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OPATRUNKOWE

• Przylepce chirurgiczne

• Opatrunki do ochrony 
i leczenia ran

• Opatrunki do mocowania
cewników obwodowych

• Opatrunki do ochrony 
i piel´gnacji skóry

• Banda˝e elastyczne 
samoprzylegajàce

• Ok∏ad zimny-ciep∏y

• Opatrunki ortoptyczne

• Produkty gazowe
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Przylepce chirurgiczne

Przylepiec hipoalergiczny na  tkaninie Polovis® PLUS

Przylepiec tkaninowy koloru bia∏ego na pod∏o˝u bawe∏nianym, 
z hipoalergicznym klejem akrylowym. Cechuje go bardzo dobra przylepnoÊç, 
równie˝ po zamoczeniu. Zàbkowane kraw´dzie przylepca umo˝liwiajà ∏atwe 
dzielenie wzd∏u˝ i w poprzek bez u˝ycia no˝yczek. Szpulka z tworzywa sztucznego 
chroni przylepiec przed zabrudzeniem. 
Zastosowanie:
• Mocowanie drenów, rurek i przewodów
• Oznakowanie i opisywanie urzàdzeƒ medycznych
• Mocowanie opatrunków

1,25 cm x 5 m

2,5 cm x 5 m

5 cm x 5 m

8

8

8

Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

32

20

12

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

Przylepiec  hipoalergiczny w∏ókninowy 3M™ Micropore™ 

Przylepiec chirurgiczny z delikatnej i mi´kkiej w∏ókniny ogólnego zastosowania. 
PrzylepnoÊç wzrasta w czasie. 
Zastosowanie:
• Ogólne – mocowanie  opatrunków 
• Szczególnie polecamy do skóry delikatnej i wra˝liwej (pediatria, geriatria, 

opatrunki na twarzy)
• W wypadkach wymagajàcych wielokrotnej aplikacji w tym samym miejscu
• Do ochrony skóry w razie koniecznoÊci u˝ycia agresywnych przylepców (zabezpiecz skór´ 

szerokimi paskami 3M™ Micropore™ po obu stronach rany i do nich przyklej agresywny
przylepiec)

1530-0

1530-1

1530-2

1530-3

5 m x 1,25 cm

5 m x 2,50 cm

5 m x 5,00 cm

9,14 m x 1,25 cm

9,14 m x 2,50 cm

9,14 m x 5,00 cm

9,14 m x 7,5 cm

16

16

16

10

10

10

10

Nr kat. Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

32

16

8

24

12               

6              

4

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym
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Przylepiec hipoalergiczny w∏ókninowy Polopor®

Przylepiec w∏ókninowy powszechnego stosowania, wykonany jest 
z  mikroporowatej w∏ókniny pokrytej hipoalergicznym klejem akrylowym.
Zastosowanie: 
• Przylepiec ogólnego zastosowania
• Mocowanie ró˝nego rodzaju opatrunków

5 m x 1,25 cm

5 m x 2,50 cm

5 m x 5,00 cm

8

8

8

Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

96/32*

48/20*               

24/12*             

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

* iloÊç sztuk w wersji „na zatrzask”

Przylepiec hipoalergiczny na folii 3M™ Transpore™  

Hipoalergiczny, przezroczysty, perforowany przylepiec na folii 
o wszechstronnym zastosowaniu. Wysoce elastyczne i podatne pod∏o˝e umo˝liwia 
aplikacj´ na wszystkich trudnych do zaopatrzenia obszarach skóry.  ¸atwy 
w aplikacji, mo˝liwoÊç dzielenia wzd∏u˝ i w poprzek. Nie przywiera  do r´kawiczek. 
Doskona∏y przylepiec zabezpieczajàcy i mocujàcy.
Zastosowanie:
• Polecany do aplikacji na twarzy, do mocowania opatrunków, rurek, sond, przewodów 

(w anestezjologii, chirurgii, okulistyce)
• Wykorzystywany w aplikacjach wymagajàcych ucisku
• Do mocowania opatrunków

5 m x 2,50 cm

5 m x 5,00 cm

16

16

Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

16               

8           

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym
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Przylepiec hipoalergiczny w∏ókninowy rozciàgliwy Polofix®

