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Camedica je polská společnost založená v dubnu 2009. V té době jsme zahájili prodej jed-
norázových výrobků z oboru gynekologie, abychom v následujících letech neustále rozšiřovali 
sortiment nabízeného zdravotnického materiálu. V roce 2016, kdy máme ve stálé nabídce již 
cca 4000 různých produktů z oblasti všeobecného lékařství, gynekologie, chirurgie, estetické 
medicíny a konečně gastroenterologie, jsme se rozhodli, že právě do tohoto posledního oboru 
medicíny vkládáme největší naděje pro náš další rozvoj .

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 jsme navázali přímou spolupráci s továrnami na zdravotnic-
kou techniku v Evropě a Asii, což nám otevřelo nové možnosti a především nám umožnilo 
ovlivnit výsledný tvar a technické parametry objednaných produktů.

Naším hlavním cílem je poskytovat vysoce kvalitní produkty se snadnou obsluhou bez 
ohledu na typ prováděného zákroku v oblasti gastroenterologie. Zároveň jsme vždy otevřeni 
připomínkám našich zákazníků, jejichž zkušenosti nám pomáhají naše produkty upravovat 
a neustále vylepšovat tak, aby byly maximálně efektivní, bezpečné a jejich používání pohodlné.

K Vaší dispozici je náš prodejní tým tj. zkušení zdravotničtí zástupci a oddělení zákaznic-
kých služeb se sídlem v Lublinu na ul. M. Rapackiego 12.

Camedica spółka cywilna
ul. M. Rapackiego 12

20-150 Lublin
tel./fax 81 741 77 29

www.camedica.eu
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Kleště pro biopsii

NeelasticKé

Model Katalogové č. Průměr 
mm

Délka 
mm

Průměr 
pracovního 

kanálu
mm

Šířka
rozevření 
lopatek

mm

Velikost lžiček / objem lopatek

Hladké

AG-5011-1816 1,8
1600

2,0 5 1,8 mm x 3,21 mm / 5,73 mm3

AG-5011-2316

2,3 2,8/3,2

7

2,3 mm x 3,21 mm/ 5,73 mm3
AG-50121-2323 2300 6,5

Hladké s jehlou
AG-5012-2316 1600 7

AG-5012-2323 2300 7

JUMBO FB-CES-3023C 3,0 2300 3,2 9 3,0 mm x 5,27 mm / 10 mm3

elasticKé

Model Katalogové č. Průměr 
mm

Délka 
mm

Průměr 
pracovního 

kanálu
mm

Šířka
rozevření 
lopatek

mm

Velikost lžiček / objem lopatek

Hladké

AG-5021-2316

2,3

1600

2,8/3,2 8 2,3 mm x 3,86 mm / 7,6 mm3

AG-5021-2318 1800

AG-5021-2323 2300

Hladké s jehlou

AG-5022-2316 1600

AG-5022-2318 1800

AG-5022-2323 2300

Aligátor

AG-5023-2316 1600

AG-5023-2318 1800

AG-5023-2323 2300

Aligátor s 
jehlou

AG-5024-2316 1600

AG-5024-2318 1800

AG-5024-2323 2300

Balení: 10 ks / min. objednávka 1 ks

 � pro jednorázové použití, sterilní
 � vysoká kvalita řezu oválných lžiček zabraňující poškození tkáně
 � hloubkové značení na povlaku, viditelné na endoskopickém snímku
 � hydrofilní povlak v různých barvách odpovídajících pracovním délkám produktu
 � elastická verze s funkcí tangenciální biopsie
 � integrovaná rukojeť
 � baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci
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Uchopovací Kleště

Model Katalogové č. Průměr 
mm

Délka 
mm

Průměr 
pracovního 

kanálu
mm

Šířka
rozevření 

ramen
mm

Otočné

Krysí zub
AG-50310-2323

2,3 2300 2,8/3,2
17 NE

AG-5039-2323 8,3 ANO

Aligátor FG-A-23-082300 11 NE

Balení: 10 ks / min. objednávka 1 ks

 � ■pro jednorázové použití, sterilní
 � ■umožňují přesné zachycení větších, ostrých cizích těles a stentů
 � ■hydrofilní povlak umožňující hladký průchod pracovním kanálem endoskopu
 � ■integrovaná rukojeť
 � ■baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci
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sMYČKY pro polYpeKtoMii colD (pletený drát)

