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anESTEziE / cHirurgiE  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  //////////////
Injekční stříkačky pro karpule

Pluraject 2 3M EspE

Aspirační stříkačka pro karpule s perforovanou zátkou. Složena z jedné kovové části, lehce 
se drží a dobře kontroluje. Jednoduchá a bezpečná manipulace, spolehlivá aspirace, čtver-
cový konec pístu snižuje riziko poškození a opotřebení a umožňuje dlouhodobé používání.

balení Obj. č. Cena Kč

stříkačka, 1 ks 010-76011 2 010

Sterilife Anthogyr

Samoaspirující injekční stříkačka z ušlechtilé oceli, pro infiltrační a svodnou anestezii. 
Aspirace a injekce ve stejném směru tlakem pístu – bez aspiračního tahu, bez přehmatá-
vání. Vhodné pro všechny běžně dostupné cylindrické ampule a kanyly. Sterilizovatelná 
v autoklávu do 135 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

stříkačka, 1 ks 035-Ag2320 2 195

Miniject Anthogyr

Injekční stříkačka na intraligamentární anestezii s ochranou proti přetlaku. Z ušlechtilé 
oceli a plastu, lze sterilizovat v autoklávu. Stříkačka velmi dobře zapadá do ruky a při ošet-
řování dětí ji lze skrýt. Na jedno stisknutí páčky 0,2 ml. Balení obsahuje Minijet stříkačku, 
2 prázdná plastová pouzdra.

balení Obj. č. Cena Kč

stříkačka, 1 ks 035-Ag2300 6 395

Ergoject Anthogyr

Ergonomický nástroj pro intraligamentární aplikaci se špičkovým designem. Používá se se 
standardními 1,8 ml karpulemi. Nový mechanismus zajišťuje hladký chod a 100% kontrolu. 
Je k dispozici také se 30° násadcem. Má trojnásobné zvýšení síly.

balení Obj. č. Cena Kč

stříkačka rovná, 1 ks 035-Ag2400 6 526

stříkačka zahnutá, 1 ks 035-Ag2400A 7 069

neustále pro vás 
vyhledáváme nové 
výrobky a technologie
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  anESTEziE / cHirurgiE   ///////////////
jehly pro karpule

Injekční jehly pro karpule  3M EspE

Injekční jehly pro karpule, s trojitým ostřím, nastavitelným závitem pro jisté nastavení 
a snadnou manipulaci, s označením místa vpichu pro optimální umístění jehly.

balení Obj. č. Cena Kč

Jehly, 100 ks, výběr: viz. tabulka viz. tabulka 397

velikost objednací číslo

27G 0,4 × 42 mm, žlutá 010-76013

27G 0,4 × 30 mm, žlutá 010-76014

27G 0,4 × 25 mm, bílá 010-76015

30G 0,3 × 25 mm, bílá 010-76016

30G 0,3 × 12 mm, bílá 010-76017 

Septoject  sEptodont

Injekční jehly pro karpule, s trojitým ostřím, nastavitelným závitem pro jisté nastavení 
a snadnou manipulaci, s označením místa vpichu pro optimální umístění jehly.

balení Obj. č. Cena Kč

Jehly, 100 ks, výběr: viz. tabulka viz. tabulka 320

velikost objednací číslo

27G 0,4 × 35 mm, žlutá 006-300321

27G 0,4 × 25 mm, oranžová 006-300319

27G 0,4 × 21 mm, žlutá 006-300320

30G 0,3 × 25 mm, modrá 006-300325

30G 0,3 × 16 mm, zelená 006-300324

30G 0,3 × 12 mm, zelená 006-300323

Miraject  hAgEr WErkEn

Jednorázové sterilní injekční jehly pro stříkačky na cylindrické ampule, s našroubovatelným 
konusem z polypropylenu.

balení Obj. č. Cena Kč

Jehly, 100 ks, výběr: viz. tabulka viz. tabulka 530

velikost objednací číslo

25G 0,5 × 35 mm, červená 015-254200

25G 0,5 × 21 mm, červená 015-254201

27G 0,4 × 35 mm, žlutá 015-254202

27G 0,4 × 21 mm, žlutá 015-254203

30G 0,3 × 21 mm, zelená 015-254204

30G 0,3 × 10 mm, zelená 015-254205
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anESTEziE / cHirurgiE  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  //////////////
jehly / jednorázové stříkačky

Stříkačka injekční  ChirAnA

Sterilně balené plastové injekční stříkačky pro jednorázové použití s jehlami typu Luer.

