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Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA MIĘKKA

Stabilizatory i protezy kończyn górnych, dolnych, 
tułowia i szyi

Stabilizatory stawu skokowego 1-150-03-******:*

Stabilizatory wykonane są z elastycznego materiału, wzmacniają stawy i zapewniają kompresję, sta-
bilizują i ogrzewają staw. Zalecane jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami oraz podczas 
rehabilitacji pourazowej. 

Stabilizator  z otwartą piętą

Opaska stawu  skokowego Stabilizator stawu skokowego „bucik”

Stabilizator stawu skokowego z neoprenu  zapinany 
na rzepy
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Stabilizatory stawu kolanowego 1-150-18-******:*

Stabilizatory wykonane są z różnego typu materiałów, które powodują mniejszy lub większy stopień 
stabilizacji. Pomagają utrzymać naturalną ciepłotę ciała oraz poprawiają krążenie krwi, dzięki czemu 
pomagają zmniejszyć ból, obrzęki oraz zdrętwienia i umożliwiają szybsze leczenie urazów.

Stabilizator kolana z regulowa-
nym kątem zgięcia

Aparat modułowy kończyny 
dolnej

Orteza stawu kolanowego 
uniwersalna

Stabilizator stawu kolanowego 
standardowy

Stabilizator stawu kolanowego 
z neoprenu z osłoną rzepki

Stabilizator stawu kolanowego 
wzmocniony
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Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA MIĘKKA
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Stabilizatory nadgarstka 1-160-15-******:*

Stabi l izator y wykonane są z  mocnego elastycznego 
materiału, wzmacniają staw nadgarstka oraz staw nad-
garstkowo-śródręczny kciuka,  zapewniają kompresję, 
a także ogrzewają staw. 

Stabilizatory stawu 
łokciowego 
1-160-05-******:* 

Stabilizatory i opaski wykonane 
są z rozciągliwego i przewiew-
nego materiału, wzmacniają 
i delikatnie ogrzewają staw, 
zapewniają kompresję, zmniej-
szają ból związany z długo-
trwałą pracą lub przeciążeniem 
stawu

Poduszka Frejki 
1-150-33-******

Utrzymuje nóżki dziecka w pozycji zgięciowo-odwiedzeniowej. 
Stosowane w leczeniu wrodzonego niewykształcenia stawu 
biodrowego u niemowląt (dysplazji).

Stabilizator stawu łokciowegoStabilizator wskazany przy 
łokciu tenisisty

Orteza nadgarstka

Stabilizatory łydki, uda 
i biodra 
1-150-19-******:*

Stabilizatory uda wykonane są 
z oddychającego neoprenu, 
ogrzewają, poprawiają krążenie 
krwi, stabilizują i chronią przed 
urazami. Zalecane przy scho-
rzeniach ścięgien i mięśni oraz 
jako ochrona przed urazami.

Stabilizator uda z neoprenu Stabilizator łydki 

Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA MIĘKKA
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Stosuje się do podwieszenia kończyny górnej przy porażeniach i niedowładach, a także do ogra-
niczenia ruchomości w lekkich zespołach bólowych i urazach w obrębie barku, oraz w złamaniach 
lub zwichnięciach

Stabilizatory barku 
i obojczyka 
1-160-21-******:* 

Stabilizatory barku wykonane 
są z elastycznego materiału, 
odciągają do tyłu barki wy-
muszając zachowanie prostej 
postawy. Stabilizatory oboj-
czyka mogą być stosowane 
jako pomoc przy stabilizacji 
obojczyka po złamaniach 

Temblak pasowy kończyny 
górnej

Temblak uniwersalny
 dwuczęściowy

Temblak 
uniwersalny

Stabilizator barku Stabilizator obojczyka

Stabilizator nadgarstka z szyną Opaska nadgarstka

Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA MIĘKKA

Temblaki  1-160-15-******:*; 1-160-26-******:*

Stabilizatory nadgarstka 1-160-15-******:*



Kołnierz miękki 

Schantza 

1-170 -20-******:* 

Wykonany z wysokiej jakości 
gęstej pianki, stosowany w 
leczeniu schorzeń mięśni 
szyi, odciąża kręgosłup szyj-
ny, pozwala na stopniową 
korekcję oraz ustawienie 
głowy w różnych pozycjach.

Gorset Jewetta 

1-170 -15-******:*

Jest to sztywny gorset ko-
rekcyjny piersiowo-lędź-
wiowy, stabilizujący krę-
gosłup po urazach, np. 
złamaniach kręgów. Posia-
da możliwość regulacji wy-
sokości i szerokości górnej 
części oraz pionowego 
i poziomego umieszczenia 
peloty grzbietowej.

Gorsety i kołnierze ortopedyczne 1-170 -**-******:*

Kołnierz półsztywny 

Florida 

1-170 -20-******:* 

Kołnierz usztywniony, sto-
sowany w leczeniu scho-
rzeń mięśni szyi, odciąża 
kręgosłup szyjny, pozwala 
na stopniową korekcję oraz 
ustawienie głowy w różnych 
pozycjach.

Kołnierz sztywny 

Campa  

1-170-18-******:* 

Kołnierz stabilizujący od-
cinek szyjny kręgosłupa, 
zapewnia całkowitą stabi-
lizację.

Wysoka sznurówka 

półsztywna 

1-170-11-******:* 

Obejmuje odcinek piersio-
wy kręgosłupa, wykonana 
z elastycznej tkaniny krzy-
żującej się w pasy

Wysoka sznurówka 

ortopedyczna 

1-170-13-******:* 

Służy do wzmocnienia 
kręgosłupa na odcinkach 
krzyżowym, lędźwiowym 
i  p iers iow ym.  Wsz yte 
wzmocnienia, boczne do-
ciągacze i pasy okołobarko-
we zapewniają doskonałe 
usztywnienie.

Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA MIĘKKA
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Pasy ortopedyczne 1-170-14-******:* 

    1-170-11-******:* 

Pończochy kikutowe

Pończochy kikutowe zabezpieczają i chronią kikut kończyny po amputacji. Pończocha po założeniu przy-
lega do skóry i zabezpiecza ją przed obtarciami i odciskami wywołanymi siłami tarcia i ucisku protezy.

Pas lędźwiowy 
ze wzmocnieniami 
Służ y do wzmocnienia 
odcinka lędźwiowo-krzy-
żowego kręgosłupa oraz 
mięśni dolnej części ple-
ców. Wszyte wzmocnienia 
oraz boczne dociągacze 
zapewniają dodatkowe 
usztywnienie.

Pas krzyżowo-lędźwio-
wy elastyczny 
Podpiera okolicę krzyżowo-
-lędźwiową kręgosłupa.

Pas żebrowy 
(męski lub damski)
Pomaga ustabilizować żebra 
przy złamaniach i może być 
stosowany, gdy potrzebny 
jest równomierny ucisk klat-
ki piersiowej.

Pończochy kikutowe przy amputacji 
kończyn górnych 1-121-0*-******:* 

Pończochy kikutowe przy amputacji 
kończyn dolnych 1-115-0

Sznurówka Hohmanna z ramką 

1-170-12-******:* 

Stosowana w wypadaniu tarcz międzykręgowych, dyskopatii 
lędźwiowej i zespołach bólowych.

Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA MIĘKKA
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Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA

Kule i laski
Kule łokciowe z aluminium 1-192-01-******:*  1-192-11-******:* 

     1-192-21-******:* 1-192-03-******:* 

Laski inwalidzkie  1-192-25-******:* 1-192-15-******:*

    1-192-35-******:* 1-192-06-******:*

Kule łokciowe
Kule posiadają pojedynczą lub podwójną 
regulację oraz uchylną lub stałą obejmę.

