
 

 

Krytie operačného stolu
absorpčné

proti kontaminácii, 
absorbuje až 3,5 l 
tekutín, cenovo  

výhodné a efektívne,  
prepúšťa  

röntgenové lúče



HERZmed® krytie operačného stolu
absorpčné

• absorpčná schopnosť až 3,5 litra tekutín
• neprepúšťa tekutiny
• prepúšťa röntgenové lúče

Hygienické a bezpečné

Absorpčná podložka HERZmed® (jednorazová – nesterilná) sa používa ku krytiu operačných stolov, vyšetrovacích 
lehátok a nemocničných postelí. Integrovaná, vysoko výkonná sacia zóna (tri vrstvy: PE fólia, vláknitá buničina  
a netkaná textília) s absorpčnou schopnosťou až 3,5 litra zabraňuje  nežiadúcemu presiaknutiu telových tekutín.

Vďaka rozmerom podložky je celá plocha bezpečne zakrytá.

Absorpčné podložky sú balené jednotlivo, čo zjednodušuje ich skladovanie.

Prednosti
• zaistenie väčšej hygieny
• minimalizácia rizika tzv. krížových infekcií ako pre 
    pacientov, tak pre zdravotnícky personál
• zníženie nákladov vďaka jednoduchšiemu spôsobu 
    čistenia a recyklácie prostredia 
• prepúšťa röntgenové lúče
• farba: zelená/biela



Trojvrstvový systém 
pre optimálne fungovanie

PE fólia: Spodná vrstva (zelená) je vyrobená z polyetylénu (PE-LD), ktorý zabraňuje presiaknutiu  
telových tekutín. Zdrsnený povrch umožňuje jednoduchšiu manipuláciu s podložkou a nešmýka sa  
v rukách.

Vláknitá buničina: Stredná vrstva (sacie médium) je zložené z vláknitej buničiny a napomáha  
rýchlejšej absorpcii tekutiny.

Netkaná textília: Vrchná vrstva je vyrobená z netkanej textílie, ktorá je šetrná k pokožke pacienta.

trojvrstvový systém

absorbuje až 3,5 l tekutín

Technické detaily
krytie operačného stolu

Rozmery podložky:  240 x 110 cm
Rozmery sacej zóny v podložke:  200 x 65 cm

Farba spodnej vrstvy: zelená

Hmotnosť podložky: 260 g

Polyetylénová fólia (PE)  
/ spodná vrstva

Vrstva z vláknitej buničiny  
/ stredná vrstva

Vrstva z netkanej textílie  
/ vrchná vrstva

Farba vrchnej vrstvy: biela



Technické špecifikácie:

Veľkosť a hmotnosť:
Rozmer podložky: 240 x 110 cm (d x š)
Sacia zóna: 200 x 65 cm (d x š)
Hmotnosť: 260 g

Farebné riešenie:
Vrchná vrstva: biela / Spodná vrstva: zelená

Materiál:
Spodná vrstva: polyetylén (PE)
Stredná vrstva: vláknitá buničina
Vrchná vrstva: netkaná textília

Sterilná: nie

Balenie: kusovo 

Absorpčná schopnosť: až 3,5 l

Detaily
krytie operačného stolu

HERZmed® krytie operačného stolu HERZmed® krytie operačného stolu

HERZmed®  jednotlivé balenia 
podložiek

Výrobca:
HERZmed GmbH
Fritz-Erler-Str. 113
90427 Nürnberg

Oficiálny distribútor: 
IDSYS, s.r.o., Mlynská 2238, 934 01 Levice
Všetky použité ochranné známky zostávajú vlastníctvom príslušného vlastníka ochrannej
známky. Všeobecné obchodné podmienky nájdete na stránkach www.idsys.sk.

Viac informácií na www.potrebyprenemocnice.sk


