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Duży zestaw narzędzi sekcyjnych
Strong wood case

Podręczny zestaw narzędzi sekcyjnych
Stainless steel box

Ref.35500

Ref.35510

W skład zestawu wchodzą:
1 – pinceta chirurgiczna
1 – pinceta anatomiczna
1 – dłuto
1 – nożyczki proste
1 – nożyce z kulką
4 – skalpele do

preparowania tkanek
1 – nóż skórny
1 – nóż sekcyjny
1 – młotek Collin’a
1 – nożyce do

przecinania chrząstek
1 – ręczna piła do czaszki
1 – menzurka 100ml
4 – igły do szycia skóry
2 – rozwieracze
1 – miarka metryczna
4 – zgłębniki
1 – rachitom
1 – walizka drewniana

pudełko ze stali nierdzewnej inox
1 – nóż skórny
1 – nóż skórny
1 – nożyce z kulka
1 – nożyce do przecinania

chrząstek
1 – pinceta chirurgiczna
1 – pinceta anatomiczna
1 – piła ręczna do otwierania czaszki
1 – rozwieracz Weitlaner’a
1 – młotek Collin’a
1 – kostotom
1 – nożyce kostne

Suitable for all types of anatomical
pathology.
Contents:
4 – dissection scalpels.
1 – rachett.
1 – cartilage knife.
2 – retractors with 2double claws.
1 – autopsy knife.
2 – double tubed insuffaters.
1 – 14.5cm pair of incision scissors.
2 – olivaires stylets.
1 – pair of bone shears.
4 – suturing needles.
1 – pair of bowel scissors.
1 – tape measure.
2 – dissection pliers.
1 – 100cc test tube.
1 – amputation saw.
2 – chisel scissors.
1 – hammer.

Kostotom Pollock’a - zmodyfikowany
Rib Shears - Pollocks (amended)

Stainless steel box containing all
necessary instruments. Contents:
1 – cartilage knife
1 – mallet
1 – autopsy knife
1 – straight rachett
1 – pair of bowel scissors
1 – pair of rib shears.
1 – pair of straight Liston sheers
1 – Satterlee saw
1 – pair of dissection pliers with claws
1 – weitlaner retractor.
1 – pair of dissection pliers without claws

Kostotom Pollock’a
Rib Shears - Pollocks

Kostotom Barbera
Barber Rib Shears

Nożyce Horsley’a wygięte
Horsley Compound Action-Angled

Ref.A336026

Ref.A336027

Kostotom Eslander’a
Rib Shears - Eslander

Ref.A336028

Nożyce do czaszki - Dziecięce
Infant Skull Shears

Ref.A336038

Nożyce Horsley’a proste
Horsley Compound Action-Straight

Ref.A336051

Ref.A133152

Ref.A133164

311 mm

311 mm

380 mm

215 mm

184mm

266 mm

266 mm

NARZĘDZIA SEKCYJNE AUTOPSY INSTRUMENTS NARZĘDZIA SEKCYJNE AUTOPSY INSTRUMENTS
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Rachiotom prosty
Rhachiotome straight

Nożyczki tępo/ostre
Scissors bunt/sharp

Sternotom Lebsche’a
Sternotom Lebsche

Nożyczki Metzenbaum’a proste
Metzenbaum - Straight

Nóż mózgowy z polipropylenową rączką
Brain Knife - Polypropylene Handle

Dłuto w kształcie litery „T”
Chisel - T shape

Dłuto czaszkowe
Cranium Chisel

Ref.35641

Ref.A136396

Ref.35638

Ref.A620005

Nóż mózgowy z polipropylenową rączką
Brain Knife

Ref.A328108

Ref.A343092

Ref.A343112

Nóż skórny Catlin’a
Catlin Knife

Ref.A328109

Nóż mózgowy
Brain Knife

Ref.A326033

Ref.A328091

Nóż do żeber
Rib Knife

Nóżdo organów z polipropylenową rączką
Organ Knife - Polypropylene Handle

Dłuto do kręgów proste
Vertebrae Chisel - Straight

Dłuto do kręgów zakrzywione
Vertebrae Chisel - Angled

Dłuto proste - prawe
Chisel - Straight

Skalpel jednorazowy PM40
Disposable Blade/Handle PM40

Ref.A329022

Ref.A329034

Ref.A343110

Ref.A343111

Ref.A343031

Ref.A330189

190 mm

127 mm

304 mm

300 mm

160 mm

381 mm

254 mm

19 mm Długość ostrza/
blade

76 mm Długość ostrza/
Blade

76 mm Długość ostrza/
Blade

NARZĘDZIA SEKCYJNE AUTOPSY INSTRUMENTS NARZĘDZIA SEKCYJNE AUTOPSY INSTRUMENTS



10 11

WYPOSAŻ̇ENIE LABORATORIUM – LABORATORY EQUIPMENT WYPOSAŻ̇ENIE LABORATORIUM – LABORATORY EQUIPMENT

Młotek Hache’a
Mallet Hache

Młotek z hakiem
Mallet with hook

Młotek Colline’a
Mallet Colline

Ref.35634

Ref.35634

Ref.35633

Chochla ze stali nierdzewnej
Ladle - Stainless Steel Ref.A350023

Pęseta anatomiczna ząbkowana prosta
Forceps Dissecting - Straight Serrated

Pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki
Forceps Treves - 1x2Teeth

Pęseta anatomiczna McIndoe
Forceps Dissecting - McIndoe

Pęseta Schroeder’a
Vulsellum Forceps - Schroeder

Ref.A337043

Ref.A337080

Ref.A337110

Ref.A338035

203 mm

203 mm

152 mm

254 mm

Pęseta Ramsey’a –2x3 ząbki
Forceps Ramseys - 2X3Teeth

Piła ręczna sekcyjna
Saw Hinged Back

Piła ręczna sekcyjna z wyprofilowaną końcówką
Amputation Saw with Shaped End

Ref.125325

Ref.A339052

Ref.A325132

177 mm

254 mm Długość ostrza/
Blade

254 mm Długość ostrza/
Blade

NARZĘDZIA SEKCYJNE AUTOPSY INSTRUMENTS NARZĘDZIA SEKCYJNE AUTOPSY INSTRUMENTS
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Rękawice do tanatopraksji - para
Thanatopraxy glove - per pair
Rękawice nitrylowe, środek bawełniany. Wytrzymałe,
lekkie i wygodne.
Nitrile glove. Soft interior. Resistant, light and
comfortable.

Rękawice sekcyjne zielone - para
Green autopsy glove - per pair
Rękawice nitrylowe grube wyjątkowo odporne na
działanie rozpuszczalników, tłuszczy i kwasów.
Thick nitrile glove with an excellent resistance to
abrasion from solvents, greases and acids.

Rękawice sekcyjne czarne - para
Black autopsy glove - per pair
Rękawice z neoprenu odporne na działanie alkoholi,
kwasów, cetonów i detergentów.
Neoprene glove with an excellent resistance to
abrasion from alcohols, acids, ketones and
detergents.

Rękawice ochronne kevlar - para
Protective glove - per pair
Tkanina z włókna kevlarowego, doskonała odporność
Mechaniczna i trwałość. Środek bawełniany.
Knitted with Kevlar fibres, excellent mechanical
resistance and life expectancy. High comfort cotton
internal surface.

Rękawice siatka metalowa
Chain mail glove
Rękawica z metalowej siatki –stał nierdzewna 316 L.
Dwustronne. Pasek mocujący z antybakteryjnego
poliuretanu.
Chain mail in 316L stainless steel. Reversible. Anti-
microbial polyurethane strap.

Uchwyt siatki metalowej
Glove fixation mitt
Pozwala na lepsze dociśnięcie rękawicy metalowej do
dłoni.
Designed to provide abetter fit with the chain mail
glove. Anti-microbial quality.

Rękawice lateksowe bezpudrowe
Latex unpowdered gloves
Rękawice medyczne z naturalnego lateksu,
bezpudrowe, uniwersalne. Zalecane dla osób
uczulonych na krochmal kukurydziany.
Examination glove in non-powdered natural latex.
Ambidextrous, rolled cuff. Recommended for users
with an allergy to corn starch powder.

Rękawice nitrylowe niebieskie pudrowane
Blue powdered nitrile glove
Jednorazowe rękawiczki odporne na działanie
odczynników chemicznych. Duża odporność na oleje i
tłuszcze.
Disposable glove, providing protection against
chemical products. Remarkable resistance to oils and
greases.

Rękawice lateksowe pudrowane
Latex powdered glove
Rękawice medyczne z pudrowanego lateksu,
uniwersalne.
Examination glove in powdered latex. Ambidextrous,
rolled cuff. All natural latex.

Rękawice winylowe pudrowane
Vinyl powdered gloves - box of 100
Rękawice medyczne pudrowane, uniwersalne.
Nie zawierają ani lateksu, ani kauczuku naturalnego.
Examination gloves in powdered vinyl. Ambidextrous,
rolled cuff. Contain neither latexnor natural rubber.

Rękawice sekcyjne żółte - para
Yellow autopsy glove - per pair
Rękawice z żółtego nitrylu, środek bawełniany.
Duża odporność na formaldehydy, alkohole i tłuszcze.
Yellow nitrile glove. Soft cotton inner lining. Adherent
outer surface. Resistant against formaldehyde,
alcohols and greases.

M Ref.03448 M Ref.03499

M Ref.03501

M Ref.03465

M Ref.03503

Ref.03505

M Ref.03493

M Ref.03495

M Ref.03458

MRef.03497

MRef.03455

L Ref.03447 L Ref.03500

L Ref.03502

L Ref.03466

L Ref.03504

L Ref.03494

L Ref.03496

L Ref.03457

L Ref.03498

L Ref.03454

L L

L

L

L

M M

M

M

M

OCHRONA RĄK OCHRONA RĄKHAND PROTECTION HAND PROTECTION

L

L

L

L

L

M

M

M

M

M

1 szt./u

10 szt./u

100 szt./u

100 szt./u

100 szt./u

100 szt./u
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Przyłbica lekka
Face mask
Kauczukowa przyłbica–maska montowana na miękkiej
niealergicznej piance kauczukowej.
Opaska elastyczna regulowana. Ekran
thermokształtowany, nie paruje. Nadaje się dla osób,
które noszą okulary. Nie odgina się do góry.
Soft foam anallergic harness at the front. Adjustable
elastic band. Thermoformed anti-fog acetate
faceshield. Can be worn over glasses. No flip-up.

Okulary – maska do sterylizacji
Sterilisable goggles
Gogle z dużym polem widzenia. Okular z poliwęglanu
odpornego narysowanie i parowanie. Opaska
elastyczna antyalergiczna.
Goggle-mask with extremely wide field of view.
Ocular polycarbonate, anti-scratch and anti-fog. Large
hypoallergenic elastic.

Maska przeciw odorom
Odour mask
Skuteczna ochrona przed drobnym pyłem i oparami
organicznymi. Filtr z włókien syntetycznych z
aktywnym węglem.
Efficient protection against fine dust and organic
vapours. Hypoallergenic synthetic fibre filter with
activated charcoal. Valve eases breathing. Integrated
nasal strip.