Kule dla dzieci
Posiadają regulowa-
ny uchwyt 16 - 21cm 
oraz regulację wyso-
kości uchwyt-podło-
że 55 do 75cm.

Nasadki na kule

Kule pachowe
Wykonane z drew-
na lub aluminium, 
z regulowaną wy-
sokością.

Laski tradycyjne drewniane, aluminiowe 
z dopasowaną rękojeścią i regulowaną wy-
sokością, z uchwytem ergonomicznym lub 
anatomicznym.
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Podpórki 
dwukołowe 
1-193-11-******:* 

Posiadają składaną meta-
lową konstrukcję, ergono-
miczne uchwyty i możli-
wość regulacji wysokości.

Podpórki 
trzykołowe 
z hamulcem 
1-193-13-******:* 

Do nauki chodzenia z re-
gulacją wysokości i ha-
mulcem.

Podpórki 
czterokołowe 
1-193-14-******:* 

Podpórki wyposażone są 
w hamulce i ergonomiczne 
uchwyty, mają składaną sta-
lową konstrukcję i możliwość 
regulacji wysokości.

Balkoniki do chodzenia nieskładne
1-193-22-******:*

Balkoniki do nauki chodzenia posiadają łatwy w obsłudze me-
chanizm składający. Sześć różnych ustawień wysokości balko-
niku pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb 
użytkownika.

Balkoniki do chodzenia składane, kroczące 
1-193-21-******:* 

Balkoniki do nauki chodzenia składane ułatwiają poruszanie się 
dzięki swej stabilności i aluminiowej ramie. Lewa/prawa stopa 
porusza się wraz z lewą/prawą częścią balkoniku.

Balkoniki i podpórki

Trójnogi 
1-192-07-******:*

Max. obciążenie 100 kg, sze-
roko rozstawione punkty 
podparcia podstawy zapew-
niają stabilność. Posiadają 
regulację wysokości.

Czwórnogi 
1-192-08-******:*

Służą do podpierania, utrzy-
mywania równowagi i prze-
noszenia ciężaru ciała u osób 
niepełnosprawnych w przy-
padkach schorzeń urazowo-
-ortopedycznych.

Podpórki pomagają w chodzeniu i służą do rehabilitacji i przemieszczania się osoby niepełnosprawnej. 
Wyposażone są w hamulce i ergonomiczne uchwyty, mają składaną stalową konstrukcję i możliwość 
regulacji wysokości.

Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA
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Wózki inwalidzkie

Wózki inwalidzkie aluminiowe (lekkie)

Wózki ręczne standardowe 
1-194-01-******:*

Wózki ręczne przeznaczone są dla pacjentów, 
których mobilność uzależniona jest od pomocy 
opiekuna, ale w otoczeniu domowym chcieliby 
się poruszać samodzielnie. Wózki nadają się do 
użytkowania zarówno w otoczeniu domowym 
jak i na zewnątrz. Większość modeli posiada skła-
daną ramę i usuwalne pojedyncze komponenty 
– boczki i podnóżki.

Wózki toaletowe 
1-194-51-******:*

Większość modeli posiada odchylany boczek 
i demontowane podnóżki oraz łatwo zmywalną 
tapicerkę z PCV. Dodatkowym atutem wózków 
jest możliwość zdemontowania oparcia wraz 
z boczkami.

Wózki ultralekkie 
1-194-12-******:* 

Wózki ultralekkie przeznaczone są dla osób 
aktywnych zawodowo. Wykonane z aluminium 
ważą nawet o 8 kg mniej niż wózek standardowy, 
ale konstrukcja gwarantuje maksymalną wytrzy-
małość. Wózki posiadają koła tylne wypinane na 
szybkozłączki, wyciągane podnóżki i odchylane 
podłokietniki. Szybkość, zwrotność, niezawod-
ność, lekkość i możliwość regulacji to ich atuty.

Wózki inwalidzkie ręczne  1-194-01-******:*

Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA
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Wózki do aktywnej rehabilitacji 
1-194-22-******:*

Wózki aktywne są bardzo lekkie, zwrotne i wytrzy-
małe, przeznaczone do jazdy aktywnej oraz spor-
towej. Niewielkie rozmiary po złożeniu ułatwiają 
transport a zastosowanie elementów z włókien 
węglowych redukuje ciężar wózka do zaledwie 
7-8 kg. Możliwość wielostopniowej regulacji 
kątów wózka pozwala na jego bardzo dokładne 
dopasowanie do indywidualnych wymagań 
użytkownika. Rama wózka jest sztywna.

Wózki aktywne dla dzieci 
1-194-22-******:* 

Wózki dla dzieci prowadzących aktywny tryb 
życia charakteryzują się dużą trwałością i wy-
trzymałością na uszkodzenia mechaniczne. 
Zdejmowane podnóżki a także mechanizm 
szybkozłączek ułatwiają transport. Atrakcyjny 
wygląd, wesoła kolorystyka, szeroka gama opcji 
oraz łatwa obsługa to najważniejsze zalety tych 
wózków.

Wózki elektryczne z podwójnym 
napędem 1-194-22-******:*  

Jest to specjalny model wózka posiadający 
podwójne zastosowanie. Może być używany 
tradycyjnie jako wózek  ultralekki oraz jako wó-
zek elektryczny. Wózek bardzo szybko można 
„przestroić” z wózka ultralekkiego w elektryczny 
i na odwrót.

Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA
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Wózki specjalne dziecięce 1-194-13-******:*

Wózki inwalidzkie 
dziecięce
Wózki standardowe dla 
dzieci. Wszystkie rozmiary 
zostały zmniejszone: szero-
kość, głębokość, podnóżki, 
wysokość oparcia.

Wózki dziecięce 
spacerowe 
1-194-23-******:* 

Są to bardzo lekkie aluminio-
we wózki o prostej konstruk-
cji i małych gabarytach po 
złożeniu. Są łatwe w prowa-
dzeniu i wygodne w użytko-
waniu. Dodatkowe wyposa-
żenie stanowi ocieplacz, da-
szek, folia przeciwdeszczowa, 
boczne dostawki. 

Wózki dziecięce space-
rowe dla dzieci z pora-
żeniem mózgowym 
Wózki wyposażone są w re-
gulowaną płytę podnóżka 
i miękką wygodną tapicer-
kę. Koła przednie skrętne, 
ułatwiają zmianę kierunku 
jazdy bez używania siły. 

Wózki dziecięce rehabilitacyjne
Wózki te są idealne dla dzieci siedzących nie 
w pełni samodzielnie. Posiadają usztywnione 
siedzenie i profilowane, miękkie oparcie. Wypo-
sażone są w klin, pasy bezpieczeństwa, peloty 
oraz zagłówek stabilizujący głowę.

Wózki inwalidzkie specjalne stabilizujące głowę i plecy  1-194-**-******:* 

Wózki inwalidzkie składane, leżakowe, z podwyższonym 
oparciem na głowę regulowanym do 90°, wyjmowane podnóżki 
z regulacją kąta nachylenia i podparciem na podudzie, wyjmowane 
boczki miękka tapicerka.

Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA
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Wózki inwalidzkie elektryczne 1-194-*5-******:*

Foteliki do siedzenia dla dzieci 1-195-01-******:*

Wózki z napędem elektrycznym 
Wózki z napędem elektrycznym umożliwiają prowadzenie aktyw-
nego trybu życia. Wydajne i wytrzymałe mogą być stosowane 
w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz. Nowoczesny 
układ sterujący oraz napęd elektryczny zapewniają wyjątkową 
zwrotność. Konstrukcja ramy gwarantuje stabilność podczas jazdy 
i łatwe pokonywanie przeszkód.

