
PRODUKTY
USŁUGI
EDUKACJA

Materiały  
opatrunkowe  
i rekonwalescencja

Najwyższa jakość, 
innowacyjne produkty

RABAT 10% 
NA WSZYSTKIE PRODUKTY W BROSZURZE
OBOWIĄZUJE 2.01-29.02.2020



RABAT 

10%
na wszystkie 

produkty

obowiązuje do 
29.02.2020

RABAT 

10%
na wszystkie 

produkty

obowiązuje do 
29.02.2020

W katalogu…
Henry Schein.....3

Veterinary Instrumentation.....8

Andover.....9

Scil.....10

Calibra.....11 

Kruuse.....13 



3

RABAT 

10%
na wszystkie 

produkty

obowiązuje do 
29.02.2020

RABAT 

10%
na wszystkie 

produkty

obowiązuje do 
29.02.2020

APLIKATOR TABLETEK
Innowacyjny aplikator ułatwiający doustne podanie 
leków u małych zwierząt. 

Bardzo miękka silikonowa końcówka pozwala 
na umieszczenie różnej wielkości tabletek i kapsułek. 
Aplikator posiada zbiorniczek na płyn. Po naciśnięciu 
zbiorniczka, pod wpływem wytworzonego ciśnienia, 
mały tłoczek wypycha tabletkę do pyska.

Nr kartoteki Produkt

9008934 Aplikator tabletek

BANDAŻ SAMOPRZYLEPNY

Bandaż oddychający, elastyczny i rozciągliwy. Fragment 
bandażu można łatwo oddzielić bez użycia nożyczek. 

Zapewnia łatwe i szybkie zakładanie,  
jest kohezyjny (klejący się sam do siebie). Nie zsuwa 
się, nie wymaga stosowania zapinek ani plastrów, 
zapewnia komfort i wygodę stosowania, utrzymuje 
stałe naprężenie (po nałożeniu nie ulega 
poluzowaniu).

Dostępny w 3 rozmiarach i 3 kolorach.

Nr kartoteki Produkt

9009806 Bandaż samoprzylepny Henry Schein / 5 cm × 4,5 m / czerwony

9009812 Bandaż samoprzylepny Henry Schein / 7,5 cm × 4,5 m / czerwony

9009818 Bandaż samoprzylepny Henry Schein / 10 cm × 4,5 m / czerwony

9009809 Bandaż samoprzylepny Henry Schein / 5 cm × 4,5 m / pomarańczowy

9009815 Bandaż samoprzylepny Henry Schein / 7,5 cm × 4,5 m / pomarańczowy

9009821 Bandaż samoprzylepny Henry Schein / 10 cm × 4,5 m / pomarańczowy

9009808 Bandaż samoprzylepny Henry Schein / 5 cm × 4,5 m /  jasnoniebieski

9009814 Bandaż samoprzylepny Henry Schein / 7,5 cm × 4,5 m / jasnoniebieski

9009820 Bandaż samoprzylepny Henry Schein / 10 cm × 4,5 m / jasnoniebieski
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BANDAŻ SAMOPRZYLEPNY 
MAXIMA VET-FLEX
Bandaż kohezyjny (klejący się sam do siebie) 
o podwyższonej jakości. Łatwo można oderwać 
kawałek bez użycia nożyczek. Bardzo dobra 
przepuszczalność powietrza oraz elastyczność. 
Łatwy do rozwijania z rolki. Nie zsuwa się i utrzymuje 
stałe naprężenie. 

Dostępny w 3 rozmiarach i 5 kolorach.