Maska chirurgiczna
3-fold surgical mask

Maska silikonowa
Silicon half mask

Filtry maski silikonowej
Filters for half mask

Zatyczki do nosa „Fresh Mentol”
Przezroczyste zatyczki do nosa, niwelujące przykre
zapachy do 8 godzin. Delikatny zapach mentolu.
Materiał TPE.
Clear nose plugs that eliminate unpleasant odors for
up to 8 hours. Delicate smell of menthol. TPE material

Okulary ochronne
Lekkie, odporne na zarysowania
Protection goggles, very lightweight, scratch resistant

50 szt./u

1 szt./u

1 szt./u

1 szt./u

1 szt./u

1 szt./u

Ref.03490

Ref.03492

Ref.03463A

Ref.03462-01

Ref.03550

Ref.03551

Ref.03552

OCHRONA TWARZY FACE PROTECTION

90 gr

103 gr

OCHRONA TWARZY

OCHRONA ODZIEŻY

FACE PROTECTION

CLOTHING PROTECTION

Fartuch jednorazowy
Disposable apron

Fartuch „Bravo”
"Bravo" apron
Fartuch nitrylowy na osnowie z poliestru. Wysoka
odporność na tłuszcze i krew. Nie robi się sztywny.
Odporny na działanie środków czyszczących
codziennego użytku.
White nitrile apron with polyester backing. High
resistance to greases and blood. Will not harden.
Resistant against common cleaning products.

Fartuch „Charlie”
"Charlie" apron
Fartuch z poliuretanu. Błyszczący, gładki, łatwo się go
czyści. Nie robi się sztywny. Bardzo odporny na
ścieranie, tłuszcze i krew. Odporny na chlor.
Polyurethane apron. Very shiny and smooth. Easily
cleaned. Will not harden. Very resistant to abrasion, to
greases and blood. Resistant against bleach.

Fartuch jednorazowy
Disposable coverall
Polipropylen 27g (+/-10%)
Polypropylene gown, 27g (+/- 10%)

Ref.03446

Ref.03438

Ref.03439

Ref.00220

610 gr

350 gr

68,5 cm

90 cm

90 cm

106 cm

115 cm

115 cm

1 szt./u

1 szt./u

1 szt./u
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OCHRONA ODZIEŻY CLOTHING PROTECTION

Kombinezon jednorazowy
Disposable coverall
Kombinezon z białego polipropylenu. Kaptur, nogawki
i mankiety wykończone gumką.
White polypropylene coverall. Integrated hood. Wrist
and ankle elastics.

Ochraniacze na rękawy - para
Over-sleeves - per pair
Wielokrotnego użytku.
Reusable.

Ochraniacze na buty
Over-shoes

Zestaw ochronny
Practitioner Kit
Całkowita ochronai higiena: 1 kombinezon
jednorazowy – 1 maska –1 para ochraniaczy na buty –
1 para rękawic lateksowych –1 para okularów.
Assures total hygiene and protection.
Contents: 1single use TYVEKcoverall. 1mask. 1pair of
overshoes. 1pair of latexgloves. 1pair of protective
glasses.

Ref.00222

Ref.03461

Ref.03460

Ref.03469

1 szt./u

5 szt./u

PVC

PVC

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ FACILITY DISINFECTION

AirCare

Innowacyjne urządzenie do dezynfekcji powietrza
i powierzchni oparte o unikalną technologię 2 stopniowej
dokontaminacji – za pomocą zimnej plazmy i promieni UV.
AirCare jest przenośnym, cichym urządzeniem i pracuje
podczas obecności ludzi w pomieszczeniu. Urządzenie
niszczy wirusy ze skutecznością 99.998%, bakterie i grzyby.
Skuteczność działania została potwierdzona przez liczne
testy akredytowanych laboratoriów (w tym WHO – World
Health Organization). Urządzenie jest praktycznie
bezobsługowe, nie trzeba stosować w nim żadnych filtrów
czy płynów, Dodatkowo niszczy nieprzyjemne odory.
Sterowane jest z bezprzewodowego pilota.

Wymiary: 270 x 103 x 224 mm
Waga: 1,5 kg
Kolor: Biały
Poziom hałasu: max 17 dB
Moc: 12W/ godz
Zasilanie: 220 V
Instalacja: Przenośny, uruchamiany

Powierzchnia czyszczenia: do 100 m²

99,9% usuwa SARS-Cov-2 w mniej niż 1 sekundę

Zgodnie z testami przeprowadzonymi w BCS Laboratories,
akredytowanymi przez Amerykańskie Centra Kontroli Chorób,
Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska, Amerykański
Departament Rolnictwa i Florydy

99,9% redukuje wirusy w mniej niż 0,44 sekundy

Zgodnie z testami przeprowadzonymi przez National Scientific
Research Center, Ministry of Research of France

70% usuwa bakterie z powietrza i powierzchni pomieszczeń

Zgodnie z testami przeprowadzonymi przez School of Biomolecular
and Biomedical Science, University College Dublin

99,9 % usuwa wirusa ptasiej grypy H5N2

99,9 % eliminuje Parainfluenza hPIV-3

100% usuwa bakterii Salmonelli z powierzchni

100% poprawa jakości powietrza eliminuje wirusa ludzkiej grypy

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ FACILITY DISINFECTION

Velox
Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu
przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni
sprzętu i narzędzi takich jak meble laboratoryjne, stoły
sekcyjne, wózki transportowe, tace, narzędzia
sekcyjne i do tanatopraksji
Cechy produktu:
• Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie

odbarwia dezynfekowanych powierzchn
• Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS

i materiały obiciowe – opinia Famed
• Działa już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki

gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Rota

Ref.3696V-1

Ref.3696V-2

1 l

5 l
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Dozownik do butelek
Bottle dispenser
Dozownik ścienny przeznaczony do butelek 1L
Mydła w płynie i Hygiaspray’u II.
Wall-mounted distributor designed for the 1L Liquid Soap and
Hygiaspray II.

Hygercide
Hygercide
Aerozol dezynfekujący i dezodorujący do jednokrotnego użytku. Do
szybkiej dezynfekcji pomieszczeń (kostnice, kaplice, sale sekcyjne). Po
odbezpieczeniu dźwigienki spray’u HYGERCIDE opróżnia się sam, bez
udziału człowieka.
Single use aerosol disinfectant and deodorant. Rapid disinfection of
locals (bedrooms, morgues, and autopsy labs). After piercing the tip of
the diffuser, Hygercide empties automatically, without human
intervention.

Evola
Evola coffin powder
Biały żwir, który skutecznie kontroluje nieprzyjemne zapachy i odstrasza
owady. Anihilator zapachu, o zapachu cytrusów , z naturalnymi olejkami
zapachowymi.
White grit which effective control odor and insect repellent.
Smell annihilator, smell note lemon, with natural perfume oils.
Weight 100 g

Fresh Air
Fresh Air
Profesjonalny odświeżacz powietrza w płynie. Gotowy do użycia
odświeżacz w atomizerze. Pozostawia długotrwały przyjemny zapach.
Nie zawiera gazów.
Zapachy: Zielona herbata, Leśny, Kwiatowy, Morski, Winogrono, Spa
relaks, Muffinka cytrynowa, Soczyste cytrusy, Wiosenna łąka, Gentleman
Professional ready-to-use air freshener. It leaves a long-lasting pleasant
scent. It does not contain gases.
Fragrances: Green tea, Forest, Floral, sea, Grape, Spa relaxation, Lemon
muffin, Citrus, Spring, Gentleman

Mydło w płynie
Frequent Use Mild Soap
Łagodne mydło do częstego stosowania. Redukuje obecność mikrobów.
Zalecane do skóry wrażliwej i do częstego stosowania.
High frequency mild soap, perfect for the simple washing of hands after
each contamination. Bacterial reduction. Recommended for sensitive skin
and frequent use.

Aniosgel
Aniosgel
Połączenie składników nawilżających i ochronnych o szerokim spektrum
bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym.
Includes moisturising and skin protection elements, and provides alarge
antimicrobial spectrum inlcuding bactericidal, virucidal an fungicidal
actions.

Chusteczki dezynfekcyjna Anios
Anios buick wipes

Aniosyme DD1
Aniosyme DD1
Środek czyszczący, dezynfekujący, skuteczny do narzędzi. Nie powoduje
korozji, bezpieczny dla środowiska naturalnego. Używany wraz z wanną
do dezynfekcji. Butelka z dozownikiem.
Strong cleaner and disinfectant for instruments. Limits corrosion and is
environment-safe. Used with the Disinfectant Tank. Dosing cap included.

120 szt./u

Surfanios
Surfanios
Środek czyszczący, dezynfekujący i dezodorujący, bardzo skoncentrowany.
Czyści, usuwa tłuszcz, dezynfekuje. Pozostawia świeży przyjemny zapach.
Zapewnia skuteczną dezynfekcję (podłoga, ściany, sprzęty...).
Bakteriobójczy i grzybobójczy. Pojemnik z wbudowanym dozownikiem.
Highly concentrated detergent, disinfectant, deodorant. Cleans,
degreases, disinfects. Leaves afresh, pleasant odour. Ensures adeep
disinfection and cleaning of surfaces (floors, walls, material…).
Bactericide, fongicide. Dosing cap included.

Ref.03692 Ref.00473

Ref.03412-01

Ref.03412-01

Ref.03630

Ref.03690

Ref.03693

Ref.03695

Ref.03635

Ref.03691

Ref.03694

1 l 61 ml

100 g

500 ml

1 l

1 l

1 l

1 l

250 ml

150 ml
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Płyn dotętniczy Arthyl 24
Arterial Fluid Arthyl 24
Płyn zapewniający doskonałą impregnację tkanek.
Posiada świetne właściwości konserwujące oraz
pozostawia trwałe, naturalne zabarwienie tkanek.
Silnie konserwujący. Jego właściwości łagodzące
przywracają skórze jej gładkość.
Provides avery natural coloration to skin tissue.
Applies to all cases, provides excellent preservation.
Fluid with thorough tissue impregnation and
aturation. 50 to 100ml for 1000ml of solution.

Płyn dotętniczy A30
Arterial Fluid A30
Opracowany specjalnie dla przypadków, gdzie najważniejsze
jest zatrzymanie procesów gnilnych i dezynfekcja. Szybkie
przenikanie i nasycenie – zalecany do tkanek z gangreną i
puchliną wodną. Do 150ml na1000ml roztworu.
Formulated for cases where the priorities are disinfection and
stopping putrefaction. Fast, thorough saturation,
recommended for gangrenous and dropsical tissue treatment.
Up to 150ml for 1000ml of solution.

Płyn dotętniczy Arthyl 6
Arterial Fluid Arthyl 6
Środek opracowany specjalnie do konserwacji ciał zmarłych na
żółtaczkę, marskość wątroby i inne choroby powodujące żółte
zabarwienie skóry. Neutralizuje zzielenienie. Działa na
przebarwienia żółciowe bezpowodowania zmian w budowie
tkanek. Jednakowe głębokie przenikanie. 70–120ml na1000ml
roztworu.
Designed to combat problems encountered in treating
jaundice cases. Avoids “green reaction”of tissues. Provides
effective drainage and complete saturation of all tissues. 70to
120ml for 1000ml of solution.

