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MATERIALE PENTRU PANSAMENTE TRADIȚIONALE
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caracteristici
• 100% bumbac hidrofil
• înălbit cu peroxid de hidrogen
• moale și puternic absorbant
• creșterea capacității de absorbție odată cu creșterea numărului de fire de tifon 
• structura omogenă printr-o răsucire puternică a fibrelor elimină riscul de fibre libere la suprafață 

indicație
• pansamente generale pentru plăgi în clinici ambulatorii, unități chirurgicale, secții de proceduri

TIFON PENTRU PANSAMENT

PANSAMENTE DIN TIFON ȘI
NEȚESUTE

tifon pentru pansament, împăturit în zig-zag

nr.
fire

dimensiuniREF

GR1309100                   0,9 m x 100 m         13            1 buc       5  x 1 buc

GR1709100                   0,9 m x 100 m         17            1 buc       5  x 1 buc

unitate ambalaj
pungă de folie

ambalaj vrac cutie

se poate tăia 
și modela

tifon pentru tăiat

CG1325SQM                1/4 m²          13             1 buc        100 x 1 buc  

CG1305SQM                1/2 m²          13             1 buc        50 x 1 buc  

CG131SQM                   1 m²                  13             1 buc        25 x 1 buc 

CG1725SQM                1/4 m²          17             1 buc        100 x 1 buc 

CG1705SQM                1/2 m²          17             1 buc        50 x 1 buc  

CG171SQM                   1 m²                  17             1 buc        25 x 1 buc

nesteril

CG1325SQM-SS         1/4 m²          13            1 buc        100 x 1 buc  

CG1305SQM-SS         1/2m²          13            1 buc        50 x 1 buc  

CG131SQM-SS            1 m²          13            1 buc        25 x 1 buc  

CG1725SQM-SS         1/4 m²          17            1 buc        100 x 1 buc  

CG1705SQM-SS         1/2 m²          17            1 buc        50 x 1 buc  

CG171SQM-SS            1 m²          17            1 buc        25 x 1 buc 

margini 
îndoite tip ES

STERIL

sterilSTERIL

GAZA lux

GAZA lux

GAZA lux S

nesterilSTERIL

Înainte de utilizarea pe răni deschise, dispozitivul trebuie 
sterilizat în conformitate cu o metodă de sterilizare validată. 
Poate fi sterilizat cu abur, oxid de etilenă sau iradiere.

Înainte de utilizarea pe răni deschise, dispozitivul trebuie 
sterilizat în conformitate cu o metodă de sterilizare validată. 
Poate fi sterilizat cu abur, oxid de etilenă sau iradiere.

nr.
fire

dimensiuneREF unitate ambalaj
hârtie-folie 

ambalaj vrac cutie

nr.
fire

dimensiuneREF unitate ambalaj
hârtie-folie 

ambalaj vrac cutie

Metodă de sterilizare:
•  -S – Produs sterilizat cu EO - la cerere
•  -SS – produs sterilizat cu abur
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caracteristici
• 100% bumbac hidrofil
• înălbit cu peroxid de hidrogen
• margini îndoite tip ES, care previn destrămarea firelor libere 
•  disponibil cu un fir detectabil la radiografie, cusut, care permite identificarea rapidă și neinvazivă a tamponului lăsat în câmpul de 

operare

indicație
• pansamente generale pentru plăgi în clinici ambulatorii, unități chirurgicale, secții de proceduri

TAMPOANE DIN TIFON

tampoane din tifon

cu fir detectabil la radiografie

GS1705081X                5 cm x 5 cm         17             8                  100 buc           80  x 100 buc 

GS1775081X                  7,5 cm x 7,5 cm         17             8                  100 buc           90  x 100 buc 

GS1710081X                10 cm x 10 cm         17             8                  100 buc           40  x 100 buc 

GS1705121X                  5 cm x 5 cm         17             12                  100 buc           96  x 100 buc 

GS1775121X                  7,5 cm x 7,5 cm         17             12                  100 buc           60  x 100 buc 

GS1710121X                10 cm x 10 cm         17             12                  100 buc           20  x 100 buc 

GS171020121X           10 cm x 20 cm         17             12                  100 buc           20  x 100 buc 

GS1705161X                5 cm x 5 cm         17             16                  100 buc           96  x 100 buc 

GS1775161X                7,5 cm x 7,5 cm         17             16                  100 buc           60  x 100 buc 

GS1710161X              10 cm x 10 cm         17             16                  100 buc           40  x 100 buc 

GS171020161X            10 cm x 20 cm         17             16                  100 buc           20  x 100 buc 

nr.
fire

dimensiuniREF unitate ambalaj 
pungă hârtie

ambalaj vrac cutienr.
pliuri

fără fir detectabil la radiografie

GS1305081                   5 cm x 5 cm         13             8                  100 buc           250 x 100 buc 

GS1375081                   7,5 cm x 7,5 cm         13             8                  100 buc           60 x 100 buc      

GS1310081                   10 cm x 10 cm         13             8                  100 buc           40 x 100 buc         

GS1305121                   5 cm x 5 cm         13             12                  100 buc           80 x 100 buc          

GS1305125                   5 cm x 5 cm         13             12                  500 buc           4 x 500 buc          

GS1375121                   7,5 cm x 7,5 cm         13             12                  100 buc           40 x 100 buc             

GS1375125                   7,5 cm x 7,5 cm         13             12                  500 buc           4 x 500 buc            

GS1310121                   10 cm x 10 cm         13             12                  100 buc           20 x 100 buc         

GS1310125                   10 cm x 10 cm         13             12                  500 buc           4 x 500 buc 

GS1705081                   5 cm x 5 cm         17             8                  100 buc           80 x 100 buc 

GS1775081                   7,5 cm x 7,5 cm         17             8                  100 buc           90 x 100 buc         

GS1710081                   10 cm x 10 cm         17             8                  100 buc           40 x 100 buc           

GS171020081             10 cm x 20 cm         17             8                  100 buc           40 x 100 buc        

GS1705121                   5 cm x 5 cm         17             12                  100 buc           96 x 100 buc      

GS1705125                   5 cm x 5 cm         17             12                  500 buc           4 x 500 buc       

GS1775121                   7,5 cm x 7,5 cm         17             12                  100 buc           60 x 100 buc     

GS1775125                   7,5 cm x 7,5 cm         17             12                  500 buc           4 x 500 buc       

GS1710121                   10 cm x 10 cm         17             12                  100 buc           20 x 100 buc    

GS1710125                   10 cm x 10 cm         17             12                  500 buc           4 x 500 buc       

GS171020121             10 cm x 20 cm         17             12                  100 buc           20 x 100 buc          

GS1705161                   5 cm x 5 cm         17             16                  100 buc           96 x 100 buc      

GS1775161                   7,5 cm x 7,5 cm         17             16                  100 buc           60 x 100 buc      

GS1710161                   10 cm x 10 cm         17             16                  100 buc           40 x 100 buc          

GS171020161             10 cm x 20 cm         17             16                  100 buc           20 x 100 buc

KOMPRI lux

nesterilSTERIL

Înainte de utilizarea pe răni deschise, 
dispozitivul trebuie sterilizat în conformitate 
cu o metodă de sterilizare validată. Poate fi 
sterilizat cu abur sau oxid de etilenă.

nr.
fire

dimensiuniREF unitate ambalaj 
pungă hârtie

ambalaj vrac cutienr.
pliuri

CEL MAI 
VÂNDUT 
PRODUS
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fără fir detectabil la radiografie

GS1705081-SS 5 cm x 5 cm                      17                      8                   1 buc      50 x 1 buc  

GS1705082-SS 5 cm x 5 cm                      17                      8                   2 buc      50 x 2 buc 

GS1705083-SS 5 cm x 5 cm                      17                      8                   3 buc      50 x 3 buc 

GS1705085-SS 5 cm x 5 cm                      17                      8                   5 buc      20 x 5 buc 

GS17050810-SS 5 cm x 5 cm                      17                      8                   10 buc      40 x 10 buc 

GS17050820-SS 5 cm x 5 cm                      17                      8                   20 buc      20 x 20 buc

GS1775081-SS 7,5 cm x 7,5 cm             17                      8                   1 buc      50  x 1 buc 

GS1775082-SS 7,5 cm x 7,5 cm             17                      8                   2 buc      50  x 2 buc 