Nr kartoteki Produkt

9009823 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 5 cm × 4,5 m / niebieski

9009829 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 7,5 cm × 4,5 m / niebieski

9009835 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 10 cm × 4,5 m / niebieski

9009824 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 5 cm × 4,5 m / czerwony

9009830 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 7,5 cm × 4,5 m / czerwony

9009836 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 10 cm × 4,5 m / czerwony

9009827 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 5 cm × 4,5 cm / pomarańczowy

9009833 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 7,5 cm × 4,5 m / pomarańczowy

9009839 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 10 cm × 4,5 m / pomarańczowy

9009825 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 5 cm × 4,5 m / zielony

9009831 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 7,5 cm × 4,5 m / zielony

9009837 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 10 cm × 4,5 m / zielony

9009826 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 5 cm × 4,5 m / jasnoniebieski

9009832 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 7,5 cm × 4,5 m / jasnoniebieski

9009838 Bandaż samoprzylepny Maxima Vet-flex / 10 cm × 4,5 m / jasnoniebieski

Nr kartoteki Produkt

9009476 Kołnierz ochronny transparentny / rozm. 7,5

9009477 Kołnierz ochronny transparentny / rozm. 10

9009478 Kołnierz ochronny transparentny / rozm. 12,5

9009479 Kołnierz ochronny transparentny / rozm. 15

9009480 Kołnierz ochronny transparentny / rozm. 20

9009481 Kołnierz ochronny transparentny / rozm. 25

9009482 Kołnierz ochronny transparentny / rozm. 30

KOŁNIERZ OCHRONNY TRANSPARENTNY
Kołnierz ochronny, wykonany z miękkiego 
i elastycznego polipropylenu. Całkowicie 
ekologiczny i możliwy do recyklingu. Prosty 
mechanizm zamykający. 

Dostępny w 7 rozmiarach.
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Nr kartoteki Produkt

9006099 Opaska gipsowa syntetyczna / 2,5 cm × 1,8 m / niebieska

9006333 Opaska gipsowa syntetyczna / 5 cm × 3,6 m / niebieska

9006334 Opaska gipsowa syntetyczna / 7,5 cm × 3,6 m / niebieska

9006335 Opaska gipsowa syntetyczna / 10 cm × 3,6 m / niebieska

9006100 Opaska gipsowa syntetyczna / 2,5 cm × 1,8 m / różowa

9006339 Opaska gipsowa syntetyczna / 5 cm × 3,6 m / różowa

9006340 Opaska gipsowa syntetyczna / 7,5 cm × 3,6 m / różowa

9006336 Opaska gipsowa syntetyczna / 5 cm × 3,6 m / czarna

9006337 Opaska gipsowa syntetyczna / 7,5 cm × 3,6 m / czarna

9006338 Opaska gipsowa syntetyczna / 10 cm × 3,6 m / czarna

OPASKA GIPSOWA SYNTETYCZNA
Ortopedyczna opaska unieruchamiająca, 
wodoodporna, syntetyczna, szybkoschnąca, 
bardzo lekka. Jest bezpieczna i łatwa w użyciu. 
Wykonana z włókna szklanego impregnowanego 
żywicą poliuretanową. 

Opaska o dużej wytrzymałości mechanicznej, 
nie kruszy się, a mikroporowata budowa 
jest przepuszczalna dla powietrza. Łatwa 
w modelowaniu i gładka po założeniu.

Dostępna w 3 kolorach.

MANUKA ŻEL 15 G
Manuka Żel – miód opatrunkowy, sterylny.  
Jest 100% miodem z nektaru nowozelandzkiego 
krzewu Leptospermum scoparium. Tuba umożliwia 
łatwą aplikację sterylnego żelu. Opatrunek 
zapewnia utrzymanie wilgotnego środowiska 
w obrębie rany i ułatwia utrzymywanie się miodu 
w miejscu aplikacji. 

Wskazania: drobne otarcia i rany szarpane, rany z tkanką 
martwiczą suchą i rozpływną, oparzenia powierzchowne i częściowe, 
owrzodzenia i rany chirurgiczne. Manuka Żel to sterylny opatrunek 
jednorazowego użytku. 

