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Camedica jest polską firmą założoną w kwietniu 2009 roku. Rozpoczynaliśmy wówczas 
sprzedaż jednorazowych produktów z dziedziny ginekologii, aby w kolejnych latach ciągle 
rozszerzać gamę oferowanego sprzętu medycznego. W roku 2016 mając już w ciągłej ofercie 
około 4 000 różnych produktów z dziedziny medycyny ogólnej, ginekologii, chirurgii, medycyny 
estetycznej czy wreszcie gastroenterologii - podjęliśmy decyzję, że to właśnie z tym ostatnim 
działem medycyny wiążemy największe nadzieje na nasz dalszy rozwój. 

W III kwartale 2017 roku nawiązaliśmy bezpośrednią współpracę z fabrykami sprzętu 
medycznego w Europie i Azji, co otworzyło przed nami nowe możliwości, a przede wszystkim 
pozwoliło nam mieć  wpływ na ostateczny kształt i parametry techniczne zamawianych pro-
duktów.

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie produktów wysokiej jakości, które są pro-
ste w użyciu niezależnie od rodzaju wykonywanego zabiegu z dziedziny gastroenterologii. 
Jednocześnie jesteśmy zawsze otwarci na uwagi naszych Klientów, których doświadczenie 
pomaga nam modyfikować oraz nieustannie ulepszać nasze produkty czyniąc je maksymalnie 
wydajnymi, bezpiecznymi i wygodnymi w użyciu.

Do Państwa dyspozycji pozostaje nasz zespół sprzedaży tj. doświadczeni Przedstawiciele 
Medyczni oraz Dział Obsługi Klienta mieszczący się w Lublinie przy 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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Kleszcze do biopsji 

NieelastyczNe

Model Nr katalogowy
Średnica 

mm
Długość 

mm

Średnica 
kanału 

roboczego 
mm

Szerokość 
rozwarcia 

łopatek
mm

Rozmiar łyżeczek 
/ pojemność

Cena
netto
PLN

Gładkie
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

Gładkie z igłą
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

elastyczNe

Model Nr katalogowy Średnica 
mm

Długość 
mm

Średnica 
kanału 

roboczego 
mm

Szerokość 
rozwarcia 

łopatek
mm

Rozmiar łyżeczek 
/ pojemność

Cena
netto
PLN

Gładkie

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

Gładkie z igłą

AG-5022-2316 1600

AG-5022-2318 1800

AG-5022-2323 2300

Aligator

AG-5023-2316 1600

AG-5023-2318 1800

AG-5023-2323 2300

Aligator z igłą

AG-5024-2316 1600

AG-5024-2318 1800

AG-5024-2323 2300
Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � wysoka jakość cięcia owalnych łyżeczek zapobiegająca uszkodzeniom tkanek
 � znaczniki głębokości na powleczeniu, widoczne w obrazie endoskopowym
 � powleczenie hydrofilne, w różnych kolorach odpowiadających długościom 

roboczym wyrobu
 � wersja elastyczna z funkcją biopsji stycznych
 � zintegrowany uchwyt 
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji
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Kleszcze chwytające

Model Nr katalogowy Średnica 
mm

Długość 
mm

Średnica 
kanału 

roboczego 
mm

Średnica 
rozwarcia 

ramion
mm

Obrotowe
Cena
netto
PLN

Ząb szczura
AG-50310-2323

2,3 2300 2,8/3,2
17 NIE

AG-5039-2323 8,3 tAK

Aligator FG-A-23-082300 11 NIE
Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � umożliwiają precyzyjne chwytanie większych, ostrych ciał obcych i stentów
 � powleczenie hydrofilne pozwalające na płynne przechodzenie przez kanał  roboczy endoskopu
 � zintegrowany uchwyt 
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji
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PĘtle DO POlIPeKtOMII cOlD (drut pleciony)

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Model Nr katalogowy Średnica otwartej pętli 
mm

