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ARTYKUŁY JEDNORAZOWE I MATERIAŁY OPATRUNKOWE

BANDAŻ SAMOPRZYLEPNY
Bandaż oddychający, elastyczny i rozciągliwy. Fragment bandażu można łatwo
oddzielić bez użycia nożyczek.
Zapewnia łatwe i szybkie zakładanie, 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 5 kolorach.
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Nr kartoteki

Produkt

9009805

Bandaż samoprzylepny Henry Schein / 5 cm × 4,5 m / niebieski

9009811

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

9009817

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

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

9009807

Bandaż samoprzylepny Henry Schein / 5 cm × 4,5 m / zielony

9009813

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

9009819

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

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

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,
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 m / 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
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BANDAŻ ELASTYCZNY IDEAL Z ZAPINKĄ

CHUSTECZKI HIGIENICZNE ULTRASOFT

Wysokiej jakości uniwersalny bandaż elastyczny z zapinką.
Długość 5 m. Skład: 63% bawełna, 36% poliamid, 1% poliuretan.

Chusteczki higieniczne wszechstronnego zastosowania.
Bardzo miękkie i delikatne.

Nr kartoteki

Produkt

9001604

Bandaż elastyczny IDEAL 5 m / 4 cm

9001605

Bandaż elastyczny IDEAL 5 m / 6 cm

9000808

Bandaż elastyczny IDEAL 5 m / 8 cm

9000809

Bandaż elastyczny IDEAL 5 m / 10 cm

9000810

Bandaż elastyczny IDEAL 5 m / 12 cm

PODKŁAD CHŁONNY
Wysokochłonny podkład z nieprzepuszczalną warstwą
zewnętrzną. Opakowanie zbiorcze 30 sztuk.
Nr kartoteki

Produkt

9008132

Podkład chłonny / 22 g / 40 × 60 cm / op. 30 szt.

9008133

Podkład chłonny / 35 g / 60 × 60 cm / op. 30 szt.

9008134

Podkład chłonny / 55 g / 60 × 90 cm / op. 30 szt.

PATYCZKI DO USZU
Bawełniane patyczki do czyszczenia uszu psów i kotów,
umożliwiają czyszczenie ucha bez ryzyka uszkodzenia błony
bębenkowej. Ekologiczne, z drewnianym patyczkiem.
Nr kartoteki

Produkt

9003155

Patyczki do uszu / 15 cm / 100 szt.

9003156

Patyczki do uszu XL / 20 cm / 50 szt.

RĘKAWICE NITRYLOWE PF
BEZPUDROWE NIEBIESKIE
Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne
zapewniają doskonałą wytrzymałość i ochronę. Posiadają
teksturowaną powierzchnię palców. Hypoalergiczne
– bez protein PF (protein free) charakterystycznych dla
naturalnych wyrobów gumowych, zalecane dla osób
z alergią na lateks typu I i IV.
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2-warstwowe, 100 sztuk w opakowaniu.
Nr kartoteki

Produkt

9002377

Chusteczki higieniczne Ultrasoft / op. 100 szt.

RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE
DIAGNOSTYCZNE BIAŁE 100 SZT.
Rękawice nitrylowe bezpudrowe nowej generacji,
to najcieńsze rękawice z całego asortymentu rękawic
Henry Schein. Umożliwiają uzyskanie bardzo dużej
czułości. Technologia powłoki zapewnia barierę
ochronną przed wirusami, bakteriami i środkami
chemicznymi. Nie zawierają lateksu i są zgodne
z normami EN 455 cz. 1, 2, 3, 4 oraz EN 374 2, 3, jak
również PPE klasy I.
Nr kartoteki

Produkt

9880926

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne białe / XS / op. 100 szt.

9880927

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne białe / S / op. 100 szt.

9880928

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne białe / M / op. 100 szt.

9880929

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne białe / L / op. 100 szt.

9880930

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne białe / XL / op. 100 szt.

RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE
DIAGNOSTYCZNE BIAŁE 200 SZT.
Szczególnie polecane osobom o wrażliwej skórze,
z dłońmi podatnymi na alergie. Teksturowana
powierzchnia zapewnia lepszy uchwyt. Wysoki komfort
użytkowania ze względu na dobre dopasowanie. Cienkie,
ale odporne na rozdarcia.
Opakowanie zawiera 200 sztuk.

Nr kartoteki

Produkt

Nr kartoteki

Produkt

9883069

Rękawice nitrylowe pf bezpudrowe niebieskie / XS / dla osób uczulonych na lateks / op. 100 szt.