Balení: 10 ks / min. objednávka 1 ks

Model Katalogové č.
Prúměr otevřené 

smyčky
mm

Délka 
mm

Průměr katetru
mm

Smyčky pro 
polypektomii 

COLD

AG-5332-241023 10
2300 2,4

AG-5332-241523 15

 � ■pro jednorázové použití, sterilní
 � ■vyrobeno z pleteného drátu
 � ■odstupňovaná, integrovaná tříkroužková rukojeť
 � ■baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci
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sMYČKY pro polYpeKtoMii pro ploché polYpY (pletený drát)

Balení: 10 ks / min. objednávka 1 ks

Model Katalogové č.
Prúměr otevřené 

smyčky
mm

Délka 
mm

Průměr katetru
mm

Oválné smyčky pro
ploché polypy

AG-5078-241523 15
2300 2,4

AG-5078-242523 25

 � ■funkce rotace
 � ■pro jednorázové použití, sterilní
 � ■vyrobeno z pleteného drátu
 � ■možnost řezání s nebo bez elektrokoagulace
 � ■odstupňovaná, integrovaná tříkroužková rukojeť
 � ■baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci
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sMYČKY pro polYpeKtoMii (pletený drát)

Balení: 10 ks / min. objednávka 1 ks

Model Katalogové č. Prúměr otevřené smyčky
mm

Délka 
mm

Průměr katetru 
mm

Oválné

L16CA242406A0 6 2400

2,4

AG-5071-241023 10

2300

AG-5071-241523 15
AG-5071-242523 25
AG-5071-243223 32

Oválné s funkcí 
rotace

AG-5075-241023 10
AG-5075-241523 15
AG-5075-242523 25
AG-5075-243223 32

 � pro jednorázové použití, sterilní
 � ■vyrobeno z pleteného drátu
 � ■možnost řezání s nebo bez elektrokoagulace
 � ■odstupňovaná, integrovaná tříkroužková rukojeť
 � ■baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci
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sMYČKY pro polYpeKtoMii (monofilamentní drát)

Balení: 10 ks / min. objednávka 1 ks

Model Katalogové č. Prúměr otevřené smyčky
mm

Délka 
mm

Průměr katetru 
mm

Oválné

EA-24OSM2310 10
2300 2,4EA-24OSM2315 15

EA-24OSM2330 30

 � ■pro jednorázové použití, sterilní
 � ■vyrobeno z jednoho drátu
 � ■možnost řezání s nebo bez elektrokoagulace
 � ■integrovaná tříkroužková rukojeť
 � ■baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci

9



sMYČKY s extraKČNíM sáČKeM

Balení: 10 ks / min. objednávka 1 ks

Model Katalogové č.
Průměr 

otevřené smyčky
mm

Průměr 
pracovního kanálu 

mm

Délka 
mm

Průměr 
katetru  

mm

Oválná se sáčkem ze 
síťoviny

FG-E-24-252300 25
2,8 2300 2,4

FG-E-24-352300 35

 � pro jednorázové použití, sterilní
 � uchopovací síťka vykonaná z vysoce kvalitního nylonu
 � funkce regulace vysunutí smyčky
 � integrovaná tříkroužková rukojeť s funkcí otáčení
 � odstupňovaná rukojeť
 � baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci
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 � jednorázově použitelný nástroj, sterilní, s vyměnitelnými smyčkami
 � nástroj pro prevenci nebo kontrolu krvácení po odstranění polypu, 

sestávající z odstupňované rukojeti, pouzdra, ochranné trubičky 
a odnímatelné nylonové smyčky

 � integrovaná rukojeť s funkcí otáčení
 � baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci

NYloNové sMYČKY pro liGaci polYpŮ leclamp™

Balení: 10 ks / min. objednávka 1 ks

Model Katalogové č.