GS1775083-SS 7,5 cm x 7,5 cm              17                      8                   3 buc      50 x  3 buc 

GS1775085-SS 7,5 cm x 7,5 cm              17                      8                   5 buc      20 x 5 buc 

GS17750810-SS 7,5 cm x 7,5 cm              17                      8                   10 buc      40 x 10 buc 

GS17750820-SS 7,5 cm x 7,5 cm              17                      8                   20 buc      20 x 20 buc 

GS1710081-SS 10 cm x 10 cm                17                      8                   1 buc      50 x 1 buc 

GS1710082-SS 10 cm x 10 cm                17                      8                   2 buc      50 x 2 buc 

GS1710083-SS 10 cm x 10 cm                17                      8                   3 buc      50 x 3 buc 

GS1710085-SS 10 cm x 10 cm                17                      8                   5 buc      50 x 5 buc 

GS17100810-SS 10 cm x 10 cm                17                      8                   10 buc      40 x 10 buc 

GS17100820-SS 10 cm x 10 cm                17                      8                   20 buc      10 x 20 buc

GS1705122-SS 5 cm x 5 cm                      17                      12                   2 buc      50 x 2 buc

GS1705123-SS 5 cm x 5 cm                      17                      12                   3 buc      50 x 3 buc 

GS1705125-SS 5 cm x 5 cm                      17                      12                   5 buc      20 x 5 buc

GS17051210-SS 5 cm x 5 cm                      17                      12                   10 buc      20 x 10 buc 

GS1775122-SS 7,5 cm x 7,5 cm             17                      12                   2 buc      50 x 2 buc 

GS1775123-SS 7,5 cm x 7,5 cm             17                      12                   3 buc      50 x 3 buc 

GS1775125-SS 7,5 cm x 7,5 cm             17                      12                   5 buc      20 x 5 buc 

GS17751210-SS 7,5 cm x 7,5 cm             17                      12                   10 buc      40 x 10 buc 

GS17751220-SS 7,5 cm x 7,5 cm             17                      12                   20 buc      20 x 20 buc 

GS1710123-SS 10 cm x 10 cm                17                      12                   3 buc      50 x 3 buc 

GS1710125-SS 10 cm x 10 cm                17                      12                   5 buc      20 x 5 buc

GS17101210-SS 10 cm x 10 cm                17                      12                   10 buc      20 x 10 buc

GS17101220-SS 10 cm x 10 cm                17                      12                   20 buc      20 x 20 buc

GS171020123-SS 10 cm x 20 cm                17                      12                   3 buc      50 x 3 buc 

GS1710201210-SS 10 cm x 20 cm                17                      12                   10 buc      10 x 10 buc 

GS1705163-SS 5 cm x 5 cm                      17                      16                   3 buc      50 x 3 buc 

GS1705165-SS 5 cm x 5 cm                      17                      16                   5 buc      30 x 5 buc

GS1775163-SS 7,5 cm x 7,5 cm              17                      16                   3 buc      50 x 3 buc 

GS1775165-SS 7,5 cm x 7,5 cm              17                      16                   5 buc      20 x 5 buc

GS17751610-SS 7,5 cm x 7,5 cm              17                      16                   10 buc      16 x 10 buc

GS1710163-SS 10 cm x 10 cm                17                      16                   3 buc      50 x 3 buc 

GS1710165-SS 10 cm x 10 cm                17                      16                   5 buc      30 x 5 buc 

GS17101610-SS 10 cm x 10 cm                17                      16                   10 buc      20 x 10 buc 

GS171020163-SS 10 cm x 20 cm                 17                      16                   3 buc      50 x 3 buc 

GS1710201610-SS 10 cm x 20 cm                17                      16                   10 buc      10 x 10 buc

GS17750810-SSXR 7,5 cm x 7,5 cm              17                     8                   10 buc     40 x 10 buc 

GS17750820-SSXR 7,5 cm x 7,5 cm              17                     8                   20 buc     20 x 20 buc 

GS17100810-SSXR  10 cm x 10 cm                17                     8                   10 buc     40 x 10 buc 

GS1705125-SSXR 5 cm x 5 cm                  17                     12                   5 buc     20 x 5 buc 

GS17051210-SSXR 5 cm x 5 cm                  17                     12                   10 buc     40 x 10 buc 

GS17051610-SSXR 5 cm x 5 cm                  17                     16                   10 buc     30 x 10 buc 

GS1775165-SSXR 7,5 cm x 7,5 cm              17                     16                   5 buc     20 x 5 buc 

GS17751610-SSXR 7,5 cm x 7,5 cm              17                     16                   10 buc     16 x 10 buc 

GS1710165-SSXR 10 cm x 10 cm                17                     16                   5 buc     20 x 5 buc 

GS17101610-SSXR 10 cm x 10 cm                17                     16                   10 buc     20 x 10 buc 

KOMPRI lux S

sterilSTERIL

etichete 
autoadezive pentru 

documentare 
medicală

cu fir detectabil la radiografie

nr.
fire

dimensiuniREF unitate ambalaj 
hârtie-folie

ambalaj vrac cutienr.
pliuri

nr.
fire

dimensiuniREF unitate ambalaj 
hârtie-folie

ambalaj vrac cutienr.
pliuri

Metodă de sterilizare:
•  -S – Produs sterilizat cu EO - la cerere
•  -SS – produs sterilizat cu abur
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caracteristici
• 100% bumbac hidrofil
• înălbit cu peroxid de hidrogen
•  cu un fir sau cip detectabil la radiografie, cusut, care permite identificarea rapidă și neinvazivă a buretelui de laparotomie lăsat în 

câmpul de operare
• cu centură pentru fixarea buretelui de laparotomie peste câmpul de operare 

indicație
•  ca material de pansament chirurgical invaziv pentru absorbția intraoperatorie a unor cantități mari de sânge și fluide corporale din 

plăgile chirurgicale

BUREȚI LAPAROTOMIE

prespălat cu fir și bandă pentru radiografie

cu fir și bandă pentru radiografie

LS1745454-XB                       45 cm x 45 cm         17              4                    20 buc           10 x 20 buc           

LS1745704-XB                       45 cm x 70 cm         17              4                    20 buc           10 x 20 buc

LS1745456-XB                       45 cm x 45 cm         17              6                    20 buc           10 x 20 buc           

LS1745706-XB                       45 cm x 70 cm         17              6                    20 buc           10 x 20 buc  

LS1745458-XB                       45 cm x 45 cm         17              8                    20 buc           10 x 20 buc                 

LS2045454-XB                       45 cm x 45 cm         20              4                    20 buc           10 x 20 buc

LS2045454-XB-PW             45 cm x 45 cm         20             4                    20 buc           10 x 20 buc

SERVI lux S

LS17454542-SSXB               45 cm x 45 cm         17              4                   2 buc           20 x 2 buc 

LS17454545-SSXB               45 cm x 45 cm         17              4                   5 buc           8 x 5 buc

LS17457042-SSXB               45 cm x 70 cm         17              4                   2 buc           20 x 2 buc

LS17454563-SSXB               45 cm x 45 cm         17              6                   3 buc           5 x 3 buc

LS17454565-SSXB               45 cm x 45 cm        17              6                   5 buc           5 x 5 buc

LS17454582-SSXB               45 cm x 45 cm         17              8                   2 buc           10 x 2 buc

LS17454585-SSXB               45 cm x 45 cm         17              8                   5 buc           4 x 5 buc

LS17457043-SSXB               45 cm x 70 cm         17              4                   3 buc            8 x 3 buc

LS17457045-SSXB               45 cm x 70 cm         17              4                   5 buc           8 x 5 buc

LS17759041-SSXB               75 cm x 90 cm         17              4                   1 buc           10 x 1 buc

LS17759042-SSXB               75 cm x 90 cm         17              4                   2 buc           10 x 2 buc

cu fir și bandă pentru radiografie

bureți laparotomie

SERVI lux

nesterilSTERIL

sterilSTERIL

Avantajele etichetelor autoadezive 
pentru documentare medicală: 