Nr kartoteki Produkt

9880538 Manuka Żel / 15 g
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PET INTESTINAL FORMULA PASTA
Nowoczesny preparat symbiotyczny, zawierający 
w swym składzie prebiotyk (mannanooligosacharydy 
– MOS) i probiotyk (Enterococcus faecium). 
W składzie preparatu znajdziemy też diosmektyt 
(montmorylonit), elektrolity, glutaminę i dekstrozę. 

Preparat stosowany w celu przywrócenia równowagi 
elektrolitowej, odnowy i utrzymania prawidłowej 
mikroflory bakteryjnej. Zmniejsza ryzyko powikłań 
w trakcie i po antybiotykoterapii, stosowany 
wspomagająco w biegunkach, niestrawności 
i wszelkich podrażnieniach układu pokarmowego 
psów i kotów.

Nr kartoteki Produkt

9883051 Pet Intestinal Formula Pasta / 15 ml (A)

9883052 Pet Intestinal Formula Pasta / 30 ml (B)

A

B

SPRAY CHŁODZĄCY COOLSPRAY
Spray chłodzący stosowany przy leczeniu urazów 
sportowych. Nie stosować na rozcięcia  
i otwarte rany. 
Zastosowanie: m.in. bóle mięśni, naciągnięcia, zwichnięcia, skurcze, 
siniaki i inne urazy.

Nr kartoteki Produkt

9002546 Spray chłodzący CoolSpray

OPASKA ELASTYCZNA / BANDAŻ
Miękka, gładka, elastyczna, nie chłonie
i nie zatrzymuje wilgoci.

Dostępna w 5 rozmiarach.

Nr kartoteki Produkt

9880144 Opaska elastyczna / 4 cm × 4 m 

9880145 Opaska elastyczna / 6 cm × 4 m 

9880146 Opaska elastyczna / 8 cm × 4 m 

9880147 Opaska elastyczna / 10 cm × 4 m 

9880148 Opaska elastyczna / 12 cm × 4 m 
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SAFESEPT MAX ŻEL NA RANY 20 ML

Żel tworzy film ochronny, nawilża ranę 
i przyspiesza proces gojenia.  
Działa na szerokie spektrum bakterii  
(w tym Pseudomonas aeruginosa, MRSA/MRE),  
wirusy i grzyby.

Nr kartoteki Produkt

9882779 SafeSept Max Żel na rany 20 ml

KOMPRES ŻELOWY HOT/COLD
Kompres żelowy hot/cold wielokrotnego 
użytku zapewnia skuteczną terapię bólów 
mięśniowych oraz pomaga zmniejszać 
obrzęk. Świetny w leczeniu rozległych urazów 
tkanek miękkich. Kompres pozostaje elastyczny 
w niskich temperaturach. Przez długi czas utrzymuje 
temperaturę. Doskonale nadaje się do kontynuacji 
leczenia w warunkach domowych.  

Zimny: 2 godziny przed użyciem włożyć do lodówki lub zamrażarki.

Ciepły: podgrzać w mikrofalówce 600 W przez 20 sekund. 

Wersja SOFT 26,5 × 13 cm powleczona materiałem.

Nr kartoteki Produkt

9008294 Kompres żelowy hot/cold wielokrotnego użytku / 14 × 13 cm (A)

9008295 Kompres żelowy hot/cold wielokrotnego użytku / 29 × 12 cm (B)

9008296 Kompres żelowy Soft hot/cold wielokrotnego użytku / 26,5 × 13 cm (C)

A

B

C

SAFESEPT MAX  
SPRAY DO RAN 75 ML
Spray służy do oczyszczania, nawilżania 
i antyseptycznego odkażania ran oraz jako 
profilaktyka infekcji. Umożliwia niemal bezbolesne 
usuwanie nałożonych na ranę przyschniętych 
opatrunków. Działa na szerokie spektrum bakterii 
(w tym Pseudomonas aeruginosa, MRSA/MRE),  
wirusy i grzyby.