Długość 
mm

Średnica 
cewnika

mm

Cena
netto
PLN

Pętle do 
polipektomii COLD

AG-5332-241023 10
2300 2,4

AG-5332-241523 15

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � wykonane z plecionego drutu
 � skalowana, zintegrowana trójpierścieniowa rękojeść
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji
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PĘtle DO POlPeKtOMII DO POlIPÓw PŁasKIch (drut pleciony)

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Model Nr katalogowy Średnica otwartej pętli 
mm

Długość 
mm

Średnica 
cewnika

mm

Cena
netto
PLN

Pętle owalne do 
polipów płaskich 

AG-5078-241523 15
2300 2,4

AG-5078-242523 25

 � funkcja rotacji
 � jednorazowego użytku, sterylne
 � wykonane z plecionego drutu
 � możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez
 � skalowana, zintegrowana trójpierścieniowa rękojeść
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji
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PĘtle DO POlIPeKtOMII (drut pleciony)

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Model Nr katalogowy Średnica otwartej pętli 
mm

Długość 
mm

Średnica 
cewnika

mm

Cena
netto
PLN

Owalne

L16CA242406A0 6 2400

2,4

AG-5071-241023 10

2300

AG-5071-241523 15

AG-5071-242523 25

AG-5071-243223 32

Owalne z funkcją 
rotacji

AG-5075-241023 10

AG-5075-241523 15

AG-5075-242523 25

AG-5075-243223 32

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � wykonane z plecionego drutu
 � możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez
 � skalowana, zintegrowana trójpierścieniowa rękojeść
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji
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PĘtle DO POlIPeKtOMII (drut monofilamentny)

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Model Nr katalogowy Średnica otwartej pętli 
mm

Długość 
mm

Średnica 
cewnika 

mm

Cena
netto
PLN

Owalne 

EA-24OSM2310 10

2300 2,4EA-24OSM2315 15

EA-24OSM2330 30

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � wykonane z pojedynczego drutu
 � możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez
 � zintegrowana trójpierścieniowa rękojeść
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych 

do dokumentacji
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PĘtle z wOrKIeM eKstraKcyjnyM

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Model Nr katalogowy
Średnica 

otwartej pętli
mm

Średnica 
kanału roboczego 

mm

Długość 
mm

Średnica 
cewnika 

mm

Cena
netto
PLN

Owalna z workiem 
siatkowym 

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

FG-E-24-352300 35

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � siatka chwytająca wykonana z wysokiej jakości nylonu
 � funkcja regulacji wysunięcia pętli
 � zintegrowana trójpierścieniowa rękojeść z funkcją rotacji
 � skalowana rękojeść
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych 

do dokumentacji
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 � narzędzie jednorazowego użytku, sterylne, z wymiennymi pętlami
 � narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po 

usunięciu polipów składające się ze skalowanego uchwytu, osłonki, rurki 
osłonkowej oraz odłączalnej pętli nylonowej

 � zintegrowana rękojeść z funkcją rotacji
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych  

do dokumentacji

PĘtle nylOnOwe DO PODwIązywanIa POlIPÓw leclamp™

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Model Nr katalogowy
Średnica 

otwartej pętli
mm

Średnica 
kanału roboczego 

mm

Długość 
mm

Cena
netto
PLN

Pętla z rękojeścią Loop30B0-LD230D0
30

2,8 2300
Pętla bez rękojeści Loop-30B0 - -
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IGŁy DO OstrzyKIwaŃ sPrInG 

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � ostrze igły chowa się w tubusie chroniąc kanał roboczy endoskopu przed uszkodzeniami
 � mechanizm długopisowy
 � blokada igły sygnalizowana wyraźnym kliknięciem
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji
 � rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu
 � końcówka igły zakończona metalowym kołnierzem stabilizującym  pracę igły oraz eliminującym możliwość jej 

wyginania

Model Nr katalogowy Grubość igły 
mm

Głębokość nakłucia 
mm

Długość
mm

Cena
netto
PLN

23G
AG-5313-2423-2304M

0,6
4

2300
AG-5313-2423-2306M 6
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IGŁy DO OstrzyKIwaŃ

Model Nr katalogowy Grubość igły 
mm

Głębokość nakłucia 
mm

Długość
mm

Cena
netto
PLN

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

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � ostrze igły chowa się w tubusie chroniąc kanał roboczy endoskopu przed uszkodzeniami
 � mechanizm długopisowy
 � blokada igły sygnalizowana wyraźnym kliknięciem
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji
 � rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.
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KlIPsOwnIce heMOstatyczne ŁaDOwalne

