Zestawy ambulatoryjne MediSet®
PAUL HARTMANN Polska
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Prawie od zawsze i na zawsze …

1883

1906

1920

1968

Na przestrzeni lat świat opatrunków bardzo się zmienił, jednak naczelna
zasada, którą wyznawał Paul Hartmann pozostała niezmienna.

“Mimo wymogu produkcji tanich wyrobów,
pozostanę przy swoich zasadach: dostarczamy tylko najlepsze produkty”
1885, Paul Hartmann

Lista zestawów MediSet®

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zestaw do dezynfekcji I
Zestaw do dezynfekcji II 6035
Zestaw do zmiany opatrunku I 131
Zestaw do zmiany opatrunku II
Zestaw do zakładania szwów
Zestaw do zdejmowania szwów
Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego
Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego
Zestaw do hemodializy

MediSet® - rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb

Twoje potrzeby

Bardzo ważnym miernikiem jakości
usług medycznych jest częstotliwość
występowania zakażeń np. układu
moczowego czy też zakażeń ogólnoustrojowych. Placówki dążą do stosowania takich procedur, które
ograniczają zakażenia, a więc postępują zgodnie z zasadami aseptyki
oraz stosują jak najczęściej produkty
jednorazowego użytku. Personel
medyczny powinien przecież koncentrować się na właściwej pracy, by jak
najwięcej czasu móc poświęcić
pacjentom.
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Nasze rozwiązanie

MediSet® to jałowy zestaw
ambulatoryjny przeznaczony do
stosowania w przypadku ambulatoryjnych procedur nieinwazyjnych*.
Zestaw zawiera różne komponenty
jednorazowego użytku takie jak np.
narzędzia metalowe, narzędzia
plastikowe, opatrunki, dodatkowy
sprzęt medyczny (np. igły, strzykawki), serwety specjalistyczne oraz
rękawice diagnostyczne.
Nasze zestawy powstały w oparciu o
dogłębną analizę potrzeb klientów
w Polsce i są do tych potrzeb dostosowane.

Zestawy są kompletne, co pozwala
przy pomocy jednego zestawu
przeprowadzić określoną procedurę w
ramach systemu zamkniętego w sposób
jałowy, zapewniając należyte bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy
personelu medycznego. Pole zastosowania zestawów MediSet® jest bardzo
szerokie. Z powodzeniem można stosować je nie tylko na każdym odziale
szpitalnym, ale także w przypadku
pogotowia ratunkowego, poradni
chirurgicznych, gabinetów zabiegowych,
opieki środowiskowej, domów pomocy
społecznej czy opieki paliatywnej.
*Wyjątek stanowi Zestaw do wkłucia centralnego CVC
Nr 475 642

MediSet® - jednorazowe zestawy ambulatoryjne
Zestaw do dezynfekcji I
Skład zestawu: *
1.
2.

6 x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości jajka
1 x kleszczyki plastikowe typu kocher 14 cm

Opakowanie
Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Formy sprzedaży
Nazwa produktu
Zestaw MediSet® do dezynfekcji I

Numer artykułu

Jednostka miary

Opakowanie zbiorcze*

470 060

1 szt.

72 x 1 szt

Uwaga: * Ze względów bezpieczeństwa (zachowanie sterylności produktu) zestawy MediSet® są sprzedawane
tylko w opakowaniach zbiorczych
01

01
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MediSet® - jednorazowe zestawy ambulatoryjne
Zestaw do dezynfekcji II 6035
Skład zestawu: *
1.
2.
3.

5 x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości jajka
1 x kleszczyki typu korcang 24 cm
1 x transparentna miseczka plastikowa 150 ml

Opakowanie
Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Formy sprzedaży
Nazwa produktu
Zestaw MediSet® do dezynfekcji II 6035

Numer artykułu

Jednostka miary

Opakowanie zbiorcze*

478 020

1 szt.

80 x 1 szt.

