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Zapewnienie czystości skóry i higieny osobistej to jeden z istotnych elementów opieki  
nad pacjentem niezdolnym w zakresie samopielęgnacji. Prawidłowa opieka 
higieniczna zdecydowanie zwiększa komfort i samopoczucie chorego, wpływa na 
poprawienie funkcji skóry: krążenia, oddychania poprzez usunięcie złuszczającego 
sie naskórka, bakterii, kurzu oraz wydzieliny gruczołów potowych i łojowych. 
Stanowi skuteczną profilaktykę zakażeń oraz odleżyn. Tradycyjna kąpiel chorego  
w łóżku niesie za sobą wiele zagrożeń. Stosowanie gąbek wielorazowych, nieprawidłowa 
dezynfekcja misek, kontakt pacjenta z bakteriami znajdującymi sie w wodzie przyczynia 
się do występowania zakażeń szpitalnych. Istotnym elementem  opieki nad ciężko 
chorym pacjentem jest prawidłowa higiena jamy ustnej. Nieodpowiednia pielęgnacja 
jamy ustnej może być przyczyną migracji patogenów do dolnych dróg oddechowych,  
a tym samym prowadzić do wielu powikłań szczególnie do Respiratorowego Zapalenia Płuc 
(VAP) u pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Higiena pacjenta



Cleanet 

Do mycia ciała pacjentów w szpitalach, placówkach 
medycznych oraz w środowisku chorego
Higiena całego ciała oraz wrażliwych okolic

Myjka do ciała jednostronnie 
nasączona mydłem - ściereczka

01EN0202090-31            20 x 20 cm           100 g/m2 folia                  12 szt.

87EN0901220-23            12 x 20 cm           90 g/m2 folia / próżniowe        24 szt.

NUMER  
KATALOGOWY

ROZMIAR

zastosowanie:

Prostokątna ściereczka jednostronnie nasączona 
środkiem myjącym o naturalnym pH 5,5
Wykonana w całości z poliestru
Wyjątkowo miękka włóknina umożliwia pielęgnację miejsc intymnych
Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody 
Rozmiary 12 x 20 cm, 20 x 20 cm
Gramatura 90 g/m2, 100 g/m2

Wyrób kosmetyczny, jednorazowy
Nie zawiera lateksu 
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji 
Produkt należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania

właściwości:

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

legenda:

produkt nie wymagający 
namoczenia 

oraz spłukiwania

produkt wymagający
delikatnego zwilżenia 

oraz osuszenia ciała po użyciu

produkt 
zapachowy

produkt 
z dodatkiem 

aloesu

produkt 
z dodatkiem 

rumianku

produkt wymagający
podgrzania

w mikrofalówce

GRAMATURA

Toaleta ciała

Cleanet plus

Do mycia ciała pacjentów w szpitalach, placówkach 
medycznych oraz w środowisku chorego
Higiena całego ciała oraz wrażliwych okolic

Myjka do ciała dwustronnie 
nasączona mydłem - ściereczka

87ENTAS1220-07            12 x 20 cm           folia         10 szt.

NUMER  
KATALOGOWY

ROZMIAR

zastosowanie:

Prostokątna ściereczka obustronnie nasączona środkiem 
myjącym o naturalnym pH 5,5 z dodatkiem aloesu i rumianku
Wykonana w całości z poliestru
Wyjątkowo miękka włóknina umożliwia pielęgnację miejsc intymnych
Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody 
Rozmiar 12 x 20 cm
Gramatura 150 g/m2 

Wyrób kosmetyczny, jednorazowy
Nie zawiera lateksu 
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji 
Produkt należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania

właściwości:

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE
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produkt dla
osób z inkontynencją

produkt
zawierający śreodek

antyseptyczny

produkt
służący do osuszania

ciała

produkt 
bezzapachowy

produkt możliwy 
do użycia bez zwilżenia 

lub na mokro



Gantnet

Do mycia ciała pacjentów w szpitalach, placówkach 
medycznych oraz w środowisku chorego
Higiena całego ciała oraz wrażliwych okolic

Myjka do ciała jednostronnie 
nasączona mydłem - rękawica

01MA1552090-76            14 x 20 cm           folia  10 szt.