9008652

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne białe / XS / op. 200 szt.

9883070

Rękawice nitrylowe pf bezpudrowe niebieskie / S / dla osób uczulonych na lateks / op. 100 szt.

9008653

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne białe / S / op. 200 szt.

9883071

Rękawice nitrylowe pf bezpudrowe niebieskie / M / dla osób uczulonych na lateks / op. 100 szt.

9008654

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne białe / M / op. 200 szt.

9883072

Rękawice nitrylowe pf bezpudrowe niebieskie / L / dla osób uczulonych na lateks / op. 100 szt.

9008655

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne białe / L /op. 200 szt.

9883073

Rękawice nitrylowe pf bezpudrowe niebieskie / XL / dla osób uczulonych na lateks / op. 100 szt.

9008656

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne białe / XL / op. 200 szt.

5

RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE DIAGNOSTYCZNE
Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne zapewniają
doskonałą wytrzymałość i ochronę. Niewielka 3 mm grubość
redukuje zmęczenie dłoni podczas zabiegu oraz zwiększa
komfort.
Rękawice zapewniają doskonałą wrażliwość dotykową.
Przeznaczone do ogólnego użytku w zabiegach, w których
ochronna bariera i komfort są najważniejsze. Rękawice pasują
na lewą i prawą rękę.

PASTA DO ZĘBÓW
DLA PSÓW I KOTÓW
Rękawice
o zapachu pomarańczy

Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Pasta do zębów dla psów i kotów – HS VET Pet Care Tooth
Paste. Mycie zębów jest najlepszą rzeczą, jaką właściciele
zwierząt mogą zrobić w domu, aby uniknąć chorób
jamy ustnej, które mogą prowadzić do bolesnych infekcji
i innych poważnych konsekwencji, takich jak choroby
serca i nerek.

Nr kartoteki

Produkt

9003933

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / pomarańczowe / XS / op. 100 szt.

9003934

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / pomarańczowe / S / op. 100 szt.

9003935

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / pomarańczowe / M / op. 100 szt.

9003936

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / pomarańczowe / L / op. 100 szt.

9003937

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / pomarańczowe /XL / op. 100 szt.

9003954

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / niebieskie / XS / op. 100 szt.

9003955

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / niebieskie / S / op. 100 szt.

Nr kartoteki

Produkt

9003956

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / niebieskie / M / op. 100 szt.

9881920

Pasta do zębów dla psów i kotów / 60 g

9003957

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / niebieskie / L / op. 100 szt.

9003958

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / niebieskie / XL / op. 100 szt.

9003964

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / różowe / XS / op. 100 szt.

9003965

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / różowe / S / op. 100 szt.

9003966

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / różowe / M / op. 100 szt.

9003967

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / różowe / L / op.100 szt.

9003968

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / różowe / XL / op. 100 szt.

9003959

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / zielone / XS / op. 100 szt. NOWOŚĆ

9003960

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / zielone / S / op. 100 szt. NOWOŚĆ

9003961

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / zielone / M / op. 100 szt. NOWOŚĆ

9003962

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / zielone / L / op. 100 szt. NOWOŚĆ

9003963

Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne / zielone / XL / op. 100 szt. NOWOŚĆ

RĘKAWICE WINYLOWE
BEZPUDROWE
Rękawice winylowe bezpudrowe idealne dla osób
uczulonych na lateks. Sprawdzają się w sytuacjach
niewymagających kontaktu z krwią. Różne rozmiary.
Opakowanie zawiera 100 sztuk (rozmiar XL 90 sztuk).
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STOMATOLOGIA

Rękawice
o zapachu winogron

Rękawice
o zapachu gumy do żucia

Opracowana przez specjalistów stomatologii
weterynaryjnej, przyjemna w smaku hipoalergiczna
pasta, zawiera glukonian cynku wspierający
zdrowie jamy ustnej. Szczotkowanie pomaga
usuwać płytkę nazębną. Do codziennego stosowania.
Opakowanie 60 g.

PASTA VET PET CARE
Z CHLORHEKSYDYNĄ (0,12%) 114 G
Produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji jamy
ustnej u psów i kotów. Regularne stosowanie zapobiega
chorobom przyzębia i niweluje nieświeży oddech.
Zawiera glukonian chlorheksydyny (0,12 %) o działaniu
bakteriobójczym i bakteriostatycznym.