Průměr 
otevřené 
smyčky

mm

Průměr pracovního 
kanálu 

mm

Délka 
mm

Smyčka s rukojetí Loop30B0-LD230D0
30

2,8 2300

Smyčka bez Loop-30B0 - -
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iNJeKČNí JehlY spriN

Balení: 10 ks / min. objednávka 1 ks

 � pro jednorázové použití, sterilní
 � hrot jehly je skrytý v trubici a chrání pracovní kanál endoskopu před poškozením
 � mechanismus pera
 � blokáda jehly signalizovaná výrazným cvaknutím
 � baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci
 � rukojeť jehly se čtyřmi plastovými výstupky pro přesné uchopení
 � hrot jehly zakončen kovovým límcem stabilizujícím práci jehly a eliminujícím možnost jejího ohnutí

Model Katalogové č. Tloušťka jehly 
mm

Hloubka vpichu
mm

Délka
mm

23G
AG-5313-2423-2304M

0,6
4

2300
AG-5313-2423-2306M 6
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iNJeKČNí JehlY 

Model Katalogové č.
Tloušťka 

jehly 
mm

Hloubka vpichu
mm

Délka
mm

21G
AG-5081-2423-2104

0,8
4

2300
AG-5081-2423-2106 6

23G
AG-5082-2423-2304

0,6
4

AG-5082-2423-2306 6

 � pro jednorázové použití, sterilní
 � hrot jehly je skrytý v trubici a chrání pracovní kanál endoskopu před poškozením
 � mechanismus pera
 � blokáda jehly signalizovaná výrazným cvaknutím
 � baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci
 � rukojeť jehly se čtyřmi plastovými výstupky pro přesné uchopení

Balení: 10 ks / min. objednávka 1 ks
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heMostaticKé KlipY s MoŽNostí vÝMěNY

Balení: 10 ks / min. objednávka 1 ks

Katalogové č. Vnější průměr  
mm

Rozevření 
ramen klipu  

mm

Stupeň ohybu 
ramen klipu

Délka 
mm

Otočné 
360°

AG-55504-2300-090-11-2
2,6

11 90° 2300 Ano

AG-55504-2300-135-16-2 16 135° 2300 Ano

 � pro jednorázové použití, sterilní
 � možnost otevřít a zavřít 30krát před konečným uvolněním
 � s klipem vyrobeným z titanu - který umožňuje provádět magnetickou rezonanci u pacienta s aplikovaným klipem
 � hydrofilní povlak, v různých barvách odpovídajících rozevření klipu
 � přemístitelný klip
 � v plastovém transportním pancíři
 � integrovaná rukojeť s funkcí otáčení v libovolném směru
 � baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci
 � klipovnice se dvěma přídavnými klipy 
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heMostaticKé KlipY

Balení: 10 ks / min. objednávka 1 ks

Katalogové č. Vnější průměr  
mm

Rozevření 
ramen klipu  

mm

Stupeň ohybu 
ramen klipu

Délka 
mm

Otočné 
360°

AG-5104-2300-090

2,6

11
90°

2300 Ano
AG-5104-2300-135 135°

AG-51044-2300-090-16
16

90°

AG-51044-2300-135-16 135°

 � pro jednorázové použití, sterilní
 � možnost otevřít a zavřít 30krát před konečným uvolněním
 � s klipem vyrobeným z titanu - který umožňuje provádět magnetickou 

rezonanci u pacienta s aplikovaným klipem
 � hydrofilní povlak, v různých barvách odpovídajících rozevření klipu
 � přemístitelný klip
 � V plastovém transportním krytui
 � integrovaná rukojeť s funkcí otáčení v libovolném směru
 � baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci
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tříKaNálové sfiNKterotoMY

Balení: 5 ks / min. objednávka 1 ks

Katalogové č. Vnější průměr 
mm

Délka 
koncovky 

mm

Délka řezu
mm

Pracovní délka 
mm

AG-5096-0520

2,0 5

20 1800
AG-5096-0525 25 1800
AG-5096-0530 30 1800

AG-5094-05* 5 1800

 � pro jednorázové použití, sterilní
 � funkce otáčení
 � struna vyrobená z jednoho drátu
 � temperovaná distální koncovka
 � kompatibilita s vodítkem 0,035”
 � možnost podání kontrastu
 � značení viditelné v endoskopickém obrazu
 � integrovaná rukojeť
 � elektricky izolovaný nástroj
 � baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci
 � sfinkterotom s jehlou*
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hYDrofilNí voDítKa

