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hygienické sety/roušky

Kit Monoart® 8 products euronda

Jednorázový hygienický kit složený z osmy produktů.

balení Obj. č. Cena Kč

Box, 500× pacientské roušky, 500× savky, 500× kelímky,  
250× tray papír, 200× ústenka pro lékaře, 160× PG30 rouška  
pro pacienty, eM19 – chirurgická savka, 600g válečků;  
výběr barvy – nelze kombinovat:  
světle modrá, modrá, žlutá, oranžová, růžová, bílá, fialová, limetka  055-2551006x 4 416

x – doplňte barvu

Kit Monoart® 5 products euronda

Jednorázový hygienický kit složený z pěti produktů.

balení Obj. č. Cena Kč

Box, 500× pacientské roušky, 500× savky, 500× kelímky,  
200× ústenka pro lékaře, 1× bandana – bavlněný šátek na hlavu;  
výběr barvy – nelze kombinovat: zelená, světle modrá, žlutá, oranžová, 
modrá, růžová, bílá, fialová, limetka 055-2900xx 2 613

xx – doplňte barvu

Kit Monoart® 4 products  euronda

Jednorázový hygienický kit složený ze čtyřech produktů.

balení Obj. č. Cena Kč

Box, 500× pacientské roušky, 500× savky, 500× kelímky,  
200× ústenka pro lékaře; výběr barvy – nelze kombinovat: zelená, 
světle modrá, žlutá, oranžová, modrá, růžová, bílá, fialová, limetka 055-255100xx 2 161

xx – doplňte barvu

Monoart® Towel Up! euronda

Jednorázové skládané roušky pro pacienty v praktickém hygienickém balení s opakovaně 
uzavíratelným systémem Open/Close. Vyrobeno z vysoce savého papíru s voděodolnou 
vrstvovou polyethylenu. Balení obsahuje 10 balíčků à 50 ks roušek o rozměru 33 × 45 cm.

balení Obj. č. Cena Kč

Box, 10× 50 ks, výběr barvy: tmavě modrá, oranžová, limetková,  
černá, burgundy, tmavě zelená, platinum, zelená, světle modrá,  
bílá, žlutá, růžová, fialová 055-218104xx 613

xx – doplňte barvu

ochrana a hygiena  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
roušky
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roušky

Mix Monoart® PG30 Apron euronda

Roušky pro pacienty v roli, rozměry 61 × 53 cm, balení obsahuje 80 ks nebo 81 × 53 cm, 
balení obsahuje 60 ks. Vyrobeno z vysoce savého papíru s voděodolnou vrstvou poly-
ethylenu.

balení Obj. č. Cena Kč

role, 61 × 53 cm, 80 ks,  
výběr barev: zelená, bílá, modrá, oranžová, žlutá, platinum 055-220103xx 469

role, 81 × 53 cm, 60 ks,  
výběr barev: světle modrá, oranžová, limetková, platinum 055-220103xx 469

Zásobník, 1 ks, bílý plast 055-239001 750
xx – doplňte barvu

Monoart® PG20 Apron euronda

Roušky pro pacienty z polyethylenu, rozměry 75 × 53 cm, baleno v roli à 200 ks.

balení Obj. č. Cena Kč

role, 200 ks, výběr barvy: bílá, zelená, modrá 055-2191013x 542

Zásobník, 1 ks, bílý plast 055-239001 750
x – doplňte barvu

Monoart® Baby Towel euronda

Roušky pro dětské pacienty v roli, rozměry 35 × 40 cm. Vyrobeno z vysoce savého papíru 
s voděodolnou vrstvou polyethylenu.

balení Obj. č. Cena Kč

role, 34 × 40 cm, 100 ks, modrá 055-218101 238

Monoart® Metal chain euronda

Řetízek z pochromovaných perliček na roušky pro pacienty, nastavitelný.

balení Obj. č. Cena Kč

Řetízek, 1 ks 055-236001 221

Mira-Clip hager werken

Držák na roušky pro pacienty z barevné umělé hmoty s kovovými sponami, autoklávova-
telný, délka 42 cm.

balení Obj. č. Cena Kč

Miraclip, 1 ks, barva: bílá, žlutá, fialová, modrá 015-60524x 152
xx – doplňte barvu

Džátka ubrousků   Medin

balení Obj. č. Cena Kč

držátko, celková délka 50 cm, kovové svorky, řetízkové 500-159530100 184

držátko, celková délka 32 cm, kovové svorky aligátor, řetízkové 500-159530120 273

držátko, celková délka 50 cm, kovové svorky aligátor, umělá hmota 500-159530110 273
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savky

Monoart® Savky EM15 Fix euronda

Jednorázové savky o délce 15 cm a průměru 6,5 mm. Tuba zesílená drátkem se jednoduše 
tvaruje, optimální savost, koncovka není odnímatelná.  

balení Obj. č. Cena Kč

Sáček, 100 ks, výběr barvy: transparent, modrá, zelená 055-228101xx 89
xx – doplňte barvu

Monoart® Savky  
s odnímatelnou koncovkou euronda

Jednorázové savky o délce 15 cm a průměru 6,5 mm. Tuba zesílena drátkem se jednoduše 
tvaruje, optimální savost, s odnímatelnou koncovkou.  

balení Obj. č. Cena Kč

Sáček, 100 ks, výběr barvy: transparent, bílá, zelená, modrá, žlutá, 
růžová, oranžová, fialová, limetka, burgundy, platinum 055-22810xxx 89

xxx – doplňte barvu

Monoart® Chirurgické savky EVO EM19 euronda

Plastové odsávací kanyly, autoklavovatelné do 134 °C. Průměr 16 mm, délka 114mm.  

