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LEPŠIA KVAL

OBVÄZOVÝ MATERIÁL
GÁZA - NESTERILNÁ
Bielená hydrofilná gáza je vyrobená zo 100% bavlny s hustotou
tkania 17 nití/cm². Dodáva sa v nesterilnom balení v rolke, poskladaná v zložkách alebo v 4-vrstvových pásoch. Každá rolka a zložka je zabalená samostatne v PE fólii. Gáza v páse je navinutá na
cievke po 2 x 40 m v papierovom obale a v spoločnom PE obale.

Objed. číslo

Názov

101025028
101025030
101025031
101025077
101025008
101025002

Gáza v rolke
Gáza skladaná
Gáza skladaná
Gáza skladaná
Gáza skladaná v páse
Gáza - prierezy

Rozmer

Kartonáž

90 cm x 10 m
90 cm x 100 m
100 cm x 100 m
120 cm x 100 m
7 cm x 40 m
38 x 28 cm

30 ks
3 bal
3 bal
3 bal
12 bal
6 bal

Fakturačná
jednotka
1 ks
bal/100 m
bal/100 m
bal/100 m
bal/2 x 40 m
bal/500 ks

KOMPRESY Z GÁZY - NESTERILNÉ
Kompresy sú vyrobené z bielenej gázy zo 100 % bavlny. Gáza je tkaná v počte 17 nití/cm² a je zložená do 8 vrstiev.
Kompresy sú balené v papierovom obale po 100 kusoch.
Objed. číslo

Názov

101040018
101040016
101040017
101040029

Kompres z gázy - nesterilný
Kompres z gázy - nesterilný
Kompres z gázy - nesterilný
Kompres z gázy - nesterilný

Rozmer

Kartonáž

5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm

100 bal
50 bal
50 bal
50 bal

Fakturačná
jednotka
bal/100 ks
bal/100 ks
bal/100 ks
bal/100 ks

KOMPRESY Z NETKANÉHO TEXTILU - NESTERILNÉ A STERILNÉ
Kompresy sú vyrobené z netkaného textilu, zo zmesi 70 % viskózy a 30 % polyesteru o plošnej hmotnosti 30 g/cm².
Savosťou sú porovnateľné so savosťou kompresov z gázy. Tkanina nezanecháva mikroskopický prach a je skladaná
do štyroch vrstiev. Kompresy sú balené v papierovom obale po 100 kusoch.
Objed. číslo

Názov

101040005
101040006
101040007

Kompres z netkaného textilu - nesterilný
Kompres z netkaného textilu - nesterilný
Kompres z netkaného textilu - nesterilný

Rozmer

Kartonáž

5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm

50 bal
50 bal
50 bal

Fakturačná
jednotka
bal/100 ks
bal/100 ks
bal/100 ks

TAMPÓNY STÁČANÉ Z GÁZY - NESTERILNÉ A STERILNÉ
Tampón je vyrobený z bielenej gázy zo 100 % bavlny. Gáza je tkaná v počte 17 nití/cm². Rozmer tampóna je odvodený od veľkosti gázového prierezu, z ktorého je tampón stáčaný. Tampóny - NESTERILNÉ sú balené po 100 alebo
50 kusoch. Tampóny - STERILNÉ sú balené v papierovom obale po 5 kusoch.
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Objed. číslo

Názov

101030015
101030016
101030048
101030024
101030018
101030017
101030023

Tampóny stáčané z gázy - nesterilné
Tampóny stáčané z gázy - nesterilné
Tampóny stáčané z gázy s RTG vláknom - nesterilné
Tampóny stáčané z gázy - nesterilné
Tampóny stáčané z gázy - nesterilné
Tampóny stáčané z gázy - nesterilné
Tampóny stáčané z gázy, 2 vrstvy - nesterilné

Rozmer

Kartonáž

10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 15 cm
18 x 20 cm
20 x 24 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm

100 bal
100 bal
100 bal
80 bal
80 bal
50 bal
50 bal

Fakturačná
jednotka
bal/100 ks
bal/100 ks
bal/100 ks
bal/100 ks
bal/100 ks
bal/50 ks
bal/50 ks

OBVÄZOVÝ MATERIÁL
OBVÄZ HYDROFILNÝ PLETENÝ - NESTERILNÝ
Hydrofilné obväzy sú vyrábané z kvalitnej viskózovej striže, ktorá im dodáva potrebnú savosť a jemnosť. Majú pevný pletený okraj. Obväz sa dá ľahko priečne a
pozdĺžne roztrhnúť. Sú vhodné na fixáciu krytia rany. Obväzy sú balené v PE fólii po 10 kusov.
Objed. číslo