Nr kartoteki Produkt

9882778 SafeSept Max Spray do ran 75 ml
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NOŻYCZKI LISTER  
DO BANDAŻY

IGŁOTRZYMACZ MAYO-HEGAR 

Nr kartoteki Produkt

582066 Nożyczki Lister do bandaży 140 mm / 5,5 / 744800

582068 Nożyczki Lister do bandaży 180 mm / 7 / 744810

582067 Nożyczki Lister do bandaży 140 mm / 5,5 – dla leworęcznych / 744800L

582069 Nożyczki Lister do bandaży 180 mm / 7 – dla leworęcznych / 744810L

Nr kartoteki Produkt

581959 Igłotrzymacz Mayo-Hegar 150 mm 6 węglik wolframu / 604712

581960 Igłotrzymacz Mayo-Hegar 160 mm 6.5 węglik wolframu / 604715

581962 Igłotrzymacz Mayo-Hegar 185 mm 7 węglik wolframu / 604720

581964 Igłotrzymacz Mayo-Hegar 190 mm 7.5 węglik wolframu / 604730

581965 Igłotrzymacz Mayo-Hegar 200 mm 8 węglik wolframu / 604735

581966 Igłotrzymacz Mayo-Hegar 225 mm 9 węglik wolframu / 604740

Nożyczki ze stali nierdzewnej do cięcia bandaży.

Igłotrzymacz weterynaryjny premium Mayo-Hegar, 
wykonany ze stali nierdzewnej. Szczęki igłotrzymacza 
wzmocnione wkładką ze spiekanego węglika 
wolframu.

Węglik wolframu od lat jest znany jako 
niezniszczalny dodatek do stali wysokogatunkowej  
w narzędziach medycznych.

BITTER
Powstrzymuje zwierzę od żucia bandaży, gryzienia 
mebli, ogrodzenia, kabli itp. Zawiera naturalne 
składniki. Dostępny w formie sprayu lub pasty 
o konsystencji miękkiego wosku.

Nr kartoteki Produkt

9002616 Bitter, pasta / 100 ml (A)

9882732 Bitter, spray / 100 ml (B)

A B
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NOŻYCZKI DO ZDEJMOWANIA 
SZWÓW LITTAUER

NOŻYCZKI WETERYNARYJNE  
DO BANDAŻY

Nr kartoteki Produkt

582075 Nożyczki do zdejmowania szwów Littauer 125 mm / 745110

582074 Nożyczki do zdejmowania szwów Littauer 110 mm / 745100

582073 Nożyczki do zdejmowania szwów Littauer 80 mm / 745095

Nr kartoteki Produkt

582070 Nożyczki weterynaryjne do bandaży 14 cm  / 744820

582071 Nożyczki weterynaryjne do bandaży 19 cm / 744830

Specjalistyczne nożyczki do szwów i podwiązek – 
nożyczki typu Littauer wykonane ze stali nierdzewnej 
z karbowaną łopatką ułatwiającą przecinanie szwu.

Nożyczki weterynaryjne do usuwania opatrunków. 
Ergonomiczne, profilowane, dolne długie ostrze 
zakończone tępo kulką.

BANDAŻ SAMOPRZYLEPNY  
PET-FLEX

Nr kartoteki Produkt

602910 Bandaż samoprzylepny Pet-Flex / safari / 5 cm × 4,5 m

602911 Bandaż samoprzylepny Pet-Flex / safari / 7,5 cm × 4,5 m

602912 Bandaż samoprzylepny Pet-Flex / safari / 10 cm × 4,5 m

602907 Bandaż samoprzylepny Pet-Flex  „NO CHEW”  gorzki / brokat / 5 cm × 4,5 m

602908 Bandaż samoprzylepny Pet-Flex  „NO CHEW” gorzki / brokat / 7,5 cm × 4,5 m

602909 Bandaż samoprzylepny Pet-Flex  „NO CHEW” gorzki / brokat / 10 cm × 4,5 m

Bandaż samoprzylepny Pet-Flex jest elastyczny 
i wytrzymały na rozciąganie (do 7 kg). 
Opatentowana technologia EasyTear umożliwia 
łatwe, ręczne odrywanie. Bandaż nie kurczy się 
i zapewnia równomierny ucisk.

