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Antidekubitní sedák do vozíku vaflovaný
Vyrobeno z PUR pěny bez použití freonů a halonů. Má preven-
tivní účinky na tvorbu dekubitů. Profilovaná (vaflovaná) horní 
sedací část k rovnoměrnému rozložení váhy a snížení tlaku v 
místě dotyku. Spodní část je tvarovaná tak, aby dokonale seděla 
v prohlubni sedáku vozíku. Guma se suchým zipem pro fixaci 
k vozíku. Obal bavlněný, pratelný. Varianta s otvorem – otvor 
zajišťuje odlehčení kostrče a zlepšuje cirkulaci vzduchu.
Rozměr 39 x 39 x 8 cm: HAL2025
Rozměr 39 x 39 x 8 cm s otvorem: HAL2026 
Rozměr 45 x 45 x 9 cm: HAL2027
Rozměr 45 x 45 x 9 cm s otvorem: HAL2028

ANTIDEKUBITNÍ  PODLOŽKY

ANTIDEKUBITNÍ 
SEDÁKY

Antidekubitní podložka – kruh
Molitanový antidekubitní kruh vhodný pod patu, 
anebo loket. Má preventivní účinky na tvorbu 
dekubitů. Obal bavlněný (froté), pratelný. Otvor 
zajišťuje větrání a odlehčení postiženého místa.

Antidekubitní botička 
pod loket a patu (pár)
Proti vzniku dekubitů na patách a loktech 
u dlohodobě ležících pacientů. Vyrobeno 
z bavlny (SVP2401), aneb syntetické vlny 
s vlasem 20 mm (SVP2412). Nezpůsobuje 
opruzeniny. Pásek se zapínáním na suchý zip 
k pohodlné fixaci. Hypoalergický povrch. 
Možno prát. Univerzální velikost. 
Bavlna: SVP2401  /  Syntetická vlna: SVP2412

bavlna

Ø 15 x 5 cm: HAL2029
Ø 20 x 6 cm: HAL2030 
Ø 25 x 7 cm: HAL2031
Ø 40 x 5 cm: HAL2032
Ø 40 x 8 cm: HAL2033

syntetická
vlna

pratelné
obaly

Antidekubitní sedák
Vyrobeno z PUR pěny bez použití freonů a halo-

nů. Má preventivní účinky na tvorbu dekubitů. 
Profilovaná horní sedací část k rovnoměrnému 

rozložení váhy a snížení tlaku v místě dotyku. 
Rozměr 45 x 40 x 7 cm. Varianta s vyjmutelnou 

výplní otvoru – po vyjmutí kruhové výplně, 
zajišťuje otvor větrání a odlehčení postiženého 

místa. Obal bavlněný, pratelný.
Bez otvoru: HAL2019  /  S otvorem: HAL2020

Pratelný 
obal

Pratelný 
obal

ANTIDEKUBITNÍ  MATRACE

Zdravotní podsedák – klín
Přispívá ke správnému držení těla při sezení. Pravidelné pou-
žívání snižuje bolesti páteře a minimalizuje napětí zádových 
svalů. Vyroben z PUR pěny. Obal bavlněný, pratelný. Varianta 
s výřezem – výřez zajišťuje odlehčení kostrče – vhodné pro 
osoby po operaci páteře a při bolestech kostrče.
Rozměr 40 x 40 x 8/3 cm: HAL3057 
Rozměr 40 x 40 x 8/3 cm s výřezem: HAL3058 

Sedák do invalidního vozíku
Sedák do invalidního vozíku se, díky použití pružné polyure-
tanové pěny, plně přizpůsobí tvaru těla a rovnoměrně rozloží 
zatížení, což přispívá k odlehčení sedacích partií, zlepšuje kom-
fort pacienta a zmenšuje riziko vzniku dekubitů. Pružnost pěny 
zaručuje dlouhodobě neměnné tvary. Z dolní strany je sedák 
vybaven protiskluzovým pásem, který zabraňuje sklouznutí 
sedáku z vozíku. Obal je na zip, pratelný.
Rozměr 40cm x 41 cm x 5 cm: TIM-S/41
Rozměr 40cm x 43 cm x 5 cm: TIM-S/43
Rozměr 40cm x 46 cm x 5 cm: TIM-S/46
Rozměr 40cm x 50 cm x 5 cm: TIM-S/50

Antidekubitní sedák vzduchový
Antidekubitní vzduchový sedák v prodyšném obalu má auto-
matický pumpovací systém (není potřeba pumpa), který zajiš-
ťuje optimální rozložení hmotnosti těla. Sedák lze přizpůsobit 
individuálním potřebám prostřednictvím tlaku vzduchu. Obal 
je opatřen zipem. Spodní strana je opatřena protiskluzovou 
vrstvou. Vrchní strana je z prodyšného materiálu.
Nosnost: 150kg.
Rozměr 41 x 40 x 8cm: TIM TGR PP 474/41
Rozměr 43 x 40 x 8cm: TIM TGR PP 474/43
Rozměr 46 x 40 x 8cm: TIM TGR PP 474/46
Rozměr 48 x 40 x 8cm: TIM TGR PP 474/48 

Antidekubitní matrace s kompresorem TIMAGO TGR Y MB 001
Matrace je určená pro dlouhodobě ležící pacienty. Používá se jako prevence proti vzniku proleženin a pomáhá při jejich léčbě. 
Systém využívá speciálně tvarované vzduchové polštářky a řídící jednotku, která střídavé zvyšuje a snižuje tlak v komorách 
matrace, takže pokožka je v jednotlivých partiích střídavě zatěžována a odlehčována. Tím dochází k dosažení dobrého masáž-
ního efektu a dobré cirkulace krve při současném snížení tlaku na kůži a tkáň. Tvrdost (tlak) je nastavitelný dle požadavků 
a hmotnosti uživatele. Matrace je vhodná pro klasické i polohovací postele a pokládá se na běžnou matraci.
Matrace s kompresorem: TIM TGRY MB 001  /  Náhradní matrace: TIM SQBPM01  /  Náhradní kompresor: TIM 004

bavlna
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typ matrace průtok vzduchu časový cyklus rozměry nosnost

TGR Y MB 001 4-6 l/min 12 min 200 x 90 x 7 cm 110 kg

TIM TGR-Y MR 001-2 5-8 l/min 12 min 200 x 87 x 11 cm 110 kg

TIM TGR-Y MR 001-3 7l/min 12 min 200 x 90 x 11 cm 135 kg

TIM TKS2012B 5-6 l/min 12 min 198 x 82 x 11 cm 130 kg

TIM GM 3000 6-8 l/min 9 min 189 x 82 x 11 cm 150 kg

TIM R-GOFF – – 200 x 90 x 12 cm

Antidekubitní matrace s kompresorem  
TIMAGO TGR Y MR 001-2

Matrace je určená pro dlouhodobě ležící pacienty. Používá se jako prevence proti 
vzniku proleženin a pomáhá při jejich léčbě. Systém využívá speciálně tvarované 

příčné (trubicové) vzduchové komory a řídící jednotku, která střídavě zvyšuje a 
snižuje tlak v komorách matrace, takže pokožka je v jednotlivých partiích střídavě 
zatěžována a odlehčována. Tím dochází k dosažení dobrého masážního efektu a 

dobré cirkulace krve při současném snížení tlaku na kůži a tkáň. Matrace je vhodná 
pro klasické i polohovací postele. V případě mechanického poškození se jednotlivé 
komory dají snadno vyměnit za nové. Jedna náhradní komora je součástí dodávky 

přístroje. Matrace má 18 vyměnitelných příčných komor a omyvatelný paropro-
dyšný potah. Tvrdost (tlak) nastavitelný dle požadavků a hmotnosti uživatele.

Antidekubitní tříkomorová matrace  
s kompresorem TIMAGO TGR Y MR 001-3
Použití jako model TGR Y MR 001-2. Tato matrace je vybavena 
inovativním systémem 3 skupin komor A/B/C – po šesti ko-
morách v každé skupině. Během jednoho cyklu jsou nahuště-
ny vždy dvě skupiny komor, tzn. 12 z 18 komor je nahuštěno 
během každého cyklu. Pro porovnání – běžná antidekubitní 
matrace (A/B) má nahuštěno vždy pouze 9 komor z 18. Tato 
matrace, díky mikrootvorům vytvořeným pomocí laseru, 
které mají 0,2 mm v průměru, větrá a vysušuje místo styku 
s matrací a předchází tak proleženinám. 

Antidekubitní matrace s kompresorem  
TIMAGO TKS2012B

Použití jako model TGR Y MR 001-2. Tato matrace, díky mikro-
otvorům vytvořeným pomocí laseru, které mají 0,2 mm 

v průměru, větrá a vysušuje místo styku s matrací a předchází 
tak proleženinám. CPR ventil pro rychlé nouzové 

vypuštění vzduchu.

Antidekubitní matrace  
s kompresorem TIMAGO GM 3000 
Použití jako model TGR Y MR 001-2. CPR 
ventil pro rychlé nouzové vypuštění vzduchu.

Antidekubitní matrace R-GOFF
Antidekubitní matrace z polyuretanové vaflované 
pěny v paropropustném, omyvatelném, sníma-
telném obalu. Dobrá cirkulace vzduchu mezi 
kostkami (vaflováním). Výborné odlehčení 
a podpora. Vhodná i do polohovací postele.

OCHRANA MATRACÍ

Podložky jednorázové
Jednorázové podložky jsou určeny především k dodatečné 
ochraně lůžka a ložního prádla při středním a těžkém stupni 
inkontinence. Absorpční podložka z celulózové buničiny, 
nepropustná foliová spodní strana. Na jedno použití.
Rozměr 40 x 60 cm, bal.25ks: ZAR6-BT-PC4060
Rozměr 60 x 60 cm, bal.25ks: ZAR6-BT-PC6060
Rozměr 60 x 90 cm, bal.25ks: ZAR6-BT-PC6090

Podložka nepropustná PNSK
70 x 90 cm: HAL1002  /  90 x 140 cm: HAL1006

Podložka paropropustná PNSA
70 x 100 cm: HAL1026

K výrobě pratelných podložek a prostěradel pro ochranu matrací se používají 
dva druhy materiálu.

Materiál PNSK se skládá z podkladu z PVC, na který je z vrch-
ní strany nanesena vrstva froté. Je nepropustný, nealergický, 
pratelný do 95°C, neztrácí propustnost do 50 pracích cyklů. 
Hlavní výhodou je téměř absolutní nepropustnost, tak že je 
vhodný pro těžké případy inkontinence, avšak neropustnost 
způsobuje, že materiál není prodyšný a tím zvyšuje pravdě-
podobnost pocení.

Materiál PNSA se skládá z polyesterového podkladu (mem-
brány), na který je z vrchní strany nanesena vrstva froté.  Je 
voděodolný, paropropustný, chrání před pronikáním bakterií 
a roztočů, nealergický, pratelný do 60°C, neztrácí své vlast-
nosti do 50 pracích cyklů. Hlavní výhodou je vysoká voděo-
dolnost a paropropustnost, což zvyšuje komfort pacienta 
a nedochází k pocení. Je vhodný pro slabší až střední případy 
inkontinence.

Prostěradlo nepropustné PNSK
Gumy v rozích zabezpečují prostěradlo proti posunu. 

90 x 200 cm: HAL1013

Prostěradlo paropropustné PNSA
Gumy v rozích zabezpečují prostěradlo proti posunu.

90 x 200 cm: HAL1030

Prostěradlo  
paropropustné s boky PNSA
Gumy v rozích zabezpečují prostěradlo proti posunu. Chrání 
matraci (šířka matrace 90 cm) včetně delších boků matrace.
90/140 x 200 cm: HAL1032 

Prostěradlo  
paropropustné natahovací PNSA

Chrání celou matraci včetně boků. Guma všitá zespoda, zajišťuje 
správné napnutí prostěradla.

90 x 200 cm: HAL1034
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typ stolku barva desky rozměry desky výška stolku nosnost

AST421118 buk 60 x 35,5 cm 25 cm 10 kg

AST421014 buk 60 x 40 cm 70 – 105 cm 10 kg

AST421000 šedá 60 x 40 cm 70 – 105 cm 10 kg

AST421414 ořech 60 x 40 cm 61 – 94 cm 10 kg

AST421314 ořech 80 x 40 cm 61 – 94 cm 10 kg

AST421714 ořech 40 x 20 cm — 1 kg

STOLKY K POSTELÍM

MADLA A PODPĚRY

Stolek na lůžko TWIN EASY
Polohovací servírovací stolek na lůžko. Dvě plochy – jedna pev-
ná 20x35,5cm, druhá s nastavením sklonu desky 40x35,5cm. 
Nastavení sklonu desky – 4 pozice, max. sklon 60°. Nastavitelná 
plocha opatřena v dolní části zábranou proti sklouznutí knížky.

AST421118

max.
zatížení

1 kg

plynulý 
sklon 
desky

4 pozice
sklonu
desky

8 poloh
s aretací

Stolek přilůžkový EASY
Pojízdný – 4.kolečka, dvě s nášlapnou brzdou. 
Plynulé nastavení výšky 70 – 110 cm. Plynulé 
nastavení sklonu desky. Deska stolku s 5 mm 
vyvýšeným okrajem.
Barva desky buk: AST421014
Barva desky šedá: AST421000

Stolek přilůžkový DIFFUSION 
Pojízdný – 4.kolečka, dvě s nášlapnou brzdou. Plynulé na-
stavení výšky 61 – 94 cm. Sklon desky nastavitelný v osmi 
polohách. Sklon základny nastavitelný ve třech polohách 
– vhodný k použití jak k lůžku, tak i ke křeslu. Deska stolu 

s vyvýšeným lemem zabraňuje sklouznutí předmětu 
z povrchu při naklonění desky. Barva desky ořech. 

Rozměr desky stolku 60 x 40 cm: AST421414 
Rozměr desky stolku 80 x 40 cm: AST421314

Přídavná odkládací plocha  
ke stolku DIFFUSION
AST421714

DOPLŇKY DO LOŽNIC E
Opěradlo pod záda polohovatelné
Umožňuje nastavení opěrky zad do pěti poloh sklonu.
Šířka x výška x hloubka: 54,5 cm x 57 cm x 50 cm 
TIM JMC-C 7000

Žebříček k lůžku
Žebříček ulehčuje posazování pacienta na lůžku. Příčky jsou vy-
robeny ze dřeva listnatého stromu, které je mnohem odolnější 
v porovnání z plastovými, či z měkkého dřeva z jehličnanu. 
Délka: 1,7m, 4 příčky. HAL5037

Infuzní stojan pojízdný
Pojízdný infuzní stojan s výškovým nastave-
ním pro použití se 2 anebo 4 kovovými háky 
(součást balení). Základna s kolečky s bzdami 
je zhotovená z odolného plastu, stojka + 
výsuvná část je chromovaná. Nastavitelná 
výška 104 – 211 cm, průměr základny 56 cm, 
výška základny 13 cm. Max. zatížení na jeden 
hák: 2,5 kg . TIM TGR-R SK-4H

Hrazdička k hrazdě 
k polohování 
Trojúhelníková plastová hrazdička s pásem.
TIM-TG-RSG70

Madlo standardní kovové
Madlo se do nosné konstrukce se připevňuje pomoci šroubů  

a vhodných hmoždinek. Barva bílá. Maximální zatížení 136 kg. 
Délka 30 cm: TIM JMC-C 54012
Délka 40 cm: TIM JMC-C 54016
Délka 45 cm: TIM JMC-C 54018 
Délka 60 cm: TIM JMC-C 54024
Délka 80 cm: TIM JMC-C 54032

Madlo na WC sklopné
Barva bílá. Maximální zatížení 120 kg
Délka 55 cm: MOB RPM67104 (BA341S)
Délka 76 cm: MOB RPM67105 (BA341L) 

Madlo na vanu švédské
Fixace na okraj vany pomocí šroubu. Nastavitelné 
dle šířky okraje vany v rozmezí 10-18cm. Celková 
výška 50cm,výška úchopové části cca 38 cm. 
Odolné proti korozi. Barva bílá. AST550805
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Podpěra na WC dvoubodová
Nastavitelná výška i šířka dle rozměrů WC mísy. Jednoduché upev-
nění na záchodovou mísu – univerzální pro všechny typy záchodo-

vých mís.  Vnější šířka 53 – 63 cm, celková výška 64 – 74 cm, 
hloubka 47 cm. Nosnost 100 kg. TIM JMC-C 5300KD

Podpěra na WC čtyřbodová
Nastavitelná výška i šířka dle rozměrů WC mísy. Podpěra je přenosná 
(není pevně připevněná k míse). Vnější šířka 61 – 66 cm, celková výška 
65 – 79 cm, hloubka 47 cm. Nosnost 138 kg. AST570806 

SEDAČKY DO VANY 
A SPRCHY

Sedačka na vanu s madlem
Vyrobena z odolného bílého plastu. Protiskluzová sedací plocha.
Nastavitelná dle šířky vany (vnitřní rozměr vany): 40cm až 63cm. 

Podpůrné madlo. Otvory pro odtékání vody. Gumové podložky 
proti poškrábaní vany. Rozměry 70 x 29 cm. Nosnost 135 kg

TIM TGR-R TW 330

Sedačka do vany závěsná
S duralovým rámem nastavitelným dle šířky vany. 
Plastové sedátko 41 x 23 cm. Rozteč podpěr (vnitřní rozměr vany):
v rozmezí 58 – 68 cm. Celková vnější šířka sedačky (při max. rozložení): 
77 cm. Hloubka: sedák 10 cm pod okrajem vany. Nosnost 100 kg. 
TIM TGR-RLW794L

nosnost 
135 kg

nosnost 
150 kg

nosnost 
150 kg

nosnost 
100 kg

Sedačka do vany závěsná KING BS 20
S duralovým rámem nastavitelným dle šířky vany. Plastové se-

dátko 37 x 30 cm. Rozteč podpěr (horní vnitřní rozměr vany): 
v rozmezí  51 – 61 cm. Celková vnější šířka sedačky (při max. roz-

ložení): 77 cm. Hloubka: sedák 18 cm pod okrajem vany. 
Nosnost 125 kg. TIM LM-KING-BS20

Sedačka do vany závěsná s opěrkou  
KING BSB 20 

Jako model KING BS 20. Výška zádové opěrky je 25 cm 
nad okrajem sedačky. Nosnost 125 kg. 

TIM LM-KING-BSB20

nosnost 
125 kg

nosnost 
110 kg

Sedačka do vany BLUE
Výškově nastavitelná sedačka s hliníkovou antikorozní konstrukcí, plastovým sedátkem s 
vrstvou měkké pěny pro komfortní používaní a s otvory pro odtok vody. Protiskluzové ná-
sadce. Možnost použití i jako stupínek k vaně. Celková šířka x hloubka: 44,5 x 36.5 cm. Roz-
měry sedáku: 36 x 29 cm. Výška sedáku od podlahy 26 – 31 cm. Nosnost 100 kg. AST528000

Sedačka do vany otočná
Otáčecí duralový mechanismus s aretací otáčení ve 4 pozicích po 
90⁰. Vhodná do van o vnitřním rozměru: 58 cm až 65 cm. Sedátko 
z odolného plastu s otvory pro odtok vody. Rozměry sedáku 40 x 
32 cm. Výška zádové opěrky 37 cm. Nosnost 100 kg. TIM FS 793S 

Stolička do sprchy 
kulatá

Rám hliníkový, eloxovaný, výš-
kově nastavitelný 36  – 54 cm.  

Sedátko průměr 32 cm.  
Nosnost 90 kg.

TIM TGR-R KP-O 3432

Stolička do sprchy kulatá otočná
Jako model TIM TGR-R KP-O 3432. Navíc otočný sedák 

zajistí při sprchování optimální komfort. 
Nosnost 110 kg.

TIM TGR-R KP-O 5021

Sedačka do sprchy  
KING STA 20
Rám hliníkový eloxovaný. Výškově nastavitelná 
39 – 54 cm. Sedátko plastové 30,5 x 30,5 cm. 
Nosnost 150 kg. TIM LM-KING-STA20

Sedačka do sprchy KING SS 20 
Rám hliníkový eloxovaný. Výška nastavitelná 39 – 54 cm

Sedátko plastové 50 x 30 cm s úchyty. Nosnost 150 kg. 
TIM LM-KING-SS20

Sedačka do sprchy
Rám hliníkový eloxovaný. Výškově nastavitelná 34 – 44 cm. 
Sedátko plastové 49 x 29 cm s úchyty. Nosnost 100 kg.
TIM TGR-R KP 340L 98
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Sedačka do sprchy  
s výřezem a opěrkou zad
Rám hliníkový eloxovaný. Výškově nastavitelná 
70 – 87 cm, sedák 35 – 52 cm. Sedátko plastové 
48 x 31 cm s hygienickým výřezem a úchyty. 
Nosnost 110 kg. TIM TGR-R KP-U 3522L 

Sedačka do sprchy  
s opěrkou zad a madly 

Rám hliníkový eloxovaný. Područky s měkkým polstrováním. 
Výškově nastavitelná 72 – 85 cm, sedák 42 – 55 cm.  Sedátko 

plastové 39 x 33 cm. Nosnost: 110 kg. TIM TGR-R KP 355L

Sedačka do sprchy s opěrkou zad  
a područkami KING SSBA 20
Rám hliníkový eloxovaný. Vybavená madly a zádovou opěrkou. 
Výška nastavitelná 71 – 86 cm, sedák 39 – 54 cm. Sedátko 
plastové 50 x 30 cm. Nosnost 150 kg. TIM LM-KING-SSBA20

nosnost 
150 kg

nosnost 
135 kg

hmot-
nost
6 kg

Sedačka do sprchy sklopná s podpěrou
Podpůrné teleskopicky nastavitelné nohy. Ocelová lakovaná konstrukce 
a plastové sedátko s úchyty. Sedačku je možno sklopit ke stěně – v této 

pozici zabírá jen 16,5cm prostoru. Sedátko plastové 48 cm x 29 cm. 
Výška nastavitelná 38-53 cm. Nosnost: 135 kg

TIM JMC-C 5105

Sprchovací vozík Timago
Rám křesla je vyroben z hliníku. Sedátko s výřezem ve tvaru U 
a opěrka jsou vyrobeny z odolného PVC. Má odklopné područky, 
sklopnou opěrku nohou, zadní plná 6 „ kola a 4“ přední kola s brz-
dou v otočných vidlicích. Celková šířka x hloubka x výška: 54 x 74 x 
88 cm. Vnitřní užitná šířka 44 cm. Výška sedáku od podlahy 47 cm. 
Rozměry sedáku: 40 x 37,5 cm. Hmotnost 6 kg. Nosnost 100 kg. 
TIM FS 7962L

NÁSTAVCE  NA WC
Nástavec na WC KING
Dva fixační šrouby pro upevnění na toaletu. Vymezovací patka 
v přední části pro zamezení pohybu. Použitelný na všechny typy 
standardních WC mís. Bílý, lehce omyvatelný plast. Nosnost: 225 kg
Výška 10 cm, bez poklopu: TIM LM-KING-10
Výška 10 cm, s poklopem: TIM LM-KING-10L
Výška 15 cm, s poklopem: TIM LM-KING-15L

nosnost 
225 kg

jednoduchá
montáž

vyměkčený
povrch

sklopné
područky

nastavi-
telná
výška

Nástavec na WC CLIPPER II / CLIPPER III
Jednoduchá montáž na toaletní mísu – stačí zacvaknout 4 klipy. Pou-
žitelný na všechny typy standardních WC mís. Bílý, lehce omyvatelný 

plast. Výška 10 cm. Nosnost: 185 kg
CLIPPER II, bez poklopu: AST500410
CLIPPER III, s poklopem: AST500411

Nástavec na WC CONTACT
Jednoduchá montáž pouhým nasazením 
na mísu. Použitelný na všechny typy stan-
dardních WC mís. Vyrobeno z kvalitní PU 
pěny vysoké hustoty pokryto vrstvou PVC, 
která zvyšuje voděodolnost a nosnost. 
Vyměkčený povrch pro komfortní užívání 
a jako prevence vzniku dekubitů. Barva 
šedá. Výška 11 cm. Nosnost 185 kg. 
CONTACT, bez poklopu: AST500200
CONTACT, s poklopem: AST500300

Nástavec na WC KING  
s odklopnými madly
Dva fixační šrouby pro upevnění na toaletu. Vymezovací 
patka v přední části pro zamezení pohybu. Použitelný na 
všechny typy standardních WC mís. Sklopné područky. 
Bílý, lehce omyvatelný plast. Výška 12 cm. Nosnost: 130 kg. 
TIM LM-KING-12FA

Nástavec na WC CLIPPER V s madly
Jednoduchá montáž na toaletní mísu – stačí zacvaknout 4 klipy. 
Doplněno madly a poklopem pro pohodlnější používání. Použi-
telný na všechny typy standardních WC mís. Bílý, lehce omyva-

telný plast. Výška 10 cm. Nosnost: 110 kg.
AST500421

jednoduchá
montáž

Nástavec na WC s madly  
a nastavitelnou výškou
Výška nastavitelná dle potřeby o 9, 13 anebo 17 cm. Použitelný na 
všechny typy standardních WC mís. Uchycuje se šrouby do otvorů 
pro připevnění běžného toaletního sedátka a poklopu ve WC míse. 
Sklopná madla a poklop. Bílý, lehce omyvatelný plast. Nosnost: 120 kg 
MOB 301703

Sedačka do sprchy s opěrkou zad
Jako model TIM TGR-R KP 340L. Navíc opěrka zad.  Výška s opěr-

kou: 64 až 74 cm, sedák 36 – 46 cm. Sedátko plastové 49 x 29 cm. 
Nosnost 100 kg. TIM TGR-R KP 350L
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TOALETNÍ  KŘESLA A VOZÍKY

Toaletní křeslo TIMAGO KT-S 668
Pevný ocelový lakovaný rám. Záchodové prkénko a poklop. Snadno vyjmutelná nádo-

ba s úchytem a víkem. Nastavitelná výška. Dodáváno v demontovaném stavu. Díky 
použití šroubů a křidélkových matic je montáž snadná.

TIM TGR-R KT-S 668

typ
celková

šířka
celková
výška

celková
hloubka

vnitřní
šířka

rozměry 
sedáku

výška 
sedáku 

od podlahy
nosnost

TIM TGR-R KT-S 668 55 cm 64 – 79 cm 47 cm 44 cm 51 x 35 cm 43 – 58 cm 110 kg

TIM TGR-R KT 023B 56 cm 73 – 83 cm 47 cm 46 cm 38 x 40 cm 46 – 56 cm 120 kg

TIM TGR-R KT 023C 56 cm 89 – 99 cm 47 cm 46 cm 38 x 40 cm 59 – 69 cm 120 kg

AST320023, 26, 24 61 cm 86 cm 49 cm 46 cm 44 x 40 cm 51 cm 130 kg

AST301523 61 cm 81 – 97 cm 49 cm 46 cm 44 x 40 cm 46 – 62 cm 130 kg

TIM FS 692 55 cm 95 cm 87 cm 45 cm 44 x 44 cm 53 cm 100 kg

TIM FS 681 55 cm 95 cm 87 cm 45 cm 44 x 44 cm 53 cm 100 kg

Toaletní křeslo TIMAGO KT 023B
Skládací ocelový lakovaný rám usnadňuje sklado-
vání v době, kdy není křeslo používáno. Záchodo-
vé prkénko a poklop. Snadno vyjmutelná nádoba  
s úchytem a víkem. Nastavitelná výška.
Dodáváno ve smontovaném stavu.
TIM TGR-R KT 023B

Toaletní křeslo TIMAGO KT 023C
Jako model KT 023B. Kolečka v otočných vidlicích s brzdami na zad-

ních kolech pro přesun a možnost nacouvání na běžnou toaletu.
TIM TGR-R KT 023C 

Toaletní křeslo NEW CLUB
Pevný ocelový lakovaný rám. Pevné područky. 
Odnímatelný polstrovaný sedák. Polstrovaná 
opěrka. Lehce vyjmutelná plastová toaletní nádo-
ba s víkem. Dodáváno ve smontovaném stavu.
Modrá: AST320023
Zelená: AST320026
Cihla: AST320024

Toaletní křeslo nastavitelné OPEN
Jako model NEW CLUB. Nastavení výšky pomocí klipů  

na nohách křesla. Barva modrá.
AST301523

Toaletní křeslo pojízdné TIMAGO FS 692
Pevný ocelový lakovaný rám. Odklopné područky – usnadňují 
sedání a vstávání osobám se sníženou mobilitou. Vybaveno 
vyměkčeným sedátkem a zádovou opěrkou, čalouněnými 
nepromokavým materiálem, který lze jednoduše čistit. Brzdy na 
předních i zadních kolech.  Odklopné stupačky. Výsuvná toaletní 
nádoba s víkem. Možnost nacouvání na běžnou toaletu. Dodává-
no ve smontovaném stavu.
TIM FS 692

Invalidní vozík toaletní  
TIMAGO FS 681

Rám ocelový chromovaný, skládací (křížový). 
Odnímatelné omývatelné sedadlo. Sklopné pol-
strované područky. Lehce vyjmutelná plastová 

toaletní nádoba s víkem. Zadní kola 22“ plná 
s parkovacími brzdami a obručemi. Přední kola 

plná 6“. Dodáváno ve smontovaném stavu.
TIM FS 681
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BERLE A HOLE CHODÍTKA NEPOJÍZDNÁ
Chodítko čtyřbodové pevné TIMAGO
Lehký, pevný zdvojený duralový skládací rám. Madla z materiálu 
elastamer příjemným na držení. Jednoduché výškové nastavení 
a skládání. Protiskluzové gumové nástavce. 
Stříbrné: TIM JMC-C 3202  /  Bronzové: TIM JMC-C 3201

Chodítko čtyřbodové krokovací TIMAGO
Jako předchozí model. Navíc vybaveno 
kloubovým krokovacím mechanismem. 
Stříbrné: TIM JMC-C 3212  /  Bronzové: TIM JMC-C 3211 

Chodítko čtyřbodové dvoufunkční TIMAGO
Jako předchozí model. Navíc aretací klubového mechanismu 
je možno měnit funkci z krokovacího na pevné. 
Stříbrné: TIM FS 913L SL  /  Bronzové: TIM FS 913L BR

typ hmotnost
celková

šířka
celková
hloubka

vnitřní
šířka

výška nosnost

TIM JMC-C 3202 
TIM JMC-C 3201

2,8 kg 50 cm 48 cm 45 cm 80 – 96 cm 136 kg

TIM JMC-C 3212
TIM JMC-C 3211

2,8 kg 52 cm 48 cm 47 cm 80 – 96 cm 136 kg

TIM FS 913L SL
TIM FS 913L BR

2,4 kg 54 cm 48 cm 45 cm 80 – 97 cm 100 kg

TIM JMC-C 3016W5 SL 
TIM JMC-C 3016W5 BR

3 kg 62 cm 49 cm 44 cm 81 – 98 cm 136 kg

TIM JMC-C JMC-C 3222 2,4 kg 60 cm 51 cm 46 cm 78 – 96 cm 136 kg

Chodítko dvoukolové  
TIMAGO

Jako chodítko čtyřbodové pevné. 
Navíc vybaveno plnými koly 5“ (12,5 cm) 

Stříbrné: TIM JMC-C 3016W5 SL
Bronzové: TIM JMC-C 3016W5 BR

Chodítko trojfunkční  
TIMAGO
Je kombinací všech předchozích typů.
Stříbrné: TIM JMC-C JMC-C 3222

Berle francouzská ADVANCE
Zhotovená pomocí bi-materiálové technologie. Polypropyle-

nový základ s vrstvou elastomeru zajišťují bezkonkurenční 
komfort používání. Berle jsou výškově nastavitelné a jsou ve 
spodní části opatřeny pryžovými vyztuženými protiskluzový-

mi nástavci. Hmotnost 0,52 kg. Nosnost 140 kg.
Modrá: AST200913
Zelená: AST200917

Oranžová: AST200916

Hůl podpůrná skládací
Skládací (na 4 díly). Plastová fixace pro zajištění hole ve 
složeném stavu. Vyrobená z duralových trubek vysoké 
pevnosti. Pohodlná ergonomická rukojeť z lakovaného 
dřeva s poutkem. Opatřená pryžovým protiskluzovým 
nástavcem. Regulovatelná výška po 2,5 cm v rozmezí 
78 – 88 cm. Hmotnost: 0,38 kg. Max. zatížení: 115 kg. 
Černá: JMC-C 2052 BK

Berle francouzská ELLIPSE
Vyrobená z vysoce kvalitního hliníku. Ergonomicky tvarované 
rukojeti s vyměkčeným držákem a eliptickým průřezem tyče 
zaručují velmi pohodlné užívání. Zvýšený úhel lokte umožňuje 
optimálně rozložit sílu tlaku na držák. Berle jsou výškově nasta-
vitelné a jsou ve spodní části opatřeny pryžovými vyztuženými 
protiskluzovými nástavci. Hmotnost 0,62 kg. Nosnost 150 kg. 
Modrá: TIM HMS ELLIPSE BL 
Zelená: TIM HMS ELLIPSE/green
Červená: TIM HMS ELLIPSE/red

Hůl podpůrná nastavitelná 
Z duralových trubek vysoké pevnosti. Pohodlná 
ergonomická umělohmotná rukojeť s poutkem. 

Opatřená pryžovým protiskluzovým nástavcem. 
Regulovatelná výška po 2,5 cm v rozmezí 

69 – 92cm. Hmotnost 0,3 kg. Max. zatížení 90 kg.  
Bronzová: TGR-R LA 833L2 BR
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typ hmotnost šířka hloubka
rozměry 
sedáku

výška 
sedáku 

od podlahy

výška 
rukojeti 

od podlahy
nosnost

TIM TGR-R RT 892G 7,7 kg 62 cm 56 cm – – 82 – 97 cm 110 kg

TIM TGR-R RS881 10,8 kg 57 cm 65 cm 40 x 16 cm 60 cm 75 – 98 cm 135 kg

TIM TGR-R RA882 GY
TIM TGR-R RA882 DBL
TIM TGR-R RA882 RE

8,2 kg 60 cm 66 cm 35 x 32 cm 53 cm 77 – 88 cm 110 kg

TIM TGR-R RA 885 6,8 kg 65 cm 69 cm 40 x 25,5 cm 54 – 62 cm 90 – 100 cm 130 kg

TIM TGR-R RA888 8,2 kg 61 cm 80 cm 35 x 32 cm 55 cm 78 – 88 cm 110 kg

TIM TGR-R RA883 GY
TIM TGR-R RA883 GR
TIM TGR-R RA883 OR

7,6 kg 62 cm 69 cm 46 x 26 cm 53 cm 79 – 92 cm 130 kg

TIM TGR-R RS 8811 12,5 kg 57 cm 65 cm 38 x 16 cm 60 cm 100 – 126,5 cm 135 kg

TIM TGR-R RS 8812 10,8 kg 63 cm 76 cm 56 x 20 cm 54 cm 101 – 124 cm 100 kg

Chodítko čtyřkolové TIMAGO RA885
Jako model RA882.  Navíc výškově nastavitelné sedátko.
Síťovaná taška pod sedátkem ve standardní výbavě.
Barva rámu šedá: TIM TGR-R RA 885

výškově
nastavitelné

sedátko
nosnost 
130 kg

sklopná
stupačka

Chodítko čtyřkolové se stupačkou TIMAGO RA888
Rám odlehčený duralový skládací, metalický lak. Sklopná stupačka. Odníma-
telný košík ve standardní výbavě. Pohodlné pevné sedátko a odnímatelná 
zádová opěrka. Výškově nastavitelné rukojeti. Brzdění v parkovací poloze. 
Kola plná 20 cm. Držák na hůl/berli. Barva šedá metalíza: TIM TGR-R RA888

odleh-
čený
rám

Chodítko čtyřkolové TIMAGO YOLA
Rám odlehčený duralový skládací s moderním designem a 

metalickým lakem. Odnímatelná nákupní taška ve standardní 
výbavě. Pohodlné nylonové sedátko s opěrkou zad.  Výškově 

nastavitelné rukojeti. Brzdění v parkovací poloze. Kola se zvý-
šenou odolností proti otěru – velká přední 20 cm v otočných 

vidlicích, zadní 17 cm. Držák na hůl/berli
Barva šedá metalíza: TIM TGR-R RA883 GY

Barva zelená metalíza: TIM TGR-R RA883 GR
Barva oranžová metalíza: TIM TGR-R RA883 OR

odleh-
čený
rám

nosnost 
130 kg

Vysoké chodítko s opěrnou deskou TIMAGO RS8812
Rám chodítka je vyroben z chromované oceli. Rukojeti z měkké pěny. Vybaveno 

držákem na infúzi, čalouněnou loketní podporou s možností plynulého nastavení 
výšky, odnímatelným sedákem a otočnými koly s brzdami. 

TIM TGR-R RS 8812

Chodítko čtyřkolové předloketní TIMAGO RS8811
Rám ocelový skládací, smaltovaný. Odnímatelný košík, sedátko a tác ve 
standardní výbavě. Výškově nastavitelné rukojeti s předloketními opěrkami. 
Brzdění v parkovací poloze. Kola plná 20 cm. Držák na hůl/berli.
Barva rámu modrá: TIM TGR-R RS 8811

čalouněná
loketní

podpora

s předlo-
ketními 

opěrkami

CHODÍTKA POJÍZDNÁ
Chodítko tříkolové TIMAGO 892G

Rám ocelový, skládací, smaltovaný. Odnímatelný košík s víkem (tácem). 
Odnímatelná příruční taška s uzávěrem na zip ve standardní výbavě. 

Výškově nastavitelné rukojeti. Brzdění v parkovací poloze. 
Kola plná 20 cm. Barva rámu modrá: TIM TGR-R RT 892G

Chodítko čtyřkolové TIMAGO RS881 
Rám ocelový skládací, smaltovaný. Odnímatelný košík, sedát-
ko a tác ve standardní výbavě. Výškově nastavitelné rukojeti. 
Brzdění v parkovací poloze. Kola plná 20 cm.
Držák na hůl/berli. Barva rámu modrá: TIM TGR-R RS881

Chodítko čtyřkolové TIMAGO RA882 
Rám odlehčený duralový skládací, metalický lak. Odnímatelný 

košík ve standardní výbavě. Pohodlné pevné sedátko a odní-
matelná zádová opěrka. Výškově nastavitelné rukojeti. Brzdě-

ní v parkovací poloze. Kola plná 20 cm. Držák na hůl/berli.
Barva rámu šedá: TIM TGR-R RA882 GY

Barva rámu modrá: TIM TGR-R RA882 DBL
Barva rámu červená: TIM TGR-R RA882 RE 

odleh-
čený
rám
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INVALIDNÍ  VOZÍKY 
STANDARDNÍ

Invalidní vozík TIMAGO H011 BASIC 
Rám ocelový skládací (křížový). Šířka po složení 30cm. Sedadlo 

černé, nylonové. Loketní opěrky odklopné dlouhé. Zadní kola 
pneumatická 24“s parkovacími brzdami. Hnací obruče zadních 

kol plastové. Přední kola plná 8“. Stupačky odklopné, odnímatel-
né, s regulací délky nastavení. Lýtkový pás.Barva rámu stříbrná.

Vnitřní šířka 43cm: TIM H011B-43
Vnitřní šířka 46cm: TIM H011B-46
Vnitřní šířka 48cm: TIM H011B-48

Invalidní vozík TIMAGO H011
Jako H011 BASIC. Navíc: zadní kola s rychloupínacím 
systémem pro větší komfort při skládání vozíku, např. 
pro přepravu v autě. Kovové hnací obruče zadních kol. 
Bezpečnostní popruh k fixaci pacienta. Barvy rámu 
stříbrná, modrá a černá.
Vnitřní šířka 40cm: TIM H011-40
Vnitřní šířka 43cm: TIM H011-43
Vnitřní šířka 46cm: TIM H011-46
Vnitřní šířka 48cm: TIM H011-48

Invalidní vozík TIMAGO H011/51
Jako model H011. +  sedák 51 cm + nosnost 135 kg.
TIM H011/51

Invalidní vozík TIMAGO H011 BD
Jako H011. Navíc brzda pro doprovodnou osobu.
Vnitřní šířka 46 cm: TIM H011 BD

Příplatkové varianty k vozíkům  
TIMAGO H011
Plná zadní kola (nehustí se): PK
Stupačky s regulací úhlu sklonu: ELR
Plastový stolek: TIM TGR ACS3

s rychlou-
pínacím 

systémem 

s rychlou-
pínacím 

systémem 

Invalidní vozík TIMAGO K7 (XL, XXL)
Rám ocelový zesílený, skládací (křížový). Sedák i zádová 

opěrka z omyvatelného PVC. Loketní opěrky odnímatelné 
krátké. Zadní kola plná 24“s parkovacími brzdami. Přední 

kola plná 8“, šířka 6 cm. Stupačky odklopné, odnímatelné, 
s regulací délky nastavení. Nastavení těžiště (pro pacienty 

po amputacích dolních končetin). Stabilizační kolečka proti 
překlopení dozadu. Nosnost 225 kg

Šířka sedáku 56 cm: TIM K7-56
Šířka sedáku 61 cm: TIM K7-61

nosnost 
225 kg

INVALIDNÍ  VOZÍKY  
ODLEHČENÉ
Invalidní vozík TIMAGO FS 908LQ
Rám duralový odlehčený, skládací (dvojitý křižák). Sedadlo černé, 
nylonové s příměsí bavlny a s měkkým podsedákem na sedadlo ve 
standardní výbavě. Loketní opěrky krátké, odklopné. Zadní kola pneu-
matická 22“ s parkovacími brzdami a s rychloupínacím systémem pro 
větší komfort při skládání vozíku, např. pro přepravu v autě. Přední kola 
plná 8“. Stupačky odklopné, odnímatelné. Lýtkový pás. Břišní upínací pás. 
Nastavení těžiště na předních kolech (pro pacienty po amputacích dolních 
končetin). Stabilizační kolečka proti překlopení vozíku dozadu. 
Barva rámu stříbrná. Potah černý.
Vnitřní šířka 41 cm: TIM FS 908 LQ-41 
Vnitřní šířka 43 cm: TIM FS 908 LQ-43
Vnitřní šířka 46 cm: TIM FS 908 LQ-46

stabili-
zační

kolečka

Invalidní vozík  
TIMAGO FS 908LJQ

Jako model LQ + brzy pro doprovodnou osobu.
Vnitřní šířka 41 cm: TIM FS 908 LJQ-41
Vnitřní šířka 43 cm: TIM FS 908 LJQ-43
Vnitřní šířka 46 cm: TIM FS 908 LJQ-46 

(další varianty potahu u šířky 46 cm –
 KÁRO anebo KOSTKA)

Invalidní vozík TIMAG O WA C2600
Rám duralový odlehčený, skládací. Sedadlo i opěradlo vyměkče-
né z materiálu umožňujícím cirkulaci vzduchu. Lomená zádová 
opěrka. Loketní opěrky odklopné. Zadní kola pneumatická 22“ 
s parkovacími brzdami a s rychloupínacím systémem pro větší 
komfort při skládání vozíku, např. pro přepravu v autě. Pomocné 
brzdy pro doprovodnou osobu. Přední kola plná 6“. Stupačky 
odklopné a odnímatelné. Lýtkový pás. Břišní upínací pás. 
Stabilizační kolečka proti překlopení vozíku dozadu. 
Šířka sedáku /barva potahu: 
46 cm / černo-modrý: TIM TGR-R WA C2600-46 BL
46 cm / černo-bordó: TIM TGR-R WA C2600-46 CL
48 cm / černo-modrý: TIM TGR-R WA C2600-48 BL
48 cm / černo-bordó: TIM TGR-R WA C2600-48 CL

stabili-
zační

kolečka

Sedadlo i opěradlo 
umožňující 

cirkulaci vzduchu. 

typ
vnitřní 
šířka
(cm)

rozměry 
sedáku

(cm)

celková
šířka
(cm)

celková 
výška
(cm)

nosnost
(kg)

hmotnost
(kg)

H011 BASIC 43 / 46 / 48 * 42 / 45 / 47 x 40 * 61 / 64 / 66 * 90 115 16,8 / 17,2 / 17,5 *

H011 40 / 43 / 46 / 48 * 39 / 42 / 45 / 47 x 40 * 57 / 59 / 62 / 64 * 90 115 18,6 / 19,1 / 19,6 / 20,1 *

H011/51 51 50 x 40 67 90 135 21 

H011 BD 46 45 x 40 62 90 115 19,6 

K7 57 / 62 56 / 61 x 47 * 80 / 85 * 93 225 23,5 / 24,5 *

FS 908LQ
FS 908LJQ

41 / 43 / 46 * 40 / 42 / 45 x 39 * 59 / 61 / 64 * 90 100 13,6 / 14,4 / 15,9 *

FS 908LJQ/51 51 50 x 39 67 90 120 16,6 

TGR-R WA C2600 46 / 48 45 / 47 x 41 * 64 / 66 * 88 100 14,5 / 15,5 *

* dle zvoleného modelu

ELR

brzdy
pro

doprovod

brzdy
pro

doprovod
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typ
vnitřní 
šířka
(cm)

rozměry 
sedáku

(cm)

celková
šířka
(cm)

celková 
výška
(cm)

nosnost
(kg)

hmotnost
(kg)

ALH008 43 / 46 / 50 42 / 45 / 49 x 40 * 67 / 70 / 74 * 124 100 (rozměr 49-120 ) 19,3 / 20,3 / 21,8 *

FS 954 LGC 41 / 46 40 / 45 x 39 * 63 / 68 * 118-121 * 100 17 / 18 *

IDEAL 37 30 x 33 45 88 100 7 

* dle zvoleného modelu

INVALIDNÍ  VOZÍKY 
POLOHOVACÍ

Invalidní vozík polohovací  
TIMAGO ALH008

Rám duralový odlehčený, skládací.Pístové polohování 
zádové opěrky od 0⁰ do 90⁰. Sedadlo a opěrka s polš-

tářkem vyměkčené se snímatelným potahem. Čtyřbo-
dový bezpečnostní pás. Loketní opěrky odnímatelné 

dlouhé. Zadní kola pneumatická 22“ s parkovacími 
brzdami. Pomocné brzdy pro doprovodnou osobu. 

Přední kola plná 8“. Stupačky odklopné, odnímatelné 
s regulací úhlu nastavení a polstrováním v lýtkové 

oblasti. Čtyřbodový pás. Nastavení těžiště na předních 
kolech (pro pacienty po amputacích dolních končetin). 

Stabilizační kolečka proti překlopení vozíku dozadu.
Šířka sedáku /barva potahu: 

42 cm / černo-šedá: TIM ALH008-43 BK
45 cm / černo-šedá: TIM ALH008-46 BK 

45 cm / hnědo-béžová: TIM ALH008-46 BE
49 cm / černo-šedá: TIM ALH008-50 BK

Invalidní vozík  
polohovací TIMAGO FS 954 LGC
Rám duralový odlehčený, skládací. Polohování zádo-
vé opěrky od 0° do 90°. Polstrovaná opěrka hlavy. 
Loketní opěrky odnímatelné dlouhé. Zadní kola 
pneumatická 24“ s parkovacími brzdami. Přední kola 
plná 8“. Stupačky odklopné, odnímatelné s regulací 
úhlu nastavení a polstrováním v lýtkové oblasti. 
Břišní upínací pás. Nastavení těžiště na předních ko-
lech (pro pacienty po amputacích dolních končetin). 
Stabilizační kolečka proti překlopení vozíku dozadu.
Šířka sedáku /barva potahu:
40 cm / černý: TIM FS 954 LGC-41 BK
40 cm / mřížka: TIM FS 954 LGC-41 GRID
45 cm / černý: TIM FS 954 LGC-46 BK
45 cm mřížka: TIM FS 954 LGC-46 GRID

brzdy
pro

doprovod

TRANSPORTNÍ  VOZÍKY 

Invalidní vozík transportní IDEAL
Je určen pro dočasnou přepravu pacienta. Používá se ve vla-

cích, na vlakových a autobusových nádražích a letištích. Není 
určen pro běžné každodenní používání pro pacienta. Rám 
duralový odlehčený, skládací. Měkké odklopné područky. 

Přední kola 9,5 cm v otočných vidlicích, zadní 15 cm. 
Brzdy pro doprovodnou osobu. Bezpečnostní pás. Skládací 

podnožka. Rozměry ve složeném stavu: 45 x 31 x 73 cm. 
Součástí dodávky je přepravní taška. 

AST700002

POLOHOVACÍ  POMŮCKY 
Válce a půlválce  
v nepromokavém obalu
K polohování, cvičení a rehabilitaci.
Obal na zip, nepromokavý, omyvatelný.
Výplň PUR pěna.
Různá barevná provedení.

Válce

Ø 10 x 30 cm HAL3028

Ø 10 x 40 cm HAL3029

Ø 13 x 50 cm HAL3034

Ø 20 x 60 cm HAL3038

Ø 30 x 60 cm HAL3040

Ø 30 x 100 cm HAL3041

Ø 40 x 100 cm HAL3042

Půlválce

výška 6 x 37 cm HAL3044

Výška 7,5 x 50 cm HAL3046

výška 10 x 60 cm HAL3047

Opěrka končetiny

Malá v bavlně-
ném obalu

HAL3006

Malá v nepromo-
kavém obalu

HAL3007

Velká v bavlně-
ném obalu

HAL3008

Velká v nepromo-
kavém obalu

HAL3009

Opěrka nohou

V bavlněném 
obalu

HAL3010

V nepromokavém 
obalu

HAL3011

Rehabilitační klín  
mezikolenní

V bavlněném 
obalu

HAL3019

V nepromokavém 
obalu

HAL3020

Rehabilitační kvádr sedací

V bavlněném 
obalu

HAL3021

V nepromokavém 
obalu

HAL3022

Opěrka končetiny
K polohování dolních končetin. Vhodná 

pro dlouhodobě ležící pacienty. Obal 
na zip bavlněný pratelný anebo nepro-
mokavý omyvatelný. Výplň PUR pěna.

Malá opěrka: 60 x 25 x 12 cm
Velká opěrka: 80 x 30 x 19,5 cm

Opěrka nohou
Vhodné pro pacienty s cévním onemoc-
něním, pro odpočinek, před oblékáním 
kompresivních punčoch. Obal na zip 
bavlněný pratelný anebo nepromokavý 
omyvatelný. Výplň PUR pěna.
Rozměry: 69 x 46 x 18,5 cm

Rehabilitační klín  
mezikolenní

Pro polohování končetin pacientů po chirurgic-
kých, ortopedických a neurologických operač-
ních zákrocích. Pomáhá stabilizovat končetiny 

v požadovaném úhlu a slouží k prevenci 
dekubitů. Obal na zip bavlněný pratelný anebo 

nepromokavý omyvatelný. Výplň PUR pěna. 
Rozměry: 31 x20 x 14 cm 

Rehabilitační kvádr  
sedací
Po operacích kyčelních kloubů usnad-
ňuje vstávání ze židle, k rehabilitačním 
cvičením, k polohování. Obal na zip 
bavlněný pratelný anebo nepromokavý 
omyvatelný. Výplň PUR pěna. 
Rozměry: 40 x 40 x 12 cm 2120
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ZDRAVOTNÍ  CVIČENÍ
Masážní kroužek Ø 7 cm

Kroužek k masáži, stimulaci a posilování 
zejména dlaně a prstů. Tři stupně tvrdosti: 

měkký (červený) HAL4012
střední (žlutý) HAL4013
tvrdý (zelený) HAL4014     

Masážní míček ježek
K masáži a terapii rukou a nohou. Kuželové trny na po-
vrchu koule stimulují smyslové receptory na těle. Ideální 
pro poúrazové cvičení rukou, válku s celulitidou, pomoc 
prokrvení kůže, zmírnění pocitu stresu, relaxační masáž.  
Ø 6 cm (oranžový) HAL4002
Ø 7 cm (zelený) HAL4003
Ø 8 cm (žlutý) HAL4004
Ø 9 cm (červený) HAL4005

Balanční kopule  
Ø 17,5 cm

K masáži chodidel a relaxačním  
a pohybovým cvičením.

HAL4009

Rehabilitační podložka – čočka Ø 35 cm
K masáži chodidel, relaxačním a pohybovým cvičením, 

odlehčení kostrče. Ventilek umožňuje přifouknutí pumpou 
anebo odpuštění vzduchu = regulaci tvrdosti. Jedna strana je 

hladká, druhá je opatřena masážními bodlinami. Vyrobeno 
z PVC bez ftalátů a těžkých kovů.

HAL4021

Cvičební guma 1,2 m
K protahovacímu a posilovacímu tréninku svalů – 
rukou, ramen, zad, nohou, hodí se i pro cvičení jógy 
a pilates. Vyrobená z vysoce kvalitní gumy BEZ LATEXU, 
takže můžou být používány i alergiky.
Tuhost slabá (barva zelená) HAL5001
Tuhost střední (barva červená) HAL5002 
Tuhost silná (barva modrá) HAL5003

OVERBALL Ø 25 cm 
Vhodný pro rehabilitační praxi, pilates či jógu. Lze jej využít při 
cvičeních vyrovnávacích, kondičních, manipulačních, posilovacích 
i relaxačních. Vyrobeno z PVC bez použití nebezpečných a zdraví 
škodlivých příměsí, bez ftalátů a těžkých kovů. 
Barva červená. HAL5031

Míč cvičební
Míče mají široký okruh uplatnění od gymnastiky až po rehabi-
litaci, od fitnessu až po aerobik. Jsou vhodné k zábavě, sportu 

i terapii a především k dosažení správné a příjemné polohy 
těla při sezení doma, ve škole i v kanceláři. Vyrobeno z PVC bez 

zdraví škodlivých ftalátů (dle atestu TUV)
Max.zatížení až 300 kg. Dodáváno včetně pumpičky.

Ø 65 cm, barva modrá HAL5038
Ø 75 cm, barva šedá HAL5023

Masážní váleček OVAL Ø 5 x 11 cm
Kuželovité měkké hroty jemně masírují, stimulují smyslové 

receptory těla, zlepšují krevní oběh, a snižují svalové napětí. 
Hodí se ke stimulaci reflexogenních zón, cvičení a terapii, 

obzvlášť chodidel, zlepšení krevního oběhu a relaxační 
masáž celého těla. HAL4028

Masážní váleček  
Ø 5 x 16 cm

Jako váleček OVAL.
HAL4011

Pedálové pomůcky
Vhodné pro pacienty po úrazech a neurologic-
kých onemocněních. Možnost používat i v sedě 
na vozíku. Šlapadlo má nastavitelnou úroveň 
zátěže a je snadno přenosné.

Pedálová pomůcka nastavení zatížení regulačním šroubem TIM TGR-R RR S001

Pedálová pomůcka s pásovým nastavením pásové plynule nastavitelné zatížení TIM FS 960

Pedálová pomůcka skládací nastavení zatížení regulačním šroubem TIM TGR-R RR S005

Pedálová pomůcka skládací s počítadlem nastavení zatížení regulačním šroubem TIM TGR-R RR S005L

Hole trekkingové s obalem
Kvalitní pružná hůl vyrobena z nekorodujícího ma-

teriálu a velmi lehkého hliníku ALU [alu 7075]. Široký 
3-stupňový rozsah nastavení délky v rozmezí 65-135 
cm. Protinárazový systém ANTISHOCK – díky odpru-

žení hole šetříte své svaly i vazy. Ergonomická korková 
rukojeť s plastovým mřížkováním pro lepší adhezi, 

přenesení síly a odvod potu. Poutko rukojeti pro 
pevnou fixaci. Ocelová špička zajišťuje stabilitu hole 

na každém povrchu. Standardní gumové patky pro 
asfaltový povrch a zimní patky. Kloboučky pro chůzi 
ve sněhu. Obal s uchem pro transport a uskladnění. 

Hmotnost holí bez obalu 300g. 
Barva modrá: TIM AQD-C004-BL
Barva černá: TIM AQD-C004-BK

Barva červená: TIM AQD-C004-RE 2322
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ELASTICKÉ BANDÁŽE A ORTÉZY TERMOFORY

SEBEOBSLUHA  
A OBSLUHA PACIENTŮ

Elastická bandáž TIMAGO
Díky využití moderních textilií je velmi prodyšná, odvádí vlhkost a teplo, což omezuje tvorbu bakteriálního prostředí. Anato-
mický tvar přizpůsobený pro danou část těla má vliv na směr komprese (tlaku) a na stabilizaci. Používá se pro zpevnění kloubů 
nebo zmírnění bolesti u mechanických úrazů, např. při sportu, při bolestech kloubů způsobených přetížením nebo menšími 
úrazy, při drobných výronech a natažených vazech, při prevenci proti namožení nebo zranění.

Typ kód
S 

obvod v cm 
M

obvod v cm
L

obvod v cm
XL

obvod v cm

Bandáž na koleno TIM TGO-C OSK 515 33-35 35-37 37-39 39-41

Bandáž lokte TIM TGO-C OSL 904 23-25 25-27 27-29 29-31

Bandáž stehna TIM TGO-C OU 803 40,5-46 46-51 51-56 56-63,5

Bandáž kotníku TIM TGO-C OSS 612 21-23 23-25 25-27 27-29

Bandáž lýtka TIM TGO-C OL 802 33-35,5 35,5-38 38-43 43-48

Bandáž zápěstí TIM TGO-C OSN 407 15-17 17-19 19-21 21-23

Typ kód
S 

obvod v cm 
M

obvod v cm
L

obvod v cm
XL

obvod v cm
XXL

obvod v cm

Ortéza kolenní TIM TGO-C SR 501 34-36 36-38 38-41 41-44 44-47

Ortéza kotníku TIM TGO-C STS 602 24-26 26-28 28-31 31-34 34-37

Ortéza zápěstí* TIM TGO-C SN 402 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25

Závěs paže TIM TGO-C OB 304 - 76-91 92-107 >107 -

Ortéza kolenní se stabilizací pately
Vyrobená z elastického materiálu s velmi dobrou prodyšností 
a odvodem vlhkosti. V centrální části má otvor s pěnovým 
kroužkem, laterální pelotou pro stabilizaci čéšky. Navíc je 
vybavena postranními pružinami, které zajišťují pevný a sta-
bilní chod kloubu při jeho ohýbání. Anatomický tvar ortézy 
a dotahovací páska pro větší stabilitu. Pro určení správné 
velikosti změřte obvod kolene 2 cm nad češkou. 

Ortéza kotníku s výztužemi
Vyrobená z elastického a prodyšného materiálu, který dobře 
odvádí vlhkost, a lehkých bočních výztuží, které zesilují kot-
níkový kloub. Použití obvodových utahovacích pásů zajišťuje 
zpevnění hlezna. Otevřený typ ortézy typu pata - špička 
poskytuje vysoký komfort při používání. Pro určení správné 
velikosti změřte obvod kotníku.

Ortéza zápěstí s výztuhou
Vyrobená z prodyšného materiálu s perforací a lehké hliní-
kové výztužné dlahy, která stabilizuje zápěstní kloub. Použití 
obvodových utahovacích pásů zajišťuje dobrou fixaci. Ortéza 
zápěstí je k dispozici ve dvou verzích pro pravou nebo levou 
ruku. Pro určení správné velikosti změřte obvod zápěstí. 

Závěs paže
Je vyroben ze vzdušného materiálu a je vybaven hrudním 
popruhem nastavitelným sponou a suchým zipem. Pás má 
měkký polštář, který chrání krk proti oděru a nadměrnému 
tlaku. Pro určení správné velikosti změřte obvod trupu 
s ramenem.

Vyrobeny z přírodní gumy vysoké kvality, neobsahují 
nebezpečné a zdraví škodlivé látky (potvrzené certifikátem 
BS1970:2006). Plyšový obal je měkký a příjemný na dotek, 
je sundavací a lze ho prát.

Termofor v obalu 2L
Různá barevná provedení.
HAL6006  

Termofor 0,7L v plyšovém obalu
HAL6003
Provedení: 
a.tygřík e.žába
b.lev f.tučňák
c.žirafa g.hroch
d.ovečka h.beránek 

Pohárek na pití 200 ml se dvěma víčky
 Jeden nástavec je vhodný na nápoje, druhý na kašovitou 
stravu. Možnost používaní v mikrovlné troubě. Možno mýt 
v myčce a dezinfikovat v autoklávu při teplotě 120°C 
po dobu 30 minut. 
DST1308 

Miska na pití 300 ml s víčkem
Tato miska umožňuje přijímat stravu vleže. Miska je vybave-
ná víčkem a náustkem s otvorem 12x15 mm, pro možnost 
použití i na kašovitou stravu. Možno dezinfikovat v autoklávu 
při teplotě 120°C po dobu 30 minut. 
DST1103

Podložní mísa s víkem
Výška 3 – 10 cm, délka včetně rukojeti 54 cm. Možno 
dezinfikovat v autoklávu při teplotě do 120°C do 30 minut. 
25120+25126

2524
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Podavač předmětů 66 cm
Jednočelisťové madlo je na jedné straně 

ozubené, v kombinaci s gumovým 
násadcem umožňuje pevný úchop. Je 
vybaven magnetem pro sbírání drob-

ných kovových předmětů.
AST820066

Podavač předmětů  
se lžící na obouvání 80 cm
Univerzální lehký hliníkový podavač, který 
může být také použit jako delší lžíce do bot.
AST820077

Podavač předmětů OPTA 74 cm
Lehký a odolný univerzální podavač. Rozšířené otočné o 360⁰ 
čelisti umožňují použití bez zbytečného otáčení zápěstí, díky 
čemu se pacient vyhne bolesti. Čelisti potažené pryží posky-

tují lepší úchop během zvedání s použitím magnetu. Speci-
álně navržené koncovky umožňují uživateli snadné zvedání 

papírků, dopisů a novin. Svorka umožňuje odkládat 
a přenášet podavač na rámu chodítka, vozík atd. Rukojeť 

s páčkou je anatomicky tvarovaná. 
AST820075

Pás s úchyty k přesunu imobilních osob
Pomůcka usnadňuje manipulaci s imobilním pacientem, 
jeho přesun a vedení.Speciálně vyztužená tkanina. 
Pohodlné úchyty. Neklouzavý povrch z vnitřní strany pásu. 
Odolná plastová spona. Nastavitelná délka. 
Velikost M - pro obvod pasu 78 cm - 152 cm: TIM STMT 6512
Velikost L - pro obvod pasu 84 cm - 162 cm: TIM STMT 6513

INHALÁTORY  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KYSLÍKOVÉ 
KONCENTRÁTORY

Inhalátor ultrazvukový YUWELL 402AI
Ultrazvukový inhalátor se používá při léčbě onemocnění dý-
chacích cest, např. astmě. Přeměňuje tekutá léčiva na jemnou 
mlhu. Jemné, vlhké částice léčiva se dostávají do dýchacího 
ústrojí, ve kterém je léčivo efektivně absorbováno. Možno 
používat na Vincentku. Ultrazvuková frekvence: 1.7MHz ± 10%. 
Nepřetržitá pracovní doba. Časovač: 0 - 60 min. 
Maximální kapacita léku pro malou nádobu: 150 ml. Maximál-
ní kapacita léku pro velkou nádobu: 350 ml. Max. nebulizační 
výkon: ≥ 3 ml / min. Velikost produkovaných částic 3,9 um 
(MMAD-střední průměr částic).  Procento vdechovaného 
aerosolu o středním průměru částic < 5 µm: >65%. 
Hlučnost: ≤50 dB(A). Rozměry: 247 x 140 x 201 (mm)
TIM 402AI

Kyslíková maska s hadičkou 2,1m
Kyslíková maska pro dospělé a děti s hadičkou a nosní svorkou. 