zastosowanie:

Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokragłej rękawicy
Wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny
Nasączona jednostronnie środkiem myjącymi o nautralnym pH 5,5
Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody 
Rozmiar 14 x 20 cm
Gramatura 90 g/m2 
Wyrób kosmetyczny, jednorazowy
Nie zawiera lateksu
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji 
Produkt należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania

właściwości:

Gantnet plus

Do mycia ciała pacjentów w szpitalach, placówkach 
medycznych oraz w środowisku chorego
Higiena całego ciała oraz wrażliwych okolic

Myjka do ciała dwustronnie 
nasączona mydłem - rękawica

PLMA1502260 -72         15 x 22 cm          folia          12 szt.

zastosowanie:

właściwości:

Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy
Wykonana w całości z włókien poliestrowych
Nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym pH 5,5
Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody 
Rozmiar 15 x 22 cm
Gramatura 60 g/m2 
Wyrób kosmetyczny, jednorazowy
Nie zawiera lateksu
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji 
Wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania

NUMER  
KATALOGOWY

ROZMIAR TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

NUMER  
KATALOGOWY

ROZMIAR TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE
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HIGIEMED

Do mycia ciała pacjentów w szpitalach, placówkach 
medycznych oraz w środowisku chorego
Higiena całego ciała oraz wrażliwych okolic

Myjka do ciała - gąbka

87EFC122001-02             12 x 20 x 1 cm            folia / próżniowe  20 szt.

zastosowanie:

Prostokątna gąbka nasączona środkiem myjącym  o naturalnym pH 5,5 
Wykonana w całości z pianki poliuretanowej
Miękka i elastyczna
Delikatnie chropowata powierzchnia sprzyja masowaniu skóry podczas mycia
Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody 
Rozmiar 12 x 20 x 1 cm
Gramatura 200 g/m2

Wyrób kosmetyczny, jednorazowy
Nie zawiera lateksu 
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji 
Produkt należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania

właściwości:

HIGIEMED plus

Do mycia ciała pacjentów w szpitalach, placówkach 
medycznych oraz w środowisku chorego
Higiena całego ciała oraz wrażliwych okolic
Przeznaczona do pielęgnacji skóry atopowej i wrażliwej

Myjka do ciała - gąbka

01EFHTN1275-69          12 x 7,5 x 2,5 cm        folia  1 szt.

zastosowanie:

Dwukolorowa gąbka (białoniebieska) impregnowana lekko perfumowanym żelem 
hipoalergicznym, specjalnie zaprojektowanym  do pielęgnacji skóry atopowej i wrażliwej
Indywidualne pakowanie gwarantuje maksymalną ochronę produktu przed jego użyciem
Substancja myjąca o naturalnym pH 5,5  zawiera  aloes i rumianek 
Wykonana w całości z pianki poliuretanowej
Miękka i delikatna w dotyku
Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody 
Rozmiar 12 x 7,5 x 2,5 cm
Gramatura 18 kg/m3

Wyrób kosmetyczny, jednorazowy
Nie zawiera lateksu 
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji

właściwości:

NUMER  
KATALOGOWY

ROZMIAR TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

NUMER  
KATALOGOWY

ROZMIAR TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE
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NINONET
Myjka do ciała nasączona 
mydłem dla dzieci - ściereczka

01EN1210400-21            12 x 10 cm           folia                            40 szt.

01EN1210400-38            12 x 10 cm           folia                            6 szt.

zastosowanie:

Prostokątna ściereczka dwustronnie nasączona środkiem myjącym 
bezpiecznym  dla skóry niemowląt
Wykonana w całości z włókna poliestrowego
Specjalna technologia ultra miękkich włókien umożliwia stosowanie 
na delikatnej skórze bez ryzyka jej podrażnienia
Hipoalergiczny żel zawiera aloes o działaniu łagodzącym 
Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody
Mniejsze opakowanie (po 6 sztuk) zabezpiecza produkt 
przed przypadkową kontaminacją
Rozmiar 12 x 10 cm
Gramatura 400 g/m2 
Wyrób kosmetyczny, jednorazowy
Nie zawiera lateksu 
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji 
Wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania

właściwości:

INsTrukCja użyCIa
MYJEK NASĄCZONYCH MYDŁEM

NUMER  
KATALOGOWY

ROZMIAR TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

Do codziennego mycia ciała dzieci od pierwszych dni życia

Wyjąć myjkę z opakowania 
i delikatnie zwilżyć ją wodą.