Hipoalergiczny, rozciàgliwy przylepiec w∏ókninowy.
Przylepiec z bia∏ej perforowanej, elastycznej w∏ókniny z warstwà przylepnà 
pokrytà klejem akrylowym, zabezpieczonà papierem silikonowanym. Rozciàgliwa 
w∏óknina o specjalnej siatkowej strukturze zapewnia wysokà przepuszczalnoÊç 
dla pary wodnej i powietrza. Hipoalergiczny klej akrylowy o optymalnej sile adhezji 
zapewnia trwa∏e przyleganie, przyjazny dla skóry.
Zastosowanie:
• Mocowanie opatrunków na ranach pooperacyjnych, nara˝onych na obrz´k
• Mocowanie opatrunków w miejscach anatomicznie nara˝onych na napr´˝enia 

(kolano, bark, pachwina)
• Mocowanie opatrunków absorpcyjnych

10 m x 2,50 cm

10 m x 5,00 cm

10 m x 15 cm

10 m x 20 cm

10 m x 30 cm

22

22

18

22

18

Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

6

3

2

1

1

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

Przylepiec hipoalergiczny w∏ókninowy rozciàgliwy 
3M™ Medipore™   

Hipoalergiczny przylepiec wysokiej przylepnoÊci. Przylepiec wykonany z bia∏ej, 
mi´kkiej, elastycznej w∏ókniny z papierem wyÊcie∏ajàcym, pozwalajàcej na ∏atwe 
dostosowanie przylepca do anatomicznych kszta∏tów cia∏a. Przylepiec 
3M™ Medipore™ dopasowuje si´ bardzo dobrze do kszta∏tu cia∏a, a jego umiarkowana 
rozciàgliwoÊç odpowiednio reaguje na obrz´k lub ruch cia∏a bez powodowania uszkodzenia skóry.
Zastosowanie:
• Mocowanie opatrunków, zw∏aszcza pooperacyjnych
• Szczególnie polecany do zastosowania na trudnych do zaopatrzenia powierzchniach cia∏a 

(chirurgia brzuszna, torakochirurgia, ortopedia, ginekologia i po∏o˝nictwo, chirurgia gruczo∏u
krokowego)

2991/6

2991/1

2991/8

2991/2

2991/3

2991/4

2991/5

10 m x 2,50 cm

10 m x 5 cm

10 m x 7,5 cm

10 m x 10 cm

10 m x 15 cm

10 m x 20 cm

10 m x 30 cm

24

24

18

12

12

6

6

Nr kat. Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

1             

1

1

1

1

1

1

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym
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Przylepiec hipoalergiczny jedwabny Polosilk®

Przylepiec jedwabny o du˝ej wytrzyma∏oÊci mechanicznej z warstwà przylepnà 
pokrytà hipoalergicznym klejem akrylowym o maksymalnej sile adhezji. 
Cechuje si´ du˝à wytrzyma∏oÊcià mechanicznà i przylepnoÊcià. Dzi´ki zàbkowanym 
brzegom ∏atwy do dzielenia bez koniecznoÊci u˝ycia no˝yczek.
Zastosowanie:
• Mocowanie du˝ych i ci´˝kich opatrunków
• Zabezpieczanie i mocowanie drenów, rurek, przewodów

5 m x 1,25 cm

5 m x 2,50 cm

5 m x 5,00 cm

8

8

8

Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

32

20              

12           

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

Przylepiec hipoalergiczny jedwabny  3M™ Durapore™    

Przylepiec hipoalergiczny jedwabny, wykonany z bardzo wytrzyma∏ych 
na rozciàganie i uszkodzenia mechaniczne w∏ókien sztucznego jedwabiu. 
Zastosowanie:
• Mocowanie du˝ych, ci´˝kich opatrunków, drenów, rurek, przewodów
• Mocowanie ró˝nego rodzaju opatrunków u pacjentów pobudzonych, niespokojnych, 

nadmiernie ruchliwych
• Unieruchomienia (taping w sporcie)

1538-0

1538-1

1538-2

1538-3

9,14 m x 1,25 cm

9,14 m x 2,50 cm

9,14 m x 5,00 cm

9,14 m x 7,5 cm

10

10

10

10

Nr kat. Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

24

12              

6          

4

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym
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Przylepiec  hipoalergiczny piankowy 3M™ Microfoam™    