Płyn dotętniczy Softyl
Pre and Co-Injection Fluid Softyl
Płyn do wstrzykiwania przed konserwacją lub razem z płynem
konserwującym. Przeznaczony do rozpuszczania krwi.
Przyspiesza przenikanie tkankowe, zmniejsza złogi wapna
polepszając tym samym drenaż.
Nie zawiera formaldehydu. 50-100 ml na 1000 ml roztworu.
Used in co-injection with the entire Arthyl range. Increases
tissue penetration and softens calcareous deposits, thus
improving drainage.
Does not contain formaldehyde. 50to 100ml for 1000ml of
solution.

Płyn dokorpusowy Thanyl 22
Cavity Fluid Thanyl 22
Zapewnia doskonałe nasycenie trzewi. Szybkie osuszanie
płynem pozwala na skuteczną ochronę korpusu. THANYL 22
znacznie osłabia tworzenie się i rozrost rozedmy gazowej. Bez
rozcieńczenia 500–1000ml.
Ensures the total saturation of the thoracic and abdominal
cavities. Provides effective cavity protection. Significantly
reduces the development and proliferation of emphysema.

Płyn dotętniczy Arthyl 25
Arterial Fluid Arthyl 25
Płyn o doskonałej infiltracji i penetracji. Właściwości
grzybobójcze i wirusobójcze zwiększają możliwości
septyczne.
Provides excellent tissue saturation. Anti-microbial
properties including fungicidal and virucidal activity.
50to 100ml for 1000ml of solution.

Płyn dotętniczy Arthyl 26
Arterial Fluid Arthyl 26
Został specjalnie opracowany do stosowania w
przypadku występowania szczególnie bladej skóry.
Środek ten zawiera substancje zmniejszające
wysuszanie się tkanek.
Prevents tissue dehydration while also providing
alasting, natural pigmentation. Especially effective in
cases of extreme pallor.
40to 90ml for 1000ml of solution.

Płyn dotętniczy Arthex
Arterial Fluid Arthex
Płyn na bazie substytutu lanoliny. Polepsza aktywność
obronną czynników odpowiedzialnych za zniszczenie
zarodków zarazków w tkankach.Właściwość ta,
skoncentrowana na działaniu zmiękczającym,
przywraca skórze właściwą jędrność i wspomaga
działanie osmotyczne. Nie ma ryzyka odwodnienia
nawet przy wysokich stężeniach. 50-80 ml na 1000 ml
roztworu. Zaleca się stosowanie go do wstrzyknięć
wraz z innym płynem dotętniczym.
Contains lanolin substitutes that provide an excellent
cosmetic result. Aids in the conservation of the natural
suppleness of skin tissues. Also recommended for co-
injection with another arterial fluid.
50to 80ml for 1000ml of solution.

1 l 1 l

1 l

1 l

1 l

1 l

1 l

25 l 25 l

25 l

25 l

25 l

Ref. 07000 Ref. 07026

Ref. 07030

Ref. 07070

Ref. 07050

Ref. 07010

Ref. 07020

Ref. 07040

Ref. 07001 Ref. 07027

25 l

Ref. 07051

Ref. 07011

Ref. 07021

Ref. 07041

PŁYNY KONSERWUJĄCE FLUIDS PŁYNY KONSERWUJĄCE FLUIDS

1 l
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Płyn dokorpusowy Thanyl 6
Cavity Fluid Thanyl 6
Słabe stężenie formaldehydu. Natychmiastowe nasycenie
organów poprzez szybkie i silne działanie odwadniające. Swoim
działaniem neutralizuje rozwój zarodków bakterii. Szerokie
spektrum działania grzybobójczych, bakteriobójcze i
wirusobójcze. Bez rozcieńczenia 1000 ml.
Low formaldehyde index. High organic tissue astringency and
extremely fast dehydrating action ensure immediate organ
saturation. Bactericidal, fungicidal and virucidal activity
neutralises micro-organism development. No dilution necessary.
Approximately 1000 ml.

Ardol II
Ardol II
Proszek ultraabsorbujący, dezynfekujący i dezodorujący do
użycia post-mortem. Zdolności absorbcyjne: ponad 10 razy
więcej od swojej objętości początkowej. Jest to produkt
wysokiej jakości o bardzo szerokim zastosowaniu i dający
absolutną pewność. Sposób użycia: rozsypać równomiernie na
dnie trumny przed złożeniem zwłok.
Highly absorbent compound with disinfecting, antiseptic and
deodorising properties, for post mortem use. Absorbs over 10
times the initial volume. Amultipurpose product with higher
performance than usual compounds and providing complete
safety. Procedure: to be spread evenly over the bottom of the
coffin before coffining.

Jednorazowa plastikowa butelka aspiracyjna
Z podziałką 4,5 l
Plastic aspiration bottle graduated 4.5L disposable
Butelka z podziałką. System nie wymagający użycia korka do
aspiracji - pozwala na bezpośrednie podłączenie rurek od
pompy.
Bottle with graduation panels. Manufactured with handle for
easy transport. System not requiring the use of an aspiration
cap. The pump and tubing are directly connected to the bottle.

Jednorazowy pojemnik aspiracyjny zpodziałką 3l
Aspiration bottle disposable
Zamknięty system jednorazowego użytku. Podwójne
zabezpieczenie – zawory z filtrami. Pojemnik z polistyrenu.
One-time use, disposal, closed system. Double security system
including valve and filter. Polystyrene jar.

Pojemnik aspiracyjny
Plastic injection bottle graduated 3L
Pojemnik specjalnie zaprojektowany do 3-litrowej torby do
zasysania ref. 03260. Wytwarzany z wykorzystaniem poliwęglanu
oraz termoplastycznego elastomeru. Wyposażony w z łącza
wielokrotnego użytku. Solidna konstrukcja pojemnika
wytrzymuje mycie w temperaturze 85°C i jest odporna na
sterylizację w autoklawie w temperaturze 110°C
Bottle with graduation panels. Screw-down cap provides a
perfect seal. Cap supplied with all tubing and accessories.
Quick-release connectors, stopcock, and stainless steel one-way
valve.

3-litrowy worek aspiracyjny
Plastic injection bottle graduated 3L
Specjalny worek ssący do wykonywania zabiegów tanatopraksji.
Wyposażony w pojedyncze złącze dla uniknięcia ryzyka z
mieszania płynów. Wyposażony w filtr hybrydowy stwarzający
barierę bakteriologiczną, oraz zabezpieczający przed kontaktem
z zawartością wkładu. Wykonany zniezwykle odpornej folii
polietylenowej. Nie zawieralateksu ani PCV, worki są oznaczone
znakiem CE. Opakowania: pudełka z 24worków
Bottle provided with disposable transport cover. Bottle and
disposable caps can be incinerated. System utilising a removable
aspiration cap, furnished with tubing and accessories.

Plastikowa butelka iniekcyjna z podziałką 4,5l
Plastic injection bottle graduated 4.5L
Butelka z podziałką. Korek szczelnie zakręcany,
dostarczany z rurkami. Szybkozłączki, zawór odcinający
zwrotny w komplecie.
Bottle with graduation panels. Screw-down cap
provides aperfect seal. Cap supplied with all tubing
and accessories. Quick-release connectors, stopcock,
and stainless steel one-way valve.

Plastikowa butelka aspiracyjna
zpodziałką 4,5 l
Plastic aspiration bottle graduated 4.5L
Butelka zaopatrzona w zakrętkę do transportu –plastik przeznaczony
do spalarni odpadów. System pozwalający naużywanie korka do
aspiracji – zaopatrzony w rurki i cały niezbędny osprzęt.
Bottle provided with disposable transport cover. Bottle and
disposable caps can be incinerated. System utilising a removable
aspiration cap, furnished with tubing and accessories.

1 l

0,6 kg

15 kg

4,5 l

3 l

3 l

3 l

Butelka/Bottle

Butelka/Bottle

Korek /Cap

Korek /Cap

Ref. 07060

Ref. 00253

Ref. 00251

Ref. 03253

Ref. 03230

Ref. 03261

Ref. 03260

Ref. 03252

Ref. 03253

Ref. 03229

Ref. 03216

PŁYNY KONSERWUJĄCE FLUIDS

SPECJALNE ŚRODKI CHEMICZNE

INIEKCJA / ASPIRACJA

SPECIAL CHEMICALS

INJECTION / ASPIRATION

INIEKCJA / ASPIRACJA INJECTION / ASPIRATION



28 29

TANATOPRAKSJA – EMBALMING PRODUCTS TANATOPRAKSJA – EMBALMING PRODUCTS

Pompa Elektryczna Duotronic
Duotronic III Electric Pump

Duotronic III wyposażony jest w bardzo lekką motopompę o
mocy 1/8 cv, z dużym natężeniem przepływu bez wstępnego
ciśnienia. Pompa jest urządzeniem typu odśrodkowego z
transmisją magnetyczną. Duotronic III jest wyposażony w
specjalny system mieszania (za pomocą ciśnienia wody)
zapewniający jednorodność mieszanek konserwujących.
Charakterystyka techniczna: podstawa ze stali
kwasoodpornej zaopatrzona w uchwyty – zbiornik na 11
litrów – podziałka litrowa – ciśnienie 15PSI – zasilanie
220V/50 Hz
Wymiary: wysokość – 510 mm – szerokość 430 mm –
głębokość 38 mm – waga 14,2 kg.
DUOTRONICIII features an extralight 1/8HP motor pump,
ensuring considerable outflow without preliminary pressure.
The pump is amagnetic transmission, centrifugal device.
DUOTRONICIII is equipped with amixing system (based on
the principle of the water fountain) allowing homogeneous
mixing.
Specifications: Stainless steel base with handles. 11litre tank,
graduation in litres. 15Psi pressure. 220/mono /50Hz.

Pompa elektryczna przenośna
Portable Electric Pump

Pompap różniowa jakości laboratoryjnej. Solidna i trwała.
Kompaktowa. Dostępna z manometrem lub bez.
Laboratory quality vacuum pump. High performance and
long operating life. Compact, with no required maintenance.
Optional pressure gauge available.

Pompa zasysająco-iniekcyjna
Injection-Aspiration Pump
Wykonana z chromowanego mosiądzu. 2 końcówki stożkowe
do podawania i odzyskiwania płynów. Do rurek o średnicy
7 mm. Suwak w kształcie pierścienia.
Chrome-plated brass construction. 2conical tips for
connection with 7mm diameter injection-aspiration tubing.
O-ring plunger.

Hydro-aspirator
Hydro-aspirator
Łatwy i prosty w obsłudze. Wykonany z chromowanego
mosiądzu. Łatwy w demontażu. Gwint standardowy do
podłączenia hydraulicznego 15x21. Możliwość odwrotnego
montażu w celu oczyszczenia mechanizmu. Okienko
kontrolne z hartowanego szkła.
High-performance unit combining sturdy design with ease of
use. Chrome brass construction. Can be fully dismantled.
Direct connection to tap threads 15x21. Lever provides
reverse flow for vacuum or cleaning aspiration tube. Built-in
viewing panel.