Skutery elektryczne
Umożliwiają użytkownikowi swobodne poruszanie. Wytrzymała 
konstrukcja skuterów sprawia, że są bezpieczne, łatwe w obsłudze 
i odznaczają się doskonałymi właściwościami jezdnymi. Nadają 
się do pokonywania wysokich krawężników, nierówności terenu 
i dużych wzniesień.

Foteliki rehabilitacyjne 
z blatem
Foteliki przeznaczone są do 
prowadzenia rehabilitacji 
dzieci z porażeniem mó-
zgowym. Mają duże zakresy 
regulacji elementów, w celu 
dopasowania do indywidu-
alnych potrzeb. Posiadają 
bogate wyposażenie.

Fotelik Słonik
Fotelik do zabawy na pod-
łodze, umożliwia dzieciom 
pozycję siedzącą z wypro-
stowanymi nogami i pra-
widłowym ustawieniem 
bioder.

Fotelik Misie
Przyrząd ten ma terapeu-
tyczny wpływ na dzieci 
z nadmiernym wyprostem.

Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA
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Pionizatory

Pionizatory dla dorosłych statyczne i dynamiczne 1-195-03-******:*

Są to urządzenia, które umożliwiają pionizację osób z niedowładami kończyn dolnych oraz tułowia. 

Pionizatory dla  dzieci 
1-195-03-******:* 

Pionizatory przeznaczone są do pionizowania 
dzieci i osób z porażeniem mózgowym oraz 
innymi niedowładami uniemożliwiającymi 
samodzielne stanie. Pionizatory posiadają 
duże zakresy regulacji elementów, w celu 
dopasowania do indywidualnych potrzeb.

Przedmioty pionizujące dla dzieci 
1-195-03-******:* 

Zapewniają stabilizację i umożliwiają lep-
szą pracę kończyn górnych. Mogą służyć 
do zabawy, nauki, spożywania posiłków. 
Zapobiegają osteoporozie, powstawaniu 
przykurczy, wspomagają oddychanie i pracę 
układu krążenia
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Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA





Wkładki ortopedyczne 1-151-03-******:* 

Wkładki zmniejszają dolegliwości bólowe stóp, pełnią funkcję amortyzatora, znacząco redukując 
mikrowstrząsy. W większości zapobiegają opadaniu sklepienia podłużnego i poprzecznego stopy.

Wkładki na płaskostopie 
poprzeczne

Wkładki p/wykoślawianiu 
obuwia

Wkładki pod ostrogi piętowe
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Przedmioty ortopedyczne
WKŁADKI ORTOPEDYCZNE DO OBUWIA

Podpiętki, kliny, wkładki ortopedyczne do obuwia

Podpiętki korekcyjne

Podpiętki 1-151-01-******:*

Szybko łagodzą bóle pięt. Zapobiegają powstawaniu ostróg piętowych, redukują wstrząsy, poprawiają 
krążenie, redukują schorzenia związane z naciągnięciem więzadeł Achillesa.

Podpiętki pod ostrogi 
piętowe

Podpiętki elastyczne Podpiętki podtrzymu-
jące piętę

Kliny 1-151-02-******:*

Zmniejszają bóle spowodowane zachodzeniem na siebie palców oraz wrastaniem paznokcia. Przy-
wracają palcom właściwe położenie.

Kliny na halluksy Kliny międzypalcowe 
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Środki do pielęgnacji 1-151-00-******:*

Pilnik do usuwania zrogowaceń Osłony na palec Krem odżywczo-nawilżający
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Przedmioty ortopedyczne
WKŁADKI ORTOPEDYCZNE DO OBUWIA

Wkładki pod pięty Wkładki przeciw płaskostopiu 
podłużnemu i poprzecznemu

Peloty 1-151-05-******:*

Przeciwdziałają bólom stopy przy płaskostopiu poprzecznym.

Peloty dla stóp poprzecznie płaskich



Cewniki wewnętrzne do 
samocewnikowania 
2-246-17-******:*

Cewniki przeznaczone do cewnikowania przery-
wanego bez użycia dodatkowego żelu dla męż-
czyzn, kobiet i dzieci. Pokryte jednorodną warstwą 
powlekającą, która umożliwia bezpieczniejsze 
cewnikowanie bez użycia dodatkowego żelu. 

Cewniki wewnętrzne 
Nelaton 2-246-12-******:*,
Tiemann 2-246-14-******:*, 
Couvelaire 2-246-15-******:*

Wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości 
ok. 76ºSh A, jednorazowego użytku, sterylizowa-
ne tlenkiem etylenu.

Cewniki wewnętrzne 
Dufour 2-246-13-******:*

Wykonane z latexu kauczuku naturalnego, 
jednorazowego użytku, sterylizowane tlenkiem 
etylenu.
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Środki pomocnicze
UROLOGIA

Cewniki wewnętrzne, zewnętrzne, worki do zbiórki moczu

Cewniki wewnętrzne 
Foley 2-246-11-******:*

Dostępne silikonowe, silikonowane i PCV, 
2- i 3-drożne, przeznaczone do długotrwałego 
i krótkotrwałego pobytu w pęcherzu moczowym, 
hipoalergiczne.
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Cewniki zewnętrzne dwuczęściowe 
2-246-22-******:* 

Wykonane są z elastycznego lateksu. Składają się z koszulki i 
samoprzylepnego paska. Mocz jest zbierany przez koszulkę, a na-
stępnie przepływa do worka przez miękkie, giętkie przewody.

Worki do zbiórki moczu 
3-246-31-******:* ; 1-246-31-******:* 

Mogą być sterylne i niesterylne, o różnej długości drenu, wyposa-
żone w zastawkę antyzwrotną, która zapobiega cofaniu się moczu. 
Worki można zawiesić na brzegu łóżka lub na wózku siedzącym, 
ale także na łydce za pomocą specjalnych pasków mocujących.
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Cewniki zewnętrzne dla mężczyzn 

Środki pomocnicze
UROLOGIA

Cewniki do odsysania górnych 
dróg oddechowych 
1-241-04-******:*

Cewniki wykonane z PCW o jakości medycznej 
i twardości ok. 76° Sh A, jednorazowego użytku, 
sterylizowane tlenkiem etylenu, skalowane lub 
nieskalowane.

Cewniki zewnętrzne jednoczęściowe 
samoprzylepne z aloesem 2-246-21-******:* 

Koszulka samoprzylepna jest pokryta od wewnątrz łagodną dla 
skóry warstwą przylepca, która zawiera aloes. Koszulka odpro-
wadza mocz, który drenem spływa do worka. 

Cewniki zewnętrzne samoprzylepne 
2-246-21-******:* 

Cewniki wykonane są z silikonu, są przezroczyste i samoprzylep-
ne i nie powodują podrażnień skóry. Koszulka samoprzylepna 
może być pokryta od wewnątrz łagodną dla skóry warstwą 
przylepca, która zawiera aloes. Dostępne w rozmiarach 25-41.
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System 2-częściowy - worki ileostomijne (otwarte) + płytki

Płytki 2-243-00-******:*

Płytki posiadają nowy kwiatowy kształt przylepca i dwie 
warstwy hydrokoloidu: grubsza wewnętrzna warstwa chro-
ni skórę, a cienka zewnętrzna zapewnia dopasowanie do 
kształtów ciała.

Worki ileostomijne otwarte typu 
Flow Control 
2-243-01-******:* 

Worki charakteryzują się ergonomicznym kształtem, posiada-
ją ujście typu Flow Control, zapinane są na rzepy lub klamrę 
i posiadają filtr paskowy. Zdejmowanie i wymianę worka ułatwia 
języczek w pierścieniu.