Uwaga: * Ze względów bezpieczeństwa (zachowanie sterylności produktu) zestawy MediSet® są sprzedawane
tylko w opakowaniach zbiorczych
01

01
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MediSet® - jednorazowe zestawy ambulatoryjne
Zestaw do zmiany opatrunku I 131
Skład zestawu: *
1.
2.
3.

1 x pęseta anatomiczna plastikowa zielona 12,5 cm
1 x pęseta anatomiczna plastikowa niebieska 12,5 cm
6 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki

Opakowanie
Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Formy sprzedaży
Nazwa produktu
Zestaw MediSet® do opatrunku I 131

Numer artykułu

Jednostka miary

Opakowanie zbiorcze*

470 159

1 szt.

72 x 1 szt.

Uwaga: * Ze względów bezpieczeństwa (zachowanie sterylności produktu) zestawy MediSet® są sprzedawane
tylko w opakowaniach zbiorczych
01

01
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MediSet® - jednorazowe zestawy ambulatoryjne
Zestaw do zmiany opatrunku II
Skład zestawu: *
1.
2.
3.
4.
5.

1 x kleszczyki typu kocher 14 cm
1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm
8 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
5 x tampony (tupfery) z gazy wielkości śliwki (Pagasling Nr 3)
1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm

Zestaw polecany jest do zastosowania w przypadku większych ran oraz ran septycznych w sytuacjach,
gdzie wymagana jest większa ilość materiału chłonnego w celu wykonania dodatkowych czynności
takich jak np.: wycięcie tkanek martwiczych, założenie sączka, przepłukanie rany.

Opakowanie
Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Formy sprzedaży
Nazwa produktu
Zestaw MediSet® do opatrunku II

Numer artykułu

Jednostka miary

Opakowanie zbiorcze*

475 637

1 szt.

72 x 1 szt.

Uwaga: * Ze względów bezpieczeństwa (zachowanie sterylności produktu) zestawy MediSet® są sprzedawane
tylko w opakowaniach zbiorczych
01

01
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MediSet® - jednorazowe zestawy ambulatoryjne
Zestaw do zakładania szwów
Skład zestawu: *
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm
6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3)
1 x igłotrzymacz 12 cm
1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm
1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)
1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2 , różowa (zapakowana)
1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2 , zielona (zapakowana)
1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10cm
1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm

Opakowanie
Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Formy sprzedaży
Nazwa produktu
Zestaw MediSet® do zakładania szwów

Numer artykułu

Jednostka miary

Opakowanie zbiorcze*

475 636

1 szt.

30 x 1 szt.

Uwaga: * Ze względów bezpieczeństwa (zachowanie sterylności produktu) zestawy MediSet® są sprzedawane
tylko w opakowaniach zbiorczych
01

01
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MediSet® - jednorazowe zestawy ambulatoryjne
Zestaw do zdejmowania szwów
Skład zestawu: *
1.
2.
3.
4.

3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki
1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm
1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm
1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)

Opakowanie
Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Formy sprzedaży
Nazwa produktu
Zestaw MediSet® do zdejmowania szwów

Numer artykułu

Jednostka miary

Opakowanie zbiorcze*

475 635

1 szt.

108 x 1 szt.

Uwaga: * Ze względów bezpieczeństwa (zachowanie sterylności produktu) zestawy MediSet® są sprzedawane
tylko w opakowaniach zbiorczych
01

01
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MediSet® - jednorazowe zestawy ambulatoryjne
Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego
Skład zestawu: *
1. 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
2. 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm
3. 5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
4. 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3)
5. 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm
6. 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ø10 cm
7. 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)
8. 1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana)
9. 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g
10. 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml
11. 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet)

Opakowanie
Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka,
a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Formy sprzedaży
Nazwa produktu
Zestaw MediSet® do cewnikowania pęcherza moczowego

Numer artykułu

Jednostka miary

Opakowanie zbiorcze*

475 641

1 szt.