Názov

101010008
101010009
101010010
101010011
101010012
101010013
101010014

Obväz hydrofilný pletený
Obväz hydrofilný pletený
Obväz hydrofilný pletený
Obväz hydrofilný pletený
Obväz hydrofilný pletený
Obväz hydrofilný pletený
Obväz hydrofilný pletený

Rozmer

Kartonáž

6 cm x 5 m
8 cm x 5 m
10 cm x 5 m
12 cm x 5 m
14 cm x 5 m
16 cm x 10 m
20 cm x 10 m

900 ks
650 ks
600 ks
500 ks
400 ks
180 ks
160 ks

Fakturačná
jednotka
bal/10 ks
bal/10 ks
bal/10 ks
bal/10 ks
bal/10 ks
bal/10 ks
bal/10 ks

OBVÄZ ELASTICKÝ KREPOVÝ
Obväz elastický krepový je výrobeny z nebielenej bavlny (97 %) a spandexových vlákien(3 %). Obväz je tkaný, obväzy sú navinuté v požadovanej dĺžke so sponkami balené po 1 ks v PE vrecku s potlačou. Plošná hmotnosť: 70 g.
Dĺžka v napnutom stave: 5 m. Obväz elastický krepový má ťažnosť 100 %.
Objed. číslo

Názov

101020172
101020173
101020174
101020175

Obväz elastický krepový so sponkami
Obväz elastický krepový so sponkami
Obväz elastický krepový so sponkami
Obväz elastický krepový so sponkami

Rozmer

Kartonáž

8 cm x 5 m
10 cm x 5 m
12 cm x 5 m
14 cm x 5 m

480 ks
240 ks
240 ks
240 ks

Fakturačná
jednotka
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

OBVÄZ VYSOKOELASTICKÝ
Vysokoelastický, fixačný obväz. Ťažnosť nad 160 %. Je vyrobený z mäkkej tkaniny s veľkým podielom bavlnených
vlákien. Obväz je možné používať aj na oblých častiach tela. Obväzy sú balené v PE fólii po 20 kusov.
Objed. číslo

Názov

101020099
101020100
101020101
101020102

Obväz vysokoelastický
Obväz vysokoelastický
Obväz vysokoelastický
Obväz vysokoelastický

Rozmer

Kartonáž

6 cm x 4m
8 cm x 4 m
10 cm x 4 m
12 cm x 4 m

28 bal
24 bal
20 bal
16 bal

Fakturačná
jednotka
bal/20 ks
bal/20 ks
bal/20 ks
bal/20 ks
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OBVÄZOVÝ MATERIÁL
OBVÄZ DLHOŤAŽNÝ - UNIVERSAL
Dlhoťažný, elasticko-fixačný obväz. Ťažnosť nad 130 %. Je vyrobený z mäkkej tkaniny s veľkým podielom bavlnených vlákien. Universal je možné používať aj na oblých častiach tela. Obväz je možné opakovane používať. Obväzy
sú balené po 10 kusov v PE fólii.
Objed. číslo

Názov

101020058
101020091
101020092
101020093
101020094

Obväz elastický Universal
Obväz elastický Universal
Obväz elastický Universal
Obväz elastický Universal
Obväz elastický Universal

Rozmer

Kartonáž

6 cm x 5 m
8 cm x 5 m
10 cm x 5 m
12 cm x 5 m
15 cm x 5 m

50 bal
40 bal
30 bal
20 bal
20 bal

Fakturačná
jednotka
bal/10 ks
bal/10 ks
bal/10 ks
bal/10 ks
bal/10 ks

OBVÄZ KRÁTKOŤAŽNÝ
Krátkoťažný, fixačný obväz. Ťažnosť cca 80%. Vďaka krátkemu ťahu vytvára vysoký pracovný a nízky kľudový tlak.
Je vhodný pri liečbe žilného a lymfatického systému. Prispôsobuje sa tvaru končatiny. Obväzy sú jednotlivo balené
vo fólii s dvoma sponkami.
Objed. číslo

Názov

101020086

Obväz krátkoťažný

Rozmer

Kartonáž

6 cm x 5 m

720 ks (60 x 12 ks)

Fakturačná
jednotka
ks

OBVÄZ SÁDROVÝ - FAST
Sadrový obväz navinutý na stredovej tyčinke s dobou namáčania
4 - 8 sekúnd a dobou tuhnutia 3 minúty. Na textilnom nosiči
je nanesená vrstva prírodnej sadry. Obväz si vyžaduje len krátku
dobu namáčania, čo umožňuje rýchlu a efektívnu prácu. Sadrový
obväz je určený k pevnej fixácii. Obväz je balený jednotlivo v nepriehľadnom balení AL/PP.
Objed. číslo

Názov

101510021
101510022
101510023
101510024
101510025

Obväz sadrový - FAST
Obväz sadrový - FAST
Obväz sadrový - FAST
Obväz sadrový - FAST
Obväz sadrový - FAST

od 10 do 20°C

4-8 sek.