Dostępny w różnych rodzajach, kolorach i wzorach.
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BANDAŻ SAMOPRZYLEPNY POWER-FLEX

Nr kartoteki Produkt

602915 Bandaż samoprzylepny Power-Flex / brokat 10 cm × 4,5 m / 3840gp-018 

604188 Bandaż samoprzylepny Power-Flex  „NO CHEW” gorzki 10 cm × 4,5 m / 3840nc-018

Bandaż samoprzylepny Power-Flex jest elastyczny 
i wytrzymały na rozciąganie (do 7 kg). 
Opatentowana technologia EasyTear umożliwia 
łatwe, ręczne odrywanie. Bandaż nie kurczy się 
i zapewnia równomierny ucisk.

Dostępny w różnych rodzajach, kolorach i wzorach.

LASER DIODOWY ELLI
Wydajny laser diodowy Elli bez problemu 
sprosta wszystkim wyzwaniom chirurgicznym 
i terapeutycznym w praktyce weterynaryjnej. 

Wysokowydajnościowy wentylator utrzymuje 
diodę w optymalnej temperaturze, niezależnie  
od temperatury otoczenia i czasu pracy.  
Pozwala to zabezpieczyć diodę i wydłużyć 
żywotność urządzenia.

Zalety:
• zestaw zaprogramowanych opcji dla wszystkich zastosowań 

weterynaryjnych z możliwością indywidualnej modyfikacji,
•  moc 15 W – idealna do zastosowań chirurgicznych 

i terapeutycznych,
•  nieduża waga i solidne opakowanie transportowe do  

użytku zewnętrznego,
• odpowiedni dla małych zwierząt, niezależnie od wielkości,
• intuicyjny ekran dotykowy zapewnia łatwą obsługę.

Nr kartoteki Produkt

Zestaw Laser diodowy Elli
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CALIBRA VD CAT 
GASTROINTESTINAL 200 G
Dieta weterynaryjna stosowana w celu ograniczenia 
ostrej niewydolności przewodu pokarmowego  
oraz w wspomaganiu prawidłowego trawienia.

Wskazania: przed rozpoczęciem stosowania rekomendowane jest 
zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii. 

Stosowanie: przez cały okres ostrej biegunki i po jej ustaniu w okresie 
rekonwalescencji. Dzienna dawka powinna zostać podzielona na 
mniejsze i podawana w ciągu całego dnia. 

Skład: mączka z indyka, mączka rybna (łosoś, śledź, tuńczyk), naturalny 
ryż, jabłka, drożdże, olej z łososia, medyczna glina, Yucca schidigera, 
FOS, MOS, węglan wapnia, chlorek sodu.

Dawkowanie: okres podawania powinien być ustalony przez lekarza 
weterynarii. Ostre zaburzenia jelitowe: od 1 do 2 tygodni, zaburzenia 
trawienia od 3 do 12 tygodni, w przypadku chronicznej niewydolności 
trzustki przez całe życie.  

Nr kartoteki Produkt

600361 Calibra VD Cat Gastrointestinal / 200 g / 85091

CALIBRA VD CAT 
GASTRO AND PANCREAS
Dieta weterynaryjna stosowana w celu łagodzenia 
ostrych stanów chorobowych jelit przebiegających 
z zaburzeniem wchłaniania. 