NIE ZANURZAĆ MYJKI CAŁKOWICIE. 
Może to spowodować wypłukanie 
substancji aktywnej.

Nawilżoną myjkę (ściereczkę, 
rękawicę, gąbkę) ugniatać 
w dłoni aż do uzyskania 
odpowiedniej ilości piany.

Przyłożyć myjkę bezpośrednio 
do miejsca, które ma zostać umyte. 
Należy myć delikatnie pocierając 
powierzchnię ciała.

Umyte ciało osuszyć ręcznikiem. Zużytą myjkę wyrzucić.
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CELDraP sPuNLaCED

Do osuszania ciała u osób o wrażliwej skórze
Do tradycyjnego mycia ciała
Polecany szczególnie w placówkach medycznych, 
gdzie ich stosowanie pozwala zminimalizować 
ryzyko zakażeń krzyżowych

Ręcznik włókninowy

TO3040SL055-85            30 x 40 cm           folia i  kartonik  100 szt.

zastosowanie:

Wykonany z miękkich i delikatnych włókien poliestrowych 
i sztucznego jedwabiu zagęszczanych techniką spunlaced
Bardzo delikatne i miękkie
Rozmiar 30 x 40 cm
Gramatura 45 g/m2

Opakowanie w formie dyspensera ułatwia wyjmowanie 
pojedynczych ręczników
Dyspenser kompatybilny z uchwytami do powieszenia – system poprawia 
organizację w miejscu pracy oraz redukuje ryzyko kontaminacji 
powierzchni opakowania 
Jednorazowego użytku, niesterylny
Podwójny sposób pakowania: folia i kartonik

właściwości:

NUMER  
KATALOGOWY

ROZMIAR TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

CELDraP aIrLaID

Do osuszania skóry pacjentów w placówkach 
medycznych, jako dopełnienie kompleksowej oferty 
mycia pacjenta produktami jednorazowymi
Może być stosowany również do osuszania 
powierzchni płaskich oraz sprzętu i urządzeń

Ręcznik celulozowy

TO60GAL2938-16            30 x 40 cm                  folia                                 50 szt.

zastosowanie:

Wykonany z włókien 100% celulozy skondensowanych 
przy użyciu technologii Airlaid
Miękki i wytrzymały
Wysoka gramatura materiału zapewnia znakomitą 
absorpcję wody
Lekko tłoczona powierzchnia
Rozmiar 30 x 40 cm
Gramatura 60 g/m2

Jednorazowego użytku, niesterylny

właściwości:

NUMER  
KATALOGOWY

ROZMIAR TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

w ofercie
 uCHwyT ŚCIENNy 
Na OPakOwaNIE
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ręcznik celulozowy

Ręcznik do osuszania ciała
Polecany do stosowania w czasie wykonywania 
toalety w placówkach medycznych

Wykonany z wysokiej jakości celulozy
Lekko tłoczona powierzchnia przyspiesza 
absorbcję wody
Wysoka gramatura materiału zapewnia 
dokładne osuszenie skóry
Miękki i wytrzymały
Rozmiar 40 x 70 cm
Gramatura 50 g/m2

Jednorazowego użytku, niesterylny

zastosowanie:

SOFT-108.104                   40 x 70 cm           folia                            50 szt.

NUMER  
KATALOGOWY

ROZMIAR TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE

OasIs® washmitt 

Nawilżone myjki w formie rękawicy 
do oczyszczania skóry 
Umożliwiają wykonanie pełnej lub częściowej 
toalety u pacjenta bez konieczności użycia 
wody i mydła  
 

Myjki do bezwodnego 
mycia ciała - „rękawice”

Produkt nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania
Możliwość podgrzania w mikrofalówce (30 sek. w 800 W)
Zawarta formuła o naturalnym pH, bez zawartości alkoholu
Posiadają substancje nawilżające
Przebadane dermatologicznie
Występują w wersji zapachowej i bezzapachowej
Opakowanie typu „Flow wrap”
Nie zawierają lateksu
Jednorazowego użytku, niesterylne
Rozmiar 22 x 15 cm
Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji

RSC 604A  zapachowa  8 szt.          folia                             30 x 8 szt.