balení Obj. č. Cena Kč

eM19, 1 ks, 16 mm/114 mm, výběr barvy: šedá, oranžová, modrá, 
žlutá, fialová, limeta, růžová, zelená, bordó 055-2293000x 50

x – doplňte barvu

Monoart® Chirurgické savky EM21 euronda

Plastová odsávací kanyla pro děti (užší odsávací konec), průměry 16mm / 129mm nebo 
11mm / 147mm, autoklavovatelná do 134 °C.  

balení Obj. č. Cena Kč

eVo eM21, 1 ks, 16 mm/129mm, výběr barvy: šedá, modrá, žlutá, 
růžová, oranžová, fialová, limeta, zelená, burgundy 055-2293100x 50

eM21, 1 ks, 11 mm/147mm, výběr barvy: šedá, modrá 055-22910xxx 50
xxx – doplňte barvu

Monoart® Chirurgické savky EM40 euronda

Plastové chirurgické odsávací kanyly. Autoklávovatelné do 134 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

eM40, 1 ks, průměr 11 mm / 20 cm, šedá 055-22910110 50

Monoart® Adapter euronda

Adaptér pro jednorázové savky, autoklávovatelné při 134 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

eM35, 1 ks, pro jednorázové savky 055-230001 50

eM36, 1 ks, pro chirurgické savky 055-230002 50
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savky

Hygoformic® spirálové savky  aSeptico

Jednorázové spirálové savky s adaptérem z bílého měkkého polyetylen/polypropylenu. 

balení Obj. č. Cena Kč

Sáček, 100 ks, 5× adaptér 005-0098516 185

Box, 2000 ks, 60× adaptér 005-0098517 2 989

Hygosurge chirurgické savky  J.h.orSing

Zahnutá úzká savka, která se připojuje pomocí Hygovacu. Připojením koncovky Microtip 
snadno získáte mikrosavku. Délka savky 105 mm, průměr koncovky 3,6 mm (bez Micro-
tipu). Autoklávovatelné v parním sterilizátoru. 

balení Obj. č. Cena Kč

Sáček, 25 ks 035-hS25 419

Odsávací kanyly Concorde II coLtÉne

Odsávací kanyly z vysoce kvalitního odolného plastu, autoklávovatelné do 134 °C, perlově 
šedé. Zajišťují účinné odsávání s minimálním hlukem, zaoblené okraje poskytují komfort 
pro pacienta. K dispozici ve dvou variantách – průměr 11 mm nebo 16 mm.

balení Obj. č. Cena Kč

Savky concorde ii, 16 mm, 10 ks 024-450216 857

Savky concorde ii + adaptér, 11 mm, 10 ks 024-450211 775

dvojitý adaptér, pro průměr 11 a 16 mm, 1 ks 024-463000 254

Kartáček Mirasuc hager werken

Kartáčky s umělohmotnými štětinami k čištění odsávacích kanyl o průměru 11 mm a 16 mm.

balení Obj. č. Cena Kč

kartáček Mirasuc, 6 ks 015-605216 244

Kartáček Chiru-Cleaner hager werken

Speciální čistící kartáček se zaoblenou špičkou pro chirurgické odsávací kanyly. Obsah: 
12 ks – průměr 5 mm, délka 23 cm.

balení Obj. č. Cena Kč

kartáček chiru-cleaner, 12 ks 015-605215 469
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kelímky a ústenky

Monoart® kelímky euronda

Plastové kelímky s protiskluzným povrchem na vyplachování úst. Netoxické, barevné, 
výška 7,2 cm, průměr 65 mm.   

balení Obj. č. Cena Kč

166 cl, 100 ks, bílé 055-21410001/100 60

200 cl, 100 ks, výběr barvy: světlemodré, zelené žluté, tmavě modré, 
růžové červené, oranžové, černé, limetkové, fialové, fuchsie, platinum 055-214100xx/100 60

200 cl Floral, 100 ks, s květinovým motivem,  
výběr barvy: růžové, světle modré, limetkové, fialové 055-2141002x/100 60

xx – doplňte barvu

Monoart® ústenky euronda

3-vrtsvé, hypoalergenní ústenky z měkké, vodu odpuzující, netkané textilie pro lepší 
ochranu proti prachu, potu a vlhkosti. Ústenky na gumičku za ucho.   

balení Obj. č. Cena Kč

Box, 50 ks, výběr barvy: modrá, zelená, oranžová,  
žlutá, růžová, bílá, fialová, limetka, platinum 055-21711x 230

Box Floral, 50 ks, s květinovým motivem,  
výběr barvy: růžová, fialová, limetka, modrá 055-21712x 256

x – doplňte barvu

Ústenky S3 cranBerry

Bez latexu, lepku a skelných vláken. Poutko za uši je jemné a silnější, netlačí.

balení Obj. č. Cena Kč

Box, 50 ks, na gumičku, výběr barvy: modrá, bílá 035-S3060x 100
x – doplňte barvu

Ústenky S3 C2 cranBerry

Bez latexu, lepku a skelných vláken. Obohacené výtažkem z okurek pro hydrataci pokožky 
a příjemný pocit. Poutko za uši je jemné a silnější, netlačí.

balení Obj. č. Cena Kč

Box, 50 ks, na gumičku, výběr barvy: modrá, fialová, růžová 035-S3070x 110
x – doplňte barvu

Monoart® zásobník na kelímky euronda

Nástěnný zásobník na plastové kelímky, až pro 70 kusů barevných kelímků a 80 kusů 
bílých kelímků.   