43 cm

165 cm

185 cm

180 cm

Bez
manometru /
Without gauge

Z manometrem
/With gauge

50 cm

145 cm

37 cm

90 cm

Ref. 03239

Ref. 3220A

Ref. 03208

Ref. 03243

Ref. 3220B

INIEKCJA / ASPIRACJA

NARZĘDZIA

NARZĘDZIA sekcyjne

INSTRUMENTATION

DISSECTION INSTRUMENTATION

INJECTION / ASPIRATIONINIEKCJA / ASPIRACJA INJECTION / ASPIRATION

Rurka silikonowa
Tubing
Rurka, której możemy używać w zakresie temperatur -
60ºC do + 200ºC. Bardzo trwała, do sterylizacji w
autoklawie. Odporna na kontakt z formaldehydem.
Tubing which can be used between -60º and +200º.
Extremely hard wearing. Can be sterilised. Reacts well
to contact with formaldehyde.

Zawór zatrzymujący do rurek
Stop tap Connector
2 końcówki stożkowe do podłączenia rurek
iniekcyjnych.
2 conical tips for connection with injection tubing ref.
03247.

Haczyk do naczyń
Aneurysm Hook
Kształt pozwalający na wygodne trzymanie w dłoni.
Posiada specjalne zakończenie pełniące funkcję
separatora.
Design provides excellent grip. Its end can also
function as aseparator.

Haczyk do naczyń
Aneurysm Hook with eye
Narzędzie identyczne jak poprzednie, lecz wyposażone
w otwór do przewlekania nici.
Similar to ref. 03001but with eye to enable ligatures to
be passed around vessels.

Separator
Separator
Praktyczny w użyciu gdyż posiada dwa różne
zakończenia.
Broad flat model. Two different ends make this avery
practical instrument.

1000 mm

90 mm

175 mm

170 mm

160 mm

9 mm

Ref. 03249

Ref. 03142

Ref. 03001

Ref. 03002

Ref. 03004

PVC
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NARZĘDZIA sekcyjne

NOż̇YCZKI I SKALPELE

NOż̇YCZKI I SKALPELEDISSECTION INSTRUMENTATION

SCISSORS AND SCALPELS

SCISSORS AND SCALPELS

Rozwieracz tkankowy
Incision retractor
Maksymalne otwarcie: 90 mm. Opracowany specjalnie
do tanatopraksji, otwiera rozcięcie do preparowania
naczyń – ułatwia wprowadzenie trokara bądź kaniuli.
Przy zaszywaniu obie ręce można mieć wolne.
Specially designed for embalming, this incision retractor
permits artery or vein tubes to be inserted without
difficulty. It also leaves the hands free for suturing.

Nożyczki jelitowe A z kulką
Przeznaczone do preparowania bardzo delikatnych
tkanek, takich jak jelito, bez powodowania uszkodzenia
tkanek otaczających.
Designed for blunt dissection of extremely delicate
tissue such as the gut prevent inadvertent tissue
laceration

Nożyczki jelitowe B z kulką
Przeznaczone do preparowania bardzo delikatnych
tkanek, takich jak jelito, bez powodowania uszkodzenia
tkanek otaczających.
Designed for blunt dissection of extremely delicate
tissue such as the gut prevent inadvertent tissue
laceration

Nożyczki Dauphins
Vigo scissors
Nożyczki proste. Tępo/Ostre.
Straight blunt/sharp.

Nożyczki sekcyjne
Dissecting scissors
Nożyczki proste. Ostro/Ostre.
Straight sharp/sharp.

Nożyczki zakrzywione
Curved scissors
Ostre/Ostre.
Sharp/sharp.

Rozwieracz regulowany
Adjustable incision retractor
Maksymalne otwarcie: 60 mm. Niezastąpiony w
przypadku, gdy warunki nie pozwalają na użycie nr ref.
03007.
An indispensable instrument when retractor ref.
03007cannot be used due to the tension of the incision.

Sonda kierunkowa
Vein Director
Ułatwia dostęp do nacięcia żyły przed użyciem
rozwieracza żylnego, bądź kaniuli.
Grooved vein director used to assist in the introduction
of vein tubes.

130 mm

210 mm

210 mm

125 mm

125 mm

150 mm

150 mm

150 mm

168 mm

140 mm

90 mm

60 mm

Ref. 03007

Ref. 63-21

Ref. 63-21-12

Ref. 03023

Ref. 03024

Ref. 03025

Ref. 03021

Ref. 03022

Ref. 03008

Ref. 03010

Nożyczki jelitowe z kulką
Przeznaczone do preparowania bardzo delikatnych
tkanek, takich jak jelito, bez powodowania uszkodzenia
tkanek otaczających.
Designed for blunt dissection of extremely delicate
tissue such as the gut prevent inadvertent tissue
laceration

120 mm

Ref. NH-076-130

Uchwyt do skalpela ze stali nierdzewnej
PM40
Scalpel Handle Stainless - PM40

Uchwyt do skalpela niebieski PM40
Scalpel Handle PM40 Blue

Ostrze skalpela PM40
PM40 Blades
Opakowanie 10 sztuk.
Packets of 10 blades.

Ostrze skalpela z zaokrąglonym końcem
PM40
Opakowanie 10 sztuk.
Packets of 10 blades.

Ref. A330074

Ref. A330073

Ref. A330097

Ref. A330085

Trzonek do skalpela
Scalpel Handle
Do ostrzy Nr 20 –24 .
To accept blades n°20, to 24.

140 mm

10 sztu./u

10 sztu./u

Ref. 03033
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Ostrza wymienne do skalpela nr 20
Scalpel Blade n°20
Opakowanie 100 sztuk.
Packets of 100 blades.

Ostrza wymienne do skalpela nr 21
Scalpel Blade n°21
Opakowanie 100 sztuk.
Packets of 100 blades.

Ostrza wymienne do skalpela nr 22
Scalpel Blade n°22
Opakowanie 100 sztuk.
Packets of 100 blades.

Ostrza wymienne do skalpela nr 23
Scalpel Blade n°22A
Opakowanie 100 sztuk.
Packets of 100 blades.

Ostrza wymienne do skalpela nr 24
Scalpel Blade n°24
Opakowanie 100 sztuk.
Packets of 100 blades.

Pęseta sekcyjna anatomiczna
Dissecting Forceps
Blunt point

Pęseta sekcyjna anatomiczna wąska
Dissecting Forceps
Fine point

Pęseta Mc Indoe chirurgiczna
McIndoe Forceps

100 szt./u

100 szt./u

100 szt./u

100 szt./u

100 szt./u

125 mm

130 mm

150 mm

200 mm 500 mm

Ref. 03034

Ref. 03035

Ref. 03036

Ref. 03037

Ref. 03038

Ref. 03071

Ref. 03072

Ref. 03073

Ref. 03075 Ref. 3075/50

NOż̇YCZKI I SKALPELE

PĘSETY

Pęsety hemostatyczneSCISSORS AND SCALPELS

FORCEPS

HAEMOSTATIC FORCEPS

Pęseta nosowa Tilley‘a
Tilley's nasal forceps

Pęseta naczyniowa zakrzywiona
Spencer-Wells forceps-curved
Typ Spencer-Welles
Spencer-Wells type.

Pęseta mosquito prosta
Mosquito Forceps-straight

Pęseta John’a Hopkins’a prosta
John Hopkins artery clamp-straight

Pęseta diffenbach’a zakrzywiona
Dieffenbach curved artery clamp

Pęseta naczyniowa prosta
Straight Haemostatic forcep
Typ Spencer-Welles.
Spencer-Wells type.

160 mm

203 mm

127 mm

52 mm

50 mm

125 mm 150 mm 180 mm

Ref. 03078

Ref. 03082

Ref. 03083

Ref. 03086

Ref. 03087

Ref. 03079 Ref. 03080 Ref. 03081

Zaciski naczyniowe SCISSORS AND SCALPELS

Zacisk naczyniowy duży
Learstat forceps

Zacisk naczyniowy średni
Learstat forceps

Zacisk naczyniowy mały
Learstat forceps

195 mm

180 mm

130 mm

Ref. 03088

Ref. 03089

Ref. 03090
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NARZĘDZIA DO DRENAŻU

INIEKCJA

DRAINAGE

INJECTION

Rozchylacz szyjny standardowy

Kaniula dotętnicza szyjna zagięta
Hairpin artery tube

Kaniula dotętnicza zakrzywiona duża
Large curved artery tube

Kaniula dotętnicza zakrzywiona średnia
Medium curved artery tube

Kaniula dotętnicza zakrzywiona mała
Small curved artery tube

Kaniula dotętnicza prosta duża
Large straight artery tube

Kaniula dotętnicza prosta średnia
Medium straight artery tube

Kaniula dotętnicza prosta mała
Small straight artery tube

Kaniula dotętnicza prosta mini
Mini straight artery tube

Kaniula dotętnicza szyjna zakrzywiona
Carotid curved artery tube

Kompletny zestaw kaniul dotętniczych
Complete set of artery tubes
Kaniule wykonane z chromowanego mosiądzu, końcówki
gwintowane zaopatrzone w uszczelki. Przeznaczone
zarówno do standardowych podłączeń stożkowych jak
również do zaworów nr ref. 03140. Nacięcia na każdej
kaniuli (oprócz nr ref. 03139) zabezpieczają je przed
przemieszczaniem. W skład kompletu wchodzą: kaniule
03130-03139, kranik 03140 oraz łącznik redukcyjny do
igieł typu Luer 03141.
These artery tubes, in chrome brass, have a threaded
end fitted with aseal to which both the tapered
connection on the standard model and stopcock ref.
03140can be fitted. Grooves on each tube (except ref.
03139) cut the risk of the tube slipping out of the artery.
Complete set includes tubes ref. 03130 to 03139,
stopcock ref. 03140and Luer adapter ref. 03141.

Średnice kaniul dotętniczych
Tube diameter - actual size

Rozchylacz żylny
Angular forceps

210 mm

157 mm

54 mm

54 mm

54 mm

120 mm

118 mm

118 mm

115 mm

54 mm

8 mm

5 mm

3 mm

2 mm

6 mm

4 mm

3 mm

2 mm

6 mm

120 mm170 mm

20 mm

Ref. 03117

Ref. 03130

Ref. 03132

Ref. 03133

Ref. 03134

Ref. 03135

Ref. 03136

Ref. 03137

Ref. 03138

Ref. 03131

Ref. 03129

Ref. 03119Ref. 03118

8 mm 7 mm 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 1 mm

INIEKCJA INJECTION
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Kaniula dotętnicza szczękowa prosta
Maxillary straight artery tube

Trokar do punkcji średni
Medium Trocar

Trokar do punkcji mały
Small Trocar

Szczotka do czyszczenia trokara
Cleaning rod with brush

Końcówka wymienna
Spare trocar point
Do nr kat. 03193 – 94 – 95. Stal hartowana wysokiej
wytrzymałości.
For ref. 03193, -94, -95. High tensile hardened steel.

Uchwyt
Handle
Do trokarów 03193 - 94 - 95.
For tubes ref. 03193-94-95. Specially designed for
convenient handling.

Trzon do czyszczenia trokarów
Extendable cleaning rod
Zestaw składający się z pokrowca i teleskopowo
rozkładanego trzonu.
Telescopic assembly including sheath and collapsible rod
with threaded end.