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Nr katalogowy
Średnica 

zewnętrzna 
mm

Rozwarcie
ramion klipsa 

mm

Stopień zagięcia 
ramion klipsa

Długość 
mm

Obrotowa 
360°

Cena
netto
PLN

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

11 90° 2300 tAK

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

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � możliwość 30 krotnego otwierania i zamykania przed ostatecznym uwolnieniem
 � z klipsem wykonanym z tytanu – co umożliwia wykonanie rezonansu magnetycznego u pacjenta z zaaplikowanym 

klipsem
 � powleczenie hydrofilne, w różnych kolorach odpowiadających rozwarciu klipsa
 � repozycjonowany klips
 � w plastikowym pancerzu transportowym
 � zintegrowana rękojeść z funkcją rotacji w dowolnym kierunku
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji
 � klipsownica z dwoma dodatkowymi klipsami
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KlIPsOwnIce heMOstatyczne

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Nr katalogowy
Średnica 

zewnętrzna 
mm

Rozwarcie
ramion klipsa 

mm

Stopień zagięcia 
ramion klipsa

Długość 
mm

Obrotowa 
360°

Cena
netto
PLN

AG-5104-2300-090

2,6

11
90°

2300 tAK
AG-5104-2300-135 135°

AG-51044-2300-090-16
16

90°

AG-51044-2300-135-16 135°

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � możliwość 30 krotnego otwierania i zamykania przed ostatecznym 

uwolnieniem
 � z klipsem wykonanym z tytanu – co umożliwia wykonanie rezonansu 

magnetycznego u pacjenta z zaaplikowanym klipsem
 � powleczenie hydrofilne, w różnych kolorach odpowiadających rozwarciu 

klipsa
 � repozycjonowany klips
 � w plastikowym pancerzu transportowym
 � zintegrowana rękojeść z funkcją rotacji w dowolnym kierunku
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych   

do dokumentacji
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sfInKterOtOMy trÓjKanaŁOwe

Opakowanie: 5 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Nr katalogowy Średnica zewnętrzna 
mm

Długość 
noska 
mm

Długość 
cięcia
mm

Długość 
robocza 

mm

Cena
netto
PLN

AG-5096-0520

2,0 5

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

AG-5094-05* 5 1800

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � funkcja rotacji
 � cięciwa wykonana z pojedynczego drutu
 � temperowana końcówka dystalna 
 � kompatybilność z prowadnikiem 0,035”
 � możliwość podania kontrastu
 � znaczniki widoczne w obrazie endoskopowym
 � zintegrowana rękojeść 
 � narzędzie izolowane elektrycznie
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych 

do dokumentacji
 � sfinkterorom z igłą*
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PrOwaDnIKI hyDrOfIlne

Opakowanie: 5 szt./ min. zamówienie 1 szt.

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � rdzeń wykonany z nitinolu, pokryty hydrofilnym, kontrastowym 

powleczeniem widocznym w obrazie endoskopowym
 � izolowane elektrycznie
 � temperowana końcówka dystalna 
 � pakowane indywidualnie w plastikowym pancerzu transportowym 
 � w zestawie z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji

Model Nr katalogowy
Średnica 

zewnętrzna 
cal

Długość 
końcówki 
hydrofilnej 

mm

Długość 
robocza 

mm

Cena
netto
PLN

Prosty średnio sztywny
AG-5041-2545 0,025

50 4500

AG-5041-3545

0,035
Prosty sztywny AG-5043-3545

Zagięty średnio sztywny AG-5042-3545

Zagięty sztywny AG-5044-3545
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BalOny eKstraKcyjne trÓjKanaŁOwe