-  transport rapid al datelor fără a fi 
necesară rescrierea, 

- identificarea în siguranță a dispozitivului 
- eliminarea posibilității erorilor; 
-  îmbunătățirea redactării documentației 

medicale. etichete 
autoadezive pentru 

documentare 
medicală

nr.
fire

dimensiuniREF unitate ambalaj 
pungă de folie

nr.
pliuri

nr.
fire

dimensiuniREF unitate ambalaj 
pungă de folie

ambalaj vrac
cutie

nr.
pliuri

nr.
fire

dimensiuniREF unitate ambalaj 
hârtie-folie

ambalaj vrac cutienr.
pliuri

Înainte de utilizarea pe răni deschise, 
dispozitivul trebuie sterilizat în conformitate 
cu o metodă de sterilizare validată. Poate fi 
sterilizat cu abur sau oxid de etilenă.



www.zarys.ro

77

fără fir detectabil la radiografie

TK1515250                 15 cm x 15 cm      rotundă       250 buc                         24 x 250 buc

TK2020250                 20 cm x 20 cm      rotundă       250 buc                         24 x 250 buc

TK3030100                 30 cm x 30 cm      rotundă       100 buc                         10 x 100 buc

tampon rotund din tifon

TUPFER lux 

nesterilSTERIL

formădimensiunea 
tamponului

REF unitate ambalaj 
pungă de folie

caracteristici
• 100% bumbac hidrofil
• înălbit cu peroxid de hidrogen
•  disponibil în versiunea cu sau fără fir detectabil la radiografie, care permite identificarea 

rapidă și neinvazivă a tamponului rotund din tifon lăsat în câmpul de operare

indicație
• absorbția sângelui și fluidelor corporale din plăgile chirurgicale și locurile greu accesibileÎnainte de utilizarea pe răni deschise, 

dispozitivul trebuie sterilizat în conformitate 
cu o metodă de sterilizare validată. Poate fi 
sterilizat cu abur sau oxid de etilenă.

cu fir detectabil la radiografie

TK1515250X                 15 cm x 15 cm      rotundă       250 buc                           24 x 250 buc

TK2020250X                 20 cm x 20 cm      rotundă       250 buc                            24 x 250 buc

TK2525250X                 25 cm x 25 cm      rotundă       250 buc                           8 x 250 buc

TK3030100X                 30 cm x 30 cm      rotundă       100 buc                           10 x 100 buc

TK3040100X                 30 cm x 40 cm      rotundă       100 buc                           10 x 100 buc

TK5050100X                 50 cm x 50 cm      rotundă       100 buc                            10 x 100 buc

formădimensiunea 
tamponului

REF unitate ambalaj 
pungă de folie

caracteristici
• nețesut medical hidrofil, 30 sau 40 g/m2

• 4 pliuri
• moale, nu se destramă, durabil 

indicație
• pansamente generale pentru plăgi în clinici ambulatorii, unități chirurgicale, secții de proceduri

TAMPOANE NEȚESUTE

tampoane nețesute

NONVI lux

nesterilSTERIL

gramajdimensiuniREF unitate ambalaj 
pungă hârtie

ambalaj vrac
cutie

NL50-100                 5 cm x 5 cm 30 g/m2             100 buc        50 x 100 buc

NL50-100-40                 5 cm x 5 cm 40 g/m2             100 buc        50  x 100 buc

NL75-100                 7,5 cm x 7,5 cm 30 g/m2             100 buc        40  x 100 buc

NL75-100-40                 7,5 cm x 7,5 cm 40 g/m2             100 buc        40  x 100 buc

NL100-100                 10 cm x 10 cm 30 g/m2             100 buc        40  x 100 buc

NL100-100-40                 10 cm x 10 cm 40 g/m2             100 buc        20  x 100 buc

NL1020-100                 10 cm x 20 cm 30 g/m2             100 buc        20  x 100 buc

Înainte de utilizarea pe răni deschise, dispozitivul trebuie 
sterilizat în conformitate cu o metodă de sterilizare validată. 
Poate fi sterilizat cu abur, oxid de etilenă sau iradiere.

nou

ambalaj vrac
cutie

ambalaj vrac
cutie
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NONVI lux S

sterilSTERIL

NL052-S                 5 cm x 5 cm                    30 g/m2             2 buc        25 x 2 buc

NL053-S                 5 cm x 5 cm                    30 g/m2             3 buc        25 x 3 buc

NL055-S                 5 cm x 5 cm                    30 g/m2             5 buc        25 x 5 buc

NL0510-S                 5 cm x 5 cm                    30 g/m2             10 buc        10 x 10 buc

NL052-S-40                 5 cm x 5 cm                    40 g/m2             2 buc        25 x 2 buc

NL053-S-40                 5 cm x 5 cm                    40 g/m2             3 buc        25 x 3 buc

NL055-S-40                 5 cm x 5 cm                    40 g/m2             5 buc        25 x 5 buc

NL0510-S-40                   5 cm x 5 cm                    40 g/m2             10 buc        10 x 10 buc

NL752-S                 7,5 cm x 7,5 cm            30 g/m2             2 buc        25 x 2 buc

NL753-S                 7,5 cm x 7,5 cm            30 g/m2             3 buc        25 x 3 buc

NL755-S                 7,5 cm x 7,5 cm            30 g/m2             5 buc        25 x 5 buc

NL7510-S                 7,5 cm x 7,5 cm            30 g/m2             10 buc        10 x 10 buc

NL752-S-40                 7,5 cm x 7,5 cm            40 g/m2             2 buc        25 x 2 buc

NL753-S-40                 7,5 cm x 7,5 cm            40 g/m2             3 buc        25 x 3 buc

NL755-S-40                 7,5 cm x 7,5 cm            40 g/m2             5 buc        25 x 5 buc

NL7510-S-40                 7,5 cm x 7,5 cm            40 g/m2             10 buc        10 x 10 buc

NL7520-S-40                 7,5 cm x 7,5 cm            40 g/m2             20 buc        5 x 20 buc

NL102-S                 10 cm x 10 cm              30 g/m2             2 buc        25 x 2 buc

NL103-S                 10 cm x 10 cm              30 g/m2             3 buc        25 x 3 buc

NL105-S                 10 cm x 10 cm              30 g/m2             5 buc        20 x 5 buc

NL1010-S                 10 cm x 10 cm              30 g/m2             10 buc        10 x 10 buc

NL102-S-40                 10 cm x 10 cm              40 g/m2             2 buc        25 x 2 buc

NL103-S-40                 10 cm x 10 cm              40 g/m2             3 buc        25 x 3 buc

NL105-S-40                 10 cm x 10 cm              40 g/m2             5 buc        20 x 5 buc

NL1010-S-40                 10 cm x 10 cm              40 g/m2             10 buc        10 x 10 buc

NL1020-S-40                 10 cm x 10 cm              40 g/m2             20 buc        5 x 20 buc

Metodă de sterilizare:
•  -S – produs sterilizat cu EO
•  -SS – produs sterilizat cu abur

gramajdimensiuniREF unitate ambalaj 
hârtie-folie

ambalaj vrac cutie

NONVI lux S cu incizie în Y

sterilSTERIL

caracteristici
• nețesut medical hidrofil, 40 g/m2

• 4 pliuri
•  Incizie în Y pentru protecție precisă, aseptică a orificiului de evacuare a diferitelor 

tipuri de drenuri medicale 

indicație
• securizarea orificiilor de ieșire ale drenurilor, cateterelor, tuburilor de traheotomie etc.

dimensiuniREF sterilizat 
cu EO 

unitate ambalaj 
hârtie-folie

ambalaj vrac cutie

NL150-S-40Y                NL105-SS-40Y 10 cm x 10 cm           5 buc        25 x 5 buc

REF sterilizat
cu abur

tampon cu
incizie „Y”

Y
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caracteristici
• structură stratificată: nețesut - celuloză - bază de celuloză
• capacitate crescută de absorbție datorită stratului de celuloză cu absorbție ridicată
• stratul inferior al pansamentului acoperit cu nețesut albastru impermeabil 

indicație
• îndepărtarea lichidului din plăgile cu secreții puternice
• acoperirea plăgilor după procedurile chirurgicale

PANSAMENTE ABSORBANTE PENTRU PLĂGI

paduri ABD, multi-strat

MULTIabsorb

nesterilSTERIL

dimensiuniREF ambalaj vrac cutieunitate ambalaj 
pungă folie

ABD1010                 10 cm x 10 cm 50 buc  40 x 50 buc

ABD1020                 10 cm x 20 cm 50 buc  20 x 50 buc

ABD2025                 20 cm x 25 cm 50 buc  12 x 50 buc

MULTIabsorb S

sterilSTERIL

dimensiuniREF ambalaj 
intermediar cutie

unitate ambalaj 
hârtie-folie

ABD1010-S                 10 cm x 10 cm 1 buc                    25 x 1 buc        24 x 25 buc