balení Obj. č. Cena Kč

Zásobník, 1 ks 055-237004 701

Kelímky tk oBaLy

Plastové kelímky, bílé a průhledné.  

balení Obj. č. Cena Kč

průhledné, 100 ks, výběr: 150 ml, 200 ml 035-732xx 50

Bílé, 100 ks, výběr: 150 ml, 200 ml 035-90xx 50
x - doplňte obsah 
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Ústenky S3 Mint cranBerry

Bez latexu, lepku a skelných vláken. Obohacené výtažkem z máty pro příjemný pocit. 
Poutko za uši je jemné a silnější, netlačí.

balení Obj. č. Cena Kč

Box,  50 ks, na gumičku, výběr barvy: modrá, zelená 035-S3090x 110
x – doplňte barvu

Ústenka standard pro lékaře dina-hitex

Hypoalergenní ústenky netkané textilie v dvou provedeních, vázací a s gumičkou na uši.  

balení Obj. č. Cena Kč

Box vázací, 50 ks, výběr barvy: bílá, zelená, modrá 035-202xx dh 127

Box na gumičku, 50 ks, výběr barvy: bílá, zelená, modrá 035-202xx dh 114
xx – doplňte barvu

Ústenky S3 ACE cranBerry

Bez latexu, lepku a skelných vláken. Obohacený výtažkem z aloe vera + vitamín C + vita-
mín E pro hydrataci pokožky a příjemný pocit. Poutko za uši je jemné a silnější, netlačí.

balení Obj. č. Cena Kč

Box,  50 ks, na gumičku, výběr barvy: modrá, bílá 035-S3080x 110
x – doplňte barvu

Ústenky S3 Tie-on cranBerry

Bez latexu, lepku a skelných vláken. Zavazovací.

balení Obj. č. Cena Kč

Box,  50 ks, zavazovací, výběr barvy: modrá, bílá 035-S3050x 100
x – doplňte barvu

ústenky

Pravidelné akční nabídky v našem reportu
Žádejte u našich obchodních zástupců

Platnost do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob.

3|2015

Headrest návleky na podhlavník
Univerzální ochranné návleky na podhlavníky.  
Vyrobeny z celulózy s vnitřní stranou z polyethylenu.
Balení: 250 ks, rozměr 28 × 30 cm,
 barva: modrá, zelená, bílá.
Kód: 055-21300x

Kelímky Floral
Jednorázové plastové kelímky o objemu 200 ml  
s motivem květin.
Balení: 100 ks, barva: růžová, fialová, zelená, modrá. 
Kód: 055-2141002x

Potah na křeslo
Potah na křeslo z měkkého netkaného polypropylenu, 
hypoalergenní, prodyšný. Set se skládá z potahu sedadla, 
opěradla a opěrky hlavy. Jedna univerzální velikost vyhovu-
jící všem typům křesel.
Balení: 1 ks nebo 25 ks, barva: modrá, zelená, žlutá, 
 oranžová, fialová, limetková.
Kód: 55-26400x

689,- 77,-
710,-

82,-

55,-

60,-

1 bal.

64,-

(1.375,- / 1.600,-)

při odběru 25 ks:

1 ks
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ochranné brýle a štíty

Štít Vista-Tec™ Ultra Light poLydentia

Ultrakehký ochranný štít poskytuje optimální ochranu celého obličeje (nos, ústa, oči). 
Ochranné štíty jsou z transparentního plastu, jsou odolné proti poškrábání a oděru, ne-
odráží světlo, nežloutnou působením denního světla a lze je čistit vodou s mýdlem/čistícím 
prostředkem. Nelze sterilizovat v autoklávu. Vista-Tec Autoclavable – obroučka s klipy pro 
upevnění obličejových a očních štítů, sterilizovatelné všemi metodami při 134 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

classic, 1× obroučka, 10× štít,  
výběr barvy obroučky: transparentní, bílá, žlutá, růžová, modrá 005-5624/x 2 283

eco, 1× obroučka, 5× štít,  
výběr barvy obroučky: transparentní, bílá, žlutá, růžová, zelená, modrá 005-5621/x 1 368

náhradní štíty, 10 ks, transparentní 005-5616 1 395

náhradní štíty, 5 ks, transparentní 005-5617 793

náhradní štíty, 3 ks, oranžové 005-5617/o 697

Vista-tec autoclavable, 1 ks, černá 005-5613 1 497

obroučka, 1 ks, výběr: bílá, transparentní 005-5614/x 889
x – doplňte barvu

Monoart® Operator visor euronda

Lehký ochranný štít na ochranu celého obličeje. Transparentní obroučka s vyměnitelnými 
štíty. Štíty jsou transparentní, nezamlžují se, ultatenké.   

balení Obj. č. Cena Kč

Set, 1× obroučka, 10× štít 055-261103 659

Štít, 20 ks 055-261104 659

Clipon & L-Clipon poLydentia

Klipy pro brýle a lupy. Snadné nasazení a sejmutí. Clipon – plastové svorky pro upevnění 
ochranného štítu na dioptrické brýle, L-Clipon – plastové svorky pro upevnění větších 
obličejových štítů na lupové brýle.  

balení Obj. č. Cena Kč

clipon, 2× svorka, 5× štít 005-5622 990

L-clipon, 2× svorka, 5× štít l 005-5630 1 057

Monoart® Stretch Glasses euronda

Ochranné brýle se speciálním rámečkem, speciálně navržen tak, aby se zmírnily kontaktní 
body mezi brýlemi a tváří, pro větší podlí pro uživatele. Ošetřeno proti poškrábání. Trans-
parentí brýle – UV filtry, UV 400 (sluneční paprsky). Oranžové brýle – UV filtry, UV 400 
(sluneční paprsky) a UV 525 (polymerizace).   