Opakowanie: 5 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Model Nr katalogowy
Średnica 
balonu 

mm

Średnica 
kanału roboczego 

mm

Średnica 
cewnika 

mm

Długość 
robocza 

mm

Cena
netto
PLN

Średnica zmienna AG-5453-10-12-15 10/12/15
2,8 2,3 2000

Średnica zmienna AG-5453-13-15-18 13/15/18

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � trójkanałowe
 � w zestawie jedna wyskalowana do trzech rozmiarów strzykawka
 � znaczniki widoczne w obrazie RtG powyżej oraz poniżej balonu
 � temperowana końcówka dystalna 
 � kompatybilność z prowadnikiem 0,025” lub 0,035”
 � pakowane indywidualnie w plastikowym pancerzu transportowym 
 � w zestawie z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji
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KOsze DO eKstraKcjI KaMIenI DwuKanaŁOwe

Opakowanie: 5 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Materiał Nr katalogowy
Długość
 kosza 

mm

Średnica 
kosza 
mm

Długość 
robocza 

mm

Średnica 
cewnika 

mm

Cena
netto
PLN

stal nierdzewna AG-5063-S2524G 50 25

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

nitinol AG-5062-N2024G 40 20

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � kompatybilność z awaryjnym litotryptorem
 � kompatybilność z prowadnikiem 0,035”
 � możliwość podania kontrastu
 � funkcja rotacji
 � końcówka stożkowa dla lepszego wprowadzania, szybka wymiana drutu 

prowadzącego
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych   

do dokumentacji
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zestaw DO OPasKOwanIa żylaKÓw PrzeŁyKu

Opakowanie: 1 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Model Nr katalogowy Minimalny kanał 
roboczy 

Cena
netto
PLN

7-gumkowy HM/105-7-A 9,3 mm

 � narzędzie jednorazowego użytku, sterylne
 � zestaw składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek w kolorze 

czarnym oraz głowicy z nicią do zrzucania opasek, połączoną fabrycznie 
z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici 

 � nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, 
 � w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, 
 � zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo.
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji
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Kleszcze chwytające       
DO usuwanIa cIaŁ OBcych     

Opakowanie: 5 szt./ min. zamówienie 1 szt.
*produkt na zamówienie

Model Nr katalogowy Średnica 
mm

Długość 
robocza 

mm

Średnica 
kanału 

roboczego 
mm

Cena
netto
PLN

3-ramienne FG-C-24-3R2300

2,4 2300 2,84-ramienne FG-C-24-4R2300

5-ramienne* EN10137A

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � umożliwiają precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych 

bez ich uszkadzania
 � atraumatyczne, zaokrąglone końcówki 
 � zintegrowana, skalowana rękojeść
 � powleczenie ułatwiające płynne przesunięcie przez kanał roboczy 

endoskopu
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych   

do dokumentacji
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żel DO BaDaŃ enDOsKOPOwych 

Nr katalogowy 4120
Lubrykant poślizgowy do badań endoskopowych, 260 g

 � Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient 
silikonowy

Opakowanie: 25 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Cena netto PLN:

22



MycIe enDOsKOPÓw

Przeznaczenie Nr katalogowy

Średnica 
drutu 

prowadzącego 
mm

Średnica włosia 
strona lewa

/strona prawa 
mm

Długość 
robocza 

mm

Średnica 
kanału 

roboczego 
mm

Cena
netto
PLN

czyszczenie
kanału 

endoskopu

CB06061725B
1,7

6 mm / 6 mm z kulką 2500 2,8

CB051017230B 5 mm / 10 mm z kulką 2300 2,8-4,2

czyszczenie 
gniazd zaworów

CB100500 - 5 mm x 10 mm 155 -

zestaw do 
czyszczenia 

gniazd i kanału 
endoskopu

AG-5651-1823-0302 -

Szczotka do kanału 
6 mm/6 mm,

Szczotka do gniazd 
5/12 mm

szczotka 
długa 

2300 mm 
szczotka 

krótka 
200 mm

gąbka do mycia 
endoskopu

PT-01 Wymiary: długość 125 mm, średnica 50 mm

Szczotki pakowane po 100 szt.