Rozmer

Kartonáž

6 cm x 3 m
4-8 sek.
8 cm x 3 m
10 cm x 3 m
12 cm x 3 m
15 cm x 3 m

od 10 do 20°C

od 10 do 20°C

max. 20 min.

48 ks
48 ks
48 ks
48 ks
36 ks

4-8 sek.

Fakturačná
jednotka
ks
max. 20 min.
ks
ks
ks
ks

max. 20 min.

OBVÄZ HADICOVÝ
Vysokoelastický hadicový obväz so širokými okami určený na fixáciu na ktoromkoľvek mieste tela. Prilieha bez záhybov a neškrtí. Pri výmene krytia rán sa nemusí dávať dole, stačí ho iba nadvihnúť. Obväzy sú jednotlivo balené
v papierovom obale umožňujúcom dávkovanie potrebnej dĺžky obväzu.
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Objed. číslo

Názov

101020044
101020045
101020046
101020047
101020048
101020049
101020050

Obväz č.1 - jeden a viac prstov
Obväz č. 2 - členok, zápästie, chodidlo
Obväz č. 3 - členok, zápästie, chodidlo
Obväz č. 4 - členok, lakeť, koleno
Obväz č. 5 - členok, lakeť, koleno
Obväz č. 6 - lakeť, koleno
Obväz č. 7 - rameno, hlava

Rozmer

Kartonáž

1,7 cm x 20 m
2,0 cm x 20 m
2,3 cm x 20 m
2,7 cm x 20 m
3,0 cm x 20 m
5,8 cm x 20 m
7,2 cm x 20 m

120 ks
120 ks
84 ks
84 ks
84 ks
32 ks
32 ks

Fakturačná
jednotka
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

NÁPLASTI
LUTRAPLAST
NOVÝ DIZAJN
LEPŠIA KVALITA

FIXAČNÁ TEXTILNÁ NÁPLASŤ SO SILNOU LEPIACOU SCHOPNOSŤOU
Textilná náplasť Lutraplast je určená na fixáciu obväzov všetkých druhov a na upevnenie sond, kanýl a pod. Je
vhodná pre pacientov s normálnou citlivosťou kože, pričom spoľahlivo drží na mieste. Nesterilné balenie v papierovom obale - krabička.
Objed. číslo

Názov

102010106
102010102
102010103
102010107
102010071
102010076
102010077
102010078

Lutraplast
Lutraplast
Lutraplast
Lutraplast
Lutraplast
Lutraplast
Lutraplast
Lutraplast

Rozmer

Kartonáž

1,25 cm x 10 m
2,5 cm x 10 m
5 cm x 10 m
10 cm x 10 m
1,25 cm x 5m
2,5 cm x 5m
5 cm x 5m
10 cm x 5m

720 ks (30 x 24 ks)
360 ks (30 x 12 ks)
180 ks (30 x 6 ks)
72 ks (12 x 6 ks)
720 ks (30 x 24 ks)
360 ks (30 x 12 ks)
180 ks (30 x 6 ks)
120 ks (20 x 6 ks)

Fakturačná
jednotka
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

LUTRAFILM
NOVÝ DIZAJN
LEPŠIA KVALITA

FIXAČNÁ HYPOALERGÉNNA NÁPLASŤ Z PORÉZNEJ TRANSPARENTNEJ FÓLIE
Náplasť z poréznej transparentnej fólie Lutrafilm je určená na použitie pre bezpečnú fixáciu obväzov všetkých druhov, na transparentné upevnenie kanýl, sond, hadičiek, katétrov a pod. Porézna fólia prepúšťa vzduch a vodné pary,
čo spôsobuje, že pokožka náplasť veľmi dobre znáša. Náplasť sa dá priečne aj pozdĺžne ľahko odtrhnúť, pevne drží
a odstraňuje sa bezbolestne a bez zvyšku. Nesterilné balenie v papierovom obale - krabička.
Objed. číslo

Názov

102010096
102010097
102010104

Lutrafilm
Lutrafilm
Lutrafilm

Rozmer

Kartonáž

1,25 cm x 9,15 m
2,5 cm x 9,15 m
5 cm x 9,15 m

720 ks (30 x 24 ks)
360 ks (30 x 12 ks)
180 ks (30 x 6 ks)