Przylepiec o unikalnych w∏aÊciwoÊciach wykonany z mi´kkiej, elastycznej 
w ka˝dym kierunku pianki, dzi´ki czemu doskonale dostosowuje si´ do kszta∏tów 
i ruchów cia∏a. Szczególnie przydatny w sytuacjach, kiedy musi byç zapewniony 
ruch (ruchy oddechowe, ruchomoÊç stawów).
Zastosowanie:
• Polecany do wykonywania opatrunków nad powierzchniami stawowymi 

(∏okcie, kolana, kostki, barki)
• Do opatrunków uciskowych
• Do mocowania opatrunków zw∏aszcza w torakochirurgii i ortopedii
• U˝ywany do ochrony wynios∏oÊci kostnych pod opatrunkami gipsowymi

1528-1

1528-2

1528-3

1528-4

2,5 cm x 5 m

5 cm x 5 m

7,5 cm x 5 m

10 cm x 5 m

6

6

10

6

Nr kat. Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

12

6

4

3

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym
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Plaster  opatrunkowy hipoalergiczny na tkaninie Prestovis® Plus    

Plaster tkaninowy z opatrunkiem w∏ókninowym, pokryty hipoalergicznym klejem 
akrylowym. Cechuje si´ wysokà odpornoÊcià mechanicznà oraz  wysokà przylepnoÊcià, 
równie˝ po zamoczeniu. 
Zastosowanie:
• Opatrywanie drobnych ran, otarç skóry, zadrapaƒ

10 cm x 6 cm

10 cm x 8 cm 

1 m x 6 cm

1 m x 6 cm

5 cm x 6 cm

5 cm x 8 cm

12

8

106

106

28

18

Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

100

100

1

1

1

1

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

Opatrunki do ochrony i leczenia ran

Plaster opatrunkowy hipoalergiczny w∏ókninowy Prestopor®

Hipoalergiczny plaster z opatrunkiem na w∏ókninie pokrytej hipoalergicznym klejem 
akrylowym. Mikroporowata struktura zapewnia doskona∏à przepuszczalnoÊç dla pary wodnej 
i powietrza, co umo˝liwia skórze oddychanie. Specjalnie g∏adzona powierzchnia warstwy 
przyrannej zapobiega przywieraniu opatrunku do rany. 
Zastosowanie:
• Do opatrywania ran
• Do aplikacji nad powierzchniami stawowymi
• Zalecany dla pacjentów o wra˝liwej skórze

10 cm x 6 cm

10 cm x 8 cm 

1 m x 6 cm

1 m x 6 cm

5 cm x 6 cm

5 cm x 8 cm

Plastry poiniekcyjne 4 cm x 5 m

12

8

106

106

28

18

28

Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

100

100

1

1

1

1

1

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym
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Opatrunek  hipoalergiczny wyspowy w∏ókninowy 
Prestofix C®

Sterylny hipoalergiczny opatrunek w∏ókninowy z centralnie umieszczonà 
warstwà absorpcyjnà o wysokiej ch∏onnoÊci. Mi´kka i elastyczna w∏óknina 
umo˝liwia pacjentowi swobod´ ruchów. Nieprzywierajàca do rany warstwa ch∏onna 
eliminuje ból powstajàcy przy zmianie opatrunku. Mikroporowata w∏óknina pokryta jest 
hipoalergicznym klejem akrylowym,  który jest przyjazny dla skóry i zapewnia wysokà  
przylepnoÊç.
Zastosowanie:
• Idealny jako opatrunek pooperacyjny, szczególnie wtedy, gdy spodziewany jest obrz´k
• Do opatrywania ran lekko i umiarkowanie sàczàcych 
• Do zaopatrywania ran powierzchownych i g∏´bokich
• Otarcia, rany ci´te

5 cm x 7,2 cm

9 cm x 10 cm

9 cm x 15 cm

9 cm x 20 cm

9 cm x 25 m

8

4

4

4

4

Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

50            

50

40

30

30

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

Opatrunek hipoalergiczny wyspowy w∏ókninowy  
3M™ Medipore™ +Pad    

Mi´kki, delikatny opatrunek powszechnego zastosowania, wykonany z przylepca 
3M™Medipore™ i cz´Êci absorbujàcej. Hipoalergiczny klej o wysokiej przylepnoÊci 
zapewnia prawid∏owe umocowanie opatrunku, jednoczeÊnie umo˝liwiajàc ∏atwe 
odklejenie. Warstwa wch∏aniajàca absorbuje du˝à iloÊç wydzieliny z rany, jednoczeÊnie 
nie przysychajàc do niej, co sprawia, ˝e zmiany opatrunku sà bezbolesne, ∏atwe i szybkie. 
W∏ókninowe, rozciàgliwe pod∏o˝e plastra zapewnia pacjentowi swobod´ ruchów. Dzi´ki 
zak∏adkom papieru zabezpieczajàcego, aplikacja opatrunku jest mo˝liwa nawet w r´kawiczkach. 
Zastosowanie:
• Rany krwawiàce  lub sàczàce w stopniu umiarkowanym  
• Rany pooperacyjne
• Drobne zranienia i skaleczenia