 � Produkty pakowane indywidualnie z zestawem etykiet 
samoprzylepnych do dokumentacji
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Pierścienie gumowe 
do ligacji hemoroidów

Opakowanie:
Minimalne zamówienie:

100 szt. 
1 opak.

Cena netto PLN:

Nr katalogowy: TS-205

Marker endoskopowy

Pojemność: 5 ml
Opakowanie:

Minimalne zamówienie:
10 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

PrODuKty uzuPeŁnIające

Nr katalogowy: SDPC0209

Ustnik gastroskopowy z paskiem jednorazowego użytku
(z silikonowym ochraniaczem zębów)

Wymiary: 27 / 22 mm
Opakowanie:

Minimalne zamówienie:
100 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

Nr katalogowy: GAR044

Ustnik gastroskopowy z paskiem i dostępem do tlenu 
jednorazowego użytku

Wymiary: 27 / 22 mm
Opakowanie:

Minimalne zamówienie:
100 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

Nr katalogowy: MG-A2

Ustnik gastroskopowy z paskiem 
jednorazowego użytku

Wymiary: 27 / 22 mm
Opakowanie:

Minimalne zamówienie:
100 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

Nr katalogowy: TS-905 

Marker endoskopowy BlueEye 

Pojemność: 5 ml

Opakowanie:
Minimalne zamówienie:

10 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:
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Nr katalogowy: GAR014

Pułapka na polipy 
1-komorowa

Opakowanie:
Minimalne zamówienie:

50 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

Nr katalogowy: PLTP

Pułapka na polipy 
5-komorowa

Opakowanie:
Minimalne zamówienie:

10 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

Nr katalogowy: GAR040

Pułapka na polipy szufladkowa 
2-komorowa

Opakowanie:
Minimalne zamówienie:

20 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

PrODuKty uzuPeŁnIające

 � jednorazowego użytku, sterylne
 � możliwość przepuszczenia zasysanej treści 

z pominięciem sitek – w przypadku pułapki 
pięciokomorowej

 � widocznie ponumerowane sitka
 � pakowane indywidualnie z zestawem etykiet 

samoprzylepnych do dokumentacji

systeM jeDnOrazOwych sterylnych zawOrÓw

Nr katalogowy: GAR004C

Zestaw zaworów do Olympus: powietrzno-wodny + ssący

Opakowanie:
Minimalne 

zamówienie:

100 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

Nr katalogowy: GAR037C

Zestaw zaworów do Pentax: powietrzno-wodny + ssący

Opakowanie:
Minimalne 

zamówienie:

100 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:
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PrODuKty uzuPeŁnIające

Nr katalogowy: E-003.19.811

Proktoskop jednorazowy Heine

Wymiary: 130/20 mm
Opakowanie:

Minimalne zamówienie:
25 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

Nr katalogowy: E-003.19.911

Anoskop jednorazowy Heine

Wymiary: 85/20 mm
Opakowanie:

Minimalne zamówienie:
25 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

Nr katalogowy: E-003.18.811

Sigmoidoskop jednorazowy Heine

Wymiary: 250/20 mm
Opakowanie:

Minimalne zamówienie:
25 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

Nr katalogowy: GAR028S

Korek endoskopowy do Olympus/Fujinon

Opakowanie:
Minimalne zamówienie:

100 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

Nr katalogowy: GAR018S

Korek endoskopowy do Pentax

Opakowanie:
Minimalne zamówienie:

100 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:
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Nr katalogowy: GAR048

Złącze wody luer lock do Pentax

Opakowanie:
Minimalne zamówienie:

100 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

Nr katalogowy: GAR027

Złącze wody luer lock do Olympus

Opakowanie:
Minimalne zamówienie:

100 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

aKcesOrIa DO POMP

Nr katalogowy: GAR083

Dren do pompy płuczącej z zaworem i złączem luer lock

Opakowanie:
Minimalne zamówienie:

10 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:

Nr katalogowy: GAR072

Dren do pompy płuczącej z zaworem do butelki Olympus

Opakowanie:
Minimalne zamówienie:

10 szt.
1 szt.