balení Obj. č. Cena Kč

Černo-oranžové, 1 ks, oranžová skla 055-261031 552

Bílo-modré, 1 ks, čirá skla 055-261030 552
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ochranné brýle a štíty

Vista-Tec Clean poLydentia

Jediný, unikátní prostředek, kterým lze čištit průhledy i obroučky Vista -Tec štíty. Poskytuje 
efektivní a jemnou péči. Jemný k materiálu, ale neúprosný ke špíně a bakteriím. Odstraňuje 
prach, mastnotu, oleje atd. Není potřeba oplachovat vodou Antistatický efekt, vhodný i pro 
čištění brýlí a ochraných skel. Obsahuje méně než 1% alkoholu.  

balení Obj. č. Cena Kč

Vista-tec clean, 125 ml 005- 5640 733

Uvex® Astrospec hager werken

Moderní design a vysoká bezpečnost. Váží pouhých 34 g. Mají povrchovou úpravu proti 
pocení, chrání z 99,9 % proti UV záření, neomezují výhled do stran, sklo se snadno vymě-
ňuje. Nastavitelná ramínka.  

balení Obj. č. Cena Kč

Brýle, 1 ks, čirá skla, výběr barvy obroučky: bílá, žluto/černá 015-35551x 561
x – doplňte barvu

Uvex® I-VO hager werken

Moderní design a vysoká bezpečnost. Vysoký komfort při nošení. Kvalitní výměnná skla. 
Mají povrchovou úpravu proti pocení, chrání z 99,9 % proti UV záření, neomezují výhled 
do stran. Nastavitelné nožičky brýlí.

balení Obj. č. Cena Kč

Brýle, 1 ks, čirá skla, obroučka: modro/šedá 015-355589 887

Brýle, 1 ks, hnědá skla, obroučka: modro/oranžová 015-355590 887

Astro Clean hager werken

Pro dezinfekci ochranných brýlí a povrchu pro medicínské použití. Baktericidní, fungicidní 
a virus deaktivující (HBV a HIV). Neobsahuje formaldehyd. Neporušuje povrchovou úpravu 
proti zamlžení. 

balení Obj. č. Cena Kč

Lahvička, 1× 250 ml 015-554301 162

Vista-Tec™ brýle poLydentia

Ochranné brýle s plastovou obroučkou a vyměnitelnými očními štíty. Vista-Tec Autocla-
vable – obroučka s klipy pro upevnění obličojových a očních štítů, sterilizovatelné všemi 
metodami při 134 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

Vista-tec pack, 1× obroučka, 5× štít,  
výběr barvy obroučky: transparentní, bílá, žlutá, růžová, zelená, modrá 005-5628/x 1 119

náhradní štíty, 10 ks, transparentní 005-5619 1 165

náhradní štíty, 5 ks, transparentní 005-5618 652

náhradní štíty, 3 ks, oranžové 005-5618/o 652

Vista-tec autoclavable, 1 ks, černá 005-5613 1 497
x – doplňte barvu
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Jednorázové příslušenství

Monoart® Headrest cover euronda

Univerzální ochranné návleky na podhlavníky. Vyrobeny z celulózy s vnitřní stranou z po-
lyethylenu. Rozměry: 28 × 30 cm.   

balení Obj. č. Cena Kč

Monoart headrest, 250 ks, barva: bílá, zelená, světle modrá 055-21300x 725
x – doplňte barvu

Kit Monoart® Dentist chair cover euronda

Potah na křeslo z měkkého netkaného polypropylenu, hypoalergenní, prodyšný. Set se 
skládá z potahu sedadla, opěradla a opěrky hlavy. Jedna univerzální velikost vyhovující 
všem typům křesel.  

balení Obj. č. Cena Kč

Monoart potah na křeslo, 1 ks,  
barva: bílá, žlutá, oranžová, fialová, limeta, zelená, světle modrá, modrá 055-26400x 65

x – doplňte barvu

Monoart® Tray paper euronda

Lisovaný papír prostupný páře a plynu. Ideální pro tácky na odkládání nástrojů. Rozměry: 
28 ×  18 cm.

balení Obj. č. Cena Kč

Box, 250 ks, výběr barvy: bílá, žlutá, zelená, oranžová,  
světle modrá, růžová, fialová, limetková 055-2050xx 216

xx – doplňte barvu

Monoart® Facial tissue euronda

Papírové kapesníky.

balení Obj. č. Cena Kč

Box, 100 ks, velikost 20 × 21 cm 055-221001 51

Monoart® Instant ice euronda

Jednorázový chladící obklad. Účinek se aktivuje stlačením sáčku. Za několik sekund 
dosahuje  -1 °C, rozměry: 150 × 175 mm. Chladící účinek cca. 45 min.

balení Obj. č. Cena Kč

Sáček, 1 ks 055-23230002 33
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vaty a gázy

Monoart® Cotton rolls euronda

Válečky ze 100% bavlny, vysoká savost.   

balení Obj. č. Cena Kč

Velikost 1, 300 g, 8 mm 055-22610101 259

Velikost 2, 300 g, 10 mm 055-22610102 259

Velikost 3, 300 g, 12 mm 055-22610103 259

Zásobník, 1 ks, výběr barvy: bílá, světle modrá 055-22700x 308
x – doplňte barvu

Celluron®  hartMann-rico

Vysoce absorpční zubní válečky z čisté bavlny a bělené obvazové buničiny.   