STOMIA
Środki pomocnicze

Worki ileostomijne otwarte (z filtrem lub bez) 
*-243-01-******:* 

Worki posiadają ergonomiczny kształt i wykonane są z bezszelest-
nej i nieprzepuszczającej zapachów folii oraz przyjaznej skórze fli-
zeliny. Mogą być wyposażone w węglowy filtr eliminujący zapachy. 
Do wyboru wersja do docięcia lub w gotowym rozmiarze. Worki 
występują w dwóch kolorach: przezroczystym i beżowym.

Worki ileostomijne  otwarte 
dla dzieci 6-243-01-******:* 

Worki przeznaczone dla dzieci i dorosłych o drobnej budowie 
ciała. Dyskretne, posiadają filtr i przyjazną skórze flizelinę.

Worki ileostomijne, kolostomijne, urostomijne, akcesoria
System 1 częściowy - worki ileostomijne (otwarte)
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System 1 częściowy - worki kolostomijne (zamknięte)

System 2 częściowy - worki kolostomijne (zamknięte) + płytki

Worki zamknięte 
2-243-02-******:*
z filtrem 

Worki posiadają filtr eliminu-
jący zapachy oraz bezszelest-
ną, nieprzepuszczającą zapa-
chów folię. Obie strony worka 
pokryte są miękką, flizelinową 
warstwą ochronną.

Mini woreczki Petite 
3-243-04-******:* 

Woreczki przeznaczone 
są dla osób dokonujących 
irygacji.

Worki zamknięte 
dla dzieci 
6-243-02-******:*  

Worki posiadają filtr i prze-
znaczone są w szczególności 
dla dzieci.

Płytki podstawowe z alginatem 

Płytki zbudowane są z dwóch warstw przylep-
ców: grubsza wewnętrzna warstwa chroni skó-
rę, a cienka zewnętrzna zapewnia doskonałe 
dopasowanie do kształtów ciała.  Dostępne są 
płytki o wypukłym kształcie, które zabezpiecza-
ją skórę wokół zapadniętej stomii.

Worki kolostomijne zamknięte

Worki wykonane są z pięciowarstwowej, 
bezszelestnej, zgrzewanej folii, dostępne są 
z filtrem lub bez. Charakteryzują się ergo-
nomicznym kształtem i pokryte są miękką 
warstwą ochronną.

STOMIA
Środki pomocnicze
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System 1 częściowy – worki urostomijne

System 2 częściowy – worki urostomijne + płytki 

Worki urostomijne Stomocur Uro 
6-243-03-******:* 

Wykonane z nieprzepuszczalnej foli. Posiadają podwójną płytkę: 
część wewnętrzna pokryta jest hydrokoloidem o właściwościach 
antyalergicznych i leczących, a część zewnętrzna jest bardzo cienka 
i zachowuje się jak „druga skóra”, chroniąc przed wydostawaniem 
się na zewnątrz jakichkolwiek wydzielin. Wszystkie worki posiadają 
blokadę zawracania moczu.
Wersja uro midi przeznaczona jest dla dzieci.

Worki urostomijne + płytki 
2-243-00-******:*

Worki posiadają nowe, mniejsze ujście  i idealnie szczelne zamknię-
cie. Worki mają zaokrąglony kształt i wyposażone są w podwójną 
komorę, która zapobiega cofaniu się moczu.

STOMIA
Środki pomocnicze

Worki pooperacyjne 
Draina 
3-243-05-******:*

Worki te są idealne do 
zabezpieczenia przetok, 
sączących ran i drenów. 
Przezroczysta folia umoż-
liwia obserwację rany lub 
przetoki a także stwarza 
możliwość monitorowania 
ilości wydzielin. Dostępne 
są w wersji z okienkiem lub 
bez. Okienko jest uchylne 
i umożliwia bezpośrednie 
dotarcie do przetoki.

Worki pooperacyjne 
Drain 
6-243-05-******:*

Worki zalecane do drenażu 
ran i przetok wymagających 
szczególnej obserwacji. Za-
pewniają skuteczną hydro-
koloidową ochronę skóry. 
Przezroczysta folia umoż-
liwia obserwację rany lub 
przetoki i wydobywających 
się z nich treści. Dostępne 
w wersji mini dla dzieci. 

Zestaw do irygacji 
2-243-04-******:* 

W skład zestawu wchodzi: 
zbiornik, regulator przepły-
wu, stożkowa końcówka, 
rękaw do irygacji, zatyczka, 
mini cap.

Worki pooperacyjne



ul. Lindego 6, 60-573 Poznań
tel. (061) 841 16 12, fax (061) 841 16 11, Infolinia 0801 30 55 77
http://www.pofam.poznan.pl, e-mail:office@pofam.poznan.pl

Śr
o

d
ki

 p
o

m
o

cn
ic

ze
 · 

St
o

m
ia

Gaziki z płynem 
ochraniającym skórę 
3-243-04-******:*

Tworzą na powierzchni skóry 
wodoodporną, cienką, prze-
zroczystą i elastyczną war-
stwę ochronną, która chroni 
skórę przed podrażnieniami 
i przedłuża czas noszenia 
sprzętu stomijnego.

Neutralizator 
zapachu 
3-243-04-******:* 

Eliminuje zapachy oraz 
przedłuża działanie i ży-
wotność filtra.

Ileo gel 
2-243-04-******:* 

Wyjątkowo pomocny przy 
pielęgnacji ileostomii, po-
nieważ przekształca treść 
płynna w stałą i ułatwia 
opróżnianie worka stomij-
nego. Ponadto utrzymuje 
wydzieliny z dala od stomii 
i skóry.

Kosmetyki i osprzęt dodatkowy

STOMIA
Środki pomocnicze

Pasta stomijna 
3-243-04-******:* 

Pasta uszczelniająco-gojąca 
jest idealna do wyrównania 
fałd skórnych i blizn, uszczel-
nia przylepiec, chroni i leczy 
skórę wokół stomii.

Pierścień 
uszczelniający 
1-243-04-******:* 

Jest pomocny w leczeniu 
ran i nie powoduje podraż-
nień skóry. Uniwersalny roz-
miar zabezpiecza wszelkie 
kształty i rozmiary stomii.

Roztwór lub żel do 
oczyszczania ran 
3-243-04-******:*

Produkty te służą do czysz-
czenia, nawilżania i utrzy-
mywania rany i opatrunku 
w stanie wilgotnym. Poma-
ga usuwać włókniste resztki 
z rany w sposób zapewnia-
jący ochronę tkanki.
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ARTYKUŁY CHŁONNE
Środki pomocnicze

Pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki, wkładki, 
podkłady ochronne

Pieluchy anatomiczne 
*-244-01-******:* 

Pieluchy dla dorosłych o kształcie anatomicznym 
są pewnym i dyskretnym zabezpieczeniem dla 
osób mających średnie problemy z nietrzyma-
niem moczu. Są wyjątkowo praktyczne i łatwe 
do założenia.

Pieluchomajtki 
*-244-02-******:* 

Pieluchomajtki dla dorosłych przeznaczone są 
dla osób mających poważne problemy z nietrzy-
maniem moczu. Dzięki gumkom i przylepcom 
pielucha przylega do ciała, zapewniające pełne 
zabezpieczenie i komfort danej osoby.

Wkładki anatomiczne 
*-244-03-******:* 

Wkładki posiadają system Odour Control, który 
ogranicza powstawanie nieprzyjemnego zapa-
chu. Warstwa chłonna i materiał absorpcyjny 
zapewniają szybkie wchłanianie, rozprowa-
dzanie i doskonałe magazynowanie moczu 
z dala od skóry.
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ARTYKUŁY CHŁONNE
Środki pomocnicze

Podkłady ochronne 2-244-05-******:* 

Kieszonki do zbiórki moczu dla 
mężczyzn 1-246-32-******:*

Przeznaczone dla osób z bezwiednym po-
puszczaniem lub łagodnym nietrzymaniem 
moczu. Są one wykonane z materiału o wyso-
kich właściwościach pochłaniających, który 
w kontakcie z moczem przekształca się w żel 
pochłaniający zapach. 