RSC 605A  bezzapachowa 8 szt.          folia                             30 x 8 szt.

NUMER  
KATALOGOWY

WERSJA ILOŚĆ 
SZTUK

TYP 
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZBIORCZE

zastosowanie:

właściwości:

właściwości:
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OasIs® BED BaTH 

Nawilżone myjki w formie ściereczki 
do oczyszczania skóry 
Umożliwiają wykonanie pełnej lub częściowej 
toalety u pacjenta bez konieczności użycia 
wody i mydła  

Myjki do bezwodnego 
mycia ciała - „ściereczki”

Produkt nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania
Możliwość podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800 W)
Zawarta formuła o naturalnym pH, bez zawartości alkoholu
Posiadają substancje nawilżające
Przebadane dermatologicznie
Występują w wersji zapachowej i bezzapachowej
Opakowanie typu „Flow wrap”
Na opakowaniu jednostkowym nadrukowana ilość, rozmiar 
ściereczek oraz pole do opisu daty otwarcia opakowania
Rozmiar 33 x 22 cm
Nie zawierają lateksu
Jednorazowego użytku, niesterylne
Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji

RSC 901  zapachowa  10 szt.          folia                       24 x 10 szt.

RSC 902 N  bezzapachowa 10 szt.          folia                             24 x 10 szt.

RSC 910 N  bezzapachowa 5 szt.          folia                             48 x 5 szt.

RSC 912   zapachowa  8 szt.          folia                             30 x 8 szt.

RSC 913 N  bezzapachowa 8 szt.          folia                             30 x 8 szt.

NUMER  
KATALOGOWY

WERSJA ILOŚĆ 
SZTUK

TYP 
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZBIORCZE

zastosowanie:

właściwości:

OasIs® sHaMPOO CaP 

Do mycia włosów bez użycia wody
Eliminuje niedogodności związane z użyciem miski
z wodą i niewygodną pozycją głowy u pacjentów

Czepek do bezwodnego 
mycia głowy

zastosowanie:

właściwości:

Impregnowana warstwa włókniny nasączona substancjami 
myjącymi oraz odżywką, zewnętrzna warstwa polietylenowa
Wyrób nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania
Możliwość podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800 W)
Występuje w wersji zapachowej
Przebadany dermatologicznie
Nie zawiera lateksu
Jednorazowego użytku, niesterylny
Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji

RSC905                      1 szt.                 folia                           30 szt.

NUMER  
KATALOGOWY

OPAKOWANIE 
JEDNOSTKOWE

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZBIORCZE
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bodysPONGE 

Do mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody
Stosowana do całego ciała oraz okolic intymnych,
szczególnie u osób starszych, chorych z problemami
skórnymi, a także do higieny dzieci

Myjka do ciała - 
gąbka nawilżona

Wykonana z miękkiego i delikatnego poliuretanu
Nasączona substancją myjącą oraz nawilżającą w ilości 30 ml
Zbalansowana formuła pH substancji myjącej zawiera wyciągi 
z roślin, nie wymaga spłukiwania
Redukuje nieprzyjemny zapach, podrażnienia oraz zaczerwienienia 
skóry
Nie narusza płaszcza ochronnego skóry, tworzy warstwę hydrolipidową
Rozmiar 12 x 7,5 x 2,3 cm
Nie zawiera lateksu
Jednorazowego użytku, niesterylna
Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia

SPNEXBDEN01 12 x 7,5 x 2,3 cm 1 szt.          folia                       80 szt.