ABD1020-S                 10 cm x 20 cm 1 buc                    25 x 1 buc        18 x 25 buc

ABD2025-S                 20 cm x 25 cm 1 buc                    15 x 1 buc        18 x 15 buc

ABD2040-S                 20 cm x 40 cm 1 buc                    8 x 1 buc        12 x 8 buc

nețesut hidrofil

bază de celuloză
nețesut 
hidrofob

strat de 
celuloză

Înainte de utilizarea pe răni deschise, dispozitivul trebuie 
sterilizat în conformitate cu o metodă de sterilizare validată. 
Poate fi sterilizat cu oxid de etilenă sau iradiere.

ambalaj vrac
cutie
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caracteristici
• structură stratificată: nețesut + bază de celuloză
• trebuie fixat cu un pansament secundar de ex. cu bandă adezivă sau bandaj tubular tip plasă
• hipoalergen 

indicație
• acoperirea unui ochi și a zonei respective după proceduri oftalmice și proceduri chirurgicale
• corectarea vederii în terapia strabismului

PANSAMENTE PENTRU OCHI

pad pentru ochi

elastoLUMENAL

nesterilSTERIL

REF ambalaj intermediar 
cutie

unitate ambalaj 
hârtie-hârtie

803311                 5,5 cm x 7,5 cm 1 buc                      50 x 1 buc        24 x 50 buc

elastoLUMENAL S

sterilSTERIL

803310                 5,5 cm x 7,5 cm 1 buc                      50 x 1 buc         24 x 50 buc

Se conformează bine contururilor 
faciale, datorită formei ovale.

Înainte de utilizarea pe răni deschise, dispozitivul trebuie 
sterilizat în conformitate cu o metodă de sterilizare validată. 
Poate fi sterilizat cu oxid de etilenă sau iradiere.

dimensiuniREF unitate ambalaj 
hârtie-hârtie

ambalaj vrac
cutie

ambalaj intermediar 
cutie

ambalaj vrac
cutie
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BENZI ADEZIVE

bandă adezivă textilă, albă

dimensiuniREF unitate ambalaj 
cutie

ambalaj vrac cutie

caracteristici
• flexibil, se conformează contururilor corpului, garantează libertatea de mișcare 
• se caracterizează printr-o permeabilitate adecvată a vaporilor de aer și apă 
• aderență bună 
• se poate fragmenta pe lungime și lățime fără a utiliza foarfeca
• hipoalergen 

indicație
• stabilizarea, protecția și fixarea pansamentelor primare, neadezive, aplicate direct pe plăgi și leziuni ale pielii
• stabilizarea, protecția și fixarea drenurilor, cateterelor, tuburilor medicale care nu necesită fixare specializată în locul de inserție

BENZI ADEZIVE

SENSIplast

nesterilSTERIL

STA12505W                1,25 cm x 5 m     24 buc                            30 x 24 buc

STA25005W                2,5 cm x 5 m     12 buc                           30 x 12 buc

STA50005W                5 cm x 5 m     6 buc                           30 x 6 buc

STA12509W                1,25 cm x 9,14 m     24 buc                           30 x 24 buc

STA25009W                2,5 cm x 9,14 m     12 buc                           30 x 12 buc

STA50009W                5 cm x 9,14 m     6 buc                           30 x 6 buc

produs din 
material de 

bumbac

înfășuratmargine 
zimțată

culoare 
albă

bandă adezivă textilă, culoarea pielii

PLASTIplast

nesterilSTERIL

produs din 
material de 

bumbac

în rolă culoarea 
pielii

SZO12505S                1,25 cm x 5 m     24 buc                           30 x 24 buc

SZO25005S                2,5 cm x 5 m     12 buc                           30 x 12 buc

SZO50005S                5 cm x 5 m      6 buc                           30 x 6 buc

margine 
zimțată

dimensiuniREF unitate ambalaj 
cutie

ambalaj vrac cutie
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bandă adezivă nețesută

SOFTplast

nesterilSTERIL

produs din 
material 
nețesut

margine 
dreaptă

SNW12505W              1,25 cm x 5 m     24 buc                           30 x 24 buc

SNW25005W              2,5 cm x 5 m     12 buc                           30 x 12 buc

SNW50005W              5 cm x 5 m     6 buc                           30 x 6 buc

SNW12509W              1,25 cm x 9,14 m     24 buc                           30 x 24 buc

SNW25009W              2,5 cm x 9,14 m     12 buc                           30 x 12 buc

SNW50009W              5 cm x 9,14 m     6 buc                           30 x 6 buc

bandă adezivă din mătase

SILKplast

nesterilSTERIL

produs din 
mătase 

artificială

culoare 
albă

culoare 
albă

SS12505W                1,25 cm x 5 m     24 buc                           30 x 24 buc

SS25005W                2,5 cm x 5 m     12 buc                           30 x 12 buc

SS50005W                5 cm x 5 m     6 buc                           30 x 6 buc

SS12509W                1,25 cm x 9,14 m     24 buc                           30 x 24 buc

SS25009W                2,5 cm x 9,14 m     12 buc                           30 x 12 buc

SS50009W                5 cm x 9,14 m     6 buc                           30 x 6 buc

în rolă

în rolămargine 
zimțată

dimensiuniREF unitate ambalaj 
cutie

ambalaj vrac cutie

dimensiuniREF unitate ambalaj 
cutie

ambalaj vrac cutie



www.zarys.ro

84

bandă adezivă PE

FILMplast

nesterilSTERIL

din folie de 
polipropilenă

drept
margine

SPE12505W                1,25 cm x 5 m      24 buc                           30 x 24 buc

SPE25005W                2,5 cm x 5 m      12 buc                           30 x 12 buc

SPE50005W                5 cm x 5 m      6 buc                           30 x 6 buc

SPE12509W                1,25 cm x 9,14 m      24 buc                           30 x 24 buc

SPE25009W                2,5 cm x 9,14 m     12 buc                           30 x 12 buc

SPE50009W                5 cm x 9,14 m      6 buc                           30 x 6 buc

transparent

perforare pentru
împărțire ușoară

structură 
permeabilă 
pentru aer

Structură microporoasă permeabilă 
pentru aer și vapori de apă, permițând 
schimbul adecvat de gaze între folie și 
piele, prevenind macerarea pielii.

în rolă

dimensiuniREF unitate ambalaj 
cutie

ambalaj vrac cutie

bandă adezivă perforată nețesută

POREplast

nesterilSTERIL

margine 
dreaptă

SPW25009W               2,5 cm x 9,14 m     12 buc                           30 x 12 buc

culoare albă

perforare pentru 
împărțire ușoară

din material 
nețesut 
perforat

în rolă

dimensiuniREF unitate ambalaj 
cutie

ambalaj vrac cutie
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PLASTURI
CU PANSAMENT

caracteristici
• plasturi autoadezivi cu tampoane absorbante
• tamponul absorbant situat central absoarbe o cantitate mică sau medie de secreție și protejează de factorii externi
• tampon absorbant acoperit cu o plasă din polietilenă care împiedică lipirea de plagă 
• se caracterizează printr-o permeabilitate adecvată a vaporilor de aer și apă 
• flexibil, se conformează contururilor corpului, garantează libertatea de mișcare 
• hârtia de suport din silicon facilitează aplicarea precisă, nedureroasă și eficientă
• hipoalergen 

indicație
• protejarea leziunilor mici ale pielii, tăieturilor, abraziunilor și lacerațiilor