Podkłady jednorazowego użytku 

Podkłady jednorazowe zapewniają komfort 
i higienę osobom zmuszonym do leżenia 
w łóżku. Zapobiegają podrażnieniom skóry 
i dyskomfortowi, który powodują nieprzemakal-
ne prześcieradła. Higieniczne, bezpieczne i łatwe 
w utrzymaniu czystości, ułatwiają pielęgnację 
osób chorych i niepełnosprawnych.

Podkłady ochronne 
wielokrotnego użytku 

Podkłady ułatwiają opiekę nad osobami chorymi, 
zwłaszcza leżącymi i niepełnosprawnymi, chronią 
skórę przed podrażnieniami, zabezpieczają przed 
zabrudzeniem bielizny pościelowej i materaca, 
są bardzo ekonomiczne w użyciu (mogą być 
wielokrotnie prane).
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OTOLARYNGOLOGIA

Rurki tracheostomijne

Rurki tracheostomijne metalowe 

Rurki tracheostomijne są przeznaczone do 
stosowania u chorych po usunięciu krtani oraz 
w leczeniu zmian nowotworowych. W ofercie 
znajdują się:

Krtanie elektroniczne 
1-252-00-******:* 

Urządzenia pozwalające na wytworzenie mowy 
po usunięciu krtani w następstwie zmian choro-
bowych, przy zastosowaniu rehabilitacji. Posia-
dają funkcję regulacji tonu mowy, co pozwala 
użytkownikowi indywidualnie modulować 
i akcentować wypowiedź.

Rurki tracheostomijne 
polietylenowe 

Rurki tracheostomijne z polietylenu są przezna-
czone do stosowania u chorych po usunięciu 
krtani w następstwie choroby nowotworowej. 
Materiał i kształt i rurek nie powoduje zmian 
śluzówki tchawicy przy długotrwałym stoso-
waniu. Rurki są sterylizowane tlenkiem etylenu 
i dostarczane w stanie jałowym.

Rurki bez okienka 1-251-10-******:*

Rurki z okienkiem  1-251-11-******:*

Rurki z perforacją 1-251-12-******:*

Rurki przedłużone 1-251-10-******:*

Rurki z okienkiem 1-251-21-******:*

Rurki bez okienka 1-251-20-******:*

Środki pomocnicze
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PULMUNOLOGIA

Aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego
Aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

Aparaty nCPAP 1-253-00-******:* 

Są to protezy powietrzne do leczenia bezde-
chu sennego. Aparaty CPAP wytwarzają stałe 
dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, 
podawane choremu, aby zapobiec zamknięciu 
się górnych dróg oddechowych w czasie snu 
i powstawaniu bezdechów.
W ofercie znajduje się również dodatkowe wy-
posażenie do aparatów CPAP: torby, nawilżacze, 
maski silikonowe, filtry powietrzne i przeciwbak-
teryjne, przewody.

Środki pomocnicze

Koncentratory służą głównie do leczenia przewlekłej obturacyjnej cho-
roby płuc. Pozwalają  w  sposób  łatwy  i  wygodny  dostarczyć  tlen  do  
organizmu, umożliwiają w dogodny sposób prowadzenie terapii tlenowej 
w szpitalu lub w domu. Zaawansowana technologia i wysoce specjali-
styczna elektronika pozwala na wysoką wydajność przy niskim poziomie 
szumów.

Koncentratory tlenu 1-254-03-******:*

Nebulizatory 1-254-01-******:*

Nebulizatory 
Pari LL

Nebulizatory zinte-
growane z kontro-
lerem przepływu 
i systemem zawo-
rów oddzielających 
wdech i wydech; 
60% wytwarzanych 
cząstek ma średni-
cę do 6 um. 

Nebulizatory 
Pari LC Star

Nebulizator y te 
wytwarzają małe 
cząsteczki docie-
rające do dolnych 
partii dróg odde-
chowych. Szcze-
gólnie polecane 
w leczeniu muko-
wiscydozy. Nadają 
się do sterylizacji 
w autoklawie. 

Nebulizatory 
Pari LC Plus

Przeznaczone dla 
p a c j e n t ó w  w e 
wsz ystk ich gru-
pach wiekowych. 
60% wytwarzanych 
cząstek ma średni-
cę do 5 um. 

Nebulizatory 
Pari LC Plus 
Junior

Nebulizatory zale-
cane do nebulizacji 
u dzieci od 3 roku 
życia. Przystoso-
wane do wykony-
wania nebulizacji 
u dziecka w pozycji 
leżącej. 
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Inhalatory  1-254-02-******:* 

Inhalatory Pari Junior Boy

Inhalatory przeznaczone dla noworodków i ma-
łych dzieci od 1 miesiąca życia. Zastosowanie 
kolanka łączącego nebulizator i maskę umożli-
wia inhalację, zarówno w pozycji siedzącej lub 
leżącej. System zaworów, zapewnia krótki czas 
inhalacji i zminimalizowane straty leku. 

Inhalatory Pari Boy

Inhalatory do długoterminowych działań. 
Przystosowany do pracy przerywanej, do 
wyboru także inhalacja w sposób ciągły. 
Wyposażone w nebulizator i maskę dla dzieci 
oraz dorosłych.

Inhalatory Pari Turbo Boy

Standardowy sprzęt dla wszystkich od 
4 roku życia. System zaworów zapewnia 
krótki czas inhalacji i zminimalizowane straty 
leku. Wyposażone w nebulizator zawierający 
właściwą maskę dla dorosłych i dziecięcą 
maskę z tworzywa sztucznego.

Inhalatory Pari Master

Inhalatory przeznaczone do pracy ciągłej. 
Szczególnie przydatne, gdy wykonywane są 
częste i długotrwałe inhalacje.

PULMUNOLOGIA

Środki pomocnicze
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PROTEZY PIERSI

Środki pomocnicze

Protezy piersi asymetryczne, symetryczne, uzupełniające
Protezy piersi asymetryczne

Protezy odciążające 
1-291-11-******:* 
1-291-12-******:* 

Są to protezy lżejsze o ok. 25% od pozostałych. 
Żebrowane na spodzie w celu uzyskania opty-
malnego przepływu powietrza, polecane dla 
kobiet po mastektomii, o ciężkim biuście oraz 
uprawiających sport. Posiadają wyodrębniona 
brodawkę.

Protezy pełne 
1-291-11-******:* 
1-291-12-******:* 

Protezy te mają wyodrębnioną lub wybarwioną 
brodawkę, różne kształty i polecane są dla kobiet 
o średniej i szczupłej figurze. Stosowane w sytu-
acji, gdy zachowana została górna część piersi 
i obszar pod brodawką.

Protezy samoprzylepne 
3-291-11-******:* 
3-291-12-******:* 

Przeznaczone są do noszenia bezpośrednio 
w kontakcie z ciałem. Mają wyodrębnioną bro-
dawkę. Oferowane w komplecie z 3 przylepcami 
i konturówką.
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PROTEZY PIERSI

Środki pomocnicze

Protezy pełne 1-291-2*-******:* 

Protezy te mają wyodrębnioną lub wybarwioną brodawkę, różne 
kształty i polecane są dla kobiet o średniej i szczupłej figurze. Sto-
sowane w sytuacji, gdy zachowana została górna część piersi.