NUMER  
KATALOGOWY

ROZMIAR ILOŚĆ 
SZTUK

TYP 
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZBIORCZE

zastosowanie:

właściwości:

Produkty dla osób z inkontynencją

Skóra osób cierpiących na ikontynencję jest szczególnie narażona na uszkodzenia 
występujące w formie zapalenia lub rumienia, z pęcherzykami lub bez, nadżerką 
a nawet odsłonięciem skóry właściwej.  Typowe stany zapalne  skóry  związane 
z nietrzymaniem  moczu  i/lub  kału (IAD) obejmują krocze, pośladki, podbrzusze, genitalia 
i pachwiny. Głównym powodem powstania IAD jest wilgoć i tarcie. Na  skutek obecności 
moczu, kału i potu zmienia się wartość pH skóry z kwaśnego na zasadowy, co sprzyja 
rozwojowi mikroorganizmów i zwiększa ryzyko wystąpienia infekcji skóry. Choremu 
towarzyszy dyskomfort, ból i cierpienie, a leczenie stanów zapalnych skóry często jest 
czasochłonne, kosztowne i skomplikowane. Odpowiednia pielęgnacja skóry powinna 
polegać na delikatnym oczyszczeniu skóry, nawilżaniu oraz ochronie przed działaniem 
moczu, kału lub potu.

CONTI® Continence Care

Nawilżone myjki w formie chusteczek do delikatnego
i skutecznego oczyszczania skóry zanieczyszczonej
moczem i /lub kałem
Produkt nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania

Chusteczki nawilżone, oczyszczające 

Doskonale usuwają zanieczyszczenie również w obecności krwi i białka
Zawierają substancje nawilżające oraz dimetikon działający
ochronnie na skórę
Rozmiar 33 cm x 22 cm
Gramatura: 55 g/m2

Zawarta formuła o naturalnym pH
Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie
Zapachowe
Nie zawierają lateksu
Jednorazowego użytku, niesterylne
Opakowanie typu „Flow wrap”
Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji

zastosowanie:

właściwości:
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RSC555  33 cm x 22 cm 25 szt.           folia                      27 x 25 szt. 

NUMER  
KATALOGOWY

ROZMIAR ILOŚĆ 
SZTUK

TYP 
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZBIORCZE



CLINIsaN® skin Cleansing Foam 

Produkt stworzony z myślą o oczyszczaniu skóry 
po wypróżnieniu głównie u pacjentów 
bariatrycznych oraz z nietrzymaniem moczu i / lub stolca
Umożliwia wykonanie toalety bez użycia wody

Pianka oczyszczająco - pielęgnująca

Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące
Minimalizuje podrażnienia
Tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią 
i zabrudzeniami
Zapewnia skórze ochronę, nawilżenie
Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie
na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna
Odpowiednio skonstruowane opakowanie umożliwia
celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia
Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, 
odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie 
Pojemności 200 i 400 ml

SEF200  200 ml  1 szt.                   12 szt. 

SEF400  400 ml  1 szt.                   12 szt. 

NUMER  
KATALOGOWY

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE 
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE
ZBIORCZE

zastosowanie:

właściwości:

instrukcja użycia:

Energicznie wstrząsnąć pojemnikiem
Odwrócić pojemnik do góry dnem i nacisnąć atomizer
Nanieść piankę z odległości kilku centymetrów
Równomiernie rozprowadzić, następnie odczekać 1-2 minuty
Wytrzeć jednorazowym ręcznikiem
Nie używać wody na żadnym etapie oczyszczania

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BodyClorex 2%

Antyseptyczne mycie ciała i czyszczenie skóry  
Idealna do kąpieli przedoperacyjnej szczególnie u pacjentów 
leżących oraz na oddziale intensywnej terapii
Redukuje szkodliwe bakterie skórne zapewniając szybkie 
działanie przeciwbakteryjne o długotrwałej ochronie rezydualnej

Gąbka nasączona 2% roztworem 
diglukonianu chlorheksydyny 

zastosowanie:

właściwości:

Gotowa do użycia, miękka i komfortowa gąbka do łatwego 
i efektywnego mycia ciała
Wykonana z poliuretanu
Nasączona 25 ml substancją myjącą nie zawierającą mydła 
z dodatkiem 2% roztworu diglukonianu chlorheksydyny 
Zastosowana formuła działa szybko i skutecznie, wykazując 
szerokie spektrum biobójcze
Nie wymaga spłukiwania
Rozmiar 12 x 7,5 x 2,3 cm
Nie zawiera lateksu
Jednorazowego użytku, niesterylna
Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia

SPNEXBCEN01  12 x 7,5 x 2,3 cm 1 szt.          folia                       80 szt.