Fakturačná
jednotka
ks
ks
ks

LUTRAPORE
NOVÝ DIZAJN
LEPŠIA KVALITA

FIXAČNÁ HYPOALERGÉNNA NÁPLASŤ Z BIELENEJ NETKANEJ TEXTÍLIE
Náplasť z bielej netkanej textílie Lutrapore je určená na prekrytie a fixáciu obväzov alebo na upevnenie zdravotníckych pomôcok na najcitlivejších miestach tela. Pre veľmi dobrú znášanlivosť pri dotyku s pokožkou je určená
pre pacientov s veľmi citlivou pokožkou. Náplasť mimoriadne dobre prepúšťa vzduch a vodnú paru, vďaka čomu
pokožka dýcha a nepotí sa. Náplasť pevne drží i pri dlhšom nosení a odstraňuje sa bezbolestne. Nesterilné balenie
v papierovom obale - krabička.
Objed. číslo

Názov

102010100
102010108
102010101

Lutrapore
Lutrapore
Lutrapore

Rozmer

Kartonáž

1,25 cm x 9,15 m
2,5 cm x 9,15 m
5 cm x 9,15 m

720 ks (30 x 24 ks)
360 ks (30 x 12 ks)
180 ks (30 x 6 ks)

Fakturačná
jednotka
ks
ks
ks

LUTRASILK
NOVÝ DIZAJN
LEPŠIA KVALITA

FIXAČNÁ HYPOALERGÉNNA NÁPLASŤ Z UMELÉHO HODVÁBU V BIELEJ FARBE SO SILNOU ADHÉZIOU
Náplasť Lutrasilk z umelého hodvábu sa využíva na šetrnú fixáciu obväzov všetkých druhov, na upevnenie kanýl,
katétrov, sond a pod. Náplasť vhodná pre pacientov s citlivou pokožkou - prepúšťa vodné pary, čím pokožka dýcha.
Náplasť výborne drží a odstraňuje sa bezbolestne a bezozvyšku. Nesterilné balenie v papierovom obale - krabička.
Objed. číslo

Názov

102010098
102010099
992510100

Lutrasilk
Lutrasilk
Lutrasilk

Rozmer

Kartonáž

1,25 cm x 9,15 m
2,5 cm x 9,15 m
5 cm x 9,15 m

720 ks (30 x 24 ks)
360 ks (30 x 12 ks)
180 ks (30 x 6 ks)

Fakturačná
jednotka
ks
ks
ks
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ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
LUTRAELASTIC
NOVÝ DIZAJN
LEPŠIA KVALITA

NÁPLASŤ ELASTCKÁ NA CELOPLOŠNÚ FIXÁCIU
Lutraelastic je náplasť s nosičom z netkanej textílie potiahnutým vrstvou lepidla. Množstvo lepidla na nosiči je
minimálne 20g/m2. Sila náplasti v ťahu minimálne 2,5 N /25 mm. Náplasť je balená jednotlivo v papierovej krabičke
s potlačou.
Objed. číslo

Názov

102010218
102010219
102010085
102010220

Lutraelastic
Lutraelastic
Lutraelastic
Lutraelastic

Rozmer

Kartonáž

5 cm x 10 m
10 cm x 10 m
15 cm x 10 m
20 cm x 10 m

25 ks
100 ks
60 ks
50 ks

Fakturačná
jednotka
ks
ks
ks
ks

VATA BUNIČITÁ
Buničitá vata sa vyznačuje vysokou savosťou, nepráši a je príjemná na dotyk. Je vhodná pre všetky hygienické účely. Vata je balená v rolkách, alebo
v rezoch v PE fólii.

Objed. číslo

Názov

101050007
101050006
101050018
101050008
101050009

Vata buničitá vinutá
Vata buničitá vinutá
Vata buničitá v rezoch
Vata buničitá v rezoch
Vata buničitá v rezoch

Rozmer

Kartonáž

0,5 kg
1 kg
15 x 20 cm, 1 kg
20 x 30 cm, 0,5 kg
40 x 60 cm, 5 kg

10 ks
10 ks
12 bal
24 bal
3 bal

Fakturačná
jednotka
ks
ks
bal
bal
bal

MASKA TVÁROVÁ
Tvárová operačná maska je vyrobená podľa EN 14683. Pozostáva z troch vrstiev - z netkaného textilu a špeciálneho
filtračného papiera, čím dosahuje účinnosť BFE min 99,7 %. Je vyrobená z nealergizujúcich materiálov a bez sklených vlákien. Obsahuje integrovanú plastickú výstuž a je dodávaná vo vyhotovení s úväzkami alebo s gumičkou
v troch farbách - biela, zelená a modrá. Rozmer: 17,5 cm x 9 cm ± 0,2 cm. Masky sú balené v papierových krabičkách
po 50 kusov.
Objed. číslo