balení Obj. č. Cena Kč

2 ml, 100 ks 555-2ml 87

5 ml, 100 ks 555-5ml 165

10 ml, 100 ks 555-10ml 211

20 ml, 80 ks 555-20ml 156

Stříkačky Injekt  B.BrAun

Sterilně balené plastové injekční stříkačky pro jednorázové použití s jehlami typu Luer.

balení Obj. č. Cena Kč

2 ml, 100 ks 508-4606027V 135

5 ml, 100 ks 508-4606051V 160

10 ml, 100 ks 508-4606108V 197

20 ml, 100 ks 508-4606205V 295

Jednorázové stříkačky  MEdilAB

Sterilně balené plastové injekční stříkačky s černým pístem, třídílné, pro použití s jehlami 
typu Luer.

balení Obj. č. Cena Kč

2 ml, 100 ks 555-kd1302 151

5 ml, 100 ks 555-kd1305 197

Stříkačky Omnifix Luer Lock  B.BrAun

Jednorázové sterilní stříkačky s násadcem na našroubování, vhodné zvláště pro výplachy 
kořenových kanálků a parodontálních chobotů.

balení Obj. č. Cena Kč

3 ml, 100 ks 508-4617022V 790

5 ml, 100 ks 508-4617053V 729

10 ml, 100 ks 508-4617100V 890

Transcoject  trAnsCoJECt

Sterilní jednorázové injekční jehly pro stříkačky na cylindrické ampule. S pomocným 
značením (šipka) pro optimální polohu vpichu.

balení Obj. č. Cena Kč

Jehly, 100 ks, výběr: viz. tabulka viz. tabulka 449

velikost objednací číslo

25G 0,5 × 42 mm, červená 005-0098591

25G 0,5 × 23 mm, červená 005-0098592

27G 0,4 × 42 mm, žlutá 005-0098593

27G 0,4 × 37 mm, žlutá 005-0098529

27G 0,4 × 23 mm, žlutá 005-0098594

30G 0,3 × 23 mm, želená 005-0098595

30G 0,3 × 13 mm, zelená 005-0098596

30G 0,3 × 10 mm, zelená 005-0098560
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  anESTEziE / cHirurgiE   ///////////////
jednorázové Injekční jehly 

Medoject  ChirAnA

Sterilní jednorázové jehly pro stříkačky s násadcem Luer.

balení Obj. č. Cena Kč

Jehly, 100 ks, výběr: viz. tabulka viz. tabulka 84

velikost objednací číslo

0,4 × 20 mm, šedá 555-nn0420

0,4 × 40 mm, šedá 555-nn0440

0,45 × 16 mm, hnědá 555-nn04516

0,5 × 16 mm, oranžová 555-nn0516

0,5 × 20 mm, oranžová 555-nn0520

0,5 × 25 mm, oranžová 555-nn0525

0,55 × 25 mm, fialová 555-nn05525

0,55 × 38 mm, fialová 555-nn05538

0,6 × 30 mm, modrá 555-nn0630

0,7 × 30 mm, černá 555-nn0730

0,7 × 40 mm, černá 555-nn0740

0,8 × 40 mm, zelená 555-nn0840

0,9 × 40 mm, žlutá 555-nn0940

1,2 × 40 mm, růžová 555-nn1240

Sterican  B.BrAun

Jednorázové sterilní jehly pro stříkačky s násadcem typu Luer nebo Luer Lock.

balení Obj. č. Cena Kč

Jehly, 100 ks, výběr: viz. tabulka viz. tabulka 99

Jehly, 100 ks, 0,4 × 25 mm, 0,4 × 40 mm, výběr: viz. tabulka viz. tabulka 150

velikost objednací číslo

0,7 × 30 mm černá 508-0155513

0,7 × 40 mm černá 508-9031597

0,6 × 30 mm modrá 508-9021927

0,5 × 25 mm oranžová 508-0055540

0,5 × 40 mm oranžová 508-0055541

0,4 × 20 mm šedá 508-0155510

0,4 × 25 mm šedá 508-9016619

0,4 × 40 mm šedá 508-0055543

Miraject Luer  hAgEr WErkEn

Sterilní jehly pro stříkačky s násadcem Luer a Luer Lock.

balení Obj. č. Cena Kč

Jehly, 100 ks, výběr: viz. tabulka viz. tabulka 254

velikost objednací číslo

0,5 × 42 mm, červená 015-254210

0,5 × 23 mm, červená 015-254211

0,4 × 42 mm, žlutá 015-254212

0,4 × 23 mm, žlutá 015-254213
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hemostatIka