Balení: 5 ks / min. objednávka 1 ks

 � pro jednorázové použití, sterilní
 � jádro vykonané z nitinolu, pokryté hydrofilním, kontrastním povlakem 

viditelným na endoskopickém snímku
 � elektricky izolované
 � temperovaná distální koncovka
 � baleno jednotlivě v plastovém transportním pancíři
 � součástí dodávky samolepicí štítky pro dokumentaci

Model Katalogové č.
Průměr
vnější 
palec

Délka 
hydrofilní 
koncovky

mm

Pracovní délka 
mm

Jednoduché středně tuhé
AG-5041-2545 0,025

50 4500

AG-5041-3545

0,035
Jednoduché tuh AG-5043-3545

Zahnuté středně tuhé AG-5042-3545

Zahnuté tuhé AG-5044-3545
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extraKČNí balóNKY tříKaNálové

Balení: 5 ks / min. objednávka 1 ks

Model Katalogové č.
Průměr 
balónku 

mm

Průměr 
pracovního kanálu 

mm

Průměr 
katetru 

mm

Pracovní délka 
mm

Variabilní průměr AG-5453-10-12-15 10/12/15
2,8 2,3 2000

Variabilní průměr AG-5453-13-15-18 13/15/18

 � pro jednorázové použití, sterilní
 � tříkanálové
 � v sadě jedna stříkačka odstupňovaná na tři velikosti
 � značky viditelné na rentgenovém snímku nad a pod balónkem
 � temperovaná distální koncovka
 � kompatibilní s vodítkem 0,025” nebo 0,035”.
 � baleno jednotlivě v plastovém transportním pancíři
 � součástí dodávky samolepicí štítky pro dokumentaci
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DvoUKaNálové Koše pro extraKci KaMeNŮ

Balení: 1 ks / min. objednávka 1 ks

Model Katalogové č.
Délka
 koše 
mm

Průměr 
koše 
mm

Délka 
pracovní 

mm

Průměr kanálu
pracovního  

mm

nerezová ocel AG-5063-S2524G 50 25

1950 3,2nitinol AG-5062-N3024G 60 30

nitinol AG-5062-N2024G 40 20

 � pro jednorázové použití, sterilní
 � kompatibilita se záložním litotriptorem
 � kompatibilita s vodítkem 0,035”
 � možnost podání kontrastu
 � funkce otáčení
 � kónická koncovka pro lepší zavedení, rychlá výměna vodícího drátu
 � baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci
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saDa pro baNDáŽ JícNovÝch varixŮ

Balení: 1 ks / min. objednávka 1 ks

Model Katalogové č. Minimální pracovní kanál

7gumičkový HM/105-7-A 9,3 mm

 � nástroj pro jednorázové použití, sterilní
 � sada skládající se z nástavce endoskopu obsahujícího 7 černých gumiček 

a hlavice se závitem pro sundávání gumiček, továrně spojený
 � s obousměrným kolečkem a kolečkem pro napínání nitě
 � nástavec s nití pro sundávání gumiček spojený provlečením smyčky 

přes smyčku,
 � v hlavici port s konektorem Luer-Lock pro proplachování místa obliterace,
 � upuštění gumičky signalizováno mechanicky a akusticky.
 � baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci
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Uchopovací Kleště       
pro oDstraňováNí cizích těles

Balení: 5 ks / min. objednávka 1 ks
* produkt na objednávku

Model Katalogové č. Průměr
mm

Délka 
pracovní 

mm

Průměr kanálu 
pracovního mm

3-ramenné FG-C-24-3R2300

2,4 2300 2,84-ramenné FG-C-24-4R2300

5-ramenné* EN10137A

 � pro jednorázové použití, sterilní
 � umožňují přesné uchopení malých polypů, drobných cizích těles bez jejich 

poškození
 � netraumatické, zaoblené koncovky
 � integrovaná, odstupňovaná rukojeť
 � povlak usnadňující hladký průchod pracovním kanálem endoskopu
 � baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro dokumentaci
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Gel pro eNDosKopicKá vYšetřeNí

Katalogové číslo 4210
Lubrikant pro endoskopická vyšetření, 260 g

 � Složení: voda, přípravek udržující vlhkost, polymer, konzervant, 
změkčovadlo

Balení: 25 ks / min. objednávka 1 ks
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ČištěNí eNDosKopŮ

Určení Katalogové č.