Wskazania: 
• ostre i przewlekłe zapalenie żołądka/zapalenie żołądka i jelit, 
• ostra i przewlekła biegunka, 
• zapalenie jelita grubego,
• nieswoiste zapalenie jelit (IBD),
• przewlekłe zapalenie trzustki, 
• upośledzenie wchłaniania, zaburzenia trawienia, zewnątrzwydzielnicza 

niewydolność trzustki, 
• niepożądane reakcje na pożywienie.

Skład: ryż (44%), łosoś (25%), hydrolizowane białko z łososia (8%), 
suszone jaja (5%), suszone jabłka, tłuszcz drobiowy, olej z łososia, 
hydrolizowana wątroba z kurcząt, drożdże piwowarskie, poddane 
specjalnej obróbce kultury drożdży (0,5%), wyciągi z ziół i owoców 
(300 mg/kg – rozmaryn, winogrona, ostryż długi, cytrusy, goździki), 
mannanooligosacharydy (160 mg/kg), fruktooligosacharydy (130 mg/kg), 
wyciąg z Yucca schidigera (100 mg/kg).

Nr kartoteki Produkt

585840 Calibra VD Cat Gastro/Pancreas / 1,5 kg / 76061

585830 Calibra VD Cat Gastro/Pancreas / 5 kg / 76062
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CALIBRA VD DOG 
GASTROINTESTINAL 400 G
Dieta weterynaryjna stosowana w celu łagodzenia 
ostrych stanów chorobowych jelit przebiegających 
z zaburzeniem wchłaniania.

Wskazania: przed rozpoczęciem stosowania rekomendowane jest 
zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii. 

Stosowanie: przez cały okres ostrej biegunki i po jej ustaniu w okresie 
rekonwalescencji. Dzienna dawka powinna zostać podzielona na 
mniejsze i podawana w ciągu całego dnia.

Skład: mączka z indyka, mączka rybna (łosoś, śledź, tuńczyk), naturalny 
ryż, jabłka, drożdże, olej z łososia, medyczna glina, Yucca schidigera, 
FOS, MOS, węglan wapnia, chlorek sodu. 

Nr kartoteki Produkt

600357 Calibra VD Dog Gastrointestinal / 400 g / 82804

CALIBRA VD DOG 
GASTRO AND PANCREAS
Dieta weterynaryjna stosowana w celu łagodzenia 
ostrych stanów chorobowych jelit przebiegających 
z zaburzeniem wchłaniania. 

Wskazania: 
• ostre i przewlekłe zapalenie żołądka/zapalenie żołądka i jelit,
• zapalenie okrężnicy,
• ostra i przewlekła biegunka,
• nieswoiste zapalenie jelit (IBD),
• przewlekłe zapalenie trzustki,
• upośledzenie wchłaniania, zaburzenia trawienia, zewnątrzwydzielnicza 

niewydolność trzustki,
• wspomaganie żywieniowe po zabiegach operacyjnych przy ostrym 

rozszerzeniu i skręcie żołądka. 

Skład: ryż (44%), łosoś (25%), hydrolizowane białko z łososia (8%), 
suszone jaja (5%), suszone jabłka, tłuszcz drobiowy, olej z łososia, 
hydrolizowana wątroba z kurcząt, drożdże piwowarskie, poddane 
specjalnej obróbce kultury drożdży (0,5%), wyciągi z ziół i owoców 
(300 mg/kg – rozmaryn, winogrona, ostryż długi, cytrusy, goździki), 
mannanooligosacharydy (160 mg/kg), fruktooligosacharydy 
(130 mg/kg), wyciąg z Yucca schidigera (100 mg/kg).

Nr kartoteki Produkt

585841 Calibra VD Dog Gastro/Pancreas / 2 kg / 76069

585843 Calibra VD Dog Gastro/Pancreas / 12 kg / 76070
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CALIBRA VD DOG/CAT 
RECOVERY 400 G 
Dieta weterynaryjna stosowana w okresie 
rekonwalescencji. W przypadku karmienia przez 
zgłębnik, dawkowanie powinno odbywać się pod 
nadzorem lekarza weterynarii. 

Wskazania: dieta bogatobiałkowa, może być podawana zgłębnikiem. 

Skład: mączka rybna (łosoś, śledź), mączka z kurczaka, olej z łososia, 
olej z ryb morskich, FOS, MON, minerały. 

Przeciwwskazania: niewydolność nerek, zapalenie trzustki. 

Dawkowanie: okres podawania: do momentu osiągnięcia  
założonego efektu. 

Nr kartoteki Produkt

600360 Calibra VD Dog/Cat Recovery / 400 g / 82819

KRUUSE MANUKA ND OPATRUNEK 
STERYLNY, NIEPRZYWIERAJĄCY 
Miód opatrunkowy impregnowany, sterylny oraz 
nieprzywierający opatrunek. Podstawowy opatrunek 
na rany. Gaza celulozowa impregnowana jest 
100% miodem z nektaru nowozeladzkiego krzewu 
Leptospermum scoparium. Opatrunek stwarza 
wilgotne środowisko, co sprzyja gojeniu.

Wskazania: 
• traumatyczne i zanieczyszczone rany, 
• rany z tkanką martwiczą suchą i rozpływną, 
• oparzenia powierzchniowe i częściowej grubości, 
• odleżyny, 
• rany chirurgiczne.

Nr kartoteki Produkt

571245 KRUUSE Manuka ND Opatrunek sterylny, nieprzywierający 5 × 5 cm 
/ 2" x 2", 10 szt.

571246 KRUUSE  Manuka ND Opatrunek sterylny, nieprzywierający  
10 × 12,5 cm / 4" x 5", 10 szt.

571247 KRUUSE Manuka ND Opatrunek sterylny, nieprzywierający 10 × 100 
cm / 4" × 38", 1 rolka

571249 KRUUSE Manuka AD Opatrunek sterylny, absorpcyjny 5 x 5 cm / 2" 
× 2", 10 szt.

571250 KRUUSE Manuka AD Opatrunek sterylny, absorpcyjny 10 x 12,5 cm 
/ 4" × 5", 10 szt.

571248 KRUUSE Manuka AD Opatrunek sterylny, absorpcyjny 10 x 100 cm / 
4" × 38", 1 rolka
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KRUUSE HYDROŻEL  
Z POLIHEKSANIDEM 0,04%

Przezroczysty, amorficzny żel wodny z dodatkiem 
Poliheksanidu (0,04%). Zapewnia odpowiednie 
nawilżenie rany, co przyspiesza proces gojenia. 
Stymuluje autolizę tkanek oraz ułatwia usuwanie 
pozostałości tkankowych oraz wysięku.

Stosowanie: bezpośrednio na ranę w celu stworzenia optymalnych 
warunków dla procesu gojenia. Może być także wykorzystywany  
do zabezpieczenia przed zakażeniem dna rany podczas jej 
opracowywania, płukania. 

Wskazania: 
• rany z postępującą granulacją i epitalializą,
• rany pourazowe oraz zakażone, wymagające oczyszczenia na drodze 

autolizy tkanek,
• abrazje i laceracje mniejszego stopnia,
• zmiany martwicze i broczące, wymagające oczyszczenia na drodze 

autolizy tkanek,
• oparzenia powierzchowne i o średniej głębokości, 
• rany w typie ropnia,
• odleżyny, 
• rany chirurgiczne.

Nr kartoteki Produkt

575737 KRUUSE Hydrożel z Poliheksanidem 0,04% 15 g, 10 szt.

BUSTER – OPATRUNEK USZNY

Sterylny opatrunek uszny zapewniający dobrą 
wentylację tkanek. Z jednej strony pokryty jest  
miękką gąbką, z drugiej materiałem  
do przytwierdzenia szwów.