3562E

3564E

3566E

3569E

3570E

3571E

3573E

5 cm x 7,2 cm

6 cm x 10 cm

10 cm x 10 cm

10 cm x 15 cm

10 cm x 20 cm

10 cm x 25 cm

10 cm x 30 cm

4

4

4

4

4

4

4

Nr kat. Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

50           

50

25

25

25

25

25

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym
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Opatrunek hipoalergiczny  przezroczysty  
3M™ Tegaderm™

Sterylny, pó∏przepuszczalny, wodoodporny opatrunek ze 100% poliuretanu, 
majàcy wiele wskazaƒ. Stanowiàc barier´ dla mikroorganizmów 
i zanieczyszczeƒ, jednoczeÊnie gwarantuje prawid∏owe funkcjonowanie skóry. 
Opatrunki 3M™ Tegaderm™ sà elastyczne i dobrze si´ dopasowujà, 
a hipoalergiczna warstwa klejàca  zapewnia doskona∏à przylepnoÊç. 
Zapewniajà optymalne Êrodowisko gojenia si´ rany (tzw. gojenie si´ rany 
w Êrodowisku wilgotnym – brak strupa, lepszy efekt kosmetyczny, przyspieszone 
gojenie si´ rany).  Dost´pny w ró˝nych rozmiarach. Ekonomiczny w u˝yciu, mo˝e 
pozostawaç na skórze do 5 dni.
Zastosowanie:
• Mocowanie opatrunków nieprzylepnych
• Pooperacyjne rany chirurgiczne  niesàczàce
• Leczenie odle˝yn I i II stopnia
• Zaopatrywanie miejsc po pobraniu przeszczepu skóry
• Otarcia naskórka, zadrapania, drobne uszkodzenia skóry
• Owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa
• Prewencja uszkodzeƒ skóry, profilaktyka odle˝yn
• Mocowanie  wk∏uç centralnych, obwodowych

1622W

1624W

1627

1628

1629

4,4 cm x 4,4 cm

6 cm x 7 cm

10 cm x 25 cm

15 cm x 20 cm

20 cm x 30 cm

4

4

4

8

8

Nr kat. Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

100      

100

20

10

10

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym
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Opatrunek hipoalergiczny wyspowy przezroczysty 
Tegaderm™ + Pad     

Jest to po∏àczenie opatrunku 3M™ Tegaderm™ z centralnie umieszczonà 
warstwà absorpcyjnà. Opatrunek zapewnia ochron´ przed wodà oraz bakteriami, 
zaÊ podk∏adka wch∏ania niewielkie iloÊci krwi lub wysi´ku. Zaleca si´ go mi´dzy 
innymi do zaopatrzenia ran ci´tych, ran k∏utych (po usuni´ciu kaniuli), artroskopii, 
a tak˝e jako opatrunek ogólnego zastosowania pooperacyjnego przy ranach lekko lub umiarko-
wanie sàczàcych.  Jego najwa˝niejszà zaletà jest to, ˝e pacjent w opatrunku tym mo˝e si´ kàpaç.
Zastosowanie:
• U pacjentów ambulatoryjnych
• Do zaopatrywania ran nara˝onych na zanieczyszczenie ka∏em i moczem
• Jako opatrunek pooperacyjny – powy˝ej 24 godziny od zabiegu
• Rany lekko i umiarkowanie sàczàce
• Otarcia, oparzenia, rany ci´te
• Rany przewlek∏e, powierzchowne i g∏´bokie