Průměr 
vodícího 

drátu
mm

Průměr štětin 
levá strana

/pravá strana
mm

Pracovní 
délka 
mm

Průměr pracovního 
kanálu  

mm

čištění
kanál endoskopu

CB06061725B
1,7

6 mm / 6 mm s kuličkou 2500 2,8
CB051017230B 5 mm / 10 mm s kuličkou 2300 2,8-4,2

čištění sedel 
ventilů

CB100500 - 5 mm x 10 mm 155 -

sada k čištění
sedel a kanálu

AG-5651-1823-0302 -

Kanálový kartáč 
6 mm/6 mm,

Kartáč do sedel 
5/12 mm

dlouhý kartáč 2300 mm 
krátký kartáč 200 mm

houbička k čištění 
endoskopu

PT-01 Rozměry: délka 125 mm, průměr 50 mm

Kartáče balené po 100 ks.

 � Produkty baleny jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro 
dokumentaci
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Gumové kroužky 
na ligaci hemoroidů

Balení:
Minimální objednávka:

100 ks 
1 opak.

Katalogové č.:  TS-205

Endoskopický marker

Objem:
Balení:

Minimální objednávka:

5 ml
10 ks
1 ks

DoplňKové proDUKtY

Katalogové č.:  SDPC0209

Gastroskopický náustek s páskem pro jednorázové použití 
(se silikonovým chráničem zubů)

Rozměry:
Balení:

Minimální objednávka:

27 / 22 mm
100 ks
1 ks

Katalogové č.:  GAR044

Gastroskopický náustek s páskem a přístupem 
pro kyslík pro jednorázové použití

Rozměry:
Balení:

Minimální objednávka:

27 / 22 mm
100 ks
1 ks

Katalogové č.:  MG-A2

Gastroskopický náustek s páskem 
pro jednorázové použití

Rozměry:
Balení:

Minimální objednávka:

27 / 22 mm
100 ks
1 ks

Katalogové č.:  TS-905 

Endoskopický marker BlueEye

Objem:
Balení:

Minimální objednávka:

5 ml
10 ks
1 ks
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Katalogové č.:  GAR014

1komorová nádoba na polypy

Balení:
Minimální objednávka:

50 ks
1 ks

Katalogové č.:  PLTP

5-komorová nádoba na polypy

Balení:
Minimální objednávka:

10 ks
1 ks

Katalogové č.:  GAR040

2komorová zásuvková nádoba na polypy

Balení:
Minimální objednávka:

20 ks
1 ks

DoplňKové proDUKtY

 � pro jednorázové použití, sterilní
 � možnost průchodu nasátého obsahu obtokem sít - v 

případě pětikomorové nádoby
 � viditelně číslovaná sítka
 � baleno jednotlivě se sadou samolepicích štítků pro 

dokumentaci

sYstéM JeDNorázovÝch sterilNích veNtilŮ

Katalogové č.:  GAR004C

Ventil vzduch-voda+sací pro Olympus

Balení:
Minimální objednávka:

100 ks
1 ks

Katalogové č.:  GAR037C

Ventil vzduch-voda+sací pro Pentax

Balení:
Minimální objednávka:

100 ks
1 ks
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DoplňKové proDUKtY

Katalogové č.:  E-003.19.811

Jednorázový proktoskop Heine 

Rozměry:
Balení:

Minimální objednávka:

130/20 mm
25 ks
1 ks

Katalogové č.:  E-003.19.911

Jednorázový anoskop Heine

Rozměry:
Balení:

Minimální objednávka:

85/20 mm
25 ks
1 ks

Katalogové č.:  E-003.18.811

Jednorázový sigmoidoskop Heine

Rozměry:
Balení:

Minimální objednávka:

250/20 mm
25 ks
1 ks

Katalogové č.:  GAR028S

Endoskopická zátka pro Olympus / Fujinon

Balení:
Minimální objednávka:

100 ks
1 ks

Katalogové č.:  GAR018S

Endoskopická zátka pro Pentax

Balení:
Minimální objednávka:

100 ks
1 ks
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Katalogové č.:  GAR048

Vodní konektor Luer lock pro Pentax

Balení:
Minimální objednávka:

100 ks
1 ks

Katalogové č.:  GAR027

Vodní konektor Luer lock pro Olympus

Balení:
Minimální objednávka:

100 ks
1 ks

příslUšeNství K pUMpiČKáM

Katalogové č.:  GAR083

Drén pro proplachovací pumpičku 
s ventilem a připojením luer lock

Balení:
Minimální objednávka:

10 ks
1 ks

Katalogové č.:  GAR072

Drén pro proplachovací pumpičku 
s ventilem pro láhev Olympus

Balení:
Minimální objednávka:

10 ks
1 ks
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DeziNfeKce

Sekusept Easy

Přípravek pro vysokoúrovňovou dezinfekci lékařských 
nástrojů včetně flexibilních endoskopů.

Balení: 420 ml, 450 ml

 � Snadná příprava
 � Dokonalá materiálová kompatibilita
 � Rychlé a účinné mikrobiologické působení

Steranios 2%

Přípravek hotový k použití
pro vysoce účinnou dezinfekci

Balení: 5 l

 � Přípravek hotový k použití: není nutné používat aktivátor
 � Pro lékařské prostředky, jako jsou chirurgické a lékařské 

nástroje, endoskopy a termolabilní nástroje
 � Možnost kontroly pracovního roztoku pomocí 

testovacích proužků
 � Maximální trvanlivost připraveného roztoku: 30 dní

Aniosyme DD1

Vstupní mytí a dezinfekce lékařských nástrojů

Balení: 1 l, 5 l

 � Patentovaný vzorec
 � První tříenzymová receptura s čisticími a dezinfekčními 

vlastnostmi
 � Prokázaná enzymová stabilita
 � Nezpůsobuje korozi materiálů

Anioxyde 1000 LD

Přípravek pro sporicidní dezinfekci

Balení: 5 l

 � Skladovatelnost produktu: 24 měsíců
 � Patentovaný vzorec
 � Kyselina peroctová vytvářená „ex tempore“, alternativa 

k glutaraldehydu
 � Složení bez aldehydů: nedenaturuje bílkoviny
 � Možnost kontroly pracovního roztoku pomocí testo-

vacích proužků
 � Rozsáhlá mikrobicidní aktivita již během 5 minut
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DeziNfeKce

Incidin™ OxyWipe S

Sporocidní, rychle působící ubrousky, 
hotové k použití

Balení: 100 ks

 � Současné mytí a dezinfekce
 � Široké spektrum působení (sporicidní 

a virucidní působení)
 � Dokonalá materiálová kompatibilita
 � Krátké časy působení
 � Oblast použití: pro povrchy zdravotnických prostředků, 

všech typů povrchů v lékařské oblasti i povrchů, které 
přicházejí do styku s potravinami

 � Registrace: zdravotnický prostředek a biocidní produkt
 � Ubrousky dostupné ve dvou velikostech:
 � 20 cm x 20 cm a 25 cm x 37 cm (XL verze)

Synergy 5

Jedinečný 5-enzymový čisticí prostředek pro ruční 
i automatickou regeneraci nástrojů

Balení: 1 l

 � Enzymatický mycí přípravek se širokým spektrem 
působení

 � Rychlé působení v mycích a dezinfekčních zařízeních
 � Bez ohledu na kvalitu použité vody – již během 5 minut
 � První přípravek pro ruční a automatické mytí

Aniosgel 800

Plně virucidní, alkoholový přípravek v gelové formě 
určený k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou

Balení: 500 ml

 � Přípravek má plnou virucidní aktivitu potvrzenou v 
souladu s platnými EN normami