Osłona ostrza
Trocar point cap

Zawór odcinający dla kaniul
Stopcock for tubes 3130-3139
Wykonany z chromowanego mosiądzu posiada jeden
koniec stożkowy łączący się z rurką iniekcyjną i drugi
gwintowany wewnętrznie pozwalający na wkręcenie
wszystkich rodzajów kaniul.
This stopcock has atapered connection for an injection
tube on one side and afemale thread on the other for all
models of artery tubes.

Adapter Luer
Luer-Lock adaptor
Gwintowanie zewnętrzne – wkręcany bezpośrednio do
zaworu odcinającego nr kat.03140. Nadaje się do
wszystkich igieł podskórnych o złączu luer.
Male thread screws directly into stopcock ref. 03140.
Suitable for all hypodermic needles with Luer-lock
connection.

Kaniula iniekcyjna„Y”
"Y" injection tube
Pozwala na równoczesne wstrzykiwanie do dwóch arterii.
Chromowany mosiądz.
For simultaneous injections in 2 arteries.

Zestaw 3 trokarów do punkcji
Set of 3Trocars
Trokary ze stożkową końcówką przeznaczone dla nr kat.
03247 i 03249. W zestawie nr kat. 03193, -94, -95, chwyt
nr kat. 03196 oraz szczotka i bagnet do czyszczenia nr
kat. 03200i 03201.
Trocars equipped with atapered end for tubing ref.
03247and ref. 03249. Includes ref. 03193, -94, -95,
handle ref. 03196and cleaning rods ref.03200 and ref.
03201.

Trokar do punkcji duży
Large Trocar

95 mm 450 mm

405 mm

500 mm

25 mm

122 mm

544 mm

40 mm

1 mm 8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Ref. 03139 Ref. 03194

Ref. 03195

Ref. 03201

Ref. 03187

Ref. 03196

Ref. 03200

Ref. 03199

Ref. 03140

Ref. 03141

Ref. 03156

Ref. 03189

Ref. 03193

500 mm

8 mm

INIEKCJA

INIEKCJA /ASPIRACJA

INJECTION

INJECTION / ASPIRATION

INIEKCJA /ASPIRACJA INJECTION / ASPIRATION
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Trokar do nastrzykiwań
Hypodermic trocar
Narzędzie przeznaczone do nastrzykiwania ściany
brzusznej i piersiowej po wykonanej sekcji jak również do
nastrzykiwania okolic obrzękniętych lub odleżynowych.
Mosiężny chromowany trzonek zakończony regulacją
przepływu płynów. Zakończenie stożkowe dla rurek o
średnicy 7 mm. Trokar wykonany z chromowanego
mosiądzu zosłoną wymiennej końcówki.
For thoracic and abdominal wall treatment and for
injecting areas affected by dropsy. Flow control plunger.
7mm diameter tapered connection. Detachable injection
tube, hardened steel point with protective cap.

Końcówka wymienna do nr kat.03154
Spare point for ref 3154
Stal hartowana wysokiej wytrzymałości.
High resistance tempered steel.

Kaniula do odsysania płynów z trzewi mała
Small Cavity aspirator
Wykonana z chromowanego mosiądzu zakończona
cylindrycznym trzpieniem z nacięciami. Może być łatwo
rozkręcona do mycia i dezynfekcji. Połączenie stożkowe
dla rurek 03249.
Tube with perforated spherical head. Unscrews for
cleaning purposes. Tapered connection for tubing ref.
03249.

Kaniula do odsysania płynów z trzewi duża
Large cavity aspirator
Model specjalnie opracowany do odsysania skrzepów.
Główka zaopatrzona w równoległe szczeliny. Może być
łatwo rozkręcona do mycia i dezynfekcji. Połączenie
stożkowe dla rurek 03249.
Special anti-clot model. Tube with multi-slotted head.
Can be fully dismantled for easy cleaning. Tapered
connection for aspiration tubing ref. 03249.

Kaniula nosowa
Nasal aspiration tube
Rurka z chromowanego mosiądzu. Zakończona
perforowaną kulką. Końcówka stożkowa. Dla rurki nr kat.
03249.
Tube with perforated spherical head. Tapered end for
aspiration tubing.

Igła sekcyjna mała
Half-curved needle
Opakowanie 12 szt.
Packets of 12.

Igła sekcyjna
Half curved suture needle
Opakowanie 12 szt.
Packets of 12.

Igła sekcyjna
Half curved suture needle
Opakowanie 12 szt.
Packets of 12.

Iniektor do podawania płynów dokorpusowych
Cavity Injector
Opracowany do użycia z butelkami płynów Hygeco 1
litrowych. Pozwala na szybkie podawanie płynów
bezpośrednio z butelki. Strumień płynu można zatrzymać
zmieniając pozycję trokara umieszczając palec na
dopływie powietrza.
Designed for 1litre ‘Hygeco‘fluid bottles. For quick and
efficient fluid injections straight from the bottle. Outflow
can be stopped by placing afinger over the air hole.
Delrin tip.

Igła podskórna
Hypodermic Needle

Igła podskórna
Hypodermic Needle

Igła podskórna
Hypodermic Needle

Igła podskórna
Hypodermic Needle

Strzykawka podskórna
Hypodermic syringe
Strzykawka do wielu zastosowań, którą każdy laborant
powinien mieć w podstawowym wyposażeniu. Do
wyboru 4 rozmiary igieł. Adapter Luer.
Multipurpose syringe, an essential item of basic
equipment. Four needle sizes available. Luer-Lock
adaptor.

560 mm

24 mm

260 mm

260 mm

175 mm

45 mm

70 mm

100 mm

206 mm

50 mm 1,2 mm

1,2 mm

1,2 mm

1,2 mm

87 mm

100 mm

120 mm

10 ml

4,8 mm

4,8 mm

9,5 mm

9,5 mm

4,5 mm

12 szt./u

12 szt./u

12 szt./u

15,9 mm

41,5 mm

Ref. 03154

Ref. 03155

Ref. 03190

Ref. 03191

Ref. 03192

Ref. 03278

Ref. 03271

Ref. 03272

Ref. 03169

Ref. 03163

Ref. 03164

Ref. 03165

Ref. 03166

Ref. 03161

INIEKCJA PODSKÓRNA

PODAWANIE DOKORPUSOWE

HYPODERMIC INJECTION

CAVITIES

PODAWANIE DOKORPUSOWE

IGŁY I NICI

CAVITIES

NEEDLES AND SUTURE
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Igła chirurgiczna
Half curved post-mortem needle
Opakowanie 12 szt.
Packets of 12.

Igła chirurgiczna
Crescent suture needle
Opakowanie 12 szt.
Packets of 12.

Igła chirurgiczna
Half circle suture needle
Opakowanie 12 szt.
Packets of 12.

Igła chirurgiczna
Crescent suture needle
Opakowanie 12 szt.
Packets of 12.

Igła sekcyjna serpentyna
Serpentine post-mortem needle
Opakowanie 12 szt.
Packets of 12.

Nici sekcyjne – szpulka 50 g (ok.130 m)
Ligature thread
100% len - nr 18.
50 g spool. 100% linen thread nº18.

Nici sekcyjne – szpulka 250 g (ok. 650 m)
Autopsy ligature thread
100% len – nr 18.
250 g spool. 100% linen thread nº18.

Nici sekcyjne – szpulka 250 g (ok. 310 m)
Cosmetic thread
Len kremowy – nr 18.
250 g spool. 100% Ecru linen thread nº18.

Poudre incision
Incision powder
Proszek absorbcyjny na nacięcia. W zetknięciu z
wilgotnymi tkankami tworzy szczelny amalgamat,
wypełniana cięcia, rany itp. Doskonale pochłania wilgoć i
płyny. Butelka 250 ml z dozownikiem .

Absorbent w saszetce
Absorbant Single Dose
Produkt w postaci granulek, który żeluje płyny.
Granulated substance (Sodium Polyacrylate, cross linked)
which gelifies fluids.

Zatyczki do otworów po trokarze
Trocar Buttons
Standardowe do średnicy trokaru. Opakowanie: 100 szt.
Instantaneous leakproof closure for trocar punctures. No
suturing, no puckering, no seepage.

150 mm

55 mm

70 mm

114 mm

127 mm

130 m

650 m

310 m

250 cc

15 gr

100 szt./u

12 szt./u

12 szt./u

12 szt./u

12 szt./u

12 szt./u

Ref. 03274

Ref. 03277

Ref. 03275

Ref. 03276

Ref. 03279

Ref. 03284

Ref. 03285

Ref. 03286

Ref.03385

Ref.00258

Ref.03306

IGŁY I NICI

PRODUKTY WYKOŃCZENIOWE

NEEDLES AND SUTURE

FINISHING PRODUCTS
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Aplikator do zatyczek
Trocar button applicator

Wkładki do ust Armstrong
Armstrong mouth former
Kształtują się naturalnie do kształtu warg i dziąseł oraz
rozstawu uzębienia. Opakowanie: 12 sztuk. Kolor
różowy.
Has acopper wire incorporated to hold shape, and
spacer to give correct distance between jaws. Colour:
pink. Box of 12.

Wkładki do ust forme-bouche
Natural expression mouth former
Przezroczysty winyl z perforacją. Lekkie i giętkie.
Opakowanie 12 szt.
Transparent. The most versatile former available.
Box of 12.

12 szt./u

105 mm

12 szt./u

Ref.03307

Ref.03309

Podtrzymywacz podbródka biodegradacyjny
Biodegradable chin collar
Łatwy w użyciu, mało widoczny, utrzymuje naturalną
pozycję głowy. Biodegradacyjny.
Easy to use, hardly visibly, maintains anatural head
position. Partially hidden by the deceased's shirt.
Biodegradable.

Ref.03311

Ref.3308A

Klej cyjanoakrylowy
Cyanoacrylate glue
Skuteczny do zamykania ust, powiek dolnych i większych
ran. Działa natychmiast również na wilgotnych
powierzchniach. Bezbarwny. Niezastąpią go w tych
czynnościach inne kleje dostępne na rynku.
Lip, eye and incision sealing adhesive. Will set instantly
even on damp surfaces.

3 g

20 g

BIO

L

M

PRODUKTY WYKOŃCZENIOWE PRODUKTY WYKOŃCZENIOWEFINISHING PRODUCTS FINISHING PRODUCTS

Ref.03391

Ref.03392

Nakładki do zamykania oczu - nieperforowane
Plain eyecaps
Wykonane z przezroczystego PCV. W użyciu łatwe i
szybkie. Opakowanie - pudełko 100 szt.
Transparent. Easily and quickly inserted. Pack of 100.

100 szt./u

Ref.03301

PVC

narzędzia INSTRUMENTATION

Nakładki do zamykania oczu – perforowane
Perforated eyecaps
Wykonane z przezroczystego PCV. Utrzymują powieki
zamknięte i nadają naturalną formę gałkom ocznym.
Opakowanie – pudełko 100 szt.
Transparent. Designed to grip the lids and hold them
closed. Gives anatural form to the eye ball. Pack of 100.

Wata chirurgiczna
Surgical absorbant cotton

Paski absorbcyjne
Fluff
Paski absorbcyjne specjalnie opracowane do
zabezpieczania wszelkich naturalnych otworów ciał.
Extraabsorbent wipes. Specially designed to close all the
body’s natural orifices. Providing complete protection
against the escape of body fluids. Packing: 220 pieces.