Rękawice
o zapachu zielonej herbaty

Nie zawiera fluoru i alkoholu.
Nr kartoteki

Produkt

9009502

Pasta z chlorheksydyną (0,12%) / 114 g

SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW
ZAKŁADANE NA PALEC,
ZESTAW 2 SZT.
Zestaw dwóch szczoteczek do zębów zakładanych
na palec do czyszczenia zębów i masażu dziąseł.
Szczotkowanie zapobiega odkładaniu się płytki
nazębnej i usuwa resztki żywności. Regularne
szczotkowanie zapobiega chorobom zębów i przykremu
oddechowi. Stosowanie można rozpocząć, gdy szczenię
ma dwa miesiące.

Nr kartoteki

Produkt

9008167

Rękawice winylowe bezpudrowe / XS / op. 100 szt.

9008166

Rękawice winylowe bezpudrowe / S / op. 100 szt.

9008165

Rękawice winylowe bezpudrowe / M / op. 100 szt.

9008164

Rękawice winylowe bezpudrowe / L / op. 100 szt.

Nr kartoteki

Produkt

9008163

Rękawice winylowe bezpudrowe / XL / op. 90 szt.

9008935

Szczoteczka do zębów / zestaw 2 szt.
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PIANKA Z FLUOREM, SMAKOWA
Końcowym etapem zabiegu stomatologicznego jest
zastosowanie pianki z fluorem. Fluor może wzmocnić
szkliwo, ma działanie przeciwbakteryjne i może
zmniejszać nadwrażliwość zębów na odsłoniętej
powierzchni korzeni. W dużych dawkach może jednak
wykazywać działanie toksyczne, zaleca się więc, aby był
stosowany wyłącznie w lecznicy weterynaryjnej.
Należy osuszyć powierzchnię zębów strzykawką
z powietrzem. Na suchą powierzchnię zębów nanieść
piankę (w ilości odpowiadającej jednemu lub dwóm
naciśnięciom aplikatora) i pozostawić na 60 sekund.
Zetrzeć nadmiar, ale nie spłukiwać.

DIAGNOSTYKA

TEST BORRELIA
– DO BADANIA KLESZCZA
Szybki test do bezpośredniego wykrywania Borrelia
(B. garinii, B. afzelii i B. burgdorferi sensu stricto)
z kleszcza. Szybki i łatwy do wykonania, wyniki
widoczne w ciągu kilku minut. Test można zrobić
we wszystkich stadiach Borrelia.
Nr kartoteki

Produkt

Nr kartoteki

Produkt

9882148

Test Borrelia / zestaw 2 testów do badania kleszcza

9009499

Pianka z fluorem, smakowa / 125 g

9008301

Test Borrelia / zestaw 10 testów do badania kleszcza

ŻWIREK DO POBIERANIA MOCZU 200 G
ŻEL Z FLUOREM
Żel z fluorem pozwala właścicielom wspomagać leczenie i
kontrolować nadwrażliwość zębów u zwierząt spowodowaną
chorobą przyzębia. Wrażliwość zębiny wynikająca z choroby
przyzębia oraz miękkie albo nie w pełni wykształcone szkliwo
to zwykle skutek zakażeń wirusowych, które zwierzę przeszło
w fazie rozwoju zębów stałych. Co więcej, ten produkt można
stosować przy niedorozwoju szkliwa („zęby nosówkowe”), aby
wspomagać wzmocnić i uszczelnić zmienione chorobowo
szkliwo i obnażoną zębinę. Działanie przeciwbakteryjne
kontroluje tworzenie się płytki nazębnej i zmniejsza
nadwrażliwość zębów.
Nr kartoteki

Produkt

9009500

Żel z fluorem, smakowy / 120 g

Żwirek nie wchłania moczu. Pozwala na łatwe
i bezstresowe dla kota pobranie moczu
do badania. Opakowanie 200 g.
Nr kartoteki

Produkt

9009058

Żwirek do pobierania moczu / 200 g

ŻWIREK HYDROFOBOWY
DO POBIERANIA MOCZU 300 G
Hydrofobowy żwirek do pobierania moczu. Dostępny
jako pojedynczy zestaw z tacką, pipetą i probówką lub
3 opakowania żwirku z pipetą i probówką. W strukturze
przypomina żwirek bentonitowy.
Sposób użycia: Piasek należy rozsypać w czystej
i pustej kuwecie, a następnie poczekać, aż kot skorzysta
z kuwety. Mocz, który pozostanie na powierzchni piasku
lub na tacce, należy pobrać za pomocą pipety i umieścić
w probówce. Ilość żwirku znajdująca się w jednej torebce
służy do pobrania jednej próbki moczu. Jeżeli wystąpi
taka potrzeba, do pobrania próbki można użyć więcej niż
jednej torebki.
NIE NALEŻY mieszać piasku do pobierania próbek ze
zwykłym piaskiem stosowanym w kuwecie.
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A