Protezy typu Flex Gap 1-291-23-******:* 

Flex-gap to kombinacja elastycznego materiału ze specjalnie 
zaprojektowaną spodnią częścią protezy. Posiada wyodrębnioną 
brodawkę, nie obciąża łopatek i nie drażni nierównych i wrażli-
wych blizn pooperacyjnych. Zalecana dla kobiet po całkowitej 
mastektomii.

Gąbkowe protezy piersi 
1-291-10-******:* 

Protezy te są bardzo lekkie, wykonane z ba-
wełny i są stosowane po operacji do momen-
tu całkowitego zagojenia się ran, jak również 
podczas radioterapii i chemioterapii.

Protezy piersi symetryczne

Protezy piersi uzupełniające Protezy piersi gąbkowe 
(pooperacyjne)

Protezy sportowe  2-291-**-******:*

Lekkie i elastyczne, wypełnione powietrzem 
i przeznaczone do czasowego noszenia wyłącz-
nie podczas uprawiania sportu.

Protezy typu push-up 
2-291-31-******:*

Protezy tego typu uzupełniają ubytki tkanki 
powstałe w wyniku częściowej mastektomii, 
korygują różnice w wielkości piersi i optycznie 
powiększają piersi.



Śr
o

d
ki

 p
o

m
o

cn
ic

ze
P

ro
te

zy
 p

ie
rs

i

PRODUKTY DLA KOBIET PO MASTEKTOMII

Bielizna protetyczna dla kobiet po mastektomii

Gorsety protetyczne z kieszonkami lub bez kieszonek *-295-**-******:*

Gorsety protetyczne wyróżniają się trzema podstawowymi zaletami:
- posiadają szerokie, miękko podszyte ramiączka, które zapewniają mocne wsparcie dla protezy 

bez uciskania ciała, 
- bawełniane kieszonki z prawej lub/i lewej strony,  które można wypełnić nakładką uzupełniającą 

ubytki tkanki,
- wysoki dekolt zakrywający blizny po operacji.

Figi, stringi, figi gorsetowe 
1-521-0*-******:*

Anatomicznie wyprofilowane, wykonane 
z pięknych i wygodnych nowoczesnych ma-
teriałów.

Środki pomocnicze
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Środki pomocnicze

Gorset uciskowy 
1-295-31-******:*

Polecany dla kobiet po ope-
racji zmniejszenia biustu. 
Unieruchamia i stabilizuje 
operowaną pierś do czasu 
zagojenia się ran.

Gorsety uciskowe

Gorset uciskowy z pooperacyjnym pasem 
wzmacniającym 1-295-31-******:* 

Polecany dla kobiet po  plastycznej odbudowie biustu. Utrzy-
muje implant i zapobiega jego przemieszczaniu się. 
Unieruchamia i stabilizuje operowaną pierś do czasu zago-
jenia się ran.

Kostiumy kąpielowe dla kobiet po mastektomii

Kostiumy kąpielowe 
jednoczęściowe i dwuczęściowe 
4-295-40-******:*

Dostępne w ofercie kostiumy wyróżniają się 
między innymi wysokim dekoltem, który lepiej 
podtrzymuje protezę. Ponadto posiadają wyż-
sze wcięcia pod pachami i kieszonki po obu 
stronach dla umieszczenia protezy. Otwory na 
kieszonki są dyskretnie schowane a umieszczone 
w nich protezy niewidoczne. Wszystkie kostiumy 
wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem 
i wykonane są z wysokiej jakości materiałów.

Akcesoria 

W ofercie dostępne są następujące produkty: parea, tuniki, klapki pla-
żowe, torby plażowe, spódniczki.

PRODUKTY DLA KOBIET PO MASTEKTOMII
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PERUKI

Peruki z włosów sztucznych 1-292-01-******:* 

Peruki damskie i męskie, 
włosy krótkie, półdługie 
i długi, kręcone lub proste 
oraz bogaty zestaw akceso-
riów do pielęgnacji peruk.

PASY

Pasy brzuszne i przepuklinowe
Pas pachwinowy jednostronny 

Pas pachwinowy jednostronny 
1-293-01-******:* 

Pas przepuklinowy jednostronny z pelotą zalecany jest do 
zamknięcia małych otworów przepuklin pachwinowych co 
zabezpiecza przed uwięźnięciem oraz powiększaniem się prze-
puklin, może być stosowany jako dodatkowe zabezpieczenie 
po operacjach przepuklin.

Pas pachwinowy obustronny bez peloty 
1-293-03-******:*

Zabezpiecza przed i po operacjach rozległych przepuklin 
pachwinowych.

Środki pomocnicze
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Pas pachwinowy obustronny z pelotą 
1-293-03-******:* 

Pas zalecany w przypadku przepuklin pachwinowych prostych 
lub skośnych, pacjentów, których nie można operować.

Pasy brzuszne uniwersalne 
1-293-12-******:* 

Stosowane po operacjach jamy brzusznej – umożliwiają swo-
bodne poruszanie się i zabezpieczają przed wystąpieniem 
przepukliny pooperacyjnej.

Pasy brzuszne stomijne 
1-293-22-******:* 

Przeznaczone dla osób ze stomią, zabezpieczają przed wystą-
pieniem przepukliny okołostomijnej.

Pasy brzuszne poporodowe 
1-293-42-******:*

Stosowany po porodach fizjologicznych i operacyjnych. Sys-
tematyczne noszenie pasa przyspiesza powrót do sylwetki 
sprzed ciąży.

Pasy brzuszne

Środki pomocnicze
PASY
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Środki pomocnicze
ARTYKUŁY PRZECIWODLEŻYNOWE

Materace i poduszki przeciwodleżynowe
Materace przeciwodleżynowe z granulatem, piankowe 

Materac z łuski 
gryczanej 
1-294-32-******:*  

Łuski w materacu przemiesz-
czając się i dopasowując do 
pozycji leżącego nie stwarzają 
stałego nacisku na jedną partię 
ciała. Zapobiega to w naturalny 
sposób odleżynom i odparze-
niom powstającym przy długo-
trwałym, stałym nacisku.

Materace piankowe 
typu Gofer 
1-294-42-******:*

Specjalna konstrukcja materaca 
w postaci wycięć w kształcie go-
fra zapewnia dobrą wentylację 
powietrza między materacem, 
i powierzchnią ciała pacjenta, 
co zapobiega powstawaniu 
odleżyn.

Materace przeciwodleżynowe pneumatyczne 1-294-52-******:* 

Materace przeciwodleżynowe 
zmiennociśnieniowe 

Zbudowane są z wielu komór (bąbelkowych lub  po-
przecznych), które są automatycznie i naprzemiennie 
wypełniane powietrzem. Dzięki temu cyklicznie zmie-
niane są punkty podparcia osoby na nim leżącej (nie 
ma miejsca stale uciskanego) a ciało utrzymywane 
jest zawsze na stałej wysokości.
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ARTYKUŁY PRZECIWODLEŻYNOWE

Poduszki z pianki z otworem lub 
bez 1-294-**-******:*  

Poduszki z pianki poliuretanowej umożliwiają 
równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię 
ciała pacjenta. Mogą być stosowane w leczeniu 
i rehabilitacji tak w domu jak i w szpitalach.

Poduszki z łuski gryczanej 
1-294-61-******:*

Struktura wsadu z łuski gryczanej daje możliwość 
wyprofilowania poduszki do wymaganego 
kształtu dzięki czemu pozwala na umieszczenie 
tułowia w odpowiedniej pozycji umożliwiającej 
swobodny przepływ powietrza. 