PLASTURI CU PANSAMENT

plasture nețesut cu pansament

NONVIplast

nesterilSTERIL

NP6100                 6 cm x 1 m 1 buc                           200 x 1 buc

NP6500                 6 cm x 5 m 1 buc                           100 x 1 buc

NP8100                 8 cm x 1 m 1 buc                           200 x 1 buc

NP8500                 8 cm x 5 m 1 buc                           100 x 1 buc

din material 
nețesut 

hidrofob

structură 
permeabilă 
pentru aer

posibilitate 
de tăiere

culoare albă

plasture textil cu pansament

FABRIplast

nesterilSTERIL

FP6100                 6 cm x 1 m 1 buc                           200 x 1 buc

FP6500                 6 cm x 5 m 1 buc                           100 x 1 buc

FP8100                 8 cm x 1 m 1 buc                           200 x 1 buc

FP8500                 8 cm x 5 m 1 buc                           100 x 1 buc

posibilitate 
de tăiere

produs din 
material de 

bumbac

culoarea 
pielii

structură 
permeabilă 
pentru aer

dimensiuniREF unitate ambalaj 
cutie

ambalaj vrac cutie

dimensiuniREF unitate ambalaj 
cutie

ambalaj vrac cutie
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AUTOADEZIV
PANSAMENTE NEȚESUTE

caracteristici
• din material nețesut hidrofob
• acoperit cu adeziv acrilic hipoalergen
• microporii din structura materialului nețesut asigură o permeabilitate adecvată la vapori, datorită căreia are loc un schimb 
adecvat de gaze între pansament și piele
• flexibil, se conformează contururilor corpului, garantează libertatea de mișcare 
• strat de suport din hârtie siliconată 
• hârtia de suport cu gradație metrică facilitează împărțirea benzii și aplicarea precisă, nedureroasă și eficientă
• ambalat într-o cutie de carton - un dispenser care permite dozarea fără a scoate banda din ambalaj  

indicație
• stabilizarea, protecția și fixarea pansamentelor primare, neadezive, aplicate direct pe plăgi și leziuni ale pielii
• stabilizarea, protecția și fixarea drenurilor, cateterelor, tuburilor medicale 

BANDĂ PANSAMENT

bandă adezivă nețesută pentru pansament

elastopor

nesterilSTERIL

structură 
permeabilă 
pentru aer 

806009                 2,5 cm x 10 m       1 buc                            200 buc  

806010                 5 cm x 10 m       1 buc                            200 buc 

806011                 10 cm x 10 m       1 buc                            50 buc

806012                 15 cm x 10 m       1 buc                            50 buc

806013                 20 cm x 10 m       1 buc                            25 buc

806014                 25 cm x 10 m       1 buc                            25 buc

806015                 30 cm x 10 m       1 buc                            25 buc

din material 
nețesut 

hidrofob

drept
intersecția 

hârtiei de suport

elastopor E

nesterilSTERIL

806009E                 2,5 cm x 10 m       1 buc                            200 buc 

806010E                 5 cm x 10 m       1 buc                            200 buc 

806011E                10 cm x 10 m       1 buc                            50 buc

806012E                15 cm x 10 m       1 buc                            50 buc

806013E                20 cm x 10 m       1 buc                            25 buc

806014E                25 cm x 10 m       1 buc                            25 buc

806015E                30 cm x 10 m       1 buc                            25 buc

încrețit
intersecția hârtiei 

de suport

posibilitate 
de tăiere

culoare albă

dimensiuniREF unitate ambalaj 
cutie

ambalaj vrac cutie

dimensiuniREF unitate ambalaj 
cutie

ambalaj vrac cutie
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caracteristici
• pansamente autoadezive cu tampon absorbant situat central, confecționate din material nețesut hidrofob, acoperit cu adeziv 
acrilic
• tampon absorbant acoperit cu o plasă din polietilenă care împiedică lipirea de plagă, absoarbe o cantitate mică sau medie de 
secreție și protejează de influența factorilor externi
• marginile rotunjite previn îndepărtarea accidentală a pansamentului
• hârtia de suport din silicon facilitează aplicarea precisă, nedureroasă și eficientă
• microporii din structura materialului nețesut asigură o permeabilitate adecvată la vapori, datorită căreia are loc un schimb adecvat 
de gaze între pansament și piele
• hipoalergen

PANSAMENTE AUTOADEZIVE CU PAD ABSORBANT

pansament nețesut cu pad absorbant

elastopor STERIL

sterilSTERIL

indicație
• recomandat în special pentru acoperirea plăgilor chirurgicale
• pentru tratarea plăgilor cu o cantitate mică sau medie de secreție

culoare albă

801001  5 cm x 7,2 cm  1 buc                  100 x 1 buc

801012  6 cm x 10 cm  1 buc                  50 x 1 buc

801002  8 cm x 10 cm  1 buc                  30 x 1 buc

801013  10 cm x 10 cm  1 buc                  30 x 1 buc

801021  10 cm x 12 cm  1 buc                  30 x 1 buc

801014  10 cm x 15 cm  1 buc                  30 x 1 buc

801003  6 cm x 15 cm  1 buc                  50 x 1 buc

801004  8 cm x 15 cm  1 buc                  30 x 1 buc

801005  8 cm x 20 cm  1 buc                  30 x 1 buc

801015  10 cm x 20 cm  1 buc                  25 x 1 buc

801016  10 cm x 25 cm  1 buc                  25 x 1 buc

801017  10 cm x 30 cm  1 buc                  25 x 1 buc

801018  10 cm x 35 cm  1 buc                  25 x 1 buc

din material 
nețesut 

hidrofob

structură 
permeabilă 
pentru aer 

dimensiuniREF unitate ambalaj
hârtie-hârtie

ambalaj vrac cutie

pansament nețesut cu pad absorbant, 
incizie și orificiu O

elastopor STERIL D

sterilSTERIL

indicație
• aplicarea pansamentului în jurul drenului introdus
• securizarea orificiilor de ieșire ale drenurilor și cateterelor
• pentru tratarea plăgilor cu o cantitate mică sau medie de secreție

801031  9 cm x 10 cm  1 buc                   30 x 1 buc

801030  12 cm x 14 cm  1 buc                  25 x 1 buc

culoare albă

din material 
nețesut 

hidrofob

structură 
permeabilă 
pentru aer

dimensiuniREF unitate ambalaj
hârtie-hârtie

ambalaj vrac cutie

CEL MAI 
VÂNDUT 
PRODUS
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pansament nețesut cu canulă IV

elastopor IV

sterilSTERIL

caracteristici
• tamponul situat central protejează materialul nețesut de lipirea de locul injecției
• căptușeala nețesută trebuie așezată sub marginile canulei, împiedicând-o să 
provoace daune pielii

indicație
• aplicarea pansamentului în jurul canulei introduse
• stabilizarea, protecția și fixarea canulelor intravenoase 

811013  6 cm x 8 cm  1 buc                   100 x 1 buc

811012  5,1 cm x 7,6 cm 1 buc                   100 x 1 buc

811023  6 cm x 8 cm  1 buc                   50 x 1 buc

811022  5,1 cm x 7,6 cm 1 buc                   50 x 1 buc

pansament nețesut pentru ochi cu 
pad absorbant

elastopor EYE

sterilSTERIL

indicație
•  acoperirea unui ochi și a zonei respective după proceduri oftalmice și proceduri 

chirurgicale
• corectarea vederii în terapia strabismului

culoaredimensiuniREF unitate ambalaj 
hârtie-hârtie

ambalaj vrac cutie

803010          5,8 cm x 8,3 cm                                    tampon absorbant - alb                          1 buc        50 x 1 buc

803011                      6,5 cm x 9,4 cm                                                      material nețesut - alb                          1 buc        50 x 1 buc

formă

Pentru alegerea tipului corect de pansament, acordați atenție următoarelor:

- rata de absorbție și capacitatea de absorbție,
- permeabilitatea la vapori,
- posibilitatea schimbării netraumatice a pansamentului
- siguranța utilizării.

CUM ALEGEȚI CORECT UN PANSAMENT?

?