balení Obj. č. Cena Kč

velikost 1, 300 g, 8 mm 035-430181/1 269

velikost 2, 300 g, 10 mm 035-430182/1 220

velikost 3, 300 g, 12 mm 035-430183/1 207

Luna coLtÉne

Vatové válečky Luna jsou oblíbené pro svou mimořádnou kvalitu. Savý účinek je stabilní 
a dlouhodobý, pro pacienta jsou válečky příjemné a nelepí se na sliznici.   

balení Obj. č. Cena Kč

Velikost 1, 300 g, průměr 8 mm 024-100001 315

Velikost 2, 300 g, průměr 10 mm 024-100002 315

Velikost 3, 300 g, průměr 12 mm 024-100003 315

Velikost 4, 300 g, průměr 14 mm 024-100004 315

Lunamat, zásobník 1 ks, bílý 024-120000 908

Parotisroll coLtÉne

Vatové válečky s rozpínacím drátkem, bělené bez chlóru. Snadno drží ve vestibulu, nahradí 
až 3 běžné válečky.    

balení Obj. č. Cena Kč

velikost 1, 100 ks, 9 mm, l 80 mm 024-160001 632

velikost 2, 100 ks, 10 mm, l 80 mm 024-160002 632

velikost 3, 100 ks, 10 mm, l 100 mm 024-160003 632

velikost 5, 100 ks, 18 mm, l 100 mm 024-160005 632

Roll-O-Mat coLtÉne

Zásobník na vatové válečky, krátký tlak na víčko stačí k odebrání jednotlivých vatových 
válečků, zbytek zůstane bez kontaminace a pod ochranou. Lze nastavit na různé velikosti. 
Sterilizovatelný v autoklávu, rozměry: 10 × 4,8 × 13,4 cm.    

balení Obj. č. Cena Kč

roll-o-Mat, 1 ks, bílý 024-120004 1 582
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Pur-Zellin®  hartMann-rico

Buničité čtverečky z vysoce bělené obvazové buničiny, nepráší a mají stálý tvar. 

balení Obj. č. Cena Kč

role, 4 × 5 cm, 500 ks, trhací čtverečky 035-143223/0 44

Zásobník, 1 ks 035-996857/3 455

Zelletten® LohMann & rauScher

Trhací čtverečky z mnohavrstvé bělené obvazové buničiny. 

balení Obj. č. Cena Kč

role, 4 × 5 cm, 2× 500 ks 035-13356 85

Vata buničitá dělená BatiSt

Trhací čtverečky z mnohavrstvé bělené buničité vaty navinuté na roli. 

balení Obj. č. Cena Kč

role, 4 × 5 cm, 2× 500 ks 035-1230200310 56

Sterilux® ES hartMann-rico

Klasické gázové kompresy se založenými okraji. Sterilní nebo nesterilní. 

balení Obj. č. Cena Kč

nesterilní, 5 × 5 cm, 100 ks 035-416800/2 25

nesterilní, 7,5 × 7,5 cm, 100 ks 035-416802/2 56

Sterilní, 5 × 5 cm, 25× 2 ks 035-418551/4 158

Sterilní, 7,5 × 7,5 cm, 25× 2 ks 035-418554/4 206

Sterilní, 10 × 10 cm, 25× 2 ks 035-418557/4 118

Sterilní, 10 × 20 cm, 25× 2 ks 035-418559/4 330

Gazin® mulové kompresy LohMann&rauScher

Gazin mulové kompresy jsou měkké, savé a prodyšné. Protože všechny okraje řezu 
jsou uvnitř, nejsou zde žádné okrajové nitky. 

balení Obj. č. Cena Kč

nesterilní, 5 × 5 cm, 100 ks 035-18500 35

Kompresy z gázy BatiSt

Kompresy z gázy jsou vyrobeny z bělených bavlněných vláken, nesterilní. 

balení Obj. č. Cena Kč

nesterilní, 5 × 5 cm, 100 ks 035-1320100217 39

nesterilní, 7,5 × 7,5 cm, 100 ks 035-1320100227 83

nesterilní, 10 × 10 cm, 100 ks 035-1320100237 132
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Gazin®  LohMann & rauScher

Stáčené gázové tampony z bělených bavlněných vláken.

balení Obj. č. Cena Kč

nesterilní, 25/25, 100 ks 035-15481 165

nesterilní, 19/19, 100 ks 035-15480 118

nesterilní, 15/15, 100 ks 035-15479 99

Linon BatiSt

Stáčené gázové tampony z bělených bavlněných vláken, sterilní nebo nesterilní.

balení Obj. č. Cena Kč

nesterilní, 25/25, 50 ks 035-1320300408 75

nesterilní, 20/19, 100 ks 035-1320300404 112

nesterilní, 15/15, 100 ks 035-1320300403 92

nesterilní, 9/9, 200 ks 035-1320300401 135

Sterilní, 20/19, 5 ks 035-1230110424 10

Sterilní, 20/19, 3 ks 035-1230110414 8

Sterilní, 15/15, 5 ks 035-1230110423 8

Sterilní, 15/15, 3 ks 035-1230110413 6

Sterilkompres BatiSt

Kompresy z gázy jsou vyrobeny z bělených bavlněných vláken, sterilní.

balení Obj. č. Cena Kč

Sterilní, 5 × 5 cm, 25× 2 ks 035-1324919252 125

Sterilní, 5 × 5 cm, 10 ks 035-1230119216 8

Sterilní, 5 × 5 cm, 5 ks 035-1325019255 4

Sterilní, 5 × 5 cm, 2 ks 035-1325019252 2

Sterilní, 7,5 × 7,5 cm, 25× 2 ks 035-1324919262 150

Sterilní, 7,5 × 7,5 cm, 5 ks 035-1325019265 5

Sterilní, 7,5 × 7,5 cm, 2 ks 035-1325019262 3

Obinadlo tamponádní dren BatiSt

Pletená obinadla, jemná, velmi savá a prodyšná.