Poduszki przeciwodleżynowe 
pneumatyczne jedno 
- i dwusekcyjne 1-294-41-******:* 

Wszystkie komory poduszki połączone są po-
między sobą i napełniane są za pomocą jednego 
zaworu powietrznego lub podzielone są na dwie 
części - sekcje i każda z nich ma komory połą-
czone pomiędzy sobą napełniane przy pomocy 
osobnego zaworu. Poduszki te są preferowane 
przez osoby aktywne poruszające się na wózku.

Poduszki przeciwodleżynowe
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IMPLANTY

Implanty i ekspandery

Implanty piersi wypełnione 
żelem silikonowym o powierzchni 
mikropoliuretanowej; 
podstawa okrągła; 
trzy profile 1-713-30-******:* 

Implanty o profilu średnim i wysokim stosowane 
są przede wszystkim w celu powiększenia piersi. 
Natomiast implanty o profilu łzy posiadają wyższą 
projekcję w dolnej części podstawy i pozwalają 
na uzyskanie naturalnego kształtu piersi.

Implanty piersi wypełnione 
żelem silikonowym o powierzchni 
mikropoliuretanowej; 
podstawa owalna; 
cztery profile 1-713-30-******:* 

Implanty o podstawie owalnej charakteryzują 
się szeroką podstawą, która pozwala na pełne 
boczne rozszerzenie i niską wysokością, która 
minimalizuje nadmierne wysunięcie implantu 
w górną część piesi. Mogą być stosowane przy 
rekonstrukcji symetrycznej, bez konieczności 
wykonania korekcji drugiej piersi.

Implanty piersi wypełnione 
żelem silikonowym o powierzchni 
mikropoliuretanowej; dokładane; 
trzy kształty 1-713-30-******:* 

Implanty dokładane stosowane są najczęściej 
w połączeniu z innymi implantami o powierzchni 
mikropoliuretanowej. Implanty w kształcie pół-
księżyca i okrągłe są stosowane w przypadku 
korekcji asymetrii piersi. Implanty w kształcie 
subaureoli poprawiają korekcję okolic brodawki. 
Mogą być używane również w przypadku bez-
pośrednio podskórnej implantacji.

Implanty piersi
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Implanty piersi wypełnione 
żelem silikonowym o powierzchni 
teksturowanej; podstawa okrągła; 
trzy profile 1-713-20-******:* 

Implanty o profilu średnim i wysokim stosowa-
ne są przede wszystkim w celu powiększenia 
piersi. Natomiast implanty w kształcie łzy 
posiadają wyższą projekcję w dolnej części 
podstawy i pozwalają na uzyskanie natural-
nego kształtu piersi.

Implanty piersi wypełnione 
żelem silikonowym o powierzchni 
teksturowanej; podstawa owalna; 
cztery profile 1-713-20-******:* 

Implanty o podstawie owalnej charakteryzują 
się szeroką podstawą, która pozwala na pełne 
boczne rozszerzenie i niską wysokością, która 
minimalizuje nadmierne wysunięcie implantu 
w górną część piesi. Mogą być stosowane przy 
rekonstrukcji symetrycznej, bez konieczności 
wykonania korekcji drugiej piersi.

Implanty piersi jedno - i 
dwukomorowe; wypełnione 
solą fizjologiczną; powierzchnia 
teksturowana; 
dwa profile 1-713-20-******:* 

Implanty dwukomorowe stanowią alternatywę 
dla implantów jednokomorowych. Komora 
zewnętrzna wypełniona jest roztworem soli 
fizjologicznej, komora wewnętrzna wypełniona 
jest żelem silikonowym.
Stosowane  w celu augmentacji lub rekonstrukcji 
piersi. Najwyższą projekcję posiadają w centrum 
okrągłej podstawy.

Chirurgia rekonstrukcyjna
IMPLANTY
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Implanty łydki wypełnione żelem silikonowym 
o powierzchni gładkiej

Implanty łydek o profilu średnim i anatomicznym stosowane są do 
powiększenia łydek lub ich rekonstrukcji po utracie tkanki miękkiej. 
Pozwalają na idealne podniesienie bocznych i przyśrodkowych 
okolic mięśnia brzuchatego łydki.

Implanty pośladków wypełnione żelem 
silikonowym; gładkie lub teksturowane; 
podstawa okrągła lub owalna; trzy profile 

Implanty stosowane są w celu powiększenia pośladków lub ich 
rekonstrukcji po utracie tkanki miękkiej. Mogą być stosowane 
zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

Implanty ścięgien, łydek i pośladków 1-753-10-******:*

Implanty jąder 
1-733-10-******:*  1-733-03-******:* 

Dostępne są dwa rodzaje implantów:
Implanty wypełnione żelem silikonowym zawierają kawałek 
usuwalnego teflonu dzięki któremu naprowadzana jest igła i nie 
istnieje niebezpieczeństwo przekłucia implantu.
Implanty wysoko polimeryzowane posiadają wzmocnioną nasadkę 
pozwalającą na zamocowanie implantu poprzez umieszczenie 
szwu na nasadce. 

Implanty mięśnia piersiowego 1-710-00-******:*

Wypełnione są żelem silikonowym i mają teksturowaną powierzchnię. Stosowane w celu po-
większenia klatki piersiowej i rekonstrukcji po utracie tkanek miękkich.
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Ponadto w ofercie dostępne są:

Implanty twarzy 1-743-00-******:*

Implanty jarzmowe, podbródka, nosowo-grzbietowe 1-743-00-******:*
Stenty i szyny nosowe 1-743-11-******:*

Implanty pochwy1-723-00-******:*

Ekspandery tkanek 
o powierzchni 
teksturowanej 
z usuwalną lub 
integralną zastawką 
1-773-20-******:*

Ekspandery tkanek umożli-
wiają tworzenie tkanki po-
przez ekspansję. Występują 
w różnych kształtach, posiadają 
różne objętości i powierzchnie. 
Wszystkie modele posiadają 
wzmocnioną podstawę, która 
zwiększa stabilność i wspiera 
ekspansję.

Chirurgia rekonstrukcyjna
IMPLANTY

Ekspandery tkanek

Ekspandery tkanek o powierzchni 
gładkiej z usuwalną lub integralną 
zastawką 1-773-10-******:* 
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Laboratorium
SYSTEM POBORU KRWI KABE

Primavette ® - aspiracyjno-próżniowy  
zamknięty system pobierania krwi 

System Primavette daje możliwość zastosowania igły systemowej 
(Primavette S) lub  z końcówką typu Luer (Primavette V). Gwa-
rantuje higieniczne pobrania, łatwą obsługę i bezpieczeństwo 
personelu medycznego. System jest kompatybilny ze sprzętem 
laboratoryjnym. Daje możliwość pracy nowoczesną techniką 
laboratoryjną. Oszczędza środki zastosowane  podczas procesów 
przygotowawczych do badań.

Mikrometoda

Jest to system pobierania krwi włośniczkowej, który ma głównie 
zastosowanie w pediatrii. Składa się ze spreparowanej probówki 
z wbudowaną w korku mikrokapilarą typu end-to-end oraz prze-
wieszonego korka do zamykania probówki. Ścianki wewnętrzne 
kapilary i probówki pokryte są odczynnikiem, co zapewnia natych-
miastowe wymieszanie z krwią. Probówka na pobrany materiał 
służy jednocześnie jako probówka do transportu, przechowywania 
i mieszania próbek. Mikrometoda przeznaczona jest do wszystkich 
analiz krwi i oznakowana zgodnie z EN i ISO.

System otwarty – probówki

Neutralne 

Neutralne probówki do pozyskiwania surowicy dostępne w róż-
nych objętościach (od 1do 12 ml), kształtach i rodzajach zamknięć. 
Mniejsze pojemności (1-2 ml) wyposażone są w korki przytwier-
dzone na stałe przy wylocie probówki.