Nr kartoteki

Produkt

9883180

Żwirek hydrofobowy do pobierania moczu 300 g (zestaw z tacką) (A)

9883179

Żwirek hydrofobowy do pobierania moczu 3 × 300 g (zestaw) (B)

B
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DEZYNFEKCJA, HIGIENA I OCHRONA NARZĘDZI

ZDROWIE, PROFILAKTYKA, PIELĘGNACJA

SAFESEPT MAX
MYDŁO W PŁYNIE DO RĄK
Mydło w płynie do rąk i skóry o neutralnym pH. Dzięki
lanolinie oraz innym składnikom regenerującym zapobiega
wysuszaniu skóry podczas mycia.
Nie zawiera barwników i ma przyjemny, delikatny
zapach.
Nr kartoteki

Produkt

9882758

SafeSept Max Mydło w płynie do rąk 500 ml (A)

9882759

SafeSept Max Mydło w płynie do rąk 1 L (B)

9882760

SafeSept Max Mydło w płynie do rąk 5 L (C)

BITTER

A

B

C

Nr kartoteki

Produkt

9882761

SafeSept Max Mydło w płynie do rąk sensitive 500 ml

9882762

SafeSept Max Mydło w płynie do rąk sensitive 1 L

9882763

SafeSept Max Mydło w płynie do rąk sensitive 5 L

Nr kartoteki

Produkt

9002616

Bitter, pasta / 100 ml

9882732

Bitter, spray / 100 ml

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

SAFESEPT MAX
MYDŁO W PŁYNIE DO RĄK SENSITIVE
Mydło w płynie do rąk i skóry o neutralnym pH. Składniki
pielęgnacyjne i gliceryna zapobiegają wysuszaniu skóry
podczas mycia. Dokładnie czyści i jest wyjątkowo wydajny.
Nie zawiera substancji zapachowych i barwników.

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

C
A

B

Preparat stosowany w celu przywrócenia równowagi
elektrolitowej, odnowy i utrzymania prawidłowej mikroflory
bakteryjnej. Zmniejsza ryzyko powikłań w trakcie i po
B
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)

WITAMINY DLA PSÓW I KOTÓW
VETAMINS
SAFESEPT MAX KONCENTRAT ENZYMATYCZNY
DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI 1L
Koncentrat do ręcznego czyszczenia narzędzi
chirurgicznych i elastycznych endoskopów.
Odpowiedni również do zastosowania w myjkach
ultradźwiękowych. Skutecznie usuwa wszelkiego
rodzaju zanieczyszczenia organiczne, takie jak np. krew
i śluz.
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Tabletki multiwitaminowe dla psów i kotów:
•
•
•
•

zbilansowana kompozycja podstawowych witamin
i minerałów dla psów i kotów,
niezbędne w okresie zwiększonego zapotrzebowania na
witaminy,
zalecane podczas rekonwalescencji,
odpowiednie dla kociąt i szczeniąt
od 10 tygodnia życia.

Opakowanie zawiera 50 tabletek (1 g).

Nr kartoteki

Produkt

Nr kartoteki

Produkt

9882764

SafeSept Max Koncentrat enzymatyczny do czyszczenia narzędzi 1 L

9881753

Witaminy dla psów i kotów Vetamins
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PILO-CAT PASTA ODKŁACZAJĄCA
Pasta ułatwiająca usuwanie pilobezoarów.
Zapobieganie tworzeniu się kul włosowych:
• kocięta powyżej 6 miesiąca życia
3-6 mm pasty/tydzień
• koty dorosłe 6-13 mm pasty/tydzień
Usuwanie kul włosowych:
• kocięta powyżej 6 miesiąca życia
13 mm pasty/dziennie przez 3 dni
• koty dorosłe 25 mm pasty/dziennie przez 3 dni

SAFESEPT MAX SPRAY
DO KOPYT I RACIC 500 ML
Roztwór do oczyszczania i pielęgnacji skóry oraz
kopyt. Zalecany do codziennego stosowania. Może być
aplikowany na wrażliwe obszary skóry. Nie zawiera
alkoholu ani substancji dopingujących.
Nr kartoteki