3582

3584

3586

3589

3590

3591

3593

5 cm x 7 cm

6 cm x 10 cm

9 cm x 10 cm

9 cm x 15 cm

9 cm x 20 cm

9 cm x 25 cm

9 cm x 35 cm

8

8

4

4

4

4

4

Nr kat. Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

50

50

25

25

25

25

25

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

Opatrunek w∏ókninowy hipoalergiczny do mocowania 
kaniul Venaplast    

Ja∏owy, hipoalergiczny opatrunek w∏ókninowy z klejem akrylowym mocuje 
i stabilizuje  kaniul´ w miejscu wk∏ucia. Mi´kka w∏óknina o otwartej strukturze 
(perforacja) zapewnia stabilne mocowanie kaniuli dzi´ki dobremu przyleganiu 
do skóry. Warstw´ przylepnà stanowi klej akrylowy o odpowiednio dobranej sile adhezji.
Zastosowanie:
• Mocowanie kaniuli (krótkoczasowe)

7,6 cm x 5,1 cm 8

Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

50

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

Opatrunki do mocowania cewników obwodowych
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Opatrunek przezroczysty z wci´ciem do mocowania kaniul 
z portem pionowym 3M™ Tegaderm™ 1623W  

Sterylny, cienki, przezroczysty opatrunek pó∏przepuszczalny wykonany z folii 
poliuretanowej stanowiàcej barier´ mikrobiologicznà. Nie tylko mocuje kaniul´ 
w naczyniu, ale równie˝ zabezpiecza miejsce wk∏ucia przed zaka˝eniem, poniewa˝ 
Tegaderm stanowi barier´ dla mikroorganizmów (jak równie˝ wody i zanieczyszczeƒ). 
Ten hipoalergiczny opatrunek mo˝e pozostawaç na skórze do 5 dni, stabilizujàc kaniul´ przez
ca∏y okres jej przebywania w naczyniu  oraz chroniàc miejsce wk∏ucia przed zaka˝eniem.
Zastosowanie:
• Mocowanie kaniul i ochronia miejsca wk∏ucia  obwodowego (d∏ugoczasowe – do 5 dni)

1623W 6 cm x 7 cm 8

Nr kat. Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

50

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

Opatrunek przezroczysty z wci´ciem 
wzmocniony w∏ókninà 3M™ Tegaderm™ 1633 I.V.  

Wzmocnienie w∏ókninà zapewnia bardzo dobre umocowanie cewników 
obwodowych. Wzmocnienie przylepcem 3M™ Medipore™ polepsza mocowanie 
cewnika, podczas gdy pó∏przepuszczalna  czeÊç przezroczysta  Tegaderm pokrywajàca 
ca∏y opatrunek zapewnia optymalnà ochron´ miejsca wk∏ucia. Opatrunek ma dwa paski 
przylepca 3M™ Medipore™, umo˝liwiajàce ∏atwe umocowanie drenów. 
Zastosowanie:
• Mocowanie obwodowych cewników ˝ylnych i t´tniczych, szczególnie wtedy, gdy potrzebne jest

stabilne  ich zamocowanie

1633 7 cm x 8,5 cm 4

Nr kat. Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

50

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym



MATERIA¸Y
OPATRUNKOWE

14

Opatrunek przezroczysty pediatryczny z wci´ciem 
3M™Tegaderm™ I.V. 1610

Sterylny, cienki, przezroczysty i wodoodporny opatrunek przeznaczony 
dla najm∏odszych pacjentów.
Sterylne paski i wzmocnienie wykonane z innowacyjnej kombinacji opatrunku 
3M™ Tegaderm™ i przylepca w∏ókninowego 3M™ Medipore™ w po∏àczeniu z wci´ciem 
gwarantuje jeszcze lepsze mocowanie. 
Na opatrunku, z myÊlà o ma∏ym  pacjencie, umieszczone zosta∏y wizerunki misiów.
Do opatrunku do∏àczone sà dwa sterylne paski mogàce s∏u˝yç jako dodatkowe wzmocnienie
opatrunku, jako podk∏adka amortyzujàca pod stopk´ cewnika lub kaniuli lub jako mocowanie
rurek i drenów. 
Zastosowanie:
• Mocowanie i zabezpieczanie wk∏uç naczyniowych u dzieci

1610 5 cm x 5,7 cm 4

Nr kat. Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

100

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

Opatrunek przezroczysty wzmocniony 
3M™ Tegaderm™ 1635 IV  

Opatrunek przezroczysty o kszta∏cie owalnym, wzmocniony w∏ókninà. 
Do opatrunku do∏àczone sà  dwa sterylne paski zapewniajàce dodatkowe 
wzmocnienie oraz  metka do zapisywania danych dotyczàcych daty i godziny 
za∏o˝enia/zmiany opatrunku. 
Zastosowanie:
• Mocowanie cewników centralnych; dojÊcie szyjne i podobojczykowe