ViscoStat Clear  ultrAdEnt

Viskózní hemostatický gel s obsahem 25% chloridu hlinitého. Používá se pro dočasnou 
zástavu krvácení z dásní během výkonů v zubním lékařství, při otiskování, nasazování 
provizorních a definitivních náhrad, zhotovování výplní a nasazování kofferdamu.

balení Obj. č. Cena Kč

indispense kit, 1× 30 ml, 20× kanylka Dento-Infusor,  
20× 1,2 ml prázdná stříkačka 002-506407 2 460

indispense kit, 1× 30 ml 002-506408 1 470

intro kit, 4× 1,2 ml stříkačka, 20 kanylek Dento-Infusor 002-506409 1 230

tuba, 20× 1,2 ml 002-506410 3 270

ViscoStat  ultrAdEnt

Viskózní koagulační hemostatický gel s obsahem 20% síranu železitého. Bezkonkurenční 
při zajišťování suchého pole i hojení. Eliminuje množství tekutiny v sulku, snižuje nákladné 
opakování otisků a zajišťuje optimální podmínky pro bonding.

balení Obj. č. Cena Kč

tissue Management kit, 1× 30 ml ViscoStat, 1× retrakční vlákna, 
velikosti: 00, 0, 1, 2, 1× Fischer's Ultrapak Packer,  
20× kanylka Dento-Infusor, 20× 1,2 ml prázdných stříkaček 002-500649 5 730

indispense kit, 1× 30 ml, 20 kanylek Dento-Infusor,  
20× 1,2 ml  prázdných stříkaček 002-500647 2 460

indispense, 1× 30 ml 002-500645 1 470

intro kit, 4× 1,2 ml, příslušenství 002-503093 1 230

tuba, 20× 1,2 ml 002-503070 3 030

tuba, 2× 1,2 ml 002-501087 410

Astringedent® ultrAdEnt

Vodný 15,5% hemostatický roztok síranu železitého, který je ke tkáním šetrnější než hyd-
roxidsíran železitý, je účinný a snadno použitelný k eliminaci krvácení, zajištění operačního 
pole. Použitelný i na vitální pulpotomii. 

balení Obj. č. Cena Kč

tuba, 1× 30 ml 002-500686 1 470

lahvička, 1× 30 ml 002-500111 1 550

Astringedent® X ultrAdEnt

Vodný 12,7% obsahující ekvivalentní množství síranu železitého a hydroxidsíranu železitého, 
užívaný při obtížně zastavitelném krvácení. 

balení Obj. č. Cena Kč

tuba, 1× 30 ml 002-500690 1 960

lahvička, 1× 30 ml 002-500112 1 980
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  anESTEziE / cHirurgiE   ///////////////
hemostatIka

Alveogyl  sEptodont

Pasta pro ošetření extrakční rány. Nevyžaduje šití, napomáhá hojení, pomáhá rychle ulevit 
od bolesti. Účinná látka eugenol a pomocné látky.

balení Obj. č. Cena Kč

dóza, 10 g 006-530227 900

Gelatamp  ColtÉnE

Vstřebatelný sterilní tampón (14 × 7 × 7 mm) ze zpěněné vepřové želatiny s přísadou ko-
loidního stříbra. Koloidní stříbro má depotní baktericidní účinek a brání reinfekci alveolů. 

balení Obj. č. Cena Kč

dóza, 50 ks 024-274007 949

dóza, 20 ks 024-274002 438

Gelitaspon® gElitA

Absorbční želatinová houba s hemostatickým účinkem.

balení Obj. č. Cena Kč

krabička, 50 ks, 10 × 10 × 10 mm 035-gs-310 727

krabička, 2 ks, 8 × 5 × 1 cm 035-gs-002 194

Hypro-Sorb® hypro otrokoViCE

Vstřebatelná atelo-kolagenová hemostatická plst, která účinně zastavuje krvácení a suší 
rány. Je vyroben z čistého 99,9% krystalického atelo – kolagenu typu I. V živé tkáni se 
vstřebává za 2 - 4 týdny. Sterilní balení: ve tvaru trojúhelníku (O), zubního kořene (Z) nebo 
obdélníky (R).

balení Obj. č. Cena Kč

hypro-sorb o, 20 ks, 5 × 15 cm 099-300047 313

hypro-sorb r, 6 ks, 2 × 2 cm 099-300231 199

hypro-sorb r, 10 ks, 6,5 × 11 cm 099-3002313 295

hypro-sorb Z, 10 ks, 2 × 2,5 cm 099-300237 313
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ošetření měkkých tkání