Se conformează bine contururilor faciale, 
datorită formei ovale.

alb sau 
culoarea pielii 803212                      5 cm x 7,5 cm                                    tampon absorbant - alb                                  1 buc        50 x 1 buc

                                                                                                                        material nețesut - culoarea pielii 

dimensiuniREF unitate ambalaj
hârtie-hârtie

ambalaj vrac cutie

culoare albă CEL MAI 
VÂNDUT 
PRODUS



www.zarys.ro

90

BENZI
STABILIZATOARE

plasture nețesut pentru fixarea canulei nazale

elastoNASAL

caracteristici
• plasture din material nețesut cu fixare flexibilă
• acoperit cu adeziv acrilic
•  permeabilitate adecvată la vapori, datorită căreia are loc un schimb adecvat de gaze 

între pansament și piele
•  plasturele subțire și flexibil este confortabil pentru pacient, se conformează 

contururilor corpului 
• tipul de aplicare „în două etape” facilitează aplicarea precisă și eficientă
• autoadeziv
• hipoalergen 

indicație
• stabilizarea cateterelor și a tuburilor stomacale fixate în zona nazală 

dimensiuniREF unitate ambalaj 
cutie

scop

811014               7 cm x 7,1 cm                  pentru adulți  50 x 1 buc

811015               5,9 cm x 6,2 cm              pentru copii  50 x 1 buc

811016               3,6 cm x 4 cm                  pentru sugari  50 x 1 buc

nesterilSTERIL

structură 
permeabilă 
pentru aer

culoarea 
pielii

bandă adezivă pentru fixarea tubului cateterului

elastoFIXAL

caracteristici
•  bandă de fixare din două componente, formată dintr-o parte fixată pe piele și o parte 

care fixează drenul 
• partea fixată de pielea pacientului este produsă din material nețesut 
•  partea care fixează drenul este integrată cu o parte aplicată pe pielea pacientului și 

are o bandă adezivă suplimentară - Velcro și un câmp adeziv pentru o stabilizare mai 
bună a drenului

• posibilitatea repoziționării și corectării poziției drenului datorită Velcro
• acoperit cu adeziv acrilic hipoalergen 

indicație
• stabilizarea diferitelor tipuri de drenuri și catetere 

dimensiuniREF ambalaj vrac cutieunitate ambalaj
hârtie-hârtie

816101               9 cm x 4 cm                      1 buc  50 x 1 buc

nesterilSTERIL

structură 
permeabilă 
pentru aer

culoare alb-
albastru

ÎN CURÂND ÎN
OFERTA 

NOASTRĂ!!!
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PANSAMENTE STABILIZATOARE
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caracteristici
• delicat, ușor, permeabil pentru aer și raze X
• se conformează bine contururilor corpului 
• hipoalergen 

indicație
• fixarea tuturor tipurilor de pansamente neadezive

BANDAJE DE SUSȚINERE

bandaj de susținere țesut
elastoBAND BASIC

caracteristici
• conține vâscoză
• de unică folosință

dimensiuniREF ambalaj vrac cutieunitate ambalaj 
hârtie

OD05400                5 cm x 4 m                         1 buc                                250 x 1 buc

OD10400                10 cm x 4 m                      1 buc                                150 x 1 buc

OD15400                15 cm x 4 m                      1 buc                                100 x 1 buc

nesterilSTERIL

bandaj de susținere elastic, țesut 
elastoBAND FLEX

caracteristici
• bandaj de susținere, elastic, țesut
•  conținutul ridicat de bumbac face bandajul sigur pentru piele și bine tolerat de 

persoanele cu tendințe alergice
• prevăzut cu o clemă de fixare 

indicație
•  fixarea tuturor tipurilor de pansamente neadezive, în special dacă un bandaj 

neelastic poate aluneca
• în terapia de compresie pentru a facilita circulația sanguină corectă
•  stabilizare în caz de deteriorare a sistemului osos-articular, de ex. luxație, răsucire 

articulară, slăbiciune a mușchilor, tendoanelor și ligamentelor
• ca bandaj sportiv
• asigurarea și întărirea tegumentelor după operație

nesterilSTERIL

dimensiuniREF - carton
cutie

unitate ambalaj 
cutie/hârtie

ambalaj vrac cutieREF - hârtie
pungă

OE08400-E                 OE08400P-E 8 cm x 4 m               1 buc                                            124 x 1 buc

OE10400-E                 OE10400P-E 10 cm x 4 m               1 buc                                            108 x 1 buc

OE12400-E                 OE12400P-E 12 cm x 4 m               1 buc                                            96 x 1 buc

OE15400-E                 OE15400P-E 15 cm x 4 m               1 buc                                            72 x 1 buc

OE08500-E                 OE08500P-E 8 cm x 5 m               1 buc                                            124 x 1 buc

OE10500-E                 OE10500P-E 10 cm x 5 m               1 buc                                            108 x 1 buc

OE12500-E                 OE12500P-E 12 cm x 5 m               1 buc                                            96 x 1 buc

OE15500-E                 OE15500P-E 15 cm x 5 m               1 buc                                            72 x 1 buc

reutilizabil

FIXAREA
PANSAMENTELOR
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bandaj tubular elastic tip plasă

elastoNET

caracteristici
• bandaj elastic tip plasă în formă de tub
• conține poliamidă și elastomer
• capacitate de întindere ridicată și rezistență la revenirea la starea pre-întindere
• elastic și foarte moale
• ușor și rapid de utilizat
• lungime înainte de întindere:  
    - 1 m, întins: 2,5 m 
    - 10 m, întins: 25 m

indicație
• fixarea tuturor pansamentelor pe corpul pacientului, înlocuind bandajul tradițional
•  utilizarea bandajului tubular reduce timpul de pansament al plăgii și facilitează 

fixarea pansamentului pe corpul pacientului

dimensiuneREF unitate ambalaj 
cutie - dispenser

indicație

nesterilSTERIL

SO-0101            1 m                       1                 deget          1 buc

SO-0110            10 m                       1                 deget          1 buc

SO-0201            1 m                       2                 mână, deget picior         1 buc

SO-0210            10m                       2                 mână, deget picior         1 buc

SO-0301            1 m                       3                 mână, picior         1 buc

SO-0310            10 m                       3                 mână, picior         1 buc

SO-0401            1 m                       4                 gambă, genunchi, braț, picior, cot         1 buc

SO-0410            10 m                       4                 gambă, genunchi, braț, picior, cot        1 buc

SO-0601            1 m                       6                 cap, umăr, gambă, genunchi        1 buc

SO-0610            10 m                       6                 cap, umăr, gambă, genunchi        1 buc

SO-0801            1 m                       8                 coapsă, cap șolduri         1 buc

SO-0810            10 m                       8                 coapsă, cap șolduri         1 buc

SO-1001            1 m                       10                 șolduri, trunchi         1 buc

SO-1010            10 m                       10                 șolduri, trunchi         1 buc

SO-1401            1 m                       14                 torace, trunchi         1 buc

SO-1410            10 m                       4                 torace, trunchi         1 buc
nou

REGULI DE BANDAJARE 

PRIMUL AJUTOR PENTRU PANSAMENTUL PLĂGILOR 
FOLOSIND BANDAJE 
Realizările lui Hipocrate în tratarea rănilor la cap au fost atât de răspândite și 
avansate încât sunt folosite și astăzi. Căciula lui Hipocrate numită și „mitră” este 
o bonetă pentru cap care vă permite să fixați pansamentul și să opriți sângerarea 
plăgii la cap. Este formată din două benzi de bandaj. Scopul principal al utilizării 
mitrei lui Hipocrate este de a  fixa pansamentul, protejând direct rana care 
sângerează a capului, de a izola și încălzi capul, de a ține compresa aplicată pe 
zona craniului, de a comprima, fixa și imobiliza după intervenția chirurgicală 
și de a  proteja suplimentar împotriva mediului extern. Această soluție este 
utilizată în absența accesului la pansamente precum pansamente elastice 
și eșarfe.

Pregătiți un bandaj cu două capete de aproximativ 5-6 cm lățime, prin 
coaserea a două benzi sau prin răsucirea capătului liber spre mijloc.
Puneți bandajul cu două capete pe partea din spate a capului și duceți 
bandajul spre frunte, printr-o mișcare circulară.
Suprapuneți bandajele de pe frunte și duceți unul prin vârful capului către 
occiput printr-o mișcare longitudinală.  
Duceți celălalt bandaj deasupra urechii și către occiput (pe jumătate).
Derulați longitudinal prin bandaj circular. 
Duceți înapoi bandajul longitudinal către
partea de sus a capului până la frunte.
Duceți bandajul circular în jurul celeilalte urechi către frunte
Continuați mișcările longitudinale și circulare, bandajul circular
se înfășoară în jurul scalpului
Încetul cu încetul, îndreptați bandajul longitudinal spre tâmple 
După ce ați acoperit întreaga zonă cu un bandaj cu două capete,
fixați capetele bandajului

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Cum se realizează o
MITRĂ A LUI HIPOCRATE?