1635 8,5 cm x 10,5 cm 4

Nr kat. Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

50

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

Opatrunek przezroczysty 3M™ Tegaderm™ 1626W  

Opatrunek przezroczysty o wymiarach 10 x 12 cm, przeznaczony do opatrywania 
wk∏uç centralnych. 
Zastosowanie:
• Mocowanie cewników centralnych; dojÊcie podobojczykowe

1626W 10 cm x 12 cm 4

Nr kat. Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

50

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym
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Ârodek do ochrony skóry 3M™ Cavilon™      

Jest to roztwór polimerowy  tworzàcy po na∏o˝eniu na skór´ ochronnà b∏on´. 
B∏ona ta po zaschni´ciu stanowi wodoszczelnà barier´, która chroni i piel´gnuje 
skór´, jednoczeÊnie przepuszczajàc powietrze. Pomaga on chroniç nienaruszonà 
lub uszkodzonà skór´ przed podra˝nieniami spowodowanymi przez ró˝nego rodzaju 
p∏yny. Ârodek po wyschni´ciu jest bezbarwny, przezroczysty, charakteryzuje go dobra 
przepuszczalnoÊç powietrza oraz wilgoci. Nie powoduje zmniejszenia przylepnoÊci przylepców.
Zapewnia skórze  ochron´ do 72 godzin.
Zastosowanie:
• Ochrona skóry przed podra˝nieniem p∏ynami ustrojowymi (nietrzymanie moczu/ka∏u)
• Ochrona skóry wokó∏ stomii 
• Ochrona skóry przed klejami przylepców i opatrunków stosowanych na rany 
• Ochrona okolicy przyrannej przed uszkodzeniem p∏ynem wysi´kowym, maceracjà
• Ochrona delikatnej skóry przed wilgocià

3343E

3345E

3346E

3343P

3345P

3346P

Aplikator 1 ml

Aplikator 3 ml

Spray 28 ml (z pompkà)

Aplikator 1 ml

Aplikator 3 ml

Spray 28 ml (z pompkà)

Nr kat. Rozmiar  

25            

25

12

5

5

1

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

Opatrunki do ochrony i piel´gnacji skóry

Krem chroniàcy skór´ 3M™ Cavilon™      

Krem 3M™ Cavilon™ to krem o zrównowa˝onym pH, zapewniajàcy ochron´ 
skóry przed p∏ynami ustrojowymi. Krem ten przewidziany jest do ochrony skóry 
przed wilgocià oraz p∏ynami ustrojowymi zwiàzanymi z nietrzymaniem moczu/ka∏u. 
Krem nie tworzy grudek i nie reaguje z materia∏em absorpcyjnym, nie powoduje 
równie˝ zmniejszenia przylepnoÊci plastra lub opatrunku.
Zastosowanie:
• Zapobieganie podra˝nieniom skóry spowodowanym przez p∏yny ustrojowe 

(nietrzymanie moczu/ka∏u) 
• Zapobieganie odle˝ynom
• Ochronna  bardzo wysuszonej, pop´kanej skóry

3391E

3392E

3392S

28 g

92 g

2 g

Nr kat. Rozmiar  

12          

12     

20

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym
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Banda˝ samoprzylegajàcy 3M™ Coban™    

Coban to samoprzylegajàcy banda˝ elastyczny, który po na∏o˝eniu przylega 
sam do siebie (a nie do skóry pacjenta). Dzi´ki temu przy jego stosowaniu 
nie sà konieczne zapinki ani plastry. Coban umo˝liwia kontrolowanie  si∏y ucisku 
– co mo˝e mieç znaczenie np. w leczeniu zakrzepicy ˝ylnej. Umo˝liwia skórze 
oddychanie i zapobiega przegrzaniu.
Zastosowanie:
• Jako banda˝ ochronny i uciskowy przy chorobach ˝y∏ koƒczyn dolnych
• W zapobieganiu i leczeniu urazów mi´Êni, Êci´gien i wi´zade∏
• Jako cz´Êciowe unieruchomienie w wypadku skr´cenia
• Do mocowania opatrunków, szyn oraz ok∏adów zimno-ciep∏ych 3M™ ColdHot™ Pack
• Do aplikacji longety 3M™ Primacast™
• W wypadku obrz´ków koƒczyn spowodowanych niewydolnoÊcià krà˝enia