Coe-Pak  gC

Parodontální obvaz pro ošetření ran, stehů nebo na stabilizaci uvolněných zubů. Rychlá 
aplikace, příznivý pro pacienta, podpora hojení, bez eugenolu, nelepí se na rukavice. 
K dispozici v ručně míchatelné verzi – tuby nebo v kartuších.

balení Obj. č. Cena Kč

Automix nds, 2× 50 ml cartridge, příslušenství 014-135003 2 850

standard pack, 2× 90 g base, catalyst 014-135801 1 420

hard&Fast, 2× 90 g base, catalyst 014-135301 1 420

Septocalm  sEptodont

Přípravek k ošetření aftózně-ulcerózní tkáně, doba léčby se redukuje na několik málo 
dní. Účinkuje během několika málo vteřin, pacientovi se v daném místě uleví od bolesti. 
Kyselina trichloroctová, obsažená v Septocalmu, denaturuje infikovanou, nekrotickou 
tkáň a ulceraci. Kauterizací kyselinou se ihned urychlí regenerace zdravými epiteliálními 
buňkami. Mírné aroma karamelu Septocalmu propůjčuje příjemnou chuť.

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 13 ml 006-530332 940

Reso-Pac  hAgEr WErkEn

Hydrofilní obvaz dásní k přímé aplikaci. Neomezuje pacienta, po 3 minutách vytváří hlad-
ký, gelovitý povrch. Dobře se lepí, lze nanést i na vlhká krvácející místa, lze použít jako 
vehikulum pro léčiva.

balení Obj. č. Cena Kč

tuba, 25 g 015-155011 458

dóza, 50× 2 g 015-155014 1 490

Miradont-Gel hAgEr WErkEn

Gel s mikronutrienty s přirozenými látkami jako jsou minerály (hořčík, měď, laktát zineč-
natý), vitamíny (A, E, C, B2, B5, PP) a rostlinných látek (hřebíček, černý bez, růže galská, 
olej z hroznových jader atd.). Mikroskopické částice umožňují bezprostřední příjem živin 
přímo buňkami a urychlují regeneraci buněk v ošetřované krajině i rychlý nástup účinku 
u pacienta. Tři hlavní účinky Miradont gelu jsou: antiseptický účinek, tišení bolesti, revi-
talizace resp. regenerace buněk Použití: pooperační ošetření extrakčních ran nebo po 
chirurgických zákrocích, postanestetické obtíže, úleva od obtíží po scalingu, kyretáži, 
parodontologickém ošetření, otlaky a iritace gingivy.

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 15 ml 015-155000 203



9

8

7

6

12

11

10

5

4

3

2

1

213
Soral & Hanzlik s.r.o. / kralupská 20, 272 03 kladno / Tel.: 312 285 220 - 225 / zelená linka: 800 190 192 / E-mail: sor@soralhanzlik.cz, www.soralhanzlik.cz

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  anESTEziE / cHirurgiE   ///////////////
dlahování zubů

EverStick  gC

Skelnýni vlákny vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetic-
ké. Výztuže z vlákna EverStick jsou vyrobeny ze silanizovaných vláken v termoplastickém 
polymeru a matrice ze světlem tuhnoucí pryskyřice. Mají unikátní patentovanou polymerní 
síťovou strukturu (IPN), která zajišťuje vynikající vazbu.

everStick PERIO – pro dlahování šetrné pro pacienty.
everStick C&B – pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny.
everStick NET – pro snadné a estetické dlahování traumatizovaného chrupu.
everStick ORTHO – pro estetickou retenci.
everStick POST – pro struktury jádra a moderní kořenové čepy.

balení Obj. č. Cena Kč

starter kit, 1× 8 cm C&b, 1× 8 cm PeRIO, 1× 30 cm² neT,  
5× POST, 1× 5 ml StickReSIn, 2 ml G-ænial Universal Flo a2,  
1× StickReFIX, 1× StickReFIX, příslušenství 014-900838 14 650

intro pack, 1× 8 cm everStickC&b, 1× 8 cm everStickPeRIO,  
1× StickReFIX D silicone instrument 014-900854 3 140