balení Obj. č. Cena Kč

obinadlo, 1 cm × 5 m 035-1230300501 6

Obinadlo tamponádní dren coLtÉne

Pletená obinadla, jemná, velmi savá a prodyšná.

balení Obj. č. Cena Kč

obinadlo, 1 cm × 5 m, ve speciálním zásobníku 024-290001 356
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Vatové kuličky coLtÉne

Měkké a extrémně savé vatové kuličky z vysoce kvalitní bělené (bez chloru) bavlny. 

balení Obj. č. Cena Kč

Velikost 000, 3 mm, 1,5 g 024-210000 601

Velikost 00, 4 mm, 4 g 024-210100 693

Velikost 0, 4,8 mm, 4 g 024-210110 571

Velikost 1, 6,3 mm, 10 g 024-210111 509

Velikost 2, 7,6 mm, 10 g 024-210112 438

Mullro®  hartMann rico

Gáza vinutá ze 17 vláken, 100% bělená bavlna. Jemná, savá, dobře přilnavá, dobré drenážní 
schopnosti a vysoká prodyšnost. Nesterilní. Verze extra – savost gázy je navíc zvýšená 
vložením pásu z vysoce bělené obvazové buničiny. 

balení Obj. č. Cena Kč

Mullro, 7 cm × 40 m, 2 ks 035-209417/4 434

Mullro extra, 7 cm × 20 m, 2 ks 035-209418/3 243

Přířezy z buničité vaty  BatiSt

Přířezy z buničité vaty s jemnou stejnoměrnou strukturou, vysokou savostí a krepem. 

balení Obj. č. Cena Kč

přířezy, 30 × 40 cm, 2 kg 035-1230200122 221

přířezy, 20 × 30 cm, 1 kg 035-1230200123 142

přířezy, 20 × 30 cm, 0,5 kg 035-1230200129 61

přířezy, 15 × 20 cm, 1 kg 035-1230200125 113

přířezy, 10 × 15 cm, 1 kg 035-1230200127 117

Pehazell®  hartMann rico

Buničitá vata, vinutá nebo v přířezech. 

balení Obj. č. Cena Kč

Vinutá, 500 g 035-272715/2 87

Vinutá, 1 kg 035-272714/3 164

přírezy, 18,5 × 28,5 cm, 0,5 kg 035-914171/2 70

Kompletní sortiment  
na www.soralhanzlik.cz,  
vyzkoušejte náš nový e-ShoP
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latexové rukavice

Sempercare®  SeMperMed

Nesterilní jednorázové vyšetřovací latexové rukavice, s pudrem nebo bez pudru.   

balení Obj. č. Cena Kč

nepudrované, 100 ks, výběr velikostí: XS, S, M, l 035-3063x 177

nepudrované, 90 ks, velikost Xl 035-30634 177

S pudrem, 100 ks, výběr velikostí: XS, S, M, l 035-4503x 145

S pudrem, 90 ks, velikost Xl 035-17586 145
x – doplňte velikost

Peha-Soft®  hartMann-rico

Nesterilní jednorázové latexové hypoalergenní rukavice s mikroskopickým zdrsněním. 
Bez pudru.    

balení Obj. č. Cena Kč

nepudrované, 100 ks, výběr velikostí: XS, S, M, l, Xl 035-9421xx 252
xx – doplňte velikost

Comfort unigLoVeS

Nesterilní latexové rukavice, bez pudru, hypoalergenní, s mikroskopickým zdrsněním.    

balení Obj. č. Cena Kč

nepudrované, 100 ks, výběr velikostí: XS, S, M, l, Xl 059-120x 299
x – doplňte velikost

Classic unigLoVeS

Nesterilní jednorázové rukavice z latexu, pudrované.    

balení Obj. č. Cena Kč

pudrované, 100 ks, výběr velikostí: XS, S, M, l, Xl 059-110x 195
x – doplňte velikost

Lano-E Gel unigLoVeS

Nesterilní rukavice, nepudrované, s lanolinem a vitamínem E, hypoalergenní, extra měkké 
a kvalitní.     

balení Obj. č. Cena Kč

Lano-e gel, 100 ks, výběr velikostí: XS, S, M, l, Xl, bez vůně 059-190x 245
x – doplňte velikost

Premium / Premium Plus MedicaL gLoVeS

Jednorázové vyšetřovací latexové rukavice. Rukavice Premium jsou lehce zaprášené 
s hladkým povrchem. Premium Plus jsou nepudrované, s vnější latexovou vrstvou bez 
chloru a vnitřní vrstvou potaženou jemným filmem silikonového polymeru, který zajišťuje 
vynikající nasazování a redukuje množství proteinů v latexu na minimum, čímž zabraňuje 
alergickým reakcím citlivých osob.    

balení Obj. č. Cena Kč

nepudrované, 100 ks, výběr velikostí: XS, S, M, l 035-g1002xxx 181

pudrované, 100 ks, výběr velikostí: XS, S, M, l 035-g10002xx 163
xxx – doplňte velikost

Kompletní sortiment  
na www.soralhanzlik.cz,  
vyzkoušejte náš nový e-ShoP
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Premium Aloe Vera MedicaL gLoVeS

Nesterilní latexové rukavice bez pudru s obsahem Aloe Vera.    

