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ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES

Jednorázové vyšetřovací rukavice jsou spolu s dezinfekcí rukou základním prvkem ochrany zdravotnického
personálu. Správně zvolené rukavice zajistí pohodlí a ochranu před přenosem mikroorganismů při
kontaktu mezi pacientem a zdravotnickým personálem. Důležitou funkcí vyšetřovacích rukavic je ochrana
před nebezpečnými látkami a směsmi (např. drogy, cytostatika, koncentráty a roztoky dezinfekčních
prostředků), stejně tak jako ochrana před bakteriemi a viry. Batist nabízí jednorázové vyšetřovací rukavice
Flower v následujících variantách: latexové rukavice pudrované a nepudrované, nitrilové rukavice
nepudrované.
Jednorázové vyšetřovací rukavice Flower jsou klasifikovány jako zdravotnický prostředek třídy I. Též splňují
nejvyšší standardy v oblasti osobních ochranných pomůcek jako certifikované výrobky třídy III.
Single-use examination gloves, in addition to hand disinfection, are an essential element of the personal
protection system of healthcare professionals. A properly selected and fitted glove provides comfort
and protection against the transmission of microorganisms in contact between patient-personnel and
personnel-patient. It is important that the examination glove provides protection against hazardous
substances and mixtures (like drugs, cytostatics, concentrates and solutions of disinfectants), and that
they effectively protect against harmful biological agents such as bacteria or viruses and organic fluids.
Batist offers Flower examination gloves in the following variants: powder-free and powdered latex and
powder-free nitrile.
Our Flower examination gloves have been classified as a class I medical device. They also meet the
highest standards in the field of Personal Protective Equipment as certified products in category III.
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RUKAVICE VYŠETŘOVACÍ / EXAMINATION GLOVES
Latexové vyšetřovací rukavice / latex examination gloves
Objednací číslo/
ref number
1323806211
1323806212
1323806213
1323806214
1323806221
1323806222
1323806223
1323806224

Balení v kartonu/
units in carton
10 x 100 ks/pcs
10 x 100 ks/pcs
10 x 100 ks/pcs
10 x 100 ks/pcs
10 x 100 ks/pcs
10 x 100 ks/pcs
10 x 100 ks/pcs
10 x 100 ks/pcs

Rozměry/size
S
M
L
XL
S
M
L
XL

nepudrované/powder-free
nepudrované/powder-free
nepudrované/powder-free
nepudrované/powder-free
pudrované/powdered
pudrované/powdered
pudrované/powdered
pudrované/powdered

Nitrilové vyšetřovací rukavice / nitril examination gloves
Objednací číslo/
ref number
1323806521
1323806522
1323806523
1323806524
1323806531
1323806532
1323806533
1323806534

Balení v kartonu/
units in carton
10 x 100 ks/pcs
10 x 100 ks/pcs
10 x 100 ks/pcs
10 x 100 ks/pcs
10 x 200 ks/pcs
10 x 200 ks/pcs
10 x 200 ks/pcs
10 x 180 ks/pcs

Rozměry/size
S
M
L
XL
S
M
L
XL

nepudrované/powder-free
nepudrované/powder-free
nepudrované/powder-free
nepudrované/powder-free
nepudrované/powder-free
nepudrované/powder-free
nepudrované/powder-free
nepudrované/powder-free

Plastový držák pro tři krabičky vyšetřovacích latexových nebo nitrilových rukavic (100 ks rukavic
v krabičce). Čištění: jemným mýdlovým roztokem a vodou nebo případně 70 % ethanolem apod.
Plastic holder for three boxes of examination latex or nitrile gloves (100 pcs/box).
Cleaning: Mild soap solution and water or, optionally, 70% ethanol.

PLASTOVÝ DRŽÁK PRO KRABIČKY RUKAVIC / GLOVE BOX DISPENSER
Držák pro tři krabičky vyšetřovacích rukavic / acrylic glove box dispenser for 3 boxes of examination gloves
Objednací číslo/
ref number
1327009901

Balení v kartonu/
units in carton
1 x 10 ks/pcs

Rozměry/size
41 x 26 x 10 cm
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ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES

Obvazová vata Flower je vyrobena ze 100% bavlny nebo ze směsi bavlna/viskóza. Je měkká, kvalitně
vyčesaná s příjemným omakem a zvýšenou savostí. Výrobek je balen v PE sáčku. Obvazová vata
skládaná se používá ke kosmetickým a lékařským účelům, vinutá pak především jako podkladový
materiál pod sádrová obinadla.
The Flower surgical cottonwool is made from 100% cotton or mix of cotton/viscose. It is soft, perfectly
combed with soft to the touch and increased absorbency. It is packed in a PE bag. The folded surgical
cottonwool is used for cosmetics and medical use. The rolled cottonwool is mainly used as a base
material under the plaster bandage.