Combi pack, 1× 8 cm everStickC&b, 1× 8 cm everStickPeRIO,  
1× 30 cm² everStickneT, 5× everStickPOST 1.2, 1× StickSTePPeR,  
1× StickReFIX 014-900855 7 820

everstick C&B, 2× 12 cm 014-900852 6 700

everstick C&B, 1× 8 cm 014-900853 2 430

everstick nEt, 1× 30 cm² 014-900837 6 700

everstick pErio, 2× 12 cm 014-900850 6 290

everstick pErio, 1× 8 cm 014-900851 2 230

everstick ortho, 2× 12 cm 014-900841 5 680

everstick post intro, 5× post Ø 0.9, 5× posts Ø 1.2,  
5× posts Ø 1.5, 5 ml StickReSIn 014-900846 6 400

everstick post, 10×, výběr průměru: 0.9, 1.2, 1.5 014-90084x 4 000

stickrEFiX l, 3 + 3 instrumentů 014-900843 1 880

stickstEppEr, 1× 014-900825 1 550

stickCArriEr, 1× 014-900826 1 550

stickrEsin, 1× 5 ml 014-900842 1 880
x - doplňte průměr

Fiber-Splint™  polydEntiA

Ultratenká (0,05 mm) jednovrstevná páska ze skelných vláken, používá se v kombinaci se 
světlem tuhnoucím bondem jako dlahovací materiál pro stabilizaci zubů nebo zpevňování, 
v parodontologii, při posttraumatické viklavosti, chirurgické reimplantaci nebo ke zpevnění 
dočasných můstků. Nejsou nutné speciální nůžky nebo rukavice. Šířka pásky 4 mm.

balení Obj. č. Cena Kč

Fiber-splint, 1× pásek (šířka 4 mm, délka 2 m), 5× aplikační klipy 005-5970 3 322

Fiber-Bond, 2× 3 ml 005-5973 2 897

svorky, 30 ks 005-5975Cs 2 630
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dlahování zubů / šItí

Dentapreg™ dEntAprEg

Pevný lepící tvarovatelný pásek ze speciálních skleněných vláken, předimpregnovaný 
světlem tuhnoucí pryskyřicí. Používá se pro tvorbu dlah, nosných konstrukcí lepených 
kompozitních můstků, vyztužení a opravy snímatelných náhrad, vyztužení kompozitních 
korunek. Balení obsahuje: 8 pásků (délka 5 cm)
SFM – orální, vestibulární dlahy.
SFU – orální, okluzální dlahy.
PFM – minimálně invazivní můstky ve frontálním úseku (Marylandské můstky), vyztužení 

a opravy snímatelných náhrad.
PFU – minimálně invazivní můstky v postranním úseku (inlejové, onlejové), vyztužení 

snímatelných náhrad.

balení Obj. č. Cena Kč

sFM, 8 ks 035-sFM 4 954

sFu, 8 ks 035-sFu 4 954

pFM, 8 ks 035-pFM 4 954

pFu, 8 ks 035-pFu 4 954

Surgigryl 910 Polyglactine  sMi

Pletený a potažený polyfilní materiál, s vysokou pevností vlákna. Hermeticky uzavřené 
balení. Složení:  Polyglaktin 910, kopolymer vyrobený z 90% glykolidu a 10% L-laktidu. 
Povrch: Poly-glykolid-co-L-laktid a vápníkový stearát. Barva: Fialová. Vstřebatelnost: Roz-
kladem materiálu způsobeného hydrolytickou reakcí dochází k úplnému vstřebání mezi 
56 až 70 dny po aplikaci. 21 dní po aplikaci je účinná pevnost vlákna mezi 40% - 50%.

balení Obj. č. Cena Kč

12 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání ... 985

Surgigryl PGA Polyglycolic Acid  sMi

Pletený a potažený polyfilní materiál, s vysokou pevností vlákna. Hermeticky uzavřené 
balení. Složení: Polyglykolová kyselina. Povrch: Polykaprolakton a vápníkový stearát. 
Barva: Fialová / béžová – nebarevná. Vstřebatelnost: Rozkladem materiálu způsobeného 
hydrolytickou reakcí dochází k úplnému vstřebání mezi 60 až 90 dny po aplikaci. 21 dní 
po aplikaci je účinná pevnost vlákna přibližně 50%.

balení Obj. č. Cena Kč

12 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání ... 982

Surgicryl Rapid Polyglycolic Acid  sMi

Pletený a potažený polyfilní materiál, s velkou počáteční pevností vlákna. Hermeticky uza-
vřené balení. Složení: Polyglykolová kyselina. Povrch: Polykaprolakton a vápníkový stearát. 
Barva: Béžová – nebarvená / fialová. Vstřebatelnost: Rozkladem materiálu způsobeného 
hydrolytickou reakcí dochází k úplnému vstřebání přibližně 42 dní po aplikaci. 7 dní po 
aplikaci je účinná pevnost vlákna přibližně 50%.