Názov

Farba

Kartonáž

702510013
702510012
702510015
702510014
702510011
702510016

Maska s úväzkami
Maska s úväzkami
Maska s úväzkami
Maska s gumičkou
Maska s gumičkou
Maska s gumičkou

biela
zelená
modrá
biela
zelená
modrá

40 bal
40 bal
40 bal
40 bal
40 bal
40 bal

Fakturačná
jednotka
bal/50 ks
bal/50 ks
bal/50 ks
bal/50 ks
bal/50 ks
bal/50 ks

PAPIER NA OPERAČNÉ STOLY
Dvojvrstvový papier na operačné stoly je spájaný bodovou metódou a je vyrobený z prírodnej buničiny, čo zaručuje
jeho vysokú savosť. Papier je perforovaný do 135 útržkov a je dodávaný v bielej farbe v návinoch o dĺžke 46 m a
šírke 50 cm na špulkách o priemere 40 mm. Každá rolka je balená v PE fólii.
Objed. číslo

Názov

704520009

Papier na operačné stoly - 2 vrstvový (34 g/m2)

Rozmer

Kartonáž

50 cm x 46 m

bal/9 ks

Fakturačná
jednotka
bal/9 ks

NÁVLEK NA OBUV
Návleky na obuv s gumičkou sú vyrobené z protišmykového PE o rozmere 410 x 150 x 0,03 mm s gramážou spolu
2,5 g, čo zaručuje ich dostatočnú pevnosť.
Dodávané sú v modrej farbe.
Balené sú v PE fólii po 100 kusoch.
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Objed. číslo

Názov

703010010

Návlek na obuv

Rozmer

Kartonáž

410 x 150 x 0,03 mm

50 bal

Fakturačná
jednotka
bal/100 ks

ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
VIACVRSTVOVÁ DEKONTAMINAČNÁ A ČISTIACA ROHOŽ - BAKTERIOSTATICKÝ ÚČINOK
Viacvrstvová dekontaminačná rohož s bakteriostatickým a protiprachovým účinkom je vhodná na zaistenie aseptického prostredia operačných sál. Odporúča sa umiestniť ju pred sály, kde
odstráni nečistoty z podrážok topánok a koliesok vozíkov. Je vyrobená z plastovej fólie odolnej voči teplotám, UV lúčom a olejom.
Bakteriostatické účinky zaisťuje chemická látka 1,2-benzoisothiazolin -3-1.
Rohože sú dodávané v modrej farbe po 30 listoch v papierovom
obale.

TESTOVANÉ

Objed. číslo

Názov

551070002
551070003
551070004

Dekontaminačná rohož
Dekontaminačná rohož
Dekontaminačná rohož

Rozmer

Kartonáž

45 cm x 115 cm
60 cm x 115 cm
90 cm x 115 cm

5 bal
5 bal
5 bal

Fakturačná
jednotka
30 listov/bal
30 listov/bal
30 listov/bal

IZOTERMICKÁ FÓLIA
Fólia z PET a alumínia poskytuje tepelnú izoláciu a odolnosť voči vode. Dodáva sa v PE balení.
Objed. číslo

Názov

502020002

Izotermická fólia

Rozmer

Kartonáž

140 x 200 cm

200 ks

Fakturačná
jednotka
ks

ŠATKA TROJROHÁ
Trojrohá šatka ja vyrobená zo 100% netkaného textilu a je určená na znehybnenie končatín. Dodáva sa v bielej
farbe vo veľkosti - 96 x 96 x 136 cm
Objed. číslo

Názov

101535002

Trojrohá šatka

Rozmer

Kartonáž

96 x 96 x 136 cm

500 ks

Fakturačná
jednotka
ks

PODLOŽKA POD PACIENTA Z PVC
Slúži na zdravotnícke účely ako ochrana proti premočeniu, znečisteniu a poškodeniu matrace resp. lôžka.
Balené po 10 ks v PE vrecku.
Objed. číslo

Názov

704520107
704520102

Podložka pod pacienta z PVC malá
Podložka pod pacienta z PVC veľká

Rozmer

Kartonáž

80 x 110 cm
110 x 220 cm

100 ks
100 ks

Fakturačná
jednotka
bal/10 ks
bal/10 ks

NÁVLEK