Cena netto PLN:
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dezyNfeKcja

Sekusept Easy

Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia
instrumentów medycznych, w tym endoskopów giętkich.

Opakowanie: 420 ml, 450 ml
 � Łatwość przygotowania
 � Doskonała tolerancję materiałową
 � Szybkie i skuteczne działanie mikrobiologiczne

Cena netto PLN:

Steranios 2%

Gotowy do użycia preparat 
do dezynfekcji wysokiego stopnia

Opakowanie: 5 l
 � Preparat gotowy do użycia: nie ma konieczności 

stosowania aktywatora
 � Do wyrobów medycznych, jak sprzęt chirurgiczny 

i medyczny, endoskopy oraz instrumenty termolabilne
 � Możliwość kontroli roztworu roboczego za pomocą 

pasków testowych
 � Maksymalny czas trwałości przygotowanego roztworu:  

30 dni

Cena netto PLN:

Aniosyme DD1

Mycie i dezynfekcja wstępna 
narzędzi medycznych
Opakowanie: 1 l, 5 l

 � Opatentowana formuła
 � Pierwsza trójenzymatyczna formuła o właściwościach 

myjąco-dezynfekcyjnych
 � Udowodniona stabilność enzymów
 � Nie powoduje korozji materiałów

Cena netto PLN:

Anioxyde 1000 LD

Preparat do dezynfekcji 
sporobójczej

Opakowanie: 5 l
 � Okres ważności produktu: 24 miesiące
 � Opatentowana formuła
 � Kwas nadoctowy wytwarzany “ex tempore”, alternatywa 

dla aldehydu glutarowego
 � Formuła bez aldehydów: nie denaturuje białek
 � Możliwość kontroli roztworu roboczego za pomocą 

pasków testowych
 � Szerokie działanie mikrobójcze już w 5 min

Cena netto PLN:
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dezyNfeKcja

Incidin™ OxyWipe S

Sporobójcze, szybkodziałające, 
gotowe do użycia chusteczki

Opakowanie: 100 szt.
 � Jednoczesne mycie i dezynfekcja
 � Szerokie spektrum działania (działanie sporobójcze 

i wirusobójcze)
 � Doskonała kompatybilność materiałowa
 � Krótkie czasy działania
 � Obszar zastosowań: do powierzchni wyrobów 

medycznych, wszystkich rodzajów powierzchni 
w obszarze medycznym, a także powierzchni mających 
kontakt z żywnością

 � Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy
 � Chusteczki dostępne w dwóch rozmiarach: 

20 cm x 20 cm oraz 25 cm x 37 cm (wersja XL)

Cena netto PLN:

Synergy 5

Unikalny 5-enzymatyczny preparat myjący do manualnego 
i automatycznego reprocesowania narzędzi

Opakowanie: 1 l
 � Enzymatyczny preparat myjący o szerokim spektrum 

działania
 � Szybkie działanie w myjniach-dezynfektorach 
 � Niezależnie od jakości użytej wody – już w 5 minut
 � Pierwszy preparat do manualnego i automatycznego 

mycia 

Cena netto PLN:

Aniosgel 800

W pełni wirusobójczy, alkoholowy preparat w postaci żelu 
przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Opakowanie: 500 ml
 � Preparat posiada pełne działanie wirusobójcze  po-

twierdzone zgodnie z aktualnymi normami EN
 � Przeznaczony do wrażliwej skóry
 � Przetestowany dermatologicznie
 � Bez zapachu i barwników

Cena netto PLN:

Incidin™ OxyFoam S

Sporobójczy, gotowy do użycia preparat
w postaci piany/sprayu

Opakowanie: 750 ml, 5 l
 � Jednoczesne mycie i dezynfekcja
 � Szerokie spektrum działania (działanie sporobójcze 

i wirusobójcze)
 � Doskonała kompatybilność materiałowa
 � Krótkie czasy działania
 � Obszar zastosowań: do szybkiej dezynfekcji i mycia 

powierzchni wyrobów medycznych, wszystkich 
rodzajów powierzchni w obszarze medycznym, a także 
powierzchni mających kontakt z żywnością

 � Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

Cena netto PLN:
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iNNe:

Rodzaj Charakterystyka

TEST UREAZOWY

 � diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori
 � mokry
 � suchy (15- minutowy)
 �  jednostka handlowa opak. 50 szt.