 � Určeno pro citlivou pokožku
 � Dermatologicky testováno
 � Bez vůně a barviv

Incidin™ OxyFoam S

Sporobójczy, gotowy do użycia preparat
w postaci piany/sprayu

Balení: 750 ml, 5 l

 � Současné mytí a dezinfekce
 � Široké spektrum působení (sporicidní 

a virucidní působení)
 � Dokonalá materiálová kompatibilita
 � Krátké časy působení
 � Oblast použití: pro rychlou dezinfekci a čištění povrchů 

zdravotnických prostředků, všech typů povrchů v 
lékařské oblasti i povrchů, které přicházejí do styku 
s potravinami

 � Registrace: zdravotnický prostředek a biocidní produkt
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JiNé:

Druh Charakteristika

UREÁZOVÝ TEST

 � diagnostika infekce Helicobacter pylori
 � mokrý
 � suchý (15 minut)
 � obchodní jednotka bal. 50 ks

FILTR ODSÁVAČE  � antibakteriální hydrofobní filtry určené do lékařských odsávačů

SÁČKOVÉ VLOŽKY
 � jednorázové vložky Flovac
 � objem 1000 ml a 2000 ml

ODSÁVACÍ DRÉNY
 � PVC materiál zajišťující pružnost a měkkost drénu
 � dostupné typy zakončení (trychtýř - trychtýř, trychtýř - uzávěr, trych-

týř - trychtýř, s odřezávanou koncovkou cut-to-fit)

INTRAVENÓZNÍ KANULY
 � apyrogenní, netoxické
 � jednotlivě balené, sterilní
 � dostupné ve velikostech od 16G do 26G

NÁDOBY NA ODPAD  � dostupné objemy: 0,7 l, 1 l, 2 l, 2,5 l, 3,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

DoplňKové proDUKtY:

Druh Charakteristika

ABSORPČNÍ PODLOŽKY

Pětivrstvé absorpční podložky:
laminát + buničitá vata + buničina + buničitá vata + PP vláknina. 
Dostupné velikosti:

 � 60 cm x 60 cm po 25 ks
 � 60 cm x 90 cm po 25 ks.
 � 100 cm x 225 cm po 10 ks

PROSTĚRADLO Z VLÁKNINY
Nepromokavé prostěradlo z fóliované netkané textilie o rozměru 
80 cm x 210 cm.

 � obchodní jednotka bal. 20 ks

JEDNORÁZOVÝ BRYNDÁK

 � vyrobeno ze dvou vrstev hedvábného papíru a jedné vrstvy fólie 
chránící proti prosakování

 � zakončení břehů - bez třepení
 � odolný proti roztržení
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Druh Charakteristika

STŘÍKAČKY

 � dvoudílné (2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml)
 � třídílné (luer, luer lock, pro infúzní pumpy)
 � inzulínové
 � tuberkulinové
 � katetrizační (100 ml)

HISTOPATOLOGIE
 � nádobky se šroubovacím uzávěrem 15 ml, 30 ml, 60 ml
 � k dispozici ve verzi s formalínem nebo bez

PŘÍSTROJE PRO TRANSFUZE
 � infuzních tekutin (typ IS)
 � krve a jejích přípravků

STERILIZACE

 � sáčky (dostupné velikosti: 57x100, 70x230, 90x230, 90x260, 135x250, 
190x330)

 � rukávy (ploché a s vlnou) 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm
 � testy (IV, V, VI třída)

SÁČKY NA ZDRAVOTNICKÝ ODPAD
 � bílé, černé, červené, modré, žluté
 � dostupné objemy: 35 l, 60 l, 120 l

obvazové MateriálY:

Druh Charakteristika

NETKANÉ KOMPRESY
 � sterilní a nesterilní
 � hydrofilní lékařská netkaná textilie
 � k dispozici ve velikostech 5x5, 7,5x7,5, 10x10

GÁZOVÉ KOMPRESY

 � sterilní a nesterilní
 � dostupné ve velikostech: 5x5, 7,5x7,5, 10x10
 � 100% hydrofilní bavlna
 � k dispozici s nebo bez rentgenové kontrastní nitě

STERILNÍ CHIRURGICKÉ OBVAZY
 � sterilní obvazy s centrálně umístěným absorpčním jádrem
 � hypoalergenní
 � hydrofobní netkaná textilie