FLOWER CW-F - OBVAZOVÁ VATA / SURGICAL COTTONWOOL
Obvazová vata skládaná - bavlna/viskóza 50/50 % / Folded surgical cottonwool - cotton/viscose 50/50 %
Objednací číslo/
ref number
1321900101
1321900102
1321900103
1321900104
1321900105

Balení v kartonu/
units in carton
100 bal./pkg
50 bal./pkg
25 bal./pkg
10 bal./pkg
6 bal./pkg

Rozměry/size
50 g
100 g
200 g
500 g
1000 g

FLOWER CW - OBVAZOVÁ VATA / SURGICAL COTTONWOOL
Obvazová vata vinutá - 100 % bavlna / Surgical cottonwool rolled - 100 % cotton
Objednací číslo/
ref number
1321901305

Balení v kartonu/
units in carton
10 bal./pkg

Rozměry/size
1000 g
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Porodnické vložky Flower mají povrch z jemné a na dotyk příjemné netkané textilie, která poskytuje
příjemný pocit při nošení. Drážky na povrchu pomáhají rozvodu a odvodu tekutiny do savého jádra,
které je tvořeno drcenou celulózou. Vložky jsou vhodné pro rodičky v době šestinedělí a pro ženy při
silné menstruaci. Vložky je možné sterilizovat.
The maternity napkins Flower have a soft, touch-friendly, non-woven fabric surface that provides
a comfortable fit. The grooves on the surface helps to distribute fluid to the absorbent core of crushed
cellulose. The napkins are suitable for women in puerperium and for women with severe menstruation.
The napkins can be sterilized.

FLOWER - PORODNICKÉ VLOŽKY / MATERNITY NAPKINS
Porodnické vložky NESTERILNÍ / Maternity napkins NONSTERILE
Objednací číslo/
ref number
1322300001
1322300002

Balení v kartonu/
units in carton
270 ks/pcs
12 bal. á 20 ks/12 pkg per 20 pcs

Rozměry/size
7 cm x 25 cm
7 cm x 25 cm

Porodnické vložky STERILNÍ / Maternity napkins STERILE
Objednací číslo/
ref number
1230113809

Rozměry/size
7 cm x 25 cm

Počet kusů v balení/
package quantity
10 ks/pcs
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ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL / MEDICAL CONSUMABLES

Antiseptické vložky Flower obsahují aktivní kyslík, který šetrně desinfikuje vložku a omezuje nepříjemný
zápach. Vzhledem k vynikajícím absorpčním vlastnostem jsou vložky Flower Antiseptic vhodné nejen
při menstruaci, ale i při lehké inkontinenci.
Probiotické vložky obsahují čistou probiotickou kulturu Lactobacillus acidophilus - unikátní kombinace
dámské hygienické vložky a probiotik. Vložky Flower ProBiotic přispívají k péči o poševní sliznici
a komfortní mikroflóru.
Flower Antiseptic - Flower AntiSeptic feminine napkins contain active oxygen that gently disinfects
the pad and reduces the unpleasant odour. Due to their excellent absorption properties, the napkins
are suitable not only for menstruation but also for light incontinence.
Flower ProBiotic - Unique combination of sanitary napkin and probiotics. The napkins contain a pure
probiotic culture of Lactobacillus acidophilus. Flower ProBiotic contributes to the care of the vaginal
mucosa and comfortable microflora.

DÁMSKÉ VLOŽKY / FEMALE NAPKINS
Dámské vložky FLOWER Antiseptic / FLOWER Antiseptic female napkins
Objednací číslo/
ref number
1322300003

Počet kusů v balení/
package quantity
9 ks/pcs

Rozměry/size
235 x 95/155

Balení v kartonu/
units in carton
24 bal./pkg

Dámské vložky FLOWER ProBiotic / FLOWER ProBiotic female napkins
Objednací číslo/
ref number
1322300004

Počet kusů v balení/
package quantity
9 ks/pcs

Rozměry/size
235 x 95/155
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Absorpční podložky Flower s jádrem z drcené celulózy, s přídavkem absorpčního polymeru
a povrchem z netkaného textilu, kryté z jedné strany nepropustnou folií. Jsou vyráběny ve čtyřech
velikostech, určený počet kusů je zabalen v PE obalu. Zdravotnické podložky se využívají pro podložení
inkontinentních pacientů na lůžku a jiné podobné účely ve zdravotnictví a v domovech pro seniory.
Absorbent underpads Flower with ground-cellulose core, with the addition of an absorbent polymer
and soft, skin-friendly non-woven surface, covered on one side with impermeable film. They are
produced in four sizes. The specified number of pieces is packed in PE bag. Medical underpads are
used for incontinent bedridden patients and other similar purposes in health care facilities.

FLOWER - ABSORPČNÍ PODLOŽKY POD NEMOCNÉ / ABSORBENT UNDERPADS
Absorpční podložky FLOWER / Absorbent Underpads FLOWER
Objednací číslo/
ref number
1323100501
1323100502
1323100503
1323100504

Rozměry/size
60 cm x 40 cm
60 cm x 60 cm
60 cm x 90 cm
70 cm x 180 cm

Small
Medium
Large
Extra Large

Balení v kartonu/
units in carton
10 x 25 ks/pcs
6 x 25 ks/pcs
4 x 25 ks/pcs
4 x 25 ks/pcs

Absorpční podložky FLOWER ECO / Absorbent Underpads FLOWER ECO
Objednací číslo/
ref number
1323100521
1323100522
1323100523

Rozměry/size
60 cm x 40 cm
60 cm x 60 cm
60 cm x 90 cm

Small
Medium
Large
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BATIST Medical a.s.
Nerudova 309
549 41 Červený Kostelec
Česká republika
tel.: +420 491 413 311
fax: +420 491 413 394
www.batist.com
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