FILTR DO SSAKA 
 � antybakteryjne filtry hydrofobowe przeznaczone do ssaków 

medycznych

WKŁADY WORKOWE
 � wkłady jednorazowe typu Flovac 
 � pojemność 1000 ml i 2000 ml

DRENY DO ODSYSANIA
 � tworzywo PCV zapewniające elastyczność i miękkość drenu
 � dostępne typy zakończeń (lejek – lejek, lejek – kapkon,  lejek – lejek, 

z docinaną końcówką cut-to-fit)

KANIULE DOŻYLNE 
 � apirogenne, nietoksyczne
 � pakowane pojedynczo, sterylnie
 � dostępne w rozmiarach od 16G do 26 G

POJEMNIKI NA ODPADY  � dostępne pojemności: 0,7 L, 1 L, 2 L, 2,5 L,  3,5 L, 5 L, 10 L, 20 L

PrODuKty uzuPeŁnIające:

Rodzaj Charakterystyka

PODKŁADY CHŁONNE 

Podkłady chłonne pięciowarstwowe:
laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa 
+ włóknina PP.
Dostępne rozmiary:

 � 60 cm x 60 cm a`25 szt.
 � 60 cm x 90 cm a`25 szt.
 � 100 cm x 225 cm a`10 szt.

PRZEŚCIERADŁO Z WŁÓKNINY
Nieprzemakalne prześcieradło z włókniny foliowanej 
w rozmiarze 80 cm x 210 cm.

 � jednostka handlowa opak. 20 szt.

ŚLINIAK JEDNORAZOWY

 � wykonany z dwóch warstw bibuły i jednej warstwy folii chroniącej 
przed przenikaniem

 � zakończenie brzegów – bez postrzępień
 � odporny na rozdzieranie
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Rodzaj Charakterystyka

STRZYKAWKI

 � dwuczęściowe (2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml)
 � trzyczęściowe (luer, luer lock, do pomp infuzyjnych)
 � insulinowe
 � tuberkulinowe
 � cewnikowe (100 ml) 

HISTOPATOLOGIA
 � pojemniki zakręcane 15 ml, 30 ml, 60 ml
 � dostępne w wersji z formaliną lub bez

PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ 
 � płynów infuzyjnych (typ IS)
 � krwi i jej preparatów

STERYLIZACJA

 � torebki (dostępne rozmiary: 57x100, 70x230, 90x230, 90x260, 
135x250, 190x330) 

 � rękawy (płaskie i z fałdą) 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm
 � testy (IV, V, VI klasa)

WORKI NA ODPADY MEDYCZNE
 � białe, czarne, czerwone, niebieskie, żółte
 � dostępne pojemności: 35 L, 60 L, 120 L

MaterIaŁy OPatrunKOwe:

Rodzaj Charakterystyka

KOMPRESY WŁÓKNINOWE
 � jałowe oraz niejałowe
 � hydrofilowa włóknina medyczna
 � dostępne w rozmiarach 5x5,  7,5x7,5,  10x10

KOMPRESY GAZOWE

 � jałowe oraz niejałowe
 � dostępne w rozmiarach: 5x5, 7,5x7,5, 10x10
 � 100% bawełna hydrofilowa
 � dostępne w wersji bez lub z nitką kontrastującą w promieniach RtG

OPATRUNKI CHIRURGICZNE STERYLNE
 � sterylne opatrunki  z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie
 � hipoalergiczne
 � włóknina hydrofobowa

TAŚMA OPATRUNKOWA NIEJAŁOWA
 � z włókniny hydrofobowej
 � pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym
 � dostępne rozmiary: 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm x 10 m