?

lungime înainte 
de întindere
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PANSAMENTE 
IMOBILIZATOARE

căptușeală ortopedică, naturală

orthoNATURAL

dimensiuniREF ambalaj vrac pungă 
de folie

unitate ambalaj
husă hârtie

nesterilSTERIL

culoare albă

*ON-63                 6 cm x 3 m 1 buc  12 x 1 buc

*ON-83                 8 cm x 3 m 1 buc  12 x 1 buc

  ON-103                 10 cm x 3 m 1 buc  12 x 1 buc

  ON-123                 12 cm x 3 m 1 buc  6 x 1 buc

  ON-153                 15 cm x 3 m 1 buc  6 x 1 buc

*ON-203                 20 cm x 3 m 1 buc  6 x 1 buc

*ON-253                 25 cm x 3 m 1 buc  6 x 1 buc

căptușeală ortopedică, sintetică

orthoSYNTHETIC

nesterilSTERIL

caracteristici
• foarte moale și pufos
• aderă bine și se adaptează la forma corpului
• structura coerentă rezistentă la stratificare facilitează amplasarea pansamentului imobilizator
• minimizați riscul de abraziuni și iritații ale pielii sub bandaj P.O.P.
• nu absoarbe umezeala și astfel nu permite contactul acesteia cu pielea
• hipoalergen

indicație
• ca un strat protector pus sub căptușeala bandajelor Paris
• în terapia de compresie, drept căptușeală sub bandajele de elasticitate diferită

TAMPOANE ORTOPEDICE

produs
din vâscoză

culoare albăprodus din
poliester 

dimensiuniREF ambalaj vrac pungă 
de folie

OS-63                 6 cm x 3 m 1 buc  12 x 1 buc

OS-83                 8 cm x 3 m 1 buc  12 x 1 buc

OS-103                 10 cm x 3 m 1 buc  12 x 1 buc

OS-123                 12 cm x 3 m 1 buc  6 x 1 buc

OS-153                 15 cm x 3 m 1 buc  6 x 1 buc

OS-203                 20 cm x 3 m 1 buc  6 x 1 buc

OS-253                 25 cm x 3 m 1 buc  6 x 1 buc

* disponibil la cerere
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bandaj triunghiular

elastoSLING

caracteristici
• bandaj în formă de triunghi realizat din material nețesut sau bumbac
•  subțire, ușor și elastic - confortabil pentru pacient, se adaptează la forma corpului, 

oferă libertate de mișcare
• posibilitatea de a conecta mai multe bandaje pentru a realiza o imobilizare mai mare
• hipoalergen

indicație
•  imobilizarea pe termen scurt și susținerea membrului superior în cazul diverselor 

leziuni de ex. luxația sau fractura claviculei, humerusului, antebrațului sau osului 
mâinii

nesterilSTERIL

dimensiuniREF ambalaj vrac pungă 
de folie

unitate ambalaj 
pungă cu fermoar

CHTW9696136        96 cm x 96 cm x 136 cm                 nețesut                        1 buc                  12 x 1 buc

CHTB9696130          96 cm x 96 cm x 130 cm                bumbac                       1 buc                  12 x 1 buc

descriere

culoare albă

1.  Așezați bandajul triunghiular pe corpul pacientului astfel încât unul dintre colțurile 
bandajului să fie la nivelul cotului mâinii imobilizate. 

2. Așezați al doilea colț al bandajului pe brațul opus în raport cu mâna imobilizată. 
3. Așezați cu atenție membrul bolnav/rănit în bandaj. 
4. Înfășurați membrul bolnav/rănit cu cel de-al treilea colț al bandajului. 
5.  Asigurați-vă că mâna este în poziția corectă, apoi legați colțurile bandajului în jurul 

gâtului.

CUM SE APLICĂ CORECT UN BANDAJ TRIUNGHIULAR?

?
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caracteristici
• din tifon de bumbac acoperit cu căptușeală naturală Paris pe ambele părți
• în rolă de plastic
• permite imobilizarea rapidă și durabilă
• înainte de fixare, trebuie înmuiat într-un recipient cu apă la temperatura de 20oC
• nu absoarbe razele X 

indicație
• pansamente imobilizatoare mari și mici în proceduri ortopedice, ambulatorii și chirurgicale

BANDAJE P.O.P.

bandaj P.O.P.

orthoBAND FAST

timp de așteptare aprox. 3 minute
complet uscat după aprox. 24 ore

nesterilSTERIL

dimensiuniREF ambalaj vrac cutieunitate ambalaj 
pungă folie

OB06300-F                 6 cm x 3 m                   drept         1 buc  48 x 1 buc

OB08300-F                 8 cm x 3 m                   drept         1 buc  48 x 1 buc

OB10300-F                 10 cm x 3 m               zimțat         1 buc  48 x 1 buc

OB12300-F                 12 cm x 3 m                zimțat         1 buc  48 x 1 buc

OB14300-F                 14 cm x 3 m                zimțat         1 buc  36 x 1 buc

OB15300-F                 15 cm x 3 m                zimțat         1 buc  36 x 1 buc

OB20300-F                 20 cm x 3 m                zimțat         1 buc  24 x 1 buc

orthoBAND NORMAL

orthoBAND LONG

timp de așteptare aprox. 8-12 minute
complet uscat după aprox. 24 ore

întărire rapidă

întărire lentă

tip de 
margine

OB10400-L                 10 cm x 4 m                zimțat         1 buc  48 x 1 buc

OB12400-L                 12 cm x 4 m                zimțat         1 buc  36 x 1 buc

OB15400-L                 15 cm x 4 m                zimțat         1 buc  24 x 1 buc

timp de așteptare aprox. 5-6 minute
complet uscat după aprox. 24 ore

dimensiuniREF ambalaj vrac cutieunitate ambalaj 
pungă folie

OB06300-N                 6 cm x 3 m                   drept         1 buc  48 x 1 buc

OB08300-N                 8 cm x 3 m                   drept         1 buc  48 x 1 buc

OB10300-N                 10 cm x 3 m                zimțat         1 buc  48 x 1 buc

OB12300-N                 12 cm x 3 m                zimțat         1 buc  48 x 1 buc

OB14300-N                 14 cm x 3 m                zimțat         1 buc  36 x 1 buc

OB15300-N                 15 cm x 3 m                zimțat         1 buc  36 x 1 buc

OB20300-N                 20 cm x 3 m                zimțat         1 buc  24 x 1 buc

întărire rapidă

tip de margine

dimensiuniREF ambalaj vrac cutieunitate ambalaj 
pungă folie

tip de margine

CEL MAI 
VÂNDUT 
PRODUS
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Selectați un bandaj de tip și 
o dimensiune adecvată pentru partea 
corpului care trebuie bandajată.

Cu mâna stângă, prindeți capătul 
benzii, iar cu mâna dreaptă, țineți 
partea rulată, așa-numită „cap”.

Puneți pacientul într-o poziție 
confortabilă, susținând membrul 
inferior sau superior bandajat.

Pentru stabilizarea corectă a pansamentului, începeți bandajul cu o înfășurare circulară, fiecare strat ulterior îl acoperă exact 
pe cel anterior într-un mod durabil și estetic. Încetul cu încetul, desfășurați banda în timpul bandajului. Finalizați bandajul 
printr-o înfășurare circulară, încheiați pansamentul cu o clemă sau legați-l.

Bandajul trebuie să adere corect la corpul pacientului și să fie înfășurat cu 
o forță adecvată - o presiune prea mare poate duce la afectarea circulației, 
bandajul prea slab va aluneca și va cădea.

Îndepărtați bandajul transferându-l 
dintr-o mână în alta, pentru 
a minimiza mișcarea pacientului. 

REGULI DE BANDAJARE

1. 2. corect

incorect

3.

4.