balení Obj. č. Cena Kč

12 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání ... 1 258
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Chirlac RAPID braided  ChirMAX

Materiál: syntetický pletený potahovaný (polymer kyseliny glykolové). Barva: fialová, pří-
rodní. Použití: obecná, plastická a oční chirurgie, gynekologie, stomatochirurgie (kůže, 
podkoží, episiotomie, sliznice, spojivka, všude, kde je vhodná krátkodobá podpora rány 
a rychlá resorpce). Vstřebatelnost: po 5 dnech 60 % původní mechanické pevnosti, ztráta 
pevnosti po 12-14 dnech, probíhá hydrolýzou. Specifické vlastnosti: povrchová úprava 
polyglaktinem 370 a stearátem vápníku, minimální tkáňová reakce.

balení Obj. č. Cena Kč

24 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání ... od 1 927

Chirlac braided ChirMAX

Materiál: syntetický pletený potahovaný (polymer kyseliny glykolové). Barva: fialová, pří-
rodní. Použití: obecná, plastická a oční chirurgie, ortopedie, traumatologie, gynekologie, 
neurochirurgie (měkké tkáně, střeva, svaly, fascie, GIT anastomózy, parenchymové orgány, 
podvazy drobných cév, ligatury). Vstřebatelnost: po 14 dnech 75 %, po 3 týdnech 50 % 
původní mechanické pevnosti, kompletní resorpce po 80–90 dnech, probíhá hydrolýzou. 
Specifické vlastnosti: povrchová úprava polykaprolaktonem a stearátem vápníku, minimální 
tkáňová reakce.

balení Obj. č. Cena Kč

24 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání ... od 1 927

Polypropylene Blue  sMi

Monofilní materiál, vysoká pevnost vlákna, nevstřebatelný materiál. Složení: Extruze 
polyamidu 6.0 nebo 6.6. Barva: Modrá / černá. Vstřebatelnost: Nevstřebatelný materiál, 
postupně obalený pojivovou tkání. K hromadnému zmenšování a úbytku množství vlákna, 
přibližně 10% za rok, dochází rozkladem chemických vazeb (hydrolytická reakce)

balení Obj. č. Cena Kč

12 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání ... 553

Silk sMi

Pletené hedvábí – pletený polyfilní materiál. Složení: Pletená vlákna zámotku hedvábného 
červa. Barva: Černá. Přírodní hedvábí – splétaný polyfilní materiál. Složení: Splétaná vlákna 
zámotku hedvábného červa. Barva: Modrá. Vstřebatelnost: Hedvábný šicí materiál u tkání 
vyvolává počáteční zánětlivou reakci a následně postupné obalování šicího materiálu 
vláknitými pojivovými tkáněmi.

balení Obj. č. Cena Kč

12 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání ... 550

šItí

Silon monofil  ChirMAX

Materiál: syntetický monofil polyamid-6. Barva: modrá, černá. Použití: kůže, oční chirurgie, 
plastická chirurgie. Specifické vlastnosti: hladký neporézní povrch, vysoká pevnost v uzlu, 
degradace po 1 roce. Nevstřebatelné.

balení Obj. č. Cena Kč

24 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání ... od 1 650
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šItí

Glycolon  rEsorBA

Rychle vstřebatelný šicí materiál. Vysoká pevnkost v tahu. Dobrá poddajnost. Minimální 
reakce tkáně, hladké protažení tkání, dobré usazení uzlu. Monofilní vlákno, skládá se jen 
z jednoho vláknového filamentu. Barva: fialová nebo nebarvená. Chemické označení: 
[poly(glykolová kyselina-co--kaprolakton)]. Síla vlákna: USP 6-0 -1 (0,7 - 4 metricky). Druhy 
balení: kombinace jehla - vlákno nebo v předstřižené délce. Sterilizace: ethylenoxid. 

balení Obj. č. Cena Kč

24 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání … od 2 080

PGA Resoquick rEsorBA

Krátkodobě vstřebatelný šicí materiál. Dobrá poddajnost, vysoká pevnost v tahu. Minimální 
reakce tkáně, hladké protažení tkání, dobré usazení uzlu. Vlákno: Potažený polyfil. Pro 
zlepšení mechanických vlastností je možno polyfilní vlákna upravit různými speciálními 
potahovými materiály. Tím se vyrovnávají meziprostory ve svazcích vláken a snižuje povr-
chové tření. Barva: nebarvená. Chemické označení: kyselina polyglykolová. Síla vlákna: 
USP 6-0 (0,7 - 5 metricky).  Druhy balení: kombinace jehla - vlákno nebo v předsřižené 
délce. Sterilizace: záření gama.