GAZA

 � 100% bawełna hydrofilowa
 � jałowa 
 � 0,5 m2 i 1 m2

 � 13 lub 17 – nitkowa

PODKŁADY PAPIEROWE
 � celulozowe 50 cm x 50 m (2-warstwowe, klejone)
 � z folią: 33 cm, 38 cm, 51 cm
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ODzIeż OchrOnna

Rodzaj Charakterystyka

RęKAWICE
DIAGNOSTYCZNE

nitryl
Rękawice wykonane z syntetycznego kauczuku cechuje duża 
wytrzymałość, odporność chemiczna i biologiczna, elastyczność. 
Dostępne rozmiary XS, S, M, L, XL w opak. a`100 szt.

leteks bezpudrowy
Rękawice wykonane z naturalnego kauczuku (biodegradowalne) cechuje 
wysoka elastyczność. 
Dostępne rozmiary XS, S, M, L, XL w opak. a`100 szt.

leteks pudrowany

Rękawice wykonane z naturalnego kauczuku (biodegradowalne) 
cechuje wysoka elastyczność i ułatwione zakładanie dzięki zawartej 
modyfikowanej mączce kukurydzianej.
Dostępne rozmiary XS, S, M, L, XL w opak. a`100 szt.

RęKAWICE
CHIRuRGICZNE

leteks bezpudrowy Opakowanie handlowe – 50 par
dostępne rozmiary 6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/9,0leteks pudrowany

FARTUCHY
OCHRONNE

Fartuch foliowy 
przedniak

Fartuch przedni z polietylenu. 
Rozmiar 75 cm x 116 cm
Opakowanie handlowe 100 szt. 

Fartuch włókninowy 
niejałowy

Fartuch jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej 
o gramaturze 25 g/m2

 � długi rękaw z mankietem bawełnianym
 � wiązany na troki w talii i przy szyi
 � rozmiar uniwersalny

Fartuch sterylny 
z włókniny SMS

Jednorazowy, sterylny fartuch z włókniny SMS 35 g/m2 pakowany 
z dwoma chłonnymi ręcznikami do rąk. Dostępne rozmiary M, L, XL, XXL.

 � jednostka handlowa 1 szt.

Fartuch sterylny 
z włókniny SMS 

foliowany

Jednorazowy, sterylny fartuch z włókniny SMS 35g/m2 pakowany 
z dwoma chłonnymi ręcznikami do rąk. Przód fartucha i rękawy 
wzmacniane folią. Dostępne rozmiary M, L, XL, XXL.

 � jednostka handlowa 1 szt.

SPODNIE DO KOLONOSKOPII 
Z WŁÓKNINY SMS

Jednorazowe, nieprzeźroczyste spodenki z włókniny SMS 35 g/m2 
z rozcięciem z tyłu.

 � jednostka handlowa opak. 10 szt.
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Rodzaj Charakterystyka

MASKA OCHRONNA
Wykonana z trzech warstw hipoalergicznej włókniny. 
Wersja z gumkami lub wiązaniem.

 � jednostka handlowa opak. 50 szt.

MASKA KN95
 � typ IIR
 � Wydajność filtracji izolacyjnej ≥ 95%, FPP2
 � Cztery warstwy filtrowania, wielowarstwowa ochrona

CZEPEK CHIRURGICZNY
Jednorazowy czepek medyczny typu beret na gumce lub furażerka 
na troki wykonany z włókniny. 

 � jednostka handlowa opak. 100 szt.

uBRANIE CHIRuRGICZNE

Jednorazowe ubranie chirurgiczne z włókniny SMS 35g/m2. Bluza 
z krótkim rękawem i spodnie z trokami w pasie. 
Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL

 � jednostka handlowa 1 komplet

OCHRANIACZE NA OBUWIE
Wykonane z polietylenu ochraniacze na obuwie ściągane gumką.

 � jednostka handlowa opak. 100 szt.

33



NotatKi

34



NotatKi



Camedica spółka cywilna
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