Produkt

9882780

SafeSept Max Spray do kopyt i racic 500 ml

Opakowanie 60 g.
Nr kartoteki

Produkt

9008769

Pilo-Cat, pasta odkłaczająca dla kotów / 60 g

PŁYN DO CZYSZCZENIA USZU
DLA PSA I KOTA, 100 ML
Łagodny płyn przeznaczony do higieny uszu dla psów i kotów.
Zawiera olejek Neem o wszechstronnym działaniu.
Działa delikatnie, łagodzi podrażnienia, pomaga
w codziennej pielęgnacji uszu.
Składniki: glikol propylenowy, kwas borowy, kwas benzoesowy,
olejek Neem, kwas jabłkowy.
Unikalna formuła zapobiega występowaniu przebarwień lub
odbarwień włosów wokół uszu. Zalecany dla psów, szczeniąt,
kotów i kociąt.
Nr kartoteki

Produkt

9881916

Płyn do czyszczenia uszu dla psa i kota / 100 ml

SAFESEPT MAX PIANKA CZYSZCZĄCA
DO SKÓRY I SIERŚCI 100 ML
Idealnie nadaje się do czyszczenia i pielęgnacji skóry
i sierści wszystkich zwierząt domowych. Łagodna, nawilżająca
pianka czyści bez dodatku wody i nie wymaga
spłukiwania. Jest idealną alternatywą dla szamponu, również
w przypadku zwierząt o wrażliwej skórze. Antybakteryjne
działanie produktu zapewnia skuteczne czyszczenie. Pianka
świetnie nadaje się również do czyszczenia zewnętrznego
przewodu słuchowego.
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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

SAFESEPT MAX ŻEL NA RANY 20 ML
Żel tworzy film ochronny, odkaża, 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

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

Nr kartoteki

Produkt

9882777

SafeSept Max Pianka czyszcząca do skóry i sierści 100 ml

9880538

Manuka Żel / 15 g
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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. Świetnie nadaje się do kontynuacji leczenia
w warunkach domowych.
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

SZCZOTECZKA DO USUWANIA SIERŚCI
Szczoteczka do usuwania sierści zwierząt domowych.
Dla psów, kotów i włosów końskich.
Do domu i samochodu – dywanów i tapicerek. Podnosi,
zbiera i usuwa sierść zwierząt. Można ją myć. Po prostu
wytrzyj powierzchnię. Natychmiastowe działanie.
Nr kartoteki

Produkt

9009735

Szczoteczka do usuwania sierści

C

GRZEBIEŃ DO WYCZESYWANIA PCHEŁ
Grzebień do wyczesywania pcheł. Posiada krótkie,
gęste i metalowe zęby osadzone w plastikowym,
ergonomicznym uchwycie.

KOŁNIERZ OCHRONNY TRANSPARENTNY

Nr kartoteki

Produkt

9009495

Grzebień do wyczesywania pcheł / 1 szt. (A)

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

9009497

Grzebień do wyczesywania pcheł z rączką / 1 szt. (B)

Dostępny w siedmiu rozmiarach.
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

B

OBCINACZ DO PAZURÓW DLA PTAKÓW
Gilotyna przeznaczona do obcinania pazurów u ptaków.
Długość 14 cm.
Nr kartoteki

Produkt

9882888

Obcinacz do pazurów dla ptaków

OBCINACZ DO PAZURÓW DLA KOTÓW
URZĄDZENIE DO USUWANIA KLESZCZY
Wykonane z tworzywa sztucznego, z uchwytem.
Kolor czerwony.
Nr kartoteki

Produkt

9008754

Urządzenie do usuwania kleszczy / Tick remover / kleszczołapki

URZĄDZENIE DO USUWANIA
KLESZCZY, STAL NIERDZEWNA
Wykonane ze stali nierdzewnej. Długość 9 cm.
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Obcinacz do pazurów przeznaczony dla kotów.
Mały, długość 8,5 cm, duży – 11,5 cm.
Nr kartoteki

Produkt

9882889

Obcinacz do pazurów dla kotów / mały (A)

9882890

Obcinacz do pazurów dla kotów / duży (B)

A

B

OBCINACZ DO PAZURÓW DLA PSÓW
Obcinacz do pazurów przeznaczony dla psów.
Mały, długość 12,5 cm, duży – 16 cm.
Nr kartoteki

Produkt

Nr kartoteki

Produkt

9882891

Obcinacz do pazurów dla psów / mały (A)

9009475

Urządzenie do usuwania kleszczy, stal nierdzewna / 9 cm

9882892

Obcinacz do pazurów dla psów / duży (B)
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