NESTERILNÍ OBVAZOVÁ PÁSKA
 � z hydrofobní netkané textilie
 � pokryté hypoalergenním akrylovým lepidlem
 � dostupné velikosti: 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm x 10 m

GAZA

 � 100% hydrofilní bavlna
 � nesterilní
 � 0,5 m2 a 1 m2

 � 13 nebo 17 - nitková

PAPÍROVÉ PODLOŽKY
 � celulózové 50 cm x 50 m (2vrstvé, lepené)  
 � s fólií: 33 cm, 38 cm, 51 cm
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ochraNNÝ oDěv

Druh Charakteristika

DIAGNOSTICKÉ 
RUKAVICE

nitril
Rukavice ze syntetického kaučuku se vyznačují vysokou životností, 
chemickou a biologickou odolností, elasticitou. Dostupné velikosti: XS, 
S, M, L, XL v bal. po 100 ks

latex bez pudru
Rukavice vyrobené z přírodního kaučuku (biologicky odbouratelné) jsou 
vysoce elastické.
Dostupné velikosti: XS, S, M, L, XL v bal. po 100 ks.

pudrovaný latex

Rukavice z přírodního kaučuku (biodegradabilní) se vyznačují 
vysokou pružností a snadným oblékáním díky obsahu modifikované 
kukuřičné moučky.
Dostupné velikosti: XS, S, M, L, XL v bal. po 100 ks

RUKAVICE
CHIRURGICKÉ

latex bez pudru Obchodní balení - 50 párů
dostupné velikosti 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0pudrovaný latex

OCHRANNÉ
ZÁSTĚRY

Fartuch foliowy 
przedniak

Přední zástěra z polyetylenu. Rozměr 75 cm x 116 cm Obchodní balení 
100 ks.

Fartuch włókninowy 
niejałowy

Jednorázová zástěra z netkaného polypropylenu o gramáži 25g/m2

 � dlouhý rukáv s bavlněnou manžetou
 � v pase a u krku vázaný stahovací šňůrkou
 � univerzální velikost

Fartuch sterylny 
z włókniny SMS

Jednorázová, sterilní látková zástěra SMS 35 g/m2 balená
se dvěma savými ručníky na ruce. Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL.

 � obchodní jednotka 1 ks

Fartuch sterylny 
z włókniny SMS 

foliowany

Jednorázová, sterilní zástěra z netkané textilie SMS 35g/m2 balená 
se dvěma savými ručníky na ruce. Přední strana zástěry a rukávy 
vyztuženy fólií. Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL.

 � obchodní jednotka 1 ks.

KALHOTY NA KOLONOSKOPII
Z NETKANÉ TEXTILIE SMS

Jednorázové, neprůhledné kalhoty z netkané textilie SMS 35 g/m2 s 
rozparkem vzadu

 � ■obchodní jednotka bal. 10 ks
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Druh Charakteristika

OCHRANNÁ ROUŠKA
Vyrobena ze tří vrstev hypoalergenní netkané textilie. Verze s gumičkami 
nebo vázáním.

 � obchodní jednotka bal. 50 ks

ROUŠKA KN95
 � typ IIR
 � Účinnost izolační filtrace ≥ 95%, FPP2
 � Čtyři vrstvy filtrace, vícevrstvá ochrana

CHIRURGICKÁ ČEPICE
Jednorázová lékařská čepice typu baret s gumičkou nebo stahovací 
šňůrkou vykonaná z netkané textilie. 

 � obchodní jednotka bal. 100 ks

CHIRURGICKÝ ODĚV

Jednorázový chirurgický oděv z netkané textilie SMS 35 g/m2. 
Blůza s krátkým rukávem a kalhoty se stahovací šňůrkou v pase.
Dostupné velikosti: S, M, L, XL, XXL

 � obchodní jednotka 1 sada

CHRÁNIČE NA OBUV
Chrániče na obuv vyrobené z polyetylenu s gumičkou

 � obchodní jednotka bal. 100 ks
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pozNáMKY
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Camedica spółka cywilna
ul. M. Rapackiego 12

20-150 Lublin
tel./fax 81 741 77 29

www.camedica.eu