balení Obj. č. Cena Kč

aloe Vera, 100 ks, výběr velikostí: XS, S, M, l 035-g1003x 239
x – doplňte velikost

Zense cranBerry

Vysoký cit, nesterilní latexové rukavice. Ztenčené rukavice poskytující maximální cit v 
prstech, avšak odolné vůči trhání. Jemně zdrsněné na konečcích prstů a dlaních. Vhodné 
pro vyšetřování, práci s nástroji a zákroky při nichž je vyžadován především cit v prstech.    

balení Obj. č. Cena Kč

krabička, 100 ks, barva: neutral, výběr velikostí: XS, S, M, l 035-570x 125
x – doplňte velikost

Cynték cranBerry

Lanolin + vitamin E, jemné aroma máta/ citrus. Nesterilní latexové rukavice, vnitřní vrstva, 
obohacena směsí lanolinu a vitaminu E, výrazně eliminuje vysoušení a podráždění pokožky. 
Stejné zdrsnění a vlastnosti jako Sigma. Vhodné pro vyšetřování, standardní i náročnější 
zákroky s nástroji a drobné chirurgické výkony.    

balení Obj. č. Cena Kč

krabička, 100 ks, barva: zelenkavá, jemné aroma: máta/citrus,  
výběr velikostí: XS, S, M, l 035-783x 180

x – doplňte velikost

Sigma cranBerry

Extra přilnavé, nesterilní latexové rukavice. Speciální zdrsnění na konečcích prstů  
a v dlaních dává těmto rukavicím ideální vlastnosti pro práci s nástroji ve vlhkém  prostře-
dí (např. stomatologie). Sigma také vynikají pevnější strukturou, která jim zaručuje vyšší 
odolnost proti protržení a ochranu před kontaminací. Vhodné pro vyšetřování, standardní 
i náročnější zákroky s nástroji a drobné chirurgické výkony.    

balení Obj. č. Cena Kč

krabička, 100 ks, barva: neutral, výběr velikostí: XS, S, M, l 035-581x 165
x – doplňte velikost

Peha-Soft® Vinyl hartMann rico

Nesterilní jednorázové vinylové rukavice.    

balení Obj. č. Cena Kč

nepudrované, 100 ks, výběr velikostí: XS, S, M, l 035-9421xx 219

pudrované, 100 ks, výběr velikostí: S, M, l, Xl 035-9421xx 195
xx – doplňte velikost

Premium vinylové rukavice MedicaL gLoVeS

Nesterilní jednorázové rukavice z vinylu.    

balení Obj. č. Cena Kč

nepudrované, 100 ks, výběr velikostí: S, M, l 035-V9011-x 121
x – doplňte velikost
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Sempercare® Skin2 SeMperMed

Texturované špičky prstů zaručují úchop i ve vlhkém prostředí. Neobsahují žádné proteiny 
přírodního latexu a jsou tak ideální pro kůži typu II (sklony k alergii). 

balení Obj. č. Cena Kč

nepudrované, 200 ks, výběr velikostí: XS, S, M, l  035-3080x 303

nepudrované, 180 ks, velikost Xl 035-30818 303
x – doplňte velikost

Sempercare® Nitril SeMperMed

Texturované špičky prstů zaručují úchop i ve vlhkém prostředí. Neobsahují žádné proteiny 
přírodního latexu a jsou tak ideální pro kůži typu I (sklony k alergii). 

balení Obj. č. Cena Kč

nepudrované, 100 ks, výběr velikostí: S, M, l 035-4502x 177
x – doplňte velikost

Peha-Soft® Nitril hartMann rico

Nitrilové rukavice bez pudru, mikroskopické zdrsnění, vysoká pružnost, nízké riziko alergie. 

balení Obj. č. Cena Kč

nepudrované, 100 ks, výběr velikostí: XS, S, M, l, modré 035-9421xx 195

nepudrované, 200 ks, výběr velikostí: XS, S, M, l, bílé 035-9422xx 318
xx – doplňte velikost

AQUA Source cranBerry

Extra jemné, lanolin + vitamin E, derma atest. Vhodné pro alergiky. Extra jemné nitrilové 
rukavice poskytující vysoký cit v prstech. Vnitřní vrstva, obohacena směsí lanolinu a vi-
taminu E, výrazně eliminuje vysoušení a podráždění pokožky. Dermatologicky testované 
rukavice s prokázaným pozitivním vlivem na zdraví pokožky. Velmi příjemné na ruce. 
Jemně zdrsněné na konečcích prstů a dlaních. Vhodné pro vyšetřování, práci s nástroji 
a zákroky při nichž je vyžadován především cit v prstech. 

balení Obj. č. Cena Kč

krabička, 200 ks, barva: tyrkysová, výběr velikostí: S, M, l 035-344x 285
x – doplňte velikost

Contour Plus+ cranBerry

Extra jemné, lanolin + vitamin E. Vhodné pro alergiky. Nejjemnější a nejpříjemnější nitrilové 
rukavice poskytující vysoký cit v prstech a výborný pocit při nošení. Vnitřní vrstva, obo-
hacena směsí lanolinu a vitaminu E, výrazně eliminuje vysoušení a podráždění pokožky. 
Jemně zdrsněné na konečcích prstů. Vhodné pro vyšetřování, práci s nástroji a zákroky 
při nichž je vyžadován především cit v prstech. 

balení Obj. č. Cena Kč

krabička, 100 ks, barva: bílá, výběr velikostí: XS, S, M, l, Xl 035-322x 180
x – doplňte velikost
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nitrilové rukavice