1581

1582

1583

1584

1586

1583G

1583R

1583B

1583Y

1583W

1584G

1584R

1584B

1584Y

1584W

1583A

1583N

2,5 cm x 4,5 m, cielisty 

5,0 cm x 4,5 m, cielisty

7,5 cm x 4,5 m, cielisty

10 cm x 4,5 m, cielisty

15 cm x 4,5 m, cielisty 

7,5 cm x 4,5 m, zielony 

7,5 cm x 4,5 m, czerwony 

7,5 cm x 4,5 m, niebieski

7,5 cm x 4,5 m, ˝ó∏ty

7,5 cm x 4,5 m, bia∏y

10 cm x 4,5 m, zielony 

10 cm x 4,5 m, czerwony 

10 cm x 4,5 m, niebieski

10 cm x 4,5 m, ˝ó∏ty

10 cm x 4,5 m, bia∏y 

7,5 cm x 4,5 m, kolorowy

7,5 cm x 4,5 m, neonowy

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nr kat. Opis  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

30

36

24

18

12

24

24

24

24

24

18

18

18

18

18

12

12

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

Banda˝e elastyczne samoprzylegajàce
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Ok∏ad zimny-ciep∏y

Ok∏ad zimny-ciep∏y  3M™ ColdHot™ Pack      

Mi´kki, wype∏niony ˝elem ok∏ad przeznaczony do wielokrotnego u˝ytku jako 
uniwersalny kompres zimny-ciep∏y. Jest on ∏atwy w u˝yciu, trwa∏y i ekonomiczny. 
Stosowanie go  przynosi  ulg´ w wypadku bólów o ró˝nej etiologii oraz st∏uczeƒ 
i urazów.  Ok∏ad wype∏niony jest ˝elem o du˝ej pojemnoÊci termicznej oraz 
zachowuje plastycznoÊç nawet przy du˝ym och∏odzeniu. 

Ok∏ad zimny – zastosowanie – urazy, st∏uczenia, bóle g∏owy, bóle z´bów
Sposób u˝ycia – w∏o˝yç do zamra˝alnika na 2 godziny. Przed przy∏o˝eniem do chorego miejsca,
ok∏ad nale˝y umieÊciç w pokrowcu lub owinàç r´cznikiem. Jednorazowo nale˝y przyk∏adaç na
nie d∏u˝ej ni˝ 20 minut, po aplikacji zrobiç 20 minut przerwy.

Ok∏ad ciep∏y – zastosowanie – bóle reumatyczne, bóle miesiàczkowe, kolka nerkowa
Sposób u˝ycia – w∏o˝yç na kilka minut do goràcej wody (temperatura nie wy˝sza ni˝ 80 stopni C)
lub, po uprzednim umieszczeniu w pokrowcu, do kuchenki mikrofalowej na 1 minut´.

Zaleca si´ przechowywanie ok∏adu w zamra˝alniku, aby stale by∏ dost´pny jako zimny kompres.
Mo˝na stosowaç banda˝ samoprzylegajàcy 3M™ Coban™ w celu umocowania ok∏adu.

1573B

1570

1578B

1572

10 x 10 cm

10 x 25 cm

20 x 30 cm

Os∏onka ColdHot™ Pack

1

1

1

1

Nr kat. Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

100

48

10

100

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym
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Opatrunek okulistyczny Opti-plast®

Hipoalergiczny plaster okulistyczny na pod∏o˝u w∏ókninowym z mi´kkim 
opatrunkiem umo˝liwiajàcym swobodne ruchy ga∏ki ocznej. Plaster mo˝e byç 
noszony pod okularami.
Zastosowanie:
• Terapia okluzyjna oczu w leczeniu zeza