100 szt./u

500 gr

220 szt./u

140 mm

30 mm

Ref.03303

Ref.03402

Ref.03405

PVC
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NARZĘDZIA NARZĘDZIAINSTRUMENTATION INSTRUMENTATION

Ref.03481
Ref.03482

Designed to carry standard embalmer’s kit. With instrument drawers and
partitioning for bottles and fluids. Black plastic interior. Impact resistant outer
finish, light aluminium corners and imitation burr walnut PVCfacing. Black
plastic handle. Elegant, robust and designed to withstand even the roughest
handling. HYGECOproposes several complete equipment sets, ready-to-use.
Contact the sales department for more information.

Walizka zaprojektowana aby pomieścić standardowe wyposażenie tanatopraktora. Podziały
wewnętrzne składają się z szufladek i przegródek na narzędzia i uchwyty na butelki i płyny. Wykończenie
wewnętrzne –czarny plastik. Zewnętrzne wykończenie lakierowane, wzmocnione narożnikami z
aluminium. Rączka z czarnego plastiku. Bardzo trwała. Walizka tanatopraksja – iniekcja.
Wymiary: długość 540mm – szerokość 200mm – wysokość 440mm.

Walizka na sprzęt do tanatopraksji
Injection Equipment Case
Walizki na sprzęt do tanatopraksji wykonane z najwyższej
jakości materiałów. Posiadają wzmocnione wykończenie
dla uniknięcia odkształceń. Materiał wewnątrz pokryty jest
specjalną powłoką , która umożliwia czyszczenie i
dezynfekcję bez ryzyka uszkodzenia skóry. Walizki
posiadają wzmocnione narożniki i uchwyty umożliwiające
intensywne użytkowanie. Walizka na kompletny zestaw do
tanatopraksji. Przegrody na butelki aspiracja /iniekcja.
Bezpieczne przechowywanie trokarów dzięki dodatkowej
kieszeni . Wydzielone miejsce na rozwieracz tkankowy.
Wymiary: Dł. 450 mm, Szer. 270 mm, Wys. 420 mm
Made with quality materials, our Embalming leather
suitcases, with their grained finish are completely lined to
prevent any distortion. inside is protected by a «TEXTON»
skin that allows CLEANINGand DISINFECTIONwithout
damaging the leather. Based on our experience, we
reinforced the corners and handles to permit an intensive
use. With spaces reserved for aspiration/injection bottle.
Thanks to this cover at the back of the injection jar, the
trocars can be safetly stored. In the interest of practical
detail, the incision retractor has a it's own place so as not
to obstruct the closure of the case.

Walizka na sprzęt do tanatopraksji
Aspiration equipment case
Walizka przeznaczona do przechowywania różnego
rodzaju butelek z dodatkową kieszenią na akcesoria.
Wymiary: Dł. 450 mm, Szer. 210 mm, Wys. 370 mm
Case is designed to holda variety of bottles. Dimensions of
the suitcase : L : 450 mm W: 210 mm H : 370 mm

Walizka na pompę do balsamacji
Small case for embalming pump
Walizka z paskiem na ramię przeznaczona do transportu
pompy do balsamacji. Posiada liczne schowki do
przechowywania akcesoriów.
Wymiary: Dł. 250 mm, Szer. 180 mm Wys. 190 mm
Cases have numerous compartments for instrument
storage. This option is designed to carry our portable
embalming pump. It includes shoulder strap.
Dimensions of the suitcase : L : 250 mm W: 180 mm H:
190 mm

Walizka na sprzęt
Injection Equipment Case

Walizka tanatopraksja – aspiracja
Aspiration equipment case

500 mm

500 mm

450 mm

450 mm

200 mm

200 mm

Ref.03481

Ref.03483

Ref.03484

Ref.03487

Ref.03482

Ref.03483Ref.03487 Ref.03484

Ref.03483

Ref.03484
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Cała nasza gama kosmetyków powstała w oparciu o specjalnie
opracowaną formułę. Dzięki temu pudry mają niepowtarzalne
właściwości kryjące, a jednocześnie pozostają bardzo łatwe w
użyciu. Nasze kremy są bezzapachowe, nie są tłuste - a wręcz
przeciwnie – mając jedwabistą konsystencję równocześnie
doskonale kryją. Duża gama kolorów i możliwość mieszania ich ze
sobą daje nieograniczone możliwości. Będziecie zaskoczeni, że
można nakładać cienką warstwę pudru do samej linii włosów
jednocześnie unikając efektu „maski pośmiertnej”. Pamiętajcie:
nigdy nie używajcie więcej kosmetyku niż jest to konieczne!
Często mniej, znaczy lepiej. Odcienie jasne i cieliste nakładamy na
całą powierzchnię. Żółcie, zielenie, fiolety i kilka odcieni czerwieni
i pomarańczu stosujemy w przypadkach plam pigmentowych,
zasinień, przypalonej skóry etc ...

Our range of cosmetics is specially formulated to ensure aremarkably easy application and exceptional
coverage. Our unscented cremes are not oily, they are silky smooth, while providing good opacity, colour
intensity and miscibility allowing for amatte finish. You will be amazed at your ability to finely spread our
cosmetics right to the hairline, while avoiding the "death mask" appearance. Remember: do not use more
cosmetics than necessary! In this discipline, less is often better. In general, the flesh tones or skin shades
are used as foundations for overall skin tone application. The yellows, greens, purples, some reds and
orange shades are used as concealing shades in the event of apost-mortem stain, jaundice, unbleached
lividity or stubborn bruising.

14 gr 14 gr

PODKŁADY – PUDRY W KREMIE

KOSMETYKI POGRZEBOWE

CREME FOUNDATIONS

FUNERAL COSMETICS

Podkład Natural Tan
Creme Foundation Natural Tan

Podkład Fairest Tone
Creme Foundation Fairest Tone

Ref.88109

Podkład Deep Tan
Creme Foundation Deep Tan

Ref.88066

Podkład Fair Olive
Creme Foundation Fair Olive

Ref.88114

Podkład Light Tan
Creme Foundation Light Tan

Ref.88063

Ref.88064

Podkład Blithe Spirit
Creme Foundation Blithe Spirit

Ref.88038

Podkład Egyptian
Creme Foundation Egyptian

Ref.88107

Podkład Oriental Yellow
Creme Foundation Oriental
Yellow

Ref.88033

Podkład Warm Bronze
Creme Foundation Warm
Bronze

Ref.88105

Podkład Yellow
Creme Foundation Yellow

Ref.88005

Podkład White
Creme Foundation White

Ref.88002

Podkład Ebony
Creme Foundation Ebony

Ref.88071

Podkład Warm Peach
Creme Foundation Warm Peach

Ref.88088

Podkład Auguste Light
Creme Foundation Auguste
Light

Ref.88092 Podkład Dark Bronze
Creme Foundation Dark
Bronze

Ref.88104

Podkład Medium Bronze
Creme Foundation Medium
Bronze

Ref.88102 Podkład Light Olive
Creme Foundation Light Olive

Ref.88115

Podkład Medium Olive
Creme Foundation Medium
Olive

Ref.88116

Podkład Alabaster
Creme Foundation Alabaster

Ref.88121

Podkład Auguste
Creme Foundation Auguste

Ref.88094

Podkład Soft Pink
Creme Foundation Soft Pink

Ref.88123

Podkład Light Bronze
Creme Foundation Light
Bronze

Ref.88098

Podkład Warm Honey
Creme Foundation Warm Honey

Ref.88174

Podkład Natural Bronze
Creme Foundation Natural
Bronze

Ref.88100
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Cień Dark Plum
Eye shadow - Dark Plum

Ref.88080

Cień Mint Green
Eye shadow - Mint Green

Ref.88027

Cień Dark Ebony
Eye shadow - Dark Ebony

Cień Maroon
Eye shadow - Maroon

Ref.88082

Cień Dark Purple
Eye shadow - Dark Purple

Ref.88042

Cień Plum
Eye shadow - Plum

Ref.88079

Cień Deep Misty Blue
Eye shadow - Deep Misty Blue

Ref.88046Cień Purple Passion
Eye shadow - Purple Passion

Ref.88040

Cień Deep Moka
Eye shadow - Deep Moka

Ref.88069

Cień Thunder Grey
Eye shadow - Thunder Grey

Ref.88053

Cień Deep Yellow
Eye shadow - Deep Yellow

Ref.88034

Cień Forest Green
Eye shadow -Forest Green

Ref.88029 Ref.88072

Kolory czerwone, lub te, które posiadają pigmenty na bazie
czerwieni są używane do nadania naturalnego wyglądu skóry.
Nakładając je jako uzupełnienie podkładu będziecie zaskoczeni
rezultatem. Stosowane z umiarem mogą również służyć jako
eye-liner, bądź cień do powiek. Korektory pudru pozwala
przywrócić naturalny wygląd w sytuacji, gdy wcześniej zrobiony
makijaż okazał się zbyt ciężki.

Rozświetlające i cieniujące korektory pudru, które pozwolą
odzyskać naturalny wygląd skóry, w przypadku gdy pierwsze
kosmetyki przysłoniły jej urodę.

The highlighting and shadowing shades allow you to restore the
natural look to your subject in the event that your initial
cosmetizing obscured their features.

These colours that are either rouges or have reddish hues are
designed to help return the lifelike appearance or healthy glow to
the skin, greatly enhancing the appearance of the deceased. Use
creme rouge sparingly as a litlle will blend nicely into the foundation
and will go along way. If used in moderation, some of the lining
colours are appropriate as eye lining and eye shadow shades.

7 gr

7 gr

7 gr

7 gr

CIENIE DO POWIEK KOREKTORY PUDRU, RÓŻECREME EYE SHADOWS CONCEALING SHADES

Korektor Bronze Blush Dark
Concealing shade - Bronze
Blush Dark

Ref.88096

Korektor Bronze Blush Light
Concealing shade - Bronze
Blush Light

Ref.88090

Korektor Coral Blush
Concealing shade - Coral Blush

Ref.88137

Korektor Deep Gold Highlight
Concealing shade - Deep Gold
Highlight

Ref.88106

Korektor Deep Highlight
Concealing shade - Deep
Highlight

Ref.88101

Korektor Light Highlight
Concealing shade - Light
Highlight

Ref.88110

Korektor Medium Highlight
Concealing shade - Medium
Highlight

Ref.88111
Korektor Rose Blush
Concealing shade - Rose Blush

Ref.88095

Korektor True Red Blush
Concealing shade - True Red
Blush

Ref.88141
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Proponujemy 3 odcienie „męskie” – normalnie bardzo trudne
do uzyskania oraz 5 odcieni „damskich” – tych najbardziej
popularnych. Ich receptura pozwala łatwo nakładać je na usta
dając wykończenie satynowe. Jeżeli chcemy złagodzić odcień
wystarczy nałożyć odrobinę sypkiego pudru naturalnego.

3 often difficult to find male shades as well as five very popular
female shades. Our formula- tion flows easily from your brush to
the lips and yields a low gloss, satin finish. If you need to tone down
the finish a bit more, use an application of our translucent face
powder lightly applied. Our lip colours as the final application to
your lip closure will be the finishing tough.