Preparowane

Probówki preparowane przeznaczone są do badań morfologicz-
nych, koagulologicznych, do oznaczania cukru, liczenia płytek 
i retikulocytów w krwi żylnej lub/i włośniczkowej.
Dostępne są w różnych objętościach (do 10 ml), kształtach i ro-
dzajach zamknięć. Mniejsze pojemności (1-2 ml) wyposażone są 
w korki przytwierdzone na stałe przy wylocie probówki.
Kodowanie kolorów jest zgodne z normami europejskimi.
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Kapilary 

Nasza oferta bogata jest w kapilary i mikrokapi-
lary typu end-to-end, o różnych wysokościach, 
średnicach i pojemnościach (od 60 do 210 µl) 
wraz z zatyczkami i mikro-mieszadełkami.
Dostępne są również kapilary sterylne, poje-
dynczo pakowane z nietłukącego tworzywa 
sztucznego lub szkła. 
Mogą być dodatkowo balansowane odpowied-
nim antykoagulantem (heparyna litu, amonu, 
sodu lub EDTA)

Aparatura i akcesoria

Analizatory 
OB

Czytnik OB został zaprojek-
towany do automatycznego 
oznaczenia opadu Biernackie-
go. Jednocześnie można prze-
prowadzić badanie 48 próbek. 
Wynik zostaje wyświetlony 
i wydrukowany.

Analizatory glukozy 
GA1

Urządzenia przeznaczone 
do precyzyjnego i szybkiego 
oznaczenia stężenia glukozy 
w hemolizowanej krwi. Proces 
badania krwi jest w pełni zauto-
matyzowany, a wynik zostaje 
wyświetlony i wydrukowany.

Mieszadła
BM 92 i BM 24 

Mieszadła umożliwiają ostroż-
ne i delikatne mieszanie prób-
ki przez analizą OB. Możliwe 
jest również mieszanie suro-
wicy kontrolnej i pozostałych 
nośników oraz alternatywnie 
próbek z EDTA.

Laboratorium
SYSTEM POBORU KRWI KABE
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Laboratorium
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DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 
- ODCZYNNIKI I TESTY
Odczynniki

Szybkie testy i paski 
do moczu

Choroby infekcyjne

Reumatologia

Testy ciążowe

Testy na środki uzależniające

Koagulologia

Mikrobiologia

Podłoża na płytkach Petriego
Podłoża gotowe w butelkach
Podłoża suche
Krążki do antybiogramu

Odczynniki do badań 
biochemicznych

Zestawy do oznaczeń enzymów
Zestawy do oznaczeń gospodarki 
tłuszczowej
Zestawy do oznaczeń glukozy
Zestawy do oznaczeń minerałów
Zestawy do oznaczeń profilu nerkowego 
(mocznik, kreatynina)

Aparatura

Fotometry i spektrofotometry

Czytniki ELIZA

Analizatory hematologiczne

Cieplarki 

Autoklawy
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SPRZĘT DROBNY LABORATORYJNY

Naczynka do analizatorów
Kuwety.
Macro i pół-microkuwety.
Naczynka do COBAS-a, do TECHNICON-a. 
Microkuwety i probówki do koagulometru.
Naczynka do SYSMEX-a.
Naczynka do Fibryntimer-a.

Probówki neutralne 
i preparowane

Sterylne probówki PP i PS o różnych kształ-
tach oraz pojemnościach do wirowania 
moczu, typu EPPENDORF, typu FALCONE, 
nasycone odpowiednimi odczynnikami.

Zestawy OB

System do OB na 1ml krwi i 1,8 ml krwi wraz 
ze statywami na 10 stanowisk

Laboratorium

Pojemniki do pobierani 
i transportu

Pojemniki do moczu o objętości od 20 ml do 
120 ml, sterylne lub niesterylne, pakowane 
indywidualnie; pojemniki do dobowej zbior-
ki moczu.
Pojemniki do kału z łopatką.
Pojemniki histopatologiczne o objętości 
70 ml – 500 ml.
Kasetki histopatologiczne POM.
Pojemniki na zużyte igły.

Płytki Petriego, przybory 
do posiewów
Płytki okrągłe, kwadratowe, „kontakt” okrągłe, 
z wentylacją lub/i bez, z podziałką lub/i bez
Pipety do jednorazowego lub wielokrotnego 
użytku, skalowane, o różnych pojemnościach.
Głaszczki typu L.
Mieszadełka do ujednorodnienia, odklejania 
skrzepów.
Ezy do jednorazowego lub wielokrotnego 
użytku.
Wymazówki.
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Wyposażenie punktów 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

MEDYCYNA OGÓLNA

Igły iniekcyjne

Igły do nakłuć 
lędźwiowych

Igły typu „motylek”

Strzykawki jednorazowego 
użytku

Przyrządy do przetaczania

Przyrządy do przetaczania krwi 
i płynów infuzyjnych

Kaniule do wlewów 
dożylnych
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Nożyczki

Pincety anatomiczne

Pincety chirurgiczne

Lusterka 
laryngologiczne

Rękawice

Podkłady jedno- 
i wielorazowego użytku

Apteczki turystyczne

Apteczki samochodowe

Apteczki szafkowe

Wyposażenie punktów 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

MEDYCYNA OGÓLNA

Apteczki

Wzierniki do uszu.

Wzierniki 
ginekologiczne 
sterylne

Narzędzia

Rękawice diagnostyczne

Rękawice chirurgiczne
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Wyposażenie punktów 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

MEDYCYNA OGÓLNA
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Ciśnieniomierze

Ciśnieniomierze nadgarstkowe

Ciśnieniomierze naramienne 
(rtęciowe, zegarowe, 
półautomatyczne, automatyczne) 

Stetoskopy 
internistyczne

Stetoskopy 
pediatryczne

Gleukometry

Stetoskopy i słuchawki lekarskie 



Inne

Szpatułki 
laryngologiczne 
sterylne, wykonane 
z tworzywa sztucznego 
i drewniane

Stazy gumowe 
i automatyczne

Termometry (rtęciowe, 
elektroniczne)

Aparaty do masażu 
ciała

Nawilżacze powietrza

Inhalatory

Koce rozgrzewające

Lampy typu Sollux 

Rurki ustno-gardłowe

Rurki intubacyjne 
z mankietem lub bez
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Wyposażenie punktów 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

MEDYCYNA OGÓLNA
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Wyposażenie punktów 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

Kozetki lekarskie

Leżanki do zabiegów rehabilitacyjnych

Parawany 1-skrzydłowe

Stoliki zabiegowe

Szafki lekarskie

Wagi lekarskie elektroniczne

Wagi dla niemowląt

SPRZĘT SANITARNY

PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

MATERIAŁY DO EKG

Dezynfekcja rąk
Dezynfekcja skóry
Środki myjące
Emulsje pielęgnujące do rąk
Dezynfekcja narzędzi
Mycie i konserwacja narzędzi
Dezynfekcja powierzchni

Papiery do EKG i USG
Żele do USG
Elektrody do monitorowania
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Wyposażenie punktów 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

Obuwie damskie
Obuwie męskie
Obuwie ochronne produkowane jest ze skór naturalnych, skór powlekanych a także z tworzywa 
w połączeniu z podszewką ze skóry naturalnej. Buty zachowują walory zdrowotne dzięki zastosowaniu 
naturalnej skóry oraz specjalnych wkładek typu fussbett. Dzięki dopracowanemu wnętrzu obuwie 
zapobiega zmęczeniu stóp w trakcie użytkowanie oraz zapewnia właściwe położenie stopy.

ODZIEŻ MEDYCZNA 
I OBUWIE OCHRONNE

Ochraniacze na buty
Fartuchy 
Maski chirurgiczne
Czepki pielęgniarskie i chirurgiczne