NUMER  
KATALOGOWY

ROZMIAR ILOŚĆ 
SZTUK

TYP 
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZBIORCZE

Higiena pacjenta z zastosowaniem
środka antyseptycznego

higiena pacjenta - toaleta ciała www.zarys.pl



CLINIsaN BODywasH aDVaNCE 

Do mycia skóry i włosów 

Płyn do mycia ciała oraz włosów 

Preparat myjący nie zawierający w składzie mydła
Wzbogacony wyciągiem z olejku drzewa herbacianego
Zrównoważone pH
Możliwość mycia całego ciała łącznie z włosami
Pojemność 500 ml z polem do opisu danych pacjenta 

zastosowanie:

właściwości:

CONTI sosoft

Do tradycyjnego mycia ciała z użyciem wody i żelu
Do oczyszczania okolic intymnych po zastosowaniu 
pianki u osób po wypróżnieniu lub z nietrzymaniem 
moczu i / lub stolca  

Suche chusteczki do mycia ciała 

Wykonane  z mieszanki włókien polipropylenu, wiskozy i bawełny
Zastosowany materiał zapewnia wysoką chłonność, 
wytrzymałość i miękkość 
Szeroki zakres stosowania umożliwia realizację zabiegów higienicznych
Delikatna struktura myjki pozwala oczyścić zabrudzenia u osób 
z wrażliwą skórą
Po zwilżeniu wodą doskonale rozprowadza na skórze środek myjący
Stosowana na sucho dobrze absorbuje piankę wraz z zanieczyszczeniem 
Lekko tłoczona powierzchnia
Rozmiar 32 x 30 cm
Gramatura 46 g/m2

Jednorazowego użytku, niesterylny
Opakowanie jednostkowe: 100 sztuk

zastosowanie:

właściwości:

CPV110  32 x 28 cm               46 g/m2     folia                      100 szt.

NUMER  
KATALOGOWY

ROZMIAR GRAMATURA TYP 
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZBIORCZE

Oferta uzupełniająca

Preparat stosować zewnętrznie
Nanieść żel na ciało i włosy bezpośrednio na skórę
lub za pomocą myjki, gąbki
Umyć ciało, włosy powstałą pianą, następnie dokładnie 
spłukać ciepłą wodą
Skórę osuszyć

instrukcja użycia:

1.
2.

3.

4.

SBA 500  500 ml  1 szt.                   12 szt.

NUMER  
KATALOGOWY

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE 
TRANSPORTOWE

OPAKOWANIE 
JEDNOSTKOWE

higiena pacjenta - toaleta ciaławww.zarys.pl



Skóra człowieka jest naturalną barierą chroniącą organizm przed wnikaniem chorobotwórczych 
mikroorganizmów: bakterii, wirusów i grzybów. Wskutek nieodpowiedniego przygotowania 
skóry do zabiegu inwazyjnego (kaniulacja naczyń, punkcja, biopsja) oraz zabiegu operacyjnego 
może dojść do zakażeń endogennych - drobnoustrojami stanowiącymi florę bakteryjną pacjenta 
co określa się jako zakażenia. Prawidłowa dezynfekcja skóry przed zabiegiem odgrywa kluczową 
rolę w prewencji zakażeń szpitalnych. Największą liczbę powikłań w oddziałach zabiegowych 
stanowi zakażenie miejsca operowanego (ZMO).  Każdy przypadek ZMO wiąże się ze znacznie 
wydłużoną hospitalizacją chorego, zwiększeniem kosztów leczenia, a niejednokrotnie kończy 
się zgonem pacjenta. W ramach przedoperacyjnego postępowania zalecana jest m.in. kąpiel 
całego ciała pacjenta z użyciem środka antyseptycznego wieczorem przed zabiegiem oraz 
w dniu samego zabiegu. Podstawowym elementem procedury zabiegowej jest dezynfekcja pola 
operacyjnego przed nacięciem.