Zestaw szminek damskich
Women Lip Palette

Ref.30285

Ref.30285

SzminkaClassic Rose
Lip creme Classic Rose
for women

Ref.88193

Szminka Garnet
Lip creme Garnet for
women

Ref.88195

Szminka Nude
Lip creme Nude for
women

Ref.88192

SzminkaPlum Wine
Lip creme Plum Wine for
women

Ref.88196

SzminkaSoft Cherry
Lip creme Soft Cherry for
women

Ref.88194

SzminkaAutumn Rust -
męska
Lip creme Autumn Rust for
men

Ref.88190

SzminkaEbony - męska
Lip creme Ebony for men

Ref.88191

SzminkaSandalwood –
męska
Lip creme Sandalwood for
men

Ref.88197

Zestaw szminek męskich
Men Lip Palette

Paleta pięciu szminek w pięciu odcieniach "damskich" oraz "męskich" najbardziej popularnych. Ich
receptura pozwala łatwo nakładać je na usta dając wykończenie satynowe. Jeżeli chcemy złagodzić
odcień wystarczy nałożyć odrobinę sypkiego pudru naturalnego.

W skład zestawu 30285 wchodzi:
Savage ref. 88220, Garnet ref. 88295, Nude ref. 88292, Plum Wine ref. 88296, Soft Cherry ref.
88294
W skład 30281 wchodzi:
Autumn Rust ref. 88290, Dorothy ref. 88219, Ebony ref. 88291, Kiss Me ref.88214, Sandalwood ref.
88297

Stack of five very popular female and male shades. Our formulation flows easily from your brush to the
lips and yields a low gloss, satin finish. If you need to tone down the finish a bit more, use an application
of or translucent face powder lightly applied. Our lip colours as the final application to your lip closure will
be the finishing tough.
30285 includes:
Savage ref. 88220, Garnet ref. 88295, Nude ref. 88292, Plum Wine ref. 88296, Soft Cherry ref. 88294
30281 includes: Autumn Rust ref. 88290, Dorothy ref. 88219, Ebony ref. 88291, Kiss Me ref.88214,
Sandalwood ref. 88297

Ref.30281

Ref.30281

SZMINKI LIP COLOURS
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OŁÓWKI DO MAKĲAŻU

PUDRY SYPKIE

WOSKI DO MODELOWANIA

KREMY

LINING PENCILS

FACE POWDER

MODELING WAX

CREMES

Ołówki do makijażu podkreślają kontury ust i
oczu, a także brwi. Ołówki mają taką samą
kolorystykę jak podkłady i świetnie nadają się
do wykończenia makijażu. Niezbędne w
każdym zestawie.

Pudry sypkie służą do utrwalenia podkładu.
Lekkie, pozwalają wyrównać makijaż. Dostępne
w 3 odcieniach:
Jasny: delikatnie barwi, nadaje się do makijażu
skóry o karnacji od jasnej do średniej.
Naturalny: nie zmienia kolorystyki podkładu,
idealny do wykończenia makijażu ust.
Ciemny: używany do wyjątkowo ciemnej
karnacji skóry.
Face Powders are used to set cremem based
makeup. Our non - clumping powder formulation
proves very helpful to the cosmetician in ease of use
and reduced mess. Available in 3 shades:
Translucent is a neutral setting powder which will not
change or dull colors and therefore is deal, among
many other things, for use on a lip makeup.
Light: translucent light powder which works well to
set light to medium skin tone makeup. Dark: is used
to set makeup on very dark skin shades.

Lining Pencils can help tremendously in the eye
lining, eye brow filling and lip lining of your
subject. Our smooth and creamy formulation is
like cream make-up.
Important tools in any cosmetizing kit.

Puder sypki różowy
Rose face powder

Ołówek Black
Lining Pencil - Black

Ref.88310

Ołówek Bronze
Lining Pencil - Bronze

Ref.88315

Ołówek Charcoal Gray
Lining Pencil - Charcoal Grey

Ref.88309

Ołówek Coral
Lining Pencil - Coral

Ref.88313

Ołówek Medium Brown
Lining Pencil - Medium Brown

Ref.88306

Ołówek Natural
Lining Pencil - Natural

Ref.88320

Ołówek Pink
Lining Pencil - Pink

Ref.88312

Ołówek Red
Lining Pencil - Red

Ref.88317

Ołówek Tawny
Lining Pencil - Tawny

Ref.88319

Puder sypki jasny
Light face powder

Puder sypki jasny
Light face powder

20 gr

Puder sypki ciemny
Dark face powder

150 gr Ref.03365

Puder sypki ciemny
Dark face powder

Ref.88613

141 gr

Puder sypki naturalny
Neutral face powder

Ref.88623

20 gr

Puder sypki naturalny
Neutral face powder

Ref.88614

141 gr Ref.88624

20 gr Ref.88611

141 gr Ref.88621

Certainly the most important and versatile professional
cosmetizing item in our line. Our waxhas aconsistency that
allows for all facets of post-mortem waxuse in asingular
product. Use it as alip wax, to hide an incision, or to fill an
orifice during restorative cosmetizing.

Najważniejszy i najbardziej uniwersalny z gamy naszych
kosmetyków. Wosk do modelowania pozwala na
wielofunkcyjne zastosowanie:
1. wosk do ust
2. maskowanie nacięć
3. odtworzenie części twarzy
4. zatykanie otworów.

Utrwalacz wosku
Flexible wax sealer
Utrwalacz wosku stosowany jest jako uzupełnienie. Nadaje
powierzchni „plastikową” powłokę. Pędzelkiem z butelki
nakładamy kilka warstw na wosk. Schną one bardzo szybko,
pozwalając na natychmiastowe stosowanie kosmetyków.
Optionally used to add a thin plastic-like layer over the top of
an area treated with the modeling wax. Simply brush the sealer
over the wax using the brush cap included or using a larger
brush if so desired. Apply make-up over the sealed wax as you
would any skin.

Krem do masażu
Massage cream
Służy również jako podkład przed nałożeniem pudrów w
kremie.
Can be used as a base for cosmetic cream or powder.

Krem nawilżający
Moisturising cream

Wosk do modelowania
Modeling wax

Wosk do modelowania
Modeling wax Ref.88582

Ref.88581

Ref.88584

Ref.03361

Ref.03360

Ref.03362

Ref.03359

196 gr

49 gr

29 ml

50 gr

50 gr

500 gr

500 gr
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PROADHESIF

ZMYWACZ KOSMETYCZNY

UTRWALACZ MAKĲAŻU

GĄBKI I INNE AKCESORIAPROADHESIVE

MAKE-UP REMOVER

SETTING SPRAY

PUFFS AND ACCESSORIES

Służy do klejenia powiek i ust.
Pokryć klejem obydwa brzegi do sklejenia (korek butelki
wyposażony jest w pędzelek), zostawić na chwilę do wysuszenia.
Docisnąć dwa brzegi do siebie, wyrównać i przytrzymać chwilę.
Zaletą kleju jest to, że nie pozostawia „skorupy” i nie pęka. Chcąc
powtórzyć zabieg wystarczy użyć rozpuszczalnika (nr ref. 88521,
88522)
It is used to fix any element, such as the eyelids or lips. It does not crust
or create a flakiness. If removal is required, apply Pro-adhesive remover
(ref. 88521, 88522)

Zmywacz kosmetyczny usuwa nadmiar kosmetyków. Dodany do
wosku zmiękcza go. Zmywa kosmetyki z włosów. Można nim
czyścić pędzle.
Cleans make-up out of hair that may have been inadvertently coloured.
Softens modeling wax prior to applying makeup. Cleans the skin and
brushes.

Klej
Pro-adhesive

Zmywacz kosmetyczny
Makeup remover

Rozpuszczalnik kleju
Pro-adhesive remover

Zmywacz kosmetyczny
Makeup remover

Rozpuszczalnik kleju
Pro-adhesive remover

Zmywacz kosmetyczny
Makeup remover

Utrwalacz (w spray’u) może być używany jako uzupełnienie pudru
sypkiego. Nadaje się też do utrwalenia fryzur.
Can be used in addition to face powder, lying a thin smudge proof
layer over the make-up. Helpful as a hair setting spray.

Nożyczki
Scissors

Ref.88450

Szpatułka płaska do mieszania
Flat mixing spatula

Ref.88452

Gąbka Lateksowa (6 szt.)
Latex wedge (by 6)

Ref.88441

Gąbka Lateksowa (12szt.)
Latex wedge (by 12)

Gąbka Lateksowa (32 szt.)
Latex wedge (by 32)

Ref.88442

Ref.88443

6 szt./u

12 szt./u

32 szt./u

Gąbka Lateksowa (32 szt.)
Latex wedge (by 32) Bulk 32 szt./u

Ref.88444

Szpatułka
Spatula n.10
Pour l’application des cires.
For application of wax.

Ref.03334

Ref.88510

Ref.88552

Ref.88521

Ref.88553

Ref.88522

Ref.88554

Ref.88698

29 ml

29 ml

58 ml

58 ml

236 ml

236 ml

58 ml

Paletka stalowa do mieszania
Stainless steel mixing palette

Ref.88458

Grzebyk do brwi i rzęs
Eyebrow/Lash comb

Ref.88428

Szpatułka podwójna
Double ended spatula

Ref.88454
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ZESTAWY KOSMETYCZNE ZESTAWY KOSMETYCZNECOSMETIC KITS COSMETIC KITS

Zestaw podstawowy
Basic cosmetic kit

Zestaw deluxe
Deluxe cosmetic kit

Zestaw master
Master kit

Zestaw do toalety pośmiertnej Evolution II
Cosmetic Kit Evolution II

Contains:
8 – 14g Creme Foundations
2 – 7g Creme liners
1 – Modeling Wax
3 – Face Powders
1 – Liner Pencil
1 – Lip Palette
4 – Brushes
1 – 6 Pack LatexSponges
1 – Powder Puff

Contains:
12 – 14 g Creme

Foundations
3 – 7g Creme liners
2 – Modeling Wax
1 – Large Face Powder
2 – Small Face Powders
2 – Liner Pencils

1 – Lip Palette
6 – Brushes
1 – Make-up Remover
1 – Spatula
1 – Mixing Palette
1 – 12 Pack Latex Sponges
1 – Powder Puff

Contains:
6 – 14g Creme Foundations
5 – 7g Creme liners
2 – Modeling Wax
3 – Large Face Powders
3 – Liner Pencils
2 sets – Lip Palette
8 – Brushes
1 – Make-up Remover

2 – Spatulas
1 – Mixing Palette
1 – Scissors
1 – Setting Spray
1 – Pro Adhesive
1 – Pro Adhesive Remover
1 – 12 Pack Latex Sponges
1 – Powder Puff

Contains:
03001 Aneurysm hook
03023 Vigo scissors
03071 Dissection forceps
03271 Half curved suture needle
7.5 cm
03276 Crescent suture needle
10cm (12)
03284 Ligature thread

03303 Eye caps
88402 Flat brush size 1
03336 Foundation brush
03337 Powder brush
03360 Moisturiser
03361 Massage cream
03363 White face powder
03364 Brown face powder
1 - perfumy 50 ml