27 x 1 szt.

Uwaga: * Ze względów bezpieczeństwa (zachowanie sterylności produktu) zestawy MediSet® są sprzedawane
tylko w opakowaniach zbiorczych
01

01
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MediSet® - jednorazowe zestawy ambulatoryjne
Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego
Skład zestawu: *
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3)
1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm
1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm
1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu
(serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny
1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)
1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2 , różowa (zapakowana)
1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2 , zielona (zapakowana)
1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)
1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm
1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej Hydrofilm 10 cm x 15 cm, (zapakowany)

Opakowanie
Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Formy sprzedaży
Nazwa produktu
Zestaw MediSet® do dożylnego wkłucia centralnego

Numer artykułu

Jednostka miary

Opakowanie zbiorcze*

475 642

1 szt.

33 x 1 szt.

Uwaga: * Ze względów bezpieczeństwa (zachowanie sterylności produktu) zestawy MediSet® są sprzedawane
tylko w opakowaniach zbiorczych
01

01
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MediSet® - jednorazowe zestawy ambulatoryjne
Zestaw do hemodializy
Skład zestawu: *
1.
2.
3.
4.
5.

Podłączenie
1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)
1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm
4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej Hydrofilm 6 cm x 7cm (zapakowany)
4 x (2 x 2szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,25 cm x 15 cm

1.
2.
3.
4.

Rozłączenie
1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)
1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L
4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
2 x samoprzylepny opatrunek chłonny Cosmopor E 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany)

Opakowanie
Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność
procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo
zapakowane.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Formy sprzedaży
Nazwa produktu
Zestaw MediSet® do hemodializy

Numer artykułu

Jednostka miary

Opakowanie zbiorcze*

475 659

1 szt.

81 x 1 szt.

Uwaga: * Ze względów bezpieczeństwa (zachowanie sterylności produktu) zestawy MediSet® są sprzedawane
tylko w opakowaniach zbiorczych
01

01
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Podłączenie

Rozłączenie

MediSet® - w szczegółach
Komfort i precyzja pracy personelu medycznego zależy często od mało
widocznych szczegółów. Przyjrzyj się z bliska zaletom poszczególnych
zestawów ambulatoryjnych MediSet® - poczuj różnicę …
W celu optymalizacji kompozycji każdego zestawu w zakresie
kosztów końcowych w zestawach
MediSet® zastosowano komponenty
jednorazowego użytku w tym profesjonalne jednorazowe narzędzia
plastikowe oraz jednorazowe narzędzia metalowe.
Narzędzia jednorazowe są zawsze
stosowane „po raz pierwszy”,
co gwarantuje wyjątkową czystość
i doskonały stan tych narzędzi podczas użytkowania.
Jakość narzędzi w zestawach
MediSet® jest porównywalna z
narzędziami wielorazowymi w kontekście potrzeb związanych w przeprowadzeniem danej procedury.
Jednocześnie fakt ich jednokrotnego
stosowania wyklucza jakiekolwiek
ryzyko wystąpienia zakażenia
krzyżowego.
Narzędzia jednorazowe eliminują
problem ich gubienia (co zdarza się
w przypadku stosowania narzędzi
wielorazowych - po wykonanym
zabiegu narzędzia jednorazowe są
gromadzone w szczelnie zamknętym
pojemniku zgodnie z procedurą
postępowania z odpadami
medycznymi.)
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Szeroka szyjka
ampułki z wodą
sterylną ułatwia
nabieranie
płynu

Plastikowe kleszczyki typu Kocher dzięki delikatnym ząbkom
oraz pewnemu zapięciu doskonale służą do chwytania
i przenoszenia materiału opatrunkowego.