5. 6.
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PANSAMENTE PROFESIONALE
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pansament din tifon impregnat cu parafină

paraffiNET

caracteristici
•  pansament din tifon de bumbac, tip plasă cu ochiuri mari, acoperit cu parafină
•  structura materialului purtător permite ca secrețiile să fie drenate liber către 

pansamentul secundar exterior
•  acoperirea cu un strat de parafină reduce riscul de aderență la rană și permite 

o schimbare nedureroasă a pansamentului
•  proprietățile neutre ale parafinei permit utilizarea pansamentului în combinație cu 

alte preparate care conțin substanțe medicamentoase sau antiseptice
• poate fi modelat și tăiat aseptic, în funcție de necesități
•  trebuie acoperit cu un pansament cu proprietăți absorbante, de ex. compresă, 

pansament cu absorbție ridicată, spumă poliuretanică
• neadeziv, este necesară fixarea cu bandă, bandaj sau pansament tubular din plasă
• hipoalergen 

indicație
• păstrarea umidității corespunzătoare în plagă
• previne moartea și macerarea marginilor plăgii
• recomandat pentru plăgile neinfectate
• tratamentul rănilor cronice: diferite ulcere, escare
•  tratamentul plăgilor chirurgicale și arsurilor, a donațiilor de piele și a locurilor 

de grefare, leziunilor pielii, tăieturilor
• protecție împotriva deteriorării pielii prin iradiere

dimensiuniREF ambalaj vrac cutieunitate ambalaj
folie de hârtie-aluminiu

PAR-01                5 cm x 5 cm                     1 buc  10 x 1 buc

PAR-02                10 cm x 10 cm               1 buc  10 x 1 buc

PAR-06                10 cm x 40 cm               1 buc  10 x 1 buc

PAR-07                15 cm x 20 cm               1 buc  10 x 1 buc

sterilSTERIL

îmbibat
cu parafină

posibilitate 
de tăiere

Cel mai important factor care influențează eficacitatea vindecării plăgilor este menținerea umidității constante 
în interiorul plăgii. George D. Winter este un precursor al terapiei umede a  plăgilor care, în 1962, și-a publicat 
observațiile după experimentul de creare a unui mediu umed sub folie poliuretanică și de observare a vindecării 
rănilor. Experiența a demonstrat că plaga se vindecă în aceste condiții de două ori mai repede decât în condiții 
neprotejate cu un pansament special tip folie. 

Menținerea unui mediu umed în plagă stimulează procesul de auto-curățare, facilitează autoliza 
țesutului mort, creșterea granulației, reduce timpul de vindecare. 

De asemenea, previne lipirea pansamentului de rană, permițând schimbarea acestuia fără durere. În timpul 
îndepărtării pansamentului nu au loc deteriorări secundare ale țesuturilor. 

O NOUĂ ABORDARE PENTRU VINDECAREA PLĂGILOR 
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PANSAMENTE DIN FOLIE

caracteristici
• din folie poliuretanică
• acoperit cu adeziv acrilic hipoalergen
• transparente - permit observarea locului pansat fără a fi necesară îndepărtarea pansamentului
•  permeabilitatea la vapori garantează schimbul corect de gaze între pansament și piele și împiedică acumularea excesivă 

a umezelii și macerarea
• barieră împotriva microorganismelor și bacteriilor, reducând riscul de infecție
• foarte subțire și elastic - se adaptează la forma corpului, oferă libertate de mișcare
• impermeabil
• autoadeziv
• hipoalergen

PANSAMENTE DIN FOLIE

pansament din folie 

caracteristici
•  sistemul de aplicare „cadru” sau „în trei pași” face amplasarea pansamentului 

precisă și exactă 
• disponibil în mai multe dimensiuni și opțiuni:  
    - cu tampon absorbant central  
    - cu fantă care îi permite pansamentului să se potrivească canulelor 
    - fără fantă și tampon absorbant 

sterilSTERIL

elastoDERM
pansament fără tampon absorbant, cu tip de aplicare „în trei pași”

-  fixarea și securizarea canulelor 
intravenoase

-  pansament secundar
-  prevenirea escarelor, funcționează ca 

așa-numita „a doua piele”
-  pentru abraziuni epidermice mici și 

deteriorarea suprafeței pielii

indicațiedimensiuniREF unitate ambalaj 
hârtie-hârtie

ambalaj vrac cutie

811210    6 cm x 7 cm

formă

1 buc                            100 x 1 buc

elastoDERM F
pansament fără tampon absorbant, cu tip de aplicare „cadru”

-  fixarea și securizarea cateterelor 
venoase centrale

- fixarea cateterelor epidurale
- pansament secundar
-  prevenirea escarelor, funcționează ca 

așa-numita „a doua piele”
-  pentru abraziuni epidermice mici și 

deteriorarea suprafeței pielii

-  fixarea și securizarea canulelor 
intravenoase

- pansament secundar
-  prevenirea escarelor, funcționează 

ca așa-numita „a doua piele”
-  pentru abraziuni epidermice mici și 

deteriorarea suprafeței pielii

1. Înlăturați hârtia de protecție.

2.  Aplicați pansamentul în 
locul dorit.

indicațiedimensiuniREF unitate ambalaj 
hârtie-hârtie

ambalaj vrac cutieformă

cu bandă pentru descriere
pansament

cu bandă pentru descriere
pansament

cu bandă pentru descriere
pansament

812003      4,4 cm x 4,4 cm

812005                  6 cm x 7 cm

812008                  10 cm x 12 cm

812011                  10 cm x 15 cm

1 buc                            100 x 1 buc

1 buc                            100 x 1 buc

1 buc                            100 x 1 buc

1 buc                            100 x 1 buc
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elastoDERM F-IV

-  fixarea și securizarea canulelor 
periferice la adulți

-  securizarea canulelor introduse 
în vene centrale

812006      6 cm x 7 cm 1 buc                            100 x 1 buc

elastoDERM PAD
pansament cu tampon absorbant central, cu tip de aplicare „în trei pași”

802012                  6 cm x 7 cm

802014                  9 cm x 10 cm

802015                  9 cm x 15 cm

802016                  10 cm x 20 cm

802018                  10 cm x 25 cm

1 buc                            100 x 1 buc

1 buc                            50 x 1 buc

1 buc                            50 x 1 buc

1 buc                            50 x 1 buc

1 buc                            50 x 1 buc

-  protecția plăgilor și suturilor 
postoperatorii

3.  Îndepărtați hârtia de protecție 
de pe partea exterioară 
a pansamentului începând de la 
tăietură.

4.  Puneți notele pe bandă pentru 
a descrie pansamentul și aplicați 
pe pansament fără a acoperi 
plaga/locul de introducere 
a acului.

Pansament cu canulă IV, cu tip de aplicare „cadru”

indicațiedimensiuniREF unitate ambalaj 
hârtie-hârtie

ambalaj vrac cutieformă

cu bandă pentru descriere
pansament

elastoDERM IV

811301      5,8 cm x 8 cm 1 buc                            100 x 1 buc

pansament cu canulă IV, cu tip de aplicare „în trei pași”

indicațiedimensiuniREF unitate ambalaj 
hârtie-hârtie

ambalaj vrac cutieformă

cu bandă pentru descriere
pansament

indicațiedimensiuniREF unitate ambalaj 
hârtie-hârtie

ambalaj vrac cutieformă

nou
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PRODUSE SUPLIMENTARE
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caracteristici
• din folie metalică PE
•  protejează împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile - frig, ploaie, căldură, 

vânt, în funcție de latură, se aplică deasupra corpului victimei, previne tulburările de 
căldură care pun viața în pericol și reduce riscul de șoc

• rezistentă la deteriorare
• hipoalergen 

indicație
• protecție împotriva hipotermiei și supraîncălzirii corpului victimei
•  în situații de urgență, cum ar fi accidentele de mașină, accidentele de schi, în 

turismul montan, în sport

pătură de salvare, folie, termică

thermCARE

nesterilSTERIL

dimensiuniREF ambalaj vrac pungă 
de folie

unitate ambalaj 
pungă cu fermoar

KR160210                      160 cm x 210 cm              pentru adulți                         1 buc               12 x 1 buc

scop

   
ac

ea
st

ă 
parte

 spre corp - răcire

  a
ce

as
tă

 p
arte

 spre corp - încălzire

Pentru a preveni hipotermia și  
a nu răci corpul, acoperiți victima cu 

partea argintie spre corp.

Pentru a proteja împotriva unei surse intense 
de căldură și a nu supraîncălzi corpul, acoperiți 

victima cu partea aurie spre corp. 

tampon din tifon umezit cu alcool

alkoCLEAN

caracteristici
• din material nețesut
• îmbibat cu alcool izopropilic (70%)
•  două pungi conectate într-un ambalaj dintr-o singură bucată pot fi separate datorită 

perforației

indicație
• dezinfectarea suprafețelor mici

dimensiuniREF ambalaj vrac cutieunitate ambalaj
folie de hârtie-aluminiu

L-02                30 mm x 65 mm (desfăcut)                  2         2 x 1 buc         100 x 1 buc (50 x 2 buc)
                        30 mm x 32,5 mm (pliat)

L-03                56 mm x 65 mm (desfăcut)                  4                          2 x 1 buc         100 x 1 buc (50 x 2 buc)
                        28 mm x 32,5 mm (pliat)      

nr.
pliuri

nesterilSTERIL