Nr kartoteki Produkt

118245 BUSTER – opatrunek uszny, 12 × 8 cm, 10 szt.
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KRUUSE OPATRUNEK PIANKOWY

Opatrunek piankowy z pianką poliuretanową 
przeznaczony jest do ran sączących, szczególnie  
o umiarkowanym wysięku. 

Wskazania:  
• rany powstałe w wyniku urazów, których gojeniu sprzyja wilgotne 

środowisko, np. laceracje (pęknięcia), abrazje (otarcia), awulsje 
(oderwania),

• rany z postępującą granulacją i epitalializą, 
• jako opatrunek uzupełniający dla KRUUSE Hydrożelu i opatrunków 

Manuka, 
• odleżyny i owrzodzenia, 
• oparzenia. 

Cechy warstwy absorbującej opatrunku: 
• wysoka chłonność zapewnia usuwanie wysięku z powierzchni rany,
• idealnie przylega do całej powierzchni rany, 
• utrzymuje odpowiednio wilgotne środowisko do gojenia się rany, 
• zapewnia optymalne warunki dla procesów oczyszczania rany  

na drodze autolizy, szczególnie przy zastosowaniu w połączeniu  
z KRUUSE Hydrożelem, 

• posiada specjalną strukturę zapobiegającą przywieraniu do 
powierzchni rany, co umożliwia szybką i bezbolesną zmianę 
opatrunku.

Działanie: sterylny opatrunek z pianką poliuretanową. KRUUSE 
Opatrunek piankowy składa się z hydrofilowej, absorbującej warstwy 
zabezpieczonej specjalną folią, która z jednej strony – ze względu 
na obecność mikroporów – zapewnia dostęp powietrza, z drugiej 
strony zapobiega przeciekaniu opatrunku oraz ogranicza dostęp 
drobnoustrojów. 

Nr kartoteki Produkt

586601 KRUUSE Opatrunek piankowy 5 × 5 cm, sterylny, 10 szt.

577073 KRUUSE Opatrunek piankowy 10 × 10 cm, sterylny, 10 szt.

586602 KRUUSE Opatrunek piankowy 15 × 15 cm, sterylny, 5 szt.

586603 KRUUSE Opatrunek piankowy 10 × 20 cm, sterylny, 10 szt.
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SKORZYSTAJ Z UNIKALNEJ 
OFERTY EDUKACYJNEJ MEDiVET
Bądź na bieżąco i sprawdź nadchodzące wydarzenia na rok 2020 w kalendarium MEDiVET.

STYCZEŃ  

3-dniowe warsztaty CHIRURGII KRĘGOSŁUPA 
Gliwice 10-12.01.2020

MARZEC 

Warsztaty CHIRURGIA KOLANA 
Bydgoszcz 8.03.2020 
 
III KONFERENCJA DIAGNOSTYCZNA  
Poznań 28-29.03.2020

KWIECIEŃ 

Warsztaty CWO-TPLO
Gdańsk 18-19.04.2020

Warsztaty STABILIZACJA WEWNĘTRZNA
Śrem 25-26.04.2020

MAJ  

SEMINARIUM + WEBINARIUM DIAGNOSTYKA 
Śrem

CZERWIEC 

IV KONFERENCJA ORTOPEDYCZNA
Poznań 6-7.06.2020

Warsztaty TPLO 
8-9.06.2020

LISTOPAD 

Warsztaty CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
2 edycja
Gliwice

ZAINSPIRUJ SIĘ! 

Skorzystaj z unikalnej oferty edukacyjnej MEDiVET! 

www.edukacja.medivet.pl



Oferta ważna do 29.02.2020 lub do wyczerpania zapasów.
MEDiVET S.A. zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku.

PRODUKTY
USŁUGI
EDUKACJA

www.medivet.pl
Zadzwoń i zamów
801 00 25 25  | 61 622 55 55
pn.-pt. 7:30-20:00, sb. 8:00-16:00