Preparat dezynfekcyjny powinien charakteryzować się: 

Profilaktyka zakażeń
miejsca operowanego

Do dezynfekcji pola operacyjnego najczęściej stosuje się jodofory (np. jodowany 
powidon), preparaty na bazie alkoholu etylowego lub izopropylowego oraz alkoholowe roztwory 
glukonianu chlorheksydyny.   

szerokim spektrum działania

krótkim czasem schnięcia

długotrwałym działaniem biobójczymbrakiem działania drażniącego skórę

brakiem zapachu

brakiem właściwości 
inaktywacji środka w obecności 

substancji organicznych 
(krew, wydzieliny z rany, 

płyny ustrojowe)



CLOrEX 2% PrEP 

Dezynfekcja miejsca wprowadzenia cewników 
dożylnych i dotętniczych
Dezynfekcja pola znieczulenia
Dezynfekcja miejsc skórnych do pobierania krwi 
oraz biopsji
Dezynfekcja skóry do punkcji
Przygotowanie pola operacyjnego

Aplikator do dezynfekcji skóry

Jednorazowy aplikator zawierający preparat dezynfekcyjny 
o szerokim spektrum działania przeciwko bakteriom, prątkom, 
grzybom oraz wirusom  
Posiada w składzie 2% dwuglikonian chlorheksydyny 
oraz 70% alkohol izopropylowy
Części aplikatora są wykonane z polietylenu i polipropylenu 
o wysokiej gęstości
Środek dezynfekcyjny aktywowany za pomoca przycisku 
aplikatora umieszczonego na szczycie rączki
Miękka gąbka na zakończeniu aplikatora umożliwia wygodne 
rozprowadzenie środka dezynfekcyjnego
Nie zawiera lateksu
Jednorazowego użytku, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
Pakowany pojedynczo
Opakowanie typu papier/folia

C2AEN02A  2 ml           przezroczysty          10 x 10 cm     1 szt.

C2AEN03A  3 ml           przezroczysty          15 x 15 cm     1 szt.

C2AEN10A  10,5 ml           przezroczysty          30 x 30 cm     1 szt.

C2AEN10O  10,5 ml           pomarańczowy          30 x 30 cm     1 szt.

NUMER  
KATALOGOWY

POJEMNOŚĆ KOLOR OBSZAR
DEZYNFEKCJI

ILOŚĆ
SZTUK

zastosowanie:

właściwości:

Nex CLOrEX C2 4%
Gąbka nasączona 4% roztworem 
diglukonianu chlorheksydyny

Miękka i komfortowa gąbka do łatwego i efektywnego mycia
Wykonana z poliuretanu
Nasączona antyseptycznym myjącym roztworem diglukonianu 
chlorheksydyny w ilości 25 ml o stężeniu wagowym 4%
Nie zawiera mydła
Wymaga spłukiwania
Rozmiar 12 x 7,5 x 2,3 cm
Nie zawiera lateksu
Jednorazowego użytku, niesterylna
Opakowanie typu blister z łatwym systemem zdejmowania folii

Antyseptyczne mycie ciała i oczyszczanie skóry w celu 
ograniczenia rozszerzania się infekcji ran pooperacyjnych  
Idealna do kąpieli przedoperacyjnej, redukuje szkodliwe 
bakterie skórne zapewniając szybkie działanie 
przeciwbakteryjne o długotrwałej ochronie rezydualnej
Wyrób zaprojektowany specjalnie dla szpitali, 
aby zaoferować pacjentom gąbkę, której mogą używać 
zarówno pod prysznicem jak i podczas kąpieli, nie tylko rano 
w dniu zabiegu, ale również w wieczór poprzedzający dzień 
planowanej operacji

zastosowanie:

właściwości:

profilaktyka zakażeń miejsca operowanegowww.zarys.pl

SPNEXC2EN010  12 x 7,5 x 2,3 cm        1 szt.   folia                       80 szt.   

NUMER  
KATALOGOWY 

ROZMIAR ILOŚĆ
SZTUK

TYP
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZBIORCZE



W W W . Z A R Y S . P L

ZARYS. Najlepsze rozwiązania oparte na doświadczeniu.

ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polska
e-mail: zarys@zarys.pl

Dział Sprzedaży: 
tel. +48 32 271 69 91, +48 32 376 07 50-55
fax +48 32 274 72 84