balení Obj. č. Cena Kč

12 ks nebo 24 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání … od 2 951

Silon braided  ChirMAX

Materiál: syntetický pletený polyamid. Barva: bílá. Použití: obecná chirurgie, neurochirurgie 
(svaly, fascie, peritoneum, GIT, bronchy, podvazy) Specifické vlastnosti: hladký neporézní 
povrch, vysoká pevnost v uzlu, degradace po 1 roce. Nevstřebatelné.

balení Obj. č. Cena Kč

24 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání ... od 1 128

Silk braided  ChirMAX

Materiál:  přírodní pletené hedvábí. Barva: černá. Použití: obecná, oční chirurgie, stoma-
tochirurgie. Specifické vlastnosti: nízká tažnost, měkkost, poddajnost, snadná užitelnost, 
degradace po 1 roce. Nevstřebatelné.

balení Obj. č. Cena Kč

24 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání ... od 1 036

Silk twisted  ChirMAX

Materiál:  přírodní pletené hedvábí. Barva: modrá, černá, bílá. Použití: obecná, oční chirur-
gie, stomatochirurgie. Specifické vlastnosti: nízká tažnost, měkkost, poddajnost, snadná 
užitelnost, degradace po 1 roce. Nevstřebatelné.

balení Obj. č. Cena Kč

24 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání ... od 1 036
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PGA Resorba rEsorBA

Střednědobě vstřebatelný šicí materiál. Vysoká pevnost v tahu. Dobrá poddajnost, mini-
mální reakce tkáně, hladké protažení tkání, dobré usazení uzlu.  Vlákno: Potažený polyfil. 
Pro zlepšení mechanických vlastností je možno polyfilní vlákna upravit různými speciálními 
potahovými materiály. Tím se vyrovnávají meziprostory ve svazcích vláken a snižuje povr-
chové tření. Barva: fialová nebo nebarvená. Chemické označení: kyselina polyglykolová. 
Síla vlákna: USP 7-0 -4 (0,5 - 6 metricky). Druhy balení: kombinace jehla - vlákno nebo  
v předstřižené délce. Sterilizace: ethylenoxid.

balení Obj. č. Cena Kč

12 ks nebo 24 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání … od 1 962

Caprolon rEsorBA

Dlouhodobě vstřebatelný šicí materiál. Vysoká pevnost v tahu. Minimální reakce tkáně, 
hladké protažení tkání. Zatížitelné a bezpečné usazení uzlu. Monofilní vlákno, skládá se 
jen z jednoho vláknového filamentu. Barva: nebarvená nebo fialová. Chemické označení: 
[poly(L-laktid-co-kaprolakton)]. Síla vlákna: USP 7-0 -2 (0,5 - 5 metricky). Druhy balení: 
kombinace jehla - vlákno. Sterilizace: ethylenoxid.

balení Obj. č. Cena Kč

12 ks nebo 24 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání … od 3 036

Mopylen rEsorBA

Nevstřebatelný šicí materiál. Trvale vysoká pevnost v tahu. Odolný proti stárnutí, hydrofilní, 
vynikající klouzavost vlákna, dobré usazení uzlu. Monofilní vlákno, skládá se jen z jedno-
ho vláknového filamentu. Barva: modrá. Chemické označení: isotaktický propylen. Síla 
vlákna: USP 10-0 -1 (0,2 - 4 metricky). Druhy balení: kombinace jehla - vlákno. Sterilizace: 
ethylenoxid.

balení Obj. č. Cena Kč

12, 24 ks nebo 36 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání … od 2 213

Resopren rEsorBA

Nevstřebatelný šicí materiál. Zvláště vysoká poddajnost, chemicky inertní. Extrémně 
odolný proti stárnutí. Velmi dobrá klouzavost vlákna, odpuzuje vodu. Monofilní vlákno, 
skládá se jen z jednoho vláknového filamentu. Barva: modrá. Chemické ozančení: poly-
vinylidendifluorid. Síla vlákna: USP 7-0 -0 (0,5 - 3,5 metricky). Druhy balení: kombinace 
jehla - vlákno. Sterilizace: ethylenoxid.

balení Obj. č. Cena Kč

12, 24 ks nebo 36 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání … od 2 062