Ref.20010A

Ref.20020A

Ref.20030A

Ref.03331

380 mm

440 mm

515 mm

315 mm

300 mm

315 mm

370 mm

350 mm

80 mm

90 mm

120 mm

90 mm

1,4 kg
3,8 kg

3 kg

W skład zestawu wchodzą:
8 – Podkłady w kremie 14g
2 – Korektory/róże w kremie 7 g
1 – Wosk do modelowania
3 – Puder sypki
1 – Ołówek do makijażu
1 – Paleta szminek
4 – Pędzle
1 – Paczka gąbek lateksowych 6 szt.
1 – Puszek

W skład zestawu wchodzą:
12 – Podkłady

w kremie 14g
3 – Korektory/róże

w kremie 7 g
2 – Woski do modelowania
1 – Duży puder sypki
2 – Małe pudry sypkie
2 – Ołówki do makijażu

1 – Paleta szminek
6 – Pędzli
1 – Zmywacz kosmetyczny
1 – Szpatułka
1 – Paletka do mieszania
1 – Paczka gąbek

lateksowych 12 szt
1 – Puszek

W skład zestawu wchodzą:
16 – Podkłady w kremie 14g
5 – Korektory/róże w kremie

7 g
2 – Woski do modelowania
3 – Duże pudry sypkie
3 – Ołówki do makijażu
2 – Paleta szminek
8 – Pędzli
1 – Zmywacz kosmetyczny

2 – Szpatułki
1 – Paletka do mieszania
1 – Para nożyczek
1 – Utrwalacz makijażu
1 – Klej kosmetyczny
1 – Zmywacz kleju
1 – Paczka gąbek lateksowych

12 szt.
1 – Puszek

W skład zestawu wchodzą :
03301 – Haczyk do naczyń
03023 – Nożyczki Dauphins
03071 – Pęseta sekcyjna

anatomiczna
03271 – Igła sekcyjna prosta

7,5 cm (12)
03276 – Igła chirurgiczna

zakrzywiona 10 cm
(12)
03284 – Nici sekcyjne
03303 – Nakładki na oczy
03360 – Krem nawilżający

03361 – Krem do masażu
03363 – Puder biały
03364 – Puder ciemny
03447 – Rękawice do

tanatopraksji duże
88076 do 88174 Podkłady –

pudry w kremie (6)
034444 – Bluza bawełniana
biała rozm.52, grzebień,
maszynka do golenia, wata,
paski absorbcyjne
3 – pędzle
1 - perfumy 50 ml
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WORKI NA ZWŁOKI WORKI NA ZWŁOKI

WÓZKI NA TRUMNY

WÓZKI HARMONĲKOWE

BODY BAGS BODY BAGS

COFFIN SUPPORTS

COFFIN TROLLEYS

Worek na zamek prosty
Body bag with zipper
Worek z 4 wzmocnionymi filią uchwytami i prostym
zamkiem. Dołączone są rękawiczki jednorazowe.
Wytrzymałość do 160 kg.
Bag with 4 fili-reinforced handles and zipper.
Disposable gloves are included. Strength up to 160 kg.

Worek do ekshumacji
Exhumation Bag
Worek w formie trumny przeznaczony do transportu
szczątków ludzkich po ekshumacji. Ułatwia
przenoszenie z zachowaniem nieodzownych środków
higieny. Wykonany z czarnego PCV (grubość : 235
mikronów), bardzo mocny. Zaopatrzony w metalowy
zamek błyskawiczny.
Coffin-shaped pouch designed for collecting
exhumed remains. Allows easy handling while
maintaining ahigh standard of hygiene. Extrastrong
black speckled PVC (thickness: 235microns). Housse
forme cercueil conçue pour recueillir les restes
mortels lors des exhumations.

Worek na szczątki
Bone Bag

Wózek do kaplicy
Wózek harmonijkowy, przeznaczony głównie do eksportacji z domu. Ułatwia przełożenie ciała z łóżka do
trumny. Po złożeniu zajmuje mało miejsca w karawanie. Solidna stalowa konstrukcja , pokryta piecowo
mikowanym żelazem – bardzo odporna warstwa ochronna. Koła skrętne o średnicy 10 cm , dwa
wyposażone w hamulce. Udźwig: 260 kg.
Wymiary :
Rozłożony : 46 szer. x 98 dł. x 37 wys.
Złożony : 46 szer. x 12 dł. x 50 wys.

Worek na taśmę
Body bag with tape
Worek na taśmę samoprzylepną, występuje bez
uchwytów. Dołączone są rękawiczki jednorazowe.
Wytrzymałość do 160 kg.
Body bag for adhesive tape, occurs without handles.
Disposable gloves are included. Strength up to 160 kg.

220 cm 210 cm

76 cm

30 cm

220 cm

90 cm 62 cm

70 cm

30 cm

90 cm

Ref.03426A Ref.00244

Ref.00246

CA.001

Ref.00237

BIO

BIO

Worek typu „C” wzmocniony kołkami
Body bag type "C" reinforced with pegs
Worek z 4 lub 6 uchwytami, wzmocnione kołkami.
Wytrzymałość do 180 kg.
Bag with 4 or 6 handles, reinforced with pegs.
Strength up to 180 kg. BIO

Worek typu „C” wzmocniony folią
Bag for corpse type "C" reinforced with foil
Worek z 4 lub 6 uchwytami, wzmocnione folią.
Dołączone są rękawiczki jednorazowe.
Bag with 4 or 6 handles, reinforced with foil.
Disposable gloves are included. BIO

Bransoletki identyfikacyjne
Identification Bracelet
Plastikowe elastyczne bransoletki z miejscem na wpisanie danych
przeznaczone dla służb pogrzebowych i szpitalnych. Pozwalają na
uniknięcie ewentualnych pomyłek podczas transportu i
przemieszczania ciała.
Plastic bracelets with tag and tag holder for funeral and hospital
services. Avoids any confusion during body transfer and handling.
Standard size: adult/child. Also available in infant size. Packaged in
boxes of 100 bracelets.

220 cm

220 cm

100 cm

100 cm

Ref.03430

Ref.03425

Ref.00225
Adult

Ref.00232
Child

100 szt./u

250 szt./u

PVC

PVC

PVC

9 kg
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WÓZKI HARMONĲKOWE COFFIN TROLLEYS

Wózek stal-mosiądz
Wózek harmonijkowy , przeznaczony głównie do przewozu trumny. Eleganckie , składane rączki
mosiężne . Po złożeniu zajmuje mało miejsca w karawanie lub kaplicy. Solidna stalowa konstrukcja ,
pokryta piecowo mikowanym żelazem – bardzo odporna warstwa ochronna. Koła skrętne o średnicy 10
cm , dwa wyposażone w hamulce. Udźwig: 260 kg.
Wymiary :
Rozłożony : 52 szer. x 96 dł. x 50 wys.
Złożony : 50 szer. x 12 dł. x 67 wys.

Wózek samochodowy
Wózek harmonijkowy dostosowany specjalnie do załadunku trumny do karawanu. Przemyślane i
dostosowane do takiego przeznaczenia wymiary oraz łatwość przewozu i obsługi. Po złożeniu zajmuje
wyjątkowo mało miejsca w karawanie. Nie ma mniejszego na rynku. Solidna stalowa konstrukcja ,
pokryta piecowo mikowanym żelazem – bardzo odporna warstwa ochronna. Koła o średnicy 10 cm ,
dwa wyposażone w hamulce. Udźwig: 190 kg.
Wymiary :
Rozłożony : 16 szer. x 12 dł. x 68 szer.
Złożony : 40 szer. x 100 dł. x 52 szer.

Wózek katafalk
Duży wózek składany pionowo, dostosowany specjalnie do transportu po nierównych nawierzchniach
cmentarzy. Składane , elegenckie mosiężne rączki oraz mosiężny krzyż sprawiają , że może być używany
jako mobilny katafalk w czasie ceremonii. Dodatkową jego zaletą jest to , że po złożeniu zajmuje bardzo
mało miejsca w kaplicy . Solidna stalowa konstrukcja , pokryta piecowo mikowanym żelazem – bardzo
odporna warstwa ochronna. Koła skrętne o średnicy 20 cm , dwa wyposażone w hamulce. Udźwig:
260 kg.
Wymiary :
Rozłożony : 62 szer. x 140 dł. x 65 wys.
Złożony : 62 szer. x 20 dł. x 130 wys.

Wózek GIGA
Składany wózek z piecowo malowanej stali. W pozycji otwartej słuzy do przwozu trumien na cmentarzu
, szczególnie przydatny w trudnym , nierównym terenie. Złożony ułatwia przwożenie trumien w
magazynach. Wyposazony w 4 kółka skrętne o średnicy 260 x 85 . Opony pneumatyczne z hamulcami.
Wymiary : Rozłożony : 60 szer. x 130 dł. x 60 wys. Złożony : 60 szer. x 100 dł. x 32 wys. Udźwig: 260 kg.

CA.003

CA.004

CA.005

CA.012

13 kg

10 kg

25 kg

24 kg

Wózek easy-stal
Możliwośc regulacji wysokości: minimalna 73cm a maksymalna 90/95 cm
6 kółek o średnicy 125 mm, w tym 4 kółka skrętne
Udźwig 260 kg
Wymiary :
Rozłożony : 55 szer. x105 dł. X 73 wys.
Wymiary wózka po złożeniu: 52 szer. X 13 dł. X 75 wys.

CA.007

19 kg

Wózek Vito 2
Harmonijkowy wózek , przeznaczony w szczególności dla samochodów marki Mercedes Vito. Solidna
stalowa konstrukcja, pokryta piecowo mikowanym żelazem, posiada mosiężne raczki.
Wymiary:
Rozłożony: 70 szer. X 190 dł x 43 wys.
Złożony: 70 szer. X 17 dł. X 52 wys.

10 kg

CA.013
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Kozły pod trumnę (para)
Coffin Trestles (per pair)

Pokrowiec dla nr kat. 00280
Coffin Trestle carry pouch

Katafalk
Catafalque
Ruchomy katafalk wykonany z dębowych płyt
pokrytych melaminą, wyposażony w 4 kółka, w
tym 2 z hamulcami. Możliwość łatwych
manewrów, ładne wykończenie.
Wykorzystywany w domach pogrzebowych i w
trakcie nabożeństw pogrzebowych.
Oak style catafalque with 4 rotating wheels. 2
with brakes. Easy to manoeuvre. Suitable for
coffin display in funeral parlours or during the
ceremony.

Fold awaytrestles made of steel tubes with
plastic caps. PVC supports for the coffin.
Light, stable and flexible. Packs awayeasily
and can be stored in avehicle. Designed for
use in funeral parlours or during the cere-
mony.

Idealny do transportu kozłów.
Ideal for carrying trestles ref. 00280.

Składane kozły. Zbudowane z chromowanych
rurek stalowych z plastikowymi obręczami i
gumowymi podkładkami. Lekkie, stabilne.
Bardzo łatwe i uniwersalne w użyciu, zajmują
mało miejsca w samochodzie. Zastosowanie:
wystawianie w domach pogrzebowych i w
trakcie nabożeństw pogrzebowych.

Ref. 00280

Ref. 00281

Ref. 00259

64-45 cm

63 cm

160 cm

48 cm

55-38 cm

48 cm

Góra /
top 40
cm
podstaw
a/ base
50 cm

45-38 cm
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