Vhodný k použití s inhalátory. Vyrobeno z průhledného, netoxic-
kého PVC, neobsahuje latex. Má nastavitelnou nosní svorku 

a upevňovací gumu. Hadička odolná vůči ohybům s hvězdicovým 
průřezem zakončená univerzálním otočným konektorem, který 

umožňuje nastavení dle polohy pacienta. Sterilní balení.
Velikosti M (dětská), L, XL: ZARMTS

Kyslíková maska s nebulizátorem  
a hadičkou 2,1 m

Jako předchozí typ navíc vybaven nebulizátorem  
s kapacitou 6 ml (značení po 1 ml).

Velikosti M (dětská), L, XL: ZARMTN

Kyslíkový koncentrátor  
YUWELL YU-500
Kyslíkový koncentrátor pro domácí zdravotní 
péči, je vhodný pro zvýšení životní energie, 
spokojený spánek, očistu těla, lepší trávení, 
umírnění bolestí hlavy, zmírnění nevolností. 
Pomáhá regenerovat svaly, posiluje imunitní 
systém a zbystřuje smysly. Infračervený dálko-
vý ovladač pro snadnou obsluhu. LCD displej. 
Signalizace při poruše a znečištěném filtru. 
Funkce generující záporné ionty (anionty), 
které přispívají ke zlepšení alveolární ventilace 
a urychlují vstřebávání kyslíku. Průtok l / kon-
centrace %: 5l/min.= 30%, 3l/min.= 46%, 
2l/min.= 60%, 1l/min.>90%. Velice tichý chod 
a nízká spotřeba. Kyslíkové brýle pro podávání 
kyslíku. Malé kompaktní rozměry:
29,5 x 17,5 x 27 cm. Hmotnost 7,5 kg
TIM YU-500

Navlékač ponožek
Jednoduché zařízení pro nazouvání po-
nožek nebo punčoch v případě, když si 
sami nedosáhnete na vlastní chodidla.
AST820400
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Kyslíkový koncentrátor  
YUWELL 8F-3AW

Lékařský kyslíkový koncentrátor vyroben z vysoce 
kvalitních materiálů pro zajištění bezpečného a spo-

lehlivého provozu. Vysoká koncentrace kyslíku až 93%. 
Průtok regulovatelný v rozmezí 0,5 až 3l/min. Zvlhčovač 
a nebulizátor. Velký LCD displej. Dálkový ovládač. Nízká 
spotřeba energie. Malé rozměry 50 x 39 x 24,5 cm. Níz-
ká hmotnost 11,9 kg. Tichý provoz ≤42dB. Čtyři funkce 
zabezpečovacího systému (alarm) s informací o nízké 

koncentraci kyslíku, nesprávnému rozložení tlaku, 
poruše kompresoru a nízkém průtoku kyslíku.

TIM-8F-3AW

koncent-
race

až 93%

průtok
až

3l/min.

Kyslíkový koncentrátor YUWELL 8F-5AW
Jako 8F-3AW. Větší průtok regulovatelný v rozmezí 0,5 až 5l/min. 
Hmotnost 15,5 kg
TIM-8F-5AW

průtok
až

5l/min.

Kyslíkový koncentrátor YUWELL 8F-5
Lékařský kyslíkový koncentrátor vyroben z vysoce kvalitních 
materiálů pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu. 
Vysoká koncentrace kyslíku až 95,5%. Průtok regulovatelný 

v rozmezí 0,5 až 5l/min. Zvlhčovač. LCD displej. Nízká spotřeba 
energie. Rozměry 44,5 x 37,2 x 68 cm. Hmotnost 27 kg. Tichý 

provoz ≤53dB. Čtyři funkce zabezpečovacího systému (alarm) 
s informací o nízké koncentraci kyslíku, nesprávnému rozlože-

ní tlaku, poruše kompresoru a nízkém průtoku kyslíku.
TIM-8F-5

Cévka pro zavádění kyslíku nosem –  
kyslíkové brýle
Kyslíkové brýle mají bezpečnostní hadičku 
pro připojení k oxygenátoru.
Dálka 2 m: ZARCTND-200
Dálka 3 m: ZARCTND-300

ODSÁVAČKY ELEKTRICKÉ 
A ODSÁVACÍ  CÉVKY
Odsávačka elektrická YUWELL 7E-C
Odsávačka má vakuové čerpadlo poháněné pístem, které eliminu-
je tvorbu pár a vlhkosti, což zabraňuje vzniku bakteriální infekce. 
Vakuový systém může být libovolně nastaven dle potřeb uživatele. 
Odsávačka je určena pro většinu zákroků v nemocnicích, domovech 
důchodců, klinikách, domech s pečovatelskou službou i v domácí 
péči. Plastová skříň zaručuje vynikající odolnost proti korozi a snad-
nou údržbu. Velikost lahve 1 x 1000 ml. Max. sací výkon ≥15 L/min. 
Rozměry 37 x 18 x 28 cm. Hlučnost ≤ 65dB. Hmotnost 4.4 kg
Napájení ze sítě 220V
TIM-7E-C

Odsávačka elektrická YUWELL 7E-G
Jako model 7E-C. Max. sací výkon ≥20 L/min. Hmotnost 5,8 kg. 
Tři možnosti napájení: ze sítě 220V, z interní baterie (až 0,5 hodiny), 
externí dobíjení z auto zásuvky (12V) pro použití ve vozidle, 
například sanitce.
TIM-7E-G

koncent-
race

až 95,5%

průtok
až

5l/min.

Odsávačka elektrická YUWELL 7A-23D
Pojízdná odsávačka s velkým výkonem a kapacitou. 

Tato odsávačka je moderním přenosným lékařským zařízením k 
odsávání hlenů, krve a jiných tekutin z dýchacích cest a k odsávání 

tekutin při malých chirurgických zákrocích. Je vybavená bezole-
jovou pístovou vakuovou pumpou nové generace, která zajišťuje 
provoz bez použití páry a nutnosti mazání, aby se zabránilo bak-
teriální kontaminaci. Plastová skříň zaručuje vynikající odolnost 
proti korozi a snadnou údržbu. Ruční a nožní spínač pro snadné 
ovládání. Velikost lahve 2 x 2500 ml. Max. sací výkon ≥20 L/min. 

Rozměry 36 x 32 x 48 cm. Hlučnost ≤ 60dB. Hmotnost 15.5 kg. 
Napájení ze sítě 220V

TIM 7A-23D

Odsávací cévka
Z měkkého a pružného PVC odolného proti kroucení a zlome-
ní k odsávání sekretů z horních cest dýchacích. Atraumatická, 
mírně zaoblená otevřená koncovka opatřena dvěma bočními 
koncovými otvory s lehce zaoblenými hranami. Barevně 
rozlišené velikosti. Doporučené po přístroje k odsávání 
s vlastní nastavitelnou sílou sání. Sterilní. 
Varianty: CH06-40 cm, CH08-40 cm, CH10-40 cm, 
CH12-60 cm, CH14-60 cm, CH16-60 cm, CH18-60 cm
ZARCO-B

Odsávací cévka s kontrolou sání 
Vlastnosti jako ZARCO-B. S přerušovačem sání.
Varianty: CH08, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, 
délky 60 cm.
ZARCO-A
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PULZNÍ  OXYMETRY 
A TLAKOMĚRY

Pulzní oxymetr YUWELL YX 301
OLED displej. Rozsah měření SpO2: 70-100% +/-2%. Rozsah 
měření srdeční frekvence: 25-250 BPM ±1 % nebo ±1 BPM. 

Napájení: dvě alkalické baterie AAA 1,5 V (vydrží až 45h fun-
gování). Zabezpečení před rušivým světlem z okolí. 
Zařízení se po 8 sekundách neaktivity samo vypne.

Rozměry: 58 x 32 x 34 mm, Hmotnost: ± 54 g 
(se dvěma AAA bateriemi).

TIM-YX-301

Tonometr na paži YUWELL YE-660B 
Velký LCD displej s ukazatelem data a času. EASY manžeta 
(pro obvod paže 22-32 cm). Automatická paměť s kapacitou 
na 74 skupin dat (čas, datum, hodnotu krevního tlaku a tepu.
Napájení zařízení se vypíná automaticky po dvou minutách. 
Rozsah měření: Krevní tlak 0-280 mmHg ±4 mmHg, puls 
40-200 úderů/min. ±5 % naměřené hodnoty. Napájení: čtyři 
baterie AA (vystačí na cca 300 měření). Cestovní pouzdro.
Hmotnost: přístroje bez baterií cca 250 g, manžety cca 130 g.
Rozměr přístroje: cca 100 x 69,3 x 120,5 mm. Záruka 3 roky.
TIM-YE-660B

Tonometr na paži  
YUWELL YE-690A s adaptérem 220V

Velký LCD displej s alarmem arytmie. Inteligentní manžeta 
(pro obvod paže 22-32 cm). Automatická paměť s kapaci-

tou na 74 skupin dat pro 2 uživatele (čas, datum, hodnotu 
krevního tlaku a tep). Indikátor utažení manžety upozorní na 

chyby vzniklé nevhodným (např. nedostatečným) utažením 
manžety. Vyhodnocení nevhodného pohybu při měření. 

Vyhodnocení arytmie (nepravidelného pulsu-srdeční akce). 
Napájení zařízení se vypíná automaticky po dvou minu-

tách. Rozsah měření: Krevní tlak 60-230 mmHg ±3 mmHg), 
puls 40-200/min. ±5 % naměřené hodnoty. Napájení: čtyři 

baterie AA (vystačí na cca 300 měření) anebo 220V (adaptér 
je součástí balení). Kompaktní balení v krabičce se zásuvkou 

na příslušenství. Hmotnost: přístroje bez baterií cca 350 g, 
manžety cca 130 g. Rozměr přístroje: cca 100 x 80 x 130 mm. 

Záruka 3 roky. 
TIM-YE-690A
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Kód Rozměr

ZARIN-03X13 0,3 x 13, 30 G žlutá

ZARIN-045X12 0,45 x 12, 26 G hnědá

ZARIN-045X16 0,45 x 16, 26 G hnědá

ZARIN-045X22  0,45 x 22, 26 G hnědá

ZARIN-05X25 0,5 x 25, 25 G oranžová

ZARIN-05X40 0,5 x 40, 25 G oranžová

ZARIN-06X25 0,6 x 25, 23 G modrá

ZARIN-06X30 0,6 x 30, 23 G modrá

ZARIN-07X30 0,7 x 30, 22 G černá

ZARIN-07X40 0,7 x 40, 22 G černá

ZARIN-08X40 0,8 x 40, 21 G zelená

ZARIN-09X40 0,9 x 40, 20 G žlutá

ZARIN-11X40 1,1 x 40, 19 G krémová

ZARIN-12X40 1,2 x 40, 18 G růžová

ZARIN-16X40 1,6 x 40, 16 G

Stříkačka 3-dílná 
50 ml výplachová

ZAR050ML3CZ-CEW

Stříkačka 3-dílná 
100 ml výplachová 

ZAR100ML-3CZ-CEW

Stříkačka 3-dílná 
150 ml výplachová

KDM870822

Tenkostěnná jehla 
s vysokým průtokem a průhledným 
nástavcem, spojení Luer/Luer Lock. 

Baleno po 100 ks.

Stříkačka inzulínová U100
0,4 X 13MM /27G, 1 ml, bal.100 ks
Inzulínová stříkačka s odnímatelnou jehlou = 
jehlu je možno ze stříkačky sejmout. 
ZARIN-U100-1

Stříkačka inzulínová U-100
0,30 X 8 mm /30 G, 0,5 ml, bal. 100 ks
KDM870525

Stříkačka inzulínová U-100
0,30 X 12,7 mm /30 G, 1 ml, bal. 100 ks
Inzulínová stříkačka se zatavenou jehlou = 
jehla je integrovaná napevno na stříkačce.
KDM870105

Injekční stříkačka Margomed 2ml / 100ks MRG010020

Injekční stříkačka Margomed 5ml / 100ks MRG010050

Injekční stříkačka Margomed 10ml / 100ks MRG010100

Injekční stříkačka Margomed 20ml / 100ks MRG010200

Injekční stříkačka BD 2ml / 100ks BDC300928

Injekční stříkačka BD 5ml / 100ks BDC309050

Injekční stříkačka BD 10ml / 100ks BDC309110

Injekční stříkačka BD 20ml / 80ks BDC300296

Standardní jednorázové sterilní stříkačky

Lancety
Lanceta automatická bezpečnostní 23G modrá / 100 ks ZARNA-18

Lanceta automatická bezpečnostní 21G zelená / 100 ks ZARNA-24

Infuzní set ZARIS
Infuzní set bezftalátový 

Vyrobený z vysoce kvalitních materiálů bez latexu. Ostrý hrot kapací 
komory s protiskluzovým povrchem, který zaručuje těsnost a spolehlivost 

spojení s nádobami na tekutiny. Odvzdušňovací ventil s antibakteriálním 
filtrem a klapkou. 6 cm dlouhá ohebná odkapávací komora. 