(junior) 6 x 5  cm

5,7 x 8 cm

24

24

Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

10

10

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

Opatrunek okulistyczny 3M™ Opticlude™       

Hipoalergiczny, mikroporowaty opatrunek na oko, przeznaczony do zas∏aniania 
zdrowego oka w leczeniu zeza. ÂciÊle przylegajàc do skóry wokó∏ oka, jest 
jednoczeÊnie przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza (pozwala skórze 
oddychaç). Mi´kka cz´Êç opatrunkowa zapobiega wydzielaniu si´ ∏ez, umo˝liwia 
swobodne ruchy ga∏ki ocznej. Nie przeszkadza w noszeniu okularów. Produkt dost´pny 
jest w kolorze cielistym, w dwóch rozmiarach – Junior oraz Standard. 
Zastosowanie:
• Terapia okluzyjna w chorobie zezowej

1537

1539

6 x 5 cm

5,7 x 8 cm

24

24

Nr kat. Rozmiar  
IloÊç opakowaƒ 

handlowych 
w opakowaniu zbiorczym

30

30

IloÊç sztuk w opakowaniu 
handlowym

Opatrunki ortoptyczne
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Nieja∏owe kompresy gazowe    

• 100% bawe∏na
• bielone nadtlenkiem wodoru
• mogà byç sterylizowane 
• gaza spe∏nia wymogi Farmakopei Europejskiej
• znak CE

Przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkni´tym i otwartym.

Kompresy gazowe nieja∏owe 13-nitkowe, 8-warstwowe a’ 100 szt.

Kompresy gazowe nieja∏owe 13-nitkowe, 8-warstwowe a’ 100 szt.

Kompresy gazowe nieja∏owe 13-nitkowe, 8-warstwowe a’ 100 szt.

Kompresy gazowe nieja∏owe 17-nitkowe, 8-warstwowe a’ 100 szt.

Kompresy gazowe nieja∏owe 17-nitkowe, 8-warstwowe a’ 100 szt.

Kompresy gazowe nieja∏owe 17-nitkowe, 8-warstwowe a’ 100 szt.

op. a’ 100 szt.

op. a’ 100 szt.

op. a’ 100 szt.

op. a’ 100 szt.

op. a’ 100 szt.

op. a’ 100 szt.

Kompresy nieja∏owe Jednostka

5 cm x 5 cm

7,5 cm x 7,5 cm

10 cm x 10 cm

5 cm x 5 cm

7,5 cm x 7,5 cm

10 cm x 10 cm

Wymiary 

Ja∏owe kompresy gazowe    

• 100% bawe∏na
• bielone nadtlenkiem wodoru 
• sterylne, wyja∏awiane radiacyjnie
• gaza spe∏nia wymogi Farmakopei Europejskiej
• znak CE

Przeznaczone do opatrywania zarówno ran b´dàcych efektem urazów, zabiegów chirurgicznych
oraz do innych typowych zabiegów wymagajàcych zastosowania kompresów gazowych. 
Ja∏owe, gotowe do u˝ycia. Doskona∏e do zastosowania w izbach przyj´ç, gabinetach 
zabiegowych, na bloku operacyjnym.

Kompresy gazowe ja∏owe a’ 3 (pakowane indywidualnie) 17N, 8W 

Kompresy gazowe ja∏owe a’ 3 (pakowane indywidualnie) 17N, 8W 

Kompresy gazowe ja∏owe a’ 3 (pakowane indywidualnie) 17N, 8W 

op. a’ 3 szt.

op. a’ 3 szt.

op. a’ 3 szt.

Kompresy ja∏owe Jednostka

5 cm x 5 cm

7,5 cm x 7,5 cm

10 cm x 10 cm

Wymiary 

Produkty gazowe
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Gaza niewyja∏owiona w sk∏adkach     

• gaza 13- lub 17-nitkowa  o szerokoÊci 90 cm,  w sk∏adkach
• 100% bawe∏na
• bielona nadtlenkiem wodoru
• mo˝e  byç ci´ta i sterylizowana
• gaza spe∏nia wymogi Farmakopei Europejskiej
• znak CE

Przeznaczona do ogólnego stosowania w szpitalach, ambulatoriach i gabinetach lekarskich.

Gaza niewyja∏owiona w sk∏adkach 13-nitkowa

Gaza niewyja∏owiona w sk∏adkach 13-nitkowa

Gaza niewyja∏owiona w sk∏adkach 17-nitkowa

Gaza niewyja∏owiona w sk∏adkach 17-nitkowa

mb

mb

mb

mb

Gaza niewyja∏owiona Jednostka

90 cm x 100 mb

90 cm x 200 mb

90 cm x 100 mb

90 cm x 200 mb

Wymiary 


