
Šifra izdelka: 720/00 

Voziček je izdelan iz pocinkanega jekla, 
lakiran, opremljen je z dvema vtičnicama 
za elektriko, kar vam omogoča enostavno 
rokovanje z aparati.

250,00 € VOZIČEK SERVUS

Šifra izdelka: HAR9425031

Proizvajalec: Paul Hartmann (D)
Pakiranje: 50 kosov

Rokavice brez pudra so izdelane iz zelo 
tankega in mehkega lateksa ter nudijo 
dober oprijem.

21,90 € KIRURŠKE ROKAVICE PEHA-BASIC, latex

Šifra izdelka: 777/2KIT

Primerno za uporabo pri rizičnih pacientih. 
Zagotavlja 4 urno neprekinjeno delovanje.  
Plastično ohišje, teža 10 g, vodni curek, 
hitrost od 300-400.000 MPa. Posamezno 
sterilno pakirani. V setu tudi 1 priključek 
4-way Midwest.

199,99 € KOLENČNIK ZA ENKRATNO UPORABO, 25 kosov

Šifra izdelka: SMI-ZHG101010

Hemostatska gobica se uporabi pri 
kirurških posegih, ko klasičen nadzor 
nad krvavitvijo ne zadošča. Izdelane so 
iz visokokvalitetne želatine. Odlikuje 
jih velika prilagodljivost. Pakirane so 
posamezno v sterilnih blisterjih.

Velikost: 1x1x1 cm. 32 kosov v 
pakiranju.

23,90 € HEMOSTATSKA GOBICA
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Dobavljiv v plastenkah: 
500 ml - 5,90 €, 1000 ml - 9,50 € in 5000 ml - 39,90 €
Razkužila uporabljajte varno! 
Pred uporabo vedno preberite etiketo z informacijami o izdelku.
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NAROČILA: 01 426 40 13, 041 330 541

Šifra izdelka: G80

Zelo uporabne PVC kasete za 
sterilizacijo instrumentov in za 
vzdrževanje njihove sterilnosti. 
Silikonski vložek ni vključen v ceno. 
Cena silikonskega vložka: 12,90 € (3 
kosi)

Barve: modra, zelena, rdeča, rumena, 
bež in bela.

17,50 € BOX ZA STERILIZACIJO

Šifra izdelka: L85

Nosilec za svedre je namenjensvedrom 
za implantologijo, na voljo je v dveh 
velikostih (premerih). 
Kapaciteta je vedno 12 svedrov. 
Primerno za avtoklaviranje.

10,90 € NOSILEC ZA SVEDRE

Šifra izdelka: L84

Nosilec za svedre za uporabo v 
ultrasoničnih kadeh in sterilizatorjih. 
Kapaciteta je vedno 12 svedrov (4 
velike in 8 manjših odprtin). 

Mere: 7.5x3.5x1.2 cmDobavljiv v treh 
barvah (na sliki)

7,49 € NOSILEC ZA SVEDRE

Šifra izdelka: S5

Zunanje mere: 21x10,5x3 cm

Box sestavlja 16 prekatov v velikosti 
4.5x1.5 cm. 2 prekata v velikosti 17.5x3.5 
cm in 9.5x2.5 cm. Opremljen je z dvema 
pokrovoma (notranji in zunanji).
Box je namenjen organizaciji in 
shranjevanju svedrov, oblikovalcev dlesni 
ipd. ter instrumentov.

37,90 € INOX BOX ZA IMPLANTOLOGIJO

Šifra izdelka: HY-80037 
Pakiranje: 10 kosov

Indikatorji so namenjeni za kontrolo 
učinkovitosti različnih procesov sterilizacije 
z nasičeno paro med 121 in 135°C. 
Inokulirani so z bakterijskimi sporami 
Geobacillus Stearothemophilus. Odzivajo 
se na specifikacije zmogljivosti in kakovosti 
navedene v standardu ISO 11138.
Premer epruvete: 11mm 

37,90 € BIOLOŠKI INDIKATORJI

Šifra izdelka: HY145

Širina: 0.6 m. Dolžina: 100 m. Na zalogi 
v zeleni barvi.

30,00 € KREP PAPIR ZA STERILIZACIJO V ROLAH

Šifra izdelka: HAR9813123

Za hitro dezinfekcijo na osnovi alkohola. 
Primerno za občutljive materiale. 
Mikrobiološka aktivnost: 
bakteriocid, fungicid, proti kvasovkam, 
tuberkulicid, virucid,  rotavirusi, proti 
murine norovirusom, polynoma virusom…
Razkužila uporabljajte varno! Pred 
uporabo vedno preberite etiketo z 
informacijami o izdelku

7,90 € BACILLOL 30 ROBČKI, 80 kosov

Šifra izdelka: HY-80039

Inkubator proizvajalca Hygitech je 
namenjen inkubiranju bioloških kazalnikov 
med 55 in 60°C, da bi ugotovili ali je bila 
sterilizacija z nasičeno paro učinkovita. 
Inkubator sprejme 15 epruvet in je zelo 
enostaven za uporabo. Rezultati so na voljo 
v 24-ih urah.

221,00 € DRY BLOCK INCUBATOR

Šifra izdelka: G70

Zelo praktična posoda za hladno 
sterilizacijo instrumentov s pokrovom 
ima perforiran notranji pladenj za lažje 
rokovanje. V beli barvi.

Izdelek je primeren za avtoklaviranje.

45,90 € POSODA ZA STERILIZACIJO, 3 l

Šifra izdelka: HAR9805871

Koži prijazno, primerno za tudi za kirurško razkuževanje rok.

Mikrobiološka aktivnost: 
baktericidno, fungicidno, deluje proti kvasovkam,  
tuberkulocidno, virucidno delovanje proti virusom z ovojnico 
(vključno HBV, HIV, HCV), rotavirus.

Razkužila uporabljajte varno! Pred uporabo vedno 
preberite etiketo z informacijami o izdelku.

MANUSEPT BASIC, 500 ml 4,24 €
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NAROČILA: 01 426 40 13, 041 330 541

Šifra izdelka: A00000406

Instrument (kireta) se uporablja pri 
kontrolah pacientov z zobnimi vsadki. 
Izdelana je iz visokokvalitetnega 
PVC materiala, primeren je za 
avtoklaviranje.

4,90 € PREGLEDOVALNI INSTRUMENT ZA IMPLANTOLOGIJO

Šifra izdelka: ZBS

Skalpel za odstranjevanje šivov je 
izdelan iz karbonskega jekla.

Posamično sterilno pakiranje, 100 
kosov.

14,90 € SKALPEL ZA ODSTRANJEVANJE ŠIVOV

Šifra izdelka: A6

Set 4-ih instrumentov, ki jih uporabljate 
pri kontrolah pacientov z zobnimi 
vsadki. Izdelani so iz visokokvalitetnega 
PVC materiala, primerni so za 
avtoklaviranje.

11,90 € PREGLEDOVALNI SET ZA IMPLANTOLOGIJO, 4 KOSI

Šifra izdelka: MO43002

Za aspirator ASPEED professional
Vrečka je izdelana iz medicinskega 
PVC materiala in je namenjena enkratni 
uporabi. 

Pokrov vrečke ima sistem za varno 
zapiranje vrečke po uporabi, kar 
zagotavlja varno rokovanje pri 
odstranjevanju vrečke iz nosilca.

3,49 € SUKCIJSKA VREČKA 1 l

Šifra izdelka: MO1300690

Sesalna cev je izdelana iz medicinskega 
visoko kvalitetnega PVC-ja.

Premer cevi: 6x9 mm
Dolžina:  3 m  

1,89 € SESALNA CEV

Šifra izdelka: A38

Imejte svoje pripomočke urejene in 
vedno pri roki! 

Dimenzije dispenzorja: 
16 x 14 x 11.5 cm, za 250 kosov

Vedno v transparentni izvedbi.

12,90 € DISPENZOR ZA SESALCE   

Šifra izdelka: G1

Posodica je opremljena s pokrovom in 
notranjim filtrom.

Višina posodice: 9 cm
Premer posodice: 8.2 mm

3,19 € VEČNAMENSKI LONČEK Z POKROVOM
Šifra izdelka: G5

Za sterilizacijo svedrov z namakanjem. 
Posodica je opremljena s pokrovom in 
notranjim filtrom.

Višina posodice: 9 cm
Premer posodice: 8.2 mm

6,49 € POSODICA ZA STERILIZACIJO

Šifra izdelka: MO5FD54211S

Sesalec je sterilno pakiran v dvojnem 
zaščitnem pakiranju. Ne vsebuje 
lateksa, kanila je brez odprtin. Izdelano 
iz medicinskega PVC in ni primeren 
za avtoklaviranje. Izdelek ustreza ISO 
13485 / ISO 9001 in CE standardom.
Dolžina sesalne cevi: 2 m
Dolžina kanile: 25 cm (prilagodljiva)
Premer sesalnega dela: 3 mm

2,89 € KIRURŠKI SESALEC

Šifra izdelka: MED704

Sesalec proizvajalca Medicom 
zagotavlja optimalno sesanje. Med 
delom ohranja obliko in tako omogoča 
nemoteno sesanje.

2,69 € SESALEC ZA SLINO   
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Šifra izdelka: HAR980506

Kombinacija zobne prhe in sonične 
ščetke.  Proizvajalec: Waterpick

135,90 € ZOBNA PRHA WATERPICK WP861

DACLON Nylon so šivi belgijskega 
proizvajalca SMI najvišje kvalitete. Izdelani 
so iz enonitnega nylonskega vlakna. 
Površina je tako povsem gladka, popolna 
odsotnost kapilarnega učinka, rast bakterij 
je onemogočena. Povzročajo minimalno 
reakcijo z tkivom. Niso absorbilni. 

Pakiranje: 12 kosov.
Na zalogi različne izvedbe (dolžine igel, 
premeri niti…)

27,90 € ŠIVI - nerazgradljivi

Šifra izdelka: HAR980506

Megasonex® Ultrazvočna zobna ščetka 
za vsakodnevno uporabo.

Zobna ščetka združuje terapevtski 1,6 
MHz ultrazvočni učinek s konvencionalno 
sonično zobno ščetko.

130,82 € MEGA SONEX OSNOVNI SET  

SUPRAMID black so šivi belgijskega 
proizvajalca SMI najvišje kvalitete. 
Izdelani so iz polyamida, zviti iz 
več vlaken in prevlečeni z gladkim 
nanosom. Površina je tako povsem 
gladka. Povzročajo minimalno reakcijo z 
tkivom. Niso absorbilni. 

Pakiranje: 12 kosov. 
Na zalogi različne izvedbe (dolžine igel, 
premeri niti…)

23,90 € ŠIVI - nerazgradljivi

Šifra izdelka: CIA85LT

Ko se z roko približate košu, se ta 
avtomatsko odpre. To vam omogoča 
preprosto in predvsem higienično 
pospravljanje odpadkov.
Višina koša: 78 cm
Premer koša: 44 cm
Avtomatiko napajajo štiri 1.5 V baterije. 
Koš ima notranjo, snemljivo posodo. 
Garancija 24 mesecev.

239,00 € SENZORSKI KOŠ ZA ODPADKE 85 l 

Šifra izdelka: CIA50LT

Ko se z roko približate košu, se ta 
avtomatsko odpre. To vam omogoča 
preprosto in predvsem higienično 
pospravljanje odpadkov.

Višina koša: 76 cm Premer koša: 30 cm
Avtomatiko napajajo štiri 1.5 V baterije. Koš 
ima notranjo, snemljivo posodo. Garancija 
24 mesecev.

169,00 € SENZORSKI KOŠ ZA ODPADKE 50 l

Šifra izdelka: G51

Popoln organizator delovnih 
pripomočkov vsebuje: 6 organizatorjev 
za svedre (vsak z 72 FG odprtinami) z 
prozornim pokrovom, 5 steklenih posodic, 
1 steklena posoda za instrumente 10x22x5 
cm, 2 petrijevki premera 6 cm in 1 
steklena ploščica 7x7x0.5 cm za mešanje. 
Vedno v beli barvi. Dobavljiv po naročilu.

169,90 € ORGANIZATOR 42X32 cm
Šifra izdelka: G62

Pokrov zbiralnika ima priročne odprtine 
za pomoč pri odstranjevanju različnih 
predmetov. Opremljen je za začasno in 
dokončno zaprtje. Zbiralnik je opremljen 
z oznako o najvišji dovoljeni ravni polnjenja. 

Pomembno: med postopkom sežiganja ne 
oddaja škodljivih plinov.

2,29 € KONTEJNER ZA OSTRE PREDMETE, 2 l

Šifra izdelka: CIM60LT

Ko se z roko približate košu, se ta 
avtomatsko odpre. To vam omogoča 
preprosto in predvsem higienično 
pospravljanje odpadkov. Koš je dobavljiv 
tudi brez senzorskega odpiranja. 
Višina koša: 62 cm Širina koša: 60 cm 
Globina koša: 37 cm Avtomatiko napajajo 
štiri 1.5 V baterije. Koš ima notranjo, 
snemljivo posodo. Garancija 24 mesecev.

169,00 SENZORSKI KOŠ ZA ODPADKE 60 l 

Šifra izdelka: HY-90050

Voziček je opremljen z dvema ročajema, 
štirimi kolesi in dvema zavorama. Na voljo 
je v dveh barvah: bela in modra.
Dimenzije: 55.5 cm x 62 cm x 95 cm
Največja obremenitev: 100 kg (po polici)
Št. polic:  3
Kovinska vrata se odpirajo do 270° in 
omogočajo enostaven dostop iz vseh strani.

 1.490,00 € KIRURŠKI VOZIČEK