Kapátko: 20 kapek = 1 ml +/- 0,1 ml. Filtr 15 μm chránící proti větším 
částicím. Dálka hadičky 150 cm se zakončením luer-lock. Upínací svorka 

vybavená držákem pro zajištění polohy odtoku. Oba hroty zařízení 
dodatečně zajištěné ochrannými kryty.

ZARBF

Hadička spojovací 1,8 x 450 LL
MRG004902

Hadička spojovací 1,8 x 1800 LL
MRG004901

KANYLY
Kanyla IV KD-FIX MONO s křídly bez portu
Intravenózní kanyly s křidélky – flexibilní křidélka pro snadnou fixaci, 
luer-lock konektor, ve stěně integrovány tři radiokontrastní linky, průhledná 
komora pro kontrolu krevního návratu, atraumaticky tvarovaná špička kanyly. 
Varianty: 18G zelená 1,8 x 45 mm; 20G růžová 1,1 x 32 mm; 
22G modrá 0,9 x 25 mm; 24G žlutá 0,7 x 19 mm.
KDM7664

Kanyla IV KD-FIX s křídly a portem
Intravenózní kanyly s křidélky a portem – flexibilní křidélka pro snad-

nou fixaci, ventil umožňující průběžné podávání léků, luer-lock konek-
tor, ve stěně integrovány tři radiokontrastní linky, průhledná komora 

pro kontrolu krevního návratu, atraumaticky tvarovaná špička kanyly. 
Varianty: 18G zelená 1,3 x 45 mm; 20G růžová 1,1 x 32 mm; 22G modrá 

0,9 x 25 mm; 24G žlutá 0,7 x 19 mm.
KDM762

NÁPLASTI
Elastopor
fixační náplast z netkaného textilu. Potažená hypoalergenním akrylovým lepidlem. 
Mikropóry ve struktuře textilie zajišťují přiměřenou paropropustnost a tím správ-
nou výměnu plynů mezi náplastí a pokožkou. Obvaz je pokryt elastickou páskou, 
se přizpůsobuje tvarům těla, a tím umožňuje svobodu pohybu. Ochranná vrstva 
ze silikonovaného papíru s měřítkem, které usnadňuje odměření délky a umožňuje 
přesné, bezbolestné a účinné použití. Baleno v papírové krabičce, která umožňuje 
odměření náplasti bez nutnosti její vyjmutí z krabičky.Hypoalergenní. Nesterilní. 
Varianty: 2,5 cm x 10 m; 5 cm x 10 m; 10 cm x 10 m; 15 cm x 10 m; 20 cm x 10 m; 
25 cm x 10 m; 30 cm x 10 m
ZAR8060 3332
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Elastopor IV  
Náplast pro připevnění kanyly. 
Samolepicí náplast pro připevnění kanyly vyrobené z hydrofobní textilie 
pokrytá akrylovým lepidlem. Centrálně umístěná vložka brání přilepení tex-
tilie k místu vpichu. Textilní separátní čtvereček, který se vkládá pod křídla 
kanyly, eliminuje případné mechanické poškození kůže kanylou. Zaoblené 
rohy zabraňují náhodnému odlepení náplasti. Mikropóry ve struktuře 
textilie zajišťují přiměřenou paropropustnost a tím správnou výměnu plynů 
mezi náplastí a pokožkou. Elastická - přizpůsobí se tvaru těla, a tím umožňu-
je svobodu pohybu. Má ochrannou vrstvu ze silikonovaného papíru, která 
umožňuje přesnou a efektivní aplikaci. Hypoalergenní. Sterilní. 
Varianty: 5,1 cm x 7,6 cm – 100 ks; 6 cm x 8 cm – 100 ks
ZAR81101

NONVIplast 8 cm x 5 m 
náplast z netkané textilie s polštářkem

Samolepicí, nedělená, barva bílá. Mikroperforace pro zajištění dobré pro-
dyšnosti. Centrální absorpční jádro absorbující malé množství exsudátu. 
Jádro potažené polyethylenovou fólií, aby se zabránilo přilepení na ráně. 
Flexibilní, přizpůsobuje se tvaru těla, poskytuje volnost pohybu. Ochran-

ná vrstva z silikonizovaného papíru pro usnadnění přesné, bezbolestné 
a účinné aplikace. Hypoalergenní. Nesterilní.

ZARS1NP8500

FABRIplast 
náplast z bavlněné textilie s polštářkem
Samolepící, nedělená, tělová barva. Centrálně umístěná savá vložka ab-
sorbuje malé až střední množství exsudátu a chrání proti vlivu vnějších 
faktorů. Absorpční vrstva pokrytá síťkou z polyetylenu, která zabraňuje 
přilepení krytí k ráně. Dobrá prodyšnost a propustnost vodní páry. 
Elastická, přizpůsobí se tvaru těla, neomezuje pohyb. Díky ochranné 
vrstvě z silkonovaného papíru je aplikace účinná, precizní a bezbolestná.
Hypoalergenní. Nesterilní. Varianty: 6 cm x 1 m; 6 cm x 5 m; 8 cm x 1 m; 
8 cm x 5 m. ZARFP

PLASTIplast  
klasická náplast na cívce z bavlněné textilie

Tělová barva. Vroubkované okraje pro snadné oddělování.  
Oddělitelná podélně nebo kolmo i bez použití nůžek. 

Varianty: 1,25 cm x 5 m – 24 ks; 2,5 cm x 5 m - 12 ks; 5 cm x 5 m – 6 ks
ZARSZO

SOFTplast 
fixační náplast na cívce z netkaného textilu

Bílá barva. Rovné okraje. Varianty: 1,25 cm x 9,14 m – 24 ks; 
2,5 cm x 9,14 m – 12 ks; 5 cm x 9,14 m - 6 ks

ZARSNW

FILMplast  
průhledná náplast na cívce z polyethylenové fólie
Průhledná – umožňuje pozorování obvázaného místa. 
Díky perforaci volně dělitelná podélně i kolmo. 
Varianty: 1,25 cm x 9,14 m – 24 ks; 2,5 cm x 9,14 m – 12 ks; 5 cm x 9,14 m – 6 ks
ZARSPE

SILKplast 
náplast na cívce z umělého hedvábí
Bílá barva. Vroubkované okraje pro snadné oddělování. 
Oddělitelná podélně nebo kolmo i bez použití nůžek. 
Varianty: 1,25 cm x 9,14 m – 24 ks; 2,5 cm x 9,14 m – 12 ks; 5 cm x 9,14 m – 6 ks
ZARSS

OBVAZOVÝ MATERIÁL
KOMPRESY

NONVI Lux  
kompres z hydrofilní netkané textilie 

nesterilní 
4-vrstvý. Pro obyčejné krytí ran. Baleno po 100 ks.  

Varianty: 5 cm x 5 cm; 7,5 cm x 7,5 cm; 10 cm x 10 cm
ZARNL

KOMPRI Lux  
kompres gázový nesterilní
17 nití, 8 vrstev. Vhodné k všestrannému ošetření 
ran, jako tampon a jako kompres při ambulantních 
zákrocích. Baleno po 100ks. Varianty: 5 cm x 5 cm; 
7,5 cm x 7,5 cm; 10 cm x 10 cm; 10 cm x 20 cm
ZARGSN

KOMPRI Lux S  
kompres gázový sterilní

17 nití, 8 vrstev. Sterilizovaný ethylenoxidem .  
Varianty: 5 x 5 cm á 2 ks x 50; 5 x 5 cm á 5 ks x 20; 7,5 x 7,5 cm 
á 2 ks x 50; 7,5 x 7,5 cm á 5 ks x 20; 10 x 10 cm á 2 ks x 50; 10 x 

10 cm á 5ks x 50
ZARGS17

MULTI absorb  
kompres s vysokou savostí
Struktura: netkaná textilie, celulózová vrstva, celulózová buničina. Celu-
lózová vložka obsahuje zvýšenou absorpční kapacitu, spodní vrstva kom-
presu je pokrytá nepropustnou textilní vrstvou modré barvy. Nesterilní.
Varianty: 10 x 10 cm – 50 ks; 10 x 20 cm – 50 ks; 20 x 25 cm – 50 cm
ZARABD

Elastopor steril 
Náplast s absorpční vložkou. Samolepící náplast s absorpční vložkou vyrobena z hyd-

rofobní textilie pokrytá akrylovým lepidlem. Mikropóry ve struktuře textilie zajišťují 
přiměřenou paropropustnost a tím správnou výměnu plynů mezi náplastí a pokožkou. 
Centrálně umístěná savá vložka absorbuje malé až střední množství exsudátu a chrání 

proti vlivu vnějších faktorů. Absorpční vrstva pokrytá síťkou z polyetylenu, která za-
braňuje přilepení krytí k ráně. Elastická a pohodlná pro pacienta, přizpůsobuje se tvaru 

těla, a tím umožňuje svobodu pohybu zaoblené rohy zabraňují náhodnému odlepení 
náplasti. Ochranná vrstva ze silikonovaného papíru umožňuje přesnou, bezbolestnou 

a efektivní aplikaci.  Hypoalergenní. Sterilní. Varianty: 5 cm x 7,2 cm – 100 ks; 
6 cm x 10 cm – 50 ks; 6 cm x 15 cm – 50 ks; 8 cm x 10 cm – 30 ks; 8 cm x 15 cm – 30 ks; 

8 cm x 20 cm – 30 ks; 10 cm x 10 cm – 30 ks; 10 cm x 12 cm – 30 ks; 10 cm x 15 cm – 
30 ks; 10 cm x 20 cm – 25 ks;  10 cm x 25 cm -25 ks; 10 cm x 30 cm – 25 ks; 

10 cm x 35 cm – 25 ks. ZAR8010
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OCHRANNÉ POMŮCKY
Zástěra bílá jednorázová 100 ks 

Fóliová jednoduchá zástěra bílá poloprůsvitná. 
Délka 116 cm. Fixuje se párem úvazků kolem 

pasu, navléká se přes hlavu. Nesterilní.
ZAR20FF71X116

Návlek na obuv 100 ks 
Z polyethylenu. Elastický gumový pás 

na otvoru. Rozměr 41 x 15 cm. Zvýšená 
výdrž.  Na jedno použití. Nesterilní.

ZARBT-002-PEB

Vata buničitá přířezy 
Přířezy z bělené a nebělené buničité vaty BATIST jsou ideální 
pro všechny hygienické účely, při použití jsou příjemné na 
dotyk a nepráší. Varianty: 10 x 15 cm, 1 kg; 20 x 15 cm, 1kg; 
20 x 30 cm, 1kg; 20 x 20 cm, 5kg; 40 x 60 cm, 5 kg
BAT12302001

Vata buničitá dělená  
– tampóny 4 x 5 cm / 2 x 500 ks 
Vysoce bělená, vrstvená obvazová buničina, s jemnou stejno-
měrnou strukturou. Okraje tamponů jsou ražením zesílené, 
tampony mají stálý tvar polštářku a dobrou soudržnost, 
lehce se oddělují, nepráší a neotírají se. Nesterilní.
BAT1230206310

Tampon stáčený 
Tampon je bělená hydrofilní gáza stočená do tvaru vejce, 
100% bavlna, tkaná s hustotou 17 vláken/cm2. 
Tampony jsou pevné a spolehlivé při použití. Nesterilní. 
Varianty: 15 x 15 mm á 100 ks; 20 x 19 mm á 100 ks; 
30 x 30 mm á 50 ks. BAT1320

VATY,  TAMPONY

OBVAZY,  OBINADLA
Obinadlo fixační Fixa-Crep 

Vysoce elastické fixační obinadlo s jemnou pórovitou struk-
turou a tažností cca 100%. Možno aplikovat bez opakovaných 

otáček, rychle a jednoduše na všechny části těla. Lehké 
a prodyšné. Nezařezává se, nesklouzává, nenarušuje krevní 
oběh a nebrání v pohybu kloubů. Vysoká elasticita i při del-