Evolve 300 cranBerry

Ultra jemné a tenké, maximální cit. Vhodné pro alergiky. Nejjemnější a nejtenčí nitrilové 
rukavice poskytující nejlepší cit v prstech. Zpevněny pro odolnost vůči protržení. Cenově 
výhodné balení 300 ks. Jemně zdrsněné na konečcích prstů. Vhodné pro vyšetřování, 
práci s nástroji a zákroky při nichž je vyžadován především cit v prstech. 

balení Obj. č. Cena Kč

krabička, 300 ks, barva: tmavě modrá kobalt,  
výběr velikostí: XS, S, M, l 035-330x 330

x – doplňte velikost

Luv cranBerry

Extra jemné, lanolin + vitamin E, aroma. Vhodné pro alergiky. Extra jemné nitrilové rukavice 
poskytující vysoký cit v prstech. Vnitřní vrstva, obohacena směsí lanolinu a vitaminu E, 
výrazně eliminuje vysoušení a podráždění pokožky. Díky výrazné veselé barvě a jemné 
vůni oblíbené dětskými pacienty. Velmi příjemné na ruce. Jemně zdrsněné na konečcích 
prstů a dlaních. Vhodné pro vyšetřování, práci s nástroji a zákroky při nichž je vyžadován 
především cit v prstech. 

balení Obj. č. Cena Kč

krabička, 200 ks, barva: lososová, výběr velikostí: XS, S, M, l 035-333x 290
x – doplňte velikost

R200 cranBerry

Extra jemné. Vhodné pro alergiky. Extra jemné nitrilové rukavice poskytující vysoký cit  
v prstech. Výraznější zdrsnění na konečcích prstů. Vhodné pro vyšetřování, práci s nástroji 
a zákroky při nichž je vyžadován především cit v prstech. 

balení Obj. č. Cena Kč

krabička, 200 ks, barva: světle fialová, výběr velikostí: XS, S, M, l 035-320x 245
x – doplňte velikost

Xlim cranBerry

Zesílené, velmi odolné. Vhodné pro alergiky. Silnější nitrilové rukavice, velmi odolné vůči 
protržení, poskytující maximální ochranu uživatele. Výraznější zdrsnění na konečcích prstů. 
Vhodné pro vyšetřování, standardní i náročnější zákroky s nástroji, drobné chirurgické 
výkony a všechny zákroky, při nichž je vyžadována především odolnost. 

balení Obj. č. Cena Kč

krabička, 100 ks, barva: tmavě modrá, výběr velikostí: XS, S, M, l 035-31x 165
x – doplňte velikost
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chirurgické rukavice

DONA Sensi Plus MedicaL gLoVeS

Chirurgické sterilní rukavice bez pudru.    

balení Obj. č. Cena Kč

1× pár, výběr velikostí: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 035-V9022-x 23
x – doplňte velikost

Expert Plus unigLoVeS

Chirurgické sterilní rukavice bez pudru.    

balení Obj. č. Cena Kč

Box – 50 párů, výběr velikostí: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 059-expLuSxx 899
xx – doplňte velikost

Sur-G Glov® proMedica

Sterilní latexové chirurgické rukavice, lehce zaprášené, se sníženým obsahem proteinů.    

balení Obj. č. Cena Kč

1× pár, výběr velikostí: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 005-90087xx 22
xx – doplňte velikost

Sterilní rukavice s pudrem BatiSt

Sterilní latexové chirurgické rukavice s pudrem.    

balení Obj. č. Cena Kč

1× pár, výběr velikostí: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 035-132381626x 15
x – doplňte velikost

Kompletní nabídku 
rukavic si vyžádejte 
u našich obchodních 
zástupce
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spotřební materiál

Toaletní papír OPTIMUM Merida

2-vrstvý, vymačkávaný, jemný, toaletní papír. Perforovaný po 24 cm, v roli. Průměr dutinky 6 cm.

balení Obj. č. Cena Kč

role, 1 ks, 23 cm × 140 m 035-poB103 60

role, 1 ks, 19 cm × 140 m 035-poB203 42

Zásobník, 1 ks, pro max.průměr role 26 cm, bílý plast 035-pt1t 695

Zásobník, 1 ks pro max.průměr role 20 cm, bílý plast 035-pt2t 598

Toaletní papír GASTRO Merida

2-vrstvý, 100% celuloza, super bílý, vymačkávaný, perforovaný po 11 cm. Délka 17,6 m, 160 
útržků, průměr dutinky 4,5 cm.

balení Obj. č. Cena Kč

role, 96 ks 035-Sp7p96 633

Papírové ručníky v roli Mini Merida

Papírové ručníky, recyklované, vymačkávané, 1-vrstvé, vyjmutí speciální dutinky umožňuje 
odvíjení papíru ze středu role.   

balení Obj. č. Cena Kč

role, 1 ks 035-pr15 74

Zásobník, 1 ks, plast 035-pr2tp 645

Jednotlivé papírové ručníky Merida

Vymačkávané papírové ručníky, "Z" sklad. Rozměr: 25 × 23 cm.   

balení Obj. č. Cena Kč

Box, 4000 ks, zelené 035-pZ11 780

Box, 4000 ks, bílé 035-pZ12 999

Zásobník, 1 ks, bílý plast 035-pZ2t 660

Papírové ručníky skládané katrin

Kvalitní, velmi savé papírové ručníky. Rozměry: bílé – 22,4 × 23 cm, zelené – 23,2 × 23 cm, 
"Z" sklad.   

balení Obj. č. Cena Kč

Bílé, 150 ks 035-65944 49

Zelené, 150 ks 035-65982 49

Zásobník, 1 ks 035-95310 769