Pęseta anatomiczna z
podwójnymi ząbkami gwarantuje
wysoki komfort i precyzję pracy.
Drobne ząbki na końcówce
doskonale służą do chwytania
cienkich elementów, normalne
natomiast są dostosowane
do chwytania kompresów
i tupferów, zaokrąglona
końcówka ułatwia bezurazowe
wykonanie czynności.
Dzięki wgłębieniom,
jakie posiadają plastikowe,
sztywne tacki typu blister
dodatkowe
pojemniki
na płyny
nie są
konieczne.

Symbol jednorazowego użytku znajdujący się na wszystkich
narzędziach metalowych pozwala
na łatwe rozpoznanie metalowego
sprzętu jednorazowego
przez osobę wykonującą zabieg.

Strzykawka Luer-Lock
(z blokadą) zapewnia
dodatkowe bezpieczeństwo

Metalowy igłotrzymacz
posiada połączenie wyżłobień
w formie kratki i dużego rowka
centralnego co zapewnia
lepsze trzymanie igły.

Określone komponenty są dodatkowo zapakowane,
co pozwala na ich właściwe użycie. (np. igły, strzykawki, opatrunki).

MediSet® - podsumowanie

Twoje potrzeby

Nasze rozwiązanie

MediSet® jest:
| Jałowy - producent ponosi odpowiedzialność za sterylność produktu.
| Jednorazowy - zawsze gotowy do
użycia i zawsze używany „po raz
pierwszy”, utylizowany jako odpad
medyczny.
| Bezpieczny - procedurę można
przeprowadzić w całości bez zakłócenia jej sterylności, a prawidłowe
stosowanie zestawów pozwala
zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań bezpośrednich i odległych,
przy zabiegach czystych - nie
doprowadzamy do zakażenia / przy
zabiegach w polu zakażonym - nie
nadkażamy.
| Profesjonalny - posiada profesjonalne komponenty wysokiej jakości, a jego kompozycja i system
pakowania pozwala na właściwe
wykonanie danej procedury medycznej zgodnie z zasadami aseptyki
(wszystkie komponenty znajdują się
w jednym opakowaniu i ułożone są
w logiczny sposób zgodny z postępowaniem personelu medycznego).
| Komfortowy - personel medyczny
nie musi tracić czasu na składanie
analogicznego zestawu z zakupionych osobno komponentów i może
skoncentrować się na właściwej
pracy z pacjentami.

| Różnorodny, ale i Standardowy
- szeroki zakres zastosowanych
komponentów pozwala na dopasowanie zestawów do potrzeb klientów - ten sam zestaw może odpowiadać klientom wykonującym tę
samą procedurą w nieco odmienny
sposób

nątrz danej placówki (m.in.: zakup
komponentów, pakowanie, sterylizacja, dokumentacja, czas pracy
personelu przygotowującego taki
zestaw, dezynfekcja narzędzi
wielorazowych itd.), odciąża dział
sterylizacji szpitalnej, a dla personelu (szczególnie pielęgniarek)
oznacza lepsza organizację pracy.

| Ekonomiczny - pozwala na zniwelowanie wielu kosztów wynikających z procesów związanych z przygotowaniem takiego zestawu wew-

Jednym słowem … Wystarczy MediSet®…
- rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb
Zakup komponentów
jednorazowych
lub odbiór brudnych
komponentów
wielorazowych

Zestaw
ambulatoryjny

Transport
wewnętrzny

Ewidencjonowanie
stanów
magazynowych

Pakowanie

=

Mycie
i dezynfekcja
(narzędzi
wielorazowych)

Sterylizacja

Kontrola

Dokumentacja

Przykładowy wykaz czynności wewnątrzszpitalnych, koniecznych do wykonania w celu otrzymania
analogicznego zestawu w szpitalu.

Mat. nr: 859 661

Wystarczy MediSet®
Jednorazowy zestaw ambulatoryjny.

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice
www.hartmann.pl
Sklep internetowy: www.hartmann24.pl
Bezpłatna infolinia: 0 800 26 96 36 (8.00 - 16.00)

pomaga w leczeniu.