ším používání. Baleno po 20 ks. Varianty: 6 cm x 4 m; 
8 cm x 4 m; 10 cm x 4 m

BAT132310010

Obinadlo elastické krepové Universal 
Universal je elastické obinadlo s tažností cca 110 % vyrobené z měkké tkaniny 
za použití velkého podílu přírodních bavlněných vláken. Vytváří střední kompresi 
a dobře se přizpůsobuje tvaru končetiny. V důsledku krepovité struktury je mož-
no Universal použít i na oblých částech těla, kde bezpečně sedí a nesklouzává. 
Baleno po 10 ks. Varianty: 6 cm x 5 m; 8 cm x 5 m; 10 cm x 5 m; 12 cm x 5 m; 
15 cm x 5 m. BAT132310030

PEHA-CREPP obinadlo elastické fixační 
K fixačním obvazům všeho druhu, obzvlášť v oblasti kloubů a na kónických  
a oblých částech těla. Možno aplikovat bez opakovaných otáček, 
rychle a jednoduše na všechny části těla. Neklouzavost, elasticita i při delším 
používání. Nezařezává se, nenarušuje krevní oběh a nebrání v pohybu kloubů. 
Lehkost, prodyšnost. Nesterilní. Baleno po 20 ks. 
Varianty: 4 cm x 4 m; 6 cm x 4 m; 8 cm x 4 m; 10 cm x 4 m; 12 cm x 4 m
HAR30309

Obinadlo hydrofilní Hartmann
Vhodné k fixaci a krytí ran. Složení 67 % bavlny 

a 33 % viskózy. Nesterilní. Baleno po 10 ks. 
Varianty:  6 cm x 5 m; 8 cm x 5 m; 10 cm x 5 m

HAR3002

Obinadlo pružné IDEAL NEO 
Trvale elastické krátkotažné obinadlo.Nízká tažnost (80 %), která způsobuje 
tuhou kompresi s vysokým pracovním a nízkým klidovým tlakem. Obinadlo je 
měkké, prodyšné a příjemné na pokožku.  Složení: 69 % bavlna, 31 % polyamid. 
Varianty:  8 cm x 5 m; 10 cm x 5 m; 12 m x 5 m; 14 m x 5 m
HAR93100

Obinadlo pružné IDEALFLEX 
Nízká tažností (90%), která způsobuje tuhou kompresi s vysokým pracovním 
a nízkým klidovým tlakem. Obinadlo je měkké, prodyšné, při nošení se 
nevytahuje. Lze přiložit i na kónické části těla, bezpečně sedí. 
Složení: 45 % polyester, 42 % bavlna, 13 % viskóza. 
Varianty: 6 cm x 5 m; 8 cm x 5 m; 10 cm x 5 m; 12 m x 5 m
HAR93129

paraffi NET  
mastný tyl s parafínem

Síťová mřížka vyrobená z bavlněné gázy s velkými oky napuštěna parafínem. 
Struktura materiálu umožňuje volné pronikání exsudátu do sekundární ná-

plasti, která ho pokrývá. Pokrytí vrstvou parafínu působí, že se nepřilepí 
k ráně a umožňuje bezbolestnou výměnu krytí. Neutrální vlastnosti parafínu 
umožňují použití náplasti v kombinaci s jinými látkami nebo léčivými příprav-

ky obsahujícími antiseptika. Lze jej libovolně tvarovat a stříhat aseptickým 
způsobem. Vyžaduje překrytí náplastí se savými vlastnostmi, např. obvazem, 

náplastí s vysokou absorpcí nebo polyuretanovou pěnou. Neadhezívní, nutno 
zalepit náplastí, obvazem nebo fixačním síťovým obvazem. Hypoalergenní. 

Sterilní. Baleno po 10 ks. Varianty: 5 x 5 cm; 10 x 10 cm; 15 x 20 cm; 10 x 40 cm
ZARPAR
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RUKAVICE

SKALPELOVÉ ČEPELKY

Ústenka 3 vrstvá 50 ks
Vysoká prodyšnost a snadné dýchání. Odolnost proti proni-

kání vody. Skládá se ze tří vrstev materiálu, zamezuje průniku 
mikrobů. Vnější vrstva z nealergizující netkané textilie, horní 

lem je opatřen tvarovacím prvkem pro nos. Nesterilní.
Ústenka 3 vrstvá zelená s úvazky: ZARBT-046-32G

Ústenka 3 vrstvá zelená s gumičkou: ZARBT-046-31G

Čepice (baret) 
jednorázová 100 ks 
Z prodyšného polypropylenového netkaného 
materiálu. Elastický gumový pás. Průměr cca. 53 cm. 
Na jedno použití. Nesterilní.
ZARBT-008-18G

Rukavice PE 100 ks
Používají se jako základní ochrana proti infekcím, bakteriím, 
nečistotám. Zdrsněný povrch a svar odolný proti roztržení. 

Univerzální tvar vhodný pro pravou i levou ruku. Obal umož-
ňující vyndávání rukavic po kusech.

Velikost M: ZARRF-M
Velikost L: ZARRF-L

Rukavice vinyl bez pudru  
easyCARE 100 ks 
Kvalitní bezlatexové vinylové rukavice bez pudru, pro 
citlivou pokožku, nesterilní. Doporučené pro základní 
krátké výkony. Velikosti S, M, L, XL 
ZARRWB0

Rukavice latexové s pudrem  
easyCARE 100 ks

Diagnostické latexové rukavice pudrované 
hladké vyrobené z přírodního latexu. Výrobek 

je v souladu s požadavky norem EN 455:1-4, 
ASTMF 1671. Schválené pro kontakt s potravi-

nami. Pudrované kukuřičným škrobem. Hladký 
povrch rukavice. Srolovaný lem usnadňuje jejich 

oblékání. Velikosti XS, S, M, L, XL
ZARRLP0

Rukavice latexové bez pudru 
easyCARE 100 ks
Diagnostické latexové rukavice nepudrované s texturou. 
Výrobek je v souladu s požadavky norem EN 455:1-4, 
ASTMF 1671. Schválené pro kontakt s potravinami. Vnitřní 
strana rukavice potažena vrstvou polymeru. Nepudrované; 
umožňují eliminovat podráždění kůže, které způsobuje pudr. 
Textura na celém povrchu dlaně a prstů umožňuje lepší 
uchopení a přilnavost. Srolovaný lem usnadňuje jejich 
oblékání. Velikosti XS, S, M, L, XL
ZARRLB0

Rukavice Nitril easyCARE bez pudru
Vyrobeny ze syntetické pryskyřice, neobsahující latexové 
proteiny. Tyto vlastnosti mají pozitivní vliv na práci osob, 
které jsou citlivé na latexové proteiny. Jemnost materiálu 

a jeho vhodná tloušťka poskytují uživatelům vynikající pocit. 
Vyznačují se dobrou odolností vůči olejům, mazivům a mno-
ha chemickým toxickým sloučeninám a rozpouštědlům. Vy-
soce odolné proti oděru a propíchnutí. Materiál: 100% nitril 
(akrylonitril-butadien).Lem: srolovaný. Vynikající schopnost 

uchopení v suchých a mokrých podmínkách: pevné uchopení 
díky výrazné textuře na prstech. Výrobní proces v souladu 
s US FDA Quality System Regulation (QSR), BS EN ISO 9001 

Quality System a EN ISO 13485.
Varianty:

MODRÉ 
Balení: XS-L po 200 kusech, XL po 180 kusech
Velikosti XS, S, M, L, XL
ARRNB0

RŮŽOVÉ
Balení 100 kusů

Velikosti XS, S, M, L
ZARRNBR

ČERNÉ 
Balení 100 kusů
Velikosti XS, S, M, L, XL
ZARRNBC

Skalpelové čepelky
Vyrobeno v souladu s ISO 9001 / ISO 7740 z vysoce 

kvalitní uhlíkové nebo nerezové oceli. V závislosti 
na jejich tvaru se používají pro různé chirurgické 

řezy. Sterilní. Baleno po 100 kusů, jednotlivé kusy 
zabalené v hliníkové fólii. 

ZAR

Držák skalpelových čepelek
Pro skalpelové čepelky č. 6 – 16

ZARTBNR3
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Katetr močový TIEMANN  
s balonkem 5 – 10 ml 
Vyrobený z měkkého a pružného latexu, odolný proti 
ohýbání a kroucení. Atraumatická, lehce zaoblená 
speciální špička usnadňující vložení katétru. Špička 
se dvěma bočními otvory s měkkými zaoblenými 
hranami. Zakřivená zpevněná špička. Zakřivený hrot 
s kuželovou koncovkou. Silikonem potažený povrch 
umožňující jeho atraumatické vkládání. Snadné napl-
nění a vyprázdnění balónků odolných proti roztržení. 
Kompatibilní s luer-lock a luer-slip injekční stříkačkami. 
Plastový ventil pro zajištění těsnosti balónu. Bez DEHP. 
EO sterilizováno. Dvojitý obal: vnitřní fólie, vnější pa-
pír–fólie. Délka 385 mm. Varianty: CH12; CH14; CH16 
ZARCFTL-2D

Uzávěr katetrový – spigot kolíček 
Urologická pomůcka k uzavření močových 

urinálních katetrů vhodný pro všechny permanentní 
močové cévky. Sterilní. 

ZARBIC23800112

Katetr močový FOLLEY  
s balonkem 5 – 10 ml 
Vlastnosti jako Tiemann. Délka 400 mm.
Varianty: CH12; CH14; CH16; CH18; CH22
ZARCFNL-2D

PERVIN / PERLAN 45G role 
PERVIN / PERLAN 45G přířezy
Pervin/ Perlan je netkaná textilie, která má široké 
spektrum použití. Je využívána jako jednorázová 
podložka či prostěradlo pod pacienty a na 
vyšetřovací stoly ve zdravotnictví.
Varianty role: 0,5 m x 100 m, 0,7 m x 100 m, 
0,95 m x 100 m, 0,4 m x 300 m, 0,5 m x 300 m
Varianty přířezy: 0,48 m x 0,42 m – 200 ks, 
0,95 m x 0,5 m – 100 ks, 0,95 m x 1,5 m – 100 ks
PER32000

Lopatka ústní dřevěná 100 ks 
Vyrobeno z kvalitního dřeva z břízy.
Začištěné okraje. Nesterilní.
ZARSLN-001

Sonda žaludeční 80 cm 
Vyrobeno z PVC, z materiálu, který je odolný vůči zalomení a 
kroucení. Atraumatický, mírně zaoblený uzavřený hrot, čtyři 

boční otvory s hladkými hranami. Barevné označení velikosti 
na konektoru, číselné označení velikosti na obalu. Neobsahu-
je latex, jednorázová, sterilizovaná ethylenoxidem. Varianty: 

CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24
ZARZZ80

Nádoby na kontaminovaný odpad  
YANNICK BOX 
Boxy na medicinální (kontaminovaný) odpad, určené na jedno použití pro 
uložení nebezpečného drobného odpadu, včetně jednorázových jehel, 
skalpelů, pipet, bodců, skleněných střepů, ampulí apod. Boxy splňují poža-
davek katalogu odpadů pod označením 180101 ostré předměty, které jsou 
považovány za nebezpečný odpad a splňují podmínky vyhlášky 195/2005 
Sb. Zářezy ve víčku slouží k sejmutí použitých injekčních jehel bez dotyku 
lidské ruky. Varianty (objem v litrech): 0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5; 6
YAN8901001

Jednorázová žínka 
26x16cm 100ks 
Vyrobeno z Pervinu/Perlanu WP
PER3510001
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UROLOGIE OSTATNÍ  ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
Močový sáček s křížovou výpustí 

2000ml, hadička 90 cm
ZARWMD2000-90

Močový sáček s křížovou výpustí 
2000ml, hadička 150 cm 

ZARWMD2000-150

Závěs na močové sáčky 
ZARWNM01 



INKONTINENCE
Distribuujeme inko pomůcky výrobců ABENA a Hartmann-RIco. Aktuální nabídku najdete na našich www stránkách.
.............................................................................................................................................................................................................................

DEZINFEKCE A HYGIENA
V naší nabídce najdete výrobky těchto výrobců: 
• Bode (Hartmann-Rico)
• Schülke (Bochemie)
• Ecolab Hygiene

Aktuální nabídku dezinfekcí, dávkovačů, čisticích prostředků a přípravků na ošetření pokožky najdete na našich www stránkách. 
Na vyžádání Vám dodáme katalogy jednotlivých výrobců a pomůžeme při sestavení vhodného dezinfekčního řádu.
.............................................................................................................................................................................................................................

STOMIE
Firma Distrimed s.r.o. je výhradním distributorem výrobků firmy FORLIFE v ČR, prodávaných pod značkou Stomocur®
Katalog stomických pomůcek Vám dodáme na vyžádání.
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www.DistrimedShop.cz
pro lékárny, prodejny zdravotnických pomůcek, ordinace lékařů

www.DistrimedPomucky.cz
pro ostatní nakupující

Objednávky:
Telefon: +420 558 712 577, 558 711 827

objednavky@distrimed.cz

Reklamace:
reklamace@distrimed.cz 

Distrimed s.r.o.
Havlíčkova 190/12
73701  Český Těšín

Česká republika