Polyester rEsorBA

Nevstřebatelný šicí materiál. Velmi šetrný pro tkáně. Pevný v tahu, hydrofobní. Vynikající 
klouzavost vlákna, dobré usazení uzlu. Polyfilní vlákno se skládá z mnoha tenkých jednot-
livých filamentů, které jsou buď stočené dohromady, skané nebo spletené ve svazcích. 
Barva: zelená, bílá (bez barviva) nebo černá. Chemické označení: polyetylenglykoltereftalát-
-polyesterové vlákno. Síla vlákna: USP 6-0 - 7 (0,7 - 9 metricky). Druhy balení: kombinace 
jehla - vlákno nebo v předstřižené délce. Sterilizace: ethylenoxid nebo záření gama.

balení Obj. č. Cena Kč

12, 24 ks nebo 36 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání … od 1 218

šItí
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Supolene rEsorBA

Nevstřebatelný šicí materiál. Vynikající vodivost vlákna, bez pilového účinku. Nepatrná 
reakce tkání. Rezistence vůči tělesným enzymům. Velmi rovnoměrný a hladký povrch, nízká 
kapilarita. Vlákno: Potažený polyfil. Pro zlepšení mechanických vlastností je možno polyfilní 
vlákna upravit různými speciálními potahovými materiály. Tím se vyrovnávají meziprostory 
ve svazcích vláken a snižuje povrchové tření. Barva: zelená, bílá (bez barviva). Chemické 
označení: polyetylenglykoltereftalát-polyesterové vlákno. Síla vlákna: UPS 6-0 - 6 (0,7 - 8 
metricky). Druhy balení: kombinace jehla - vlákno nebo v předstřižené délce. Sterilizace: 
ethylenoxid nebo záření gama.

balení Obj. č. Cena Kč

24 ks nebo 36 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání … od 2 236

Nylon rEsorBA

Nevstřebatelný šicí materiál. Nadprůměrně měkký a poddajný. Velmi dobrá manipulace 
a vázání. Žádná kapilarita, vynikající protahovaní tkání. Nepatrná tkáňová reakce. Mo-
nofilní vlákno, skládá se jen z jednoho vláknového filamentu. Barva: bílá (bez barviva), 
černá. Chemické označení: polyamid 6/6, polyamid 6. Síla vlákna: USP 11-0 -0 (0,1 - 0,5 
metricky). Druhy balení: kombinace jehla - vlákno nebo v předstřižené délce. Sterilizace: 
ethylenoxid nebo záření gama.

balení Obj. č. Cena Kč

24 ks nebo 36 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání … od 1 831

Resolon rEsorBA

Nevstřebatelný šicí materiál. Nadprůměrně měkký a poddajný. Velmi dobrá manipulace  
a vázání. Žádná kapilarita, vynikající protahovaní tkání. Nepatrná tkáňová reakce. Monofilní 
vlákno, skládá se jen z jednoho vláknového filamentu. Barva: modrá. Chemické označení: 
polyamid-6. Síla vlákna: USP 7-0 -0 (0,5-3,5 metricky). Druhy balení: kombinace jehla - 
vlákno nebo v předstřižené délce. Sterilizace: ethylenoxid nebo záření gama.

balení Obj. č. Cena Kč

12, 24 ks nebo 36 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání … od 1 872

Supramid extra rEsorBA

Nevstřebatelný šicí materiál. Velmi poddajný, dobrá vázatelnost, nepatrná reakce tkání, 
žádná kapilarita. Barva: bílá (bez barviva) nebo černá. Chemické označení: polyamid 6. 
Síla vlákna: USP 6-0 -1 (0,7 - 4 metricky). Druhy balení: kombinace jehla - vlákno nebo 
v předsřižené délce. Sterilizace: ethylenoxid nebo záření gama.

balení Obj. č. Cena Kč

12, 24 ks nebo 36 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání … od 1 165

Hedvábí "E" rEsorBA

Nevstřebatelný šicí materiál. Velmi poddajný, vynikající vázací schopnosti, nepatrný pilo-
vý účinek, dobré usazení uzlu. Polyfilní vlákno se skládá z mnoha tenkých jednotlivých 
filamentů, které jsou buď stočené dohromady, skané nebo spletené ve svazcích. Barva: 
bílá (bez barviva), černá nebo modrá. Chemické označení: hedvábný fibroin. Síla vlákna: 
USP 9-0 -5 (0,3 - 7 metricky). Druhy balení: kombinace jehla - vlákno nebo v předstřížené 
délce. Sterilizace: ethylenoxid nebo záření gama.

balení Obj. č. Cena Kč

12, 24 ks nebo 36 ks sáčků, velký výběr: kompletní nabídka na vyžádání … od 1 831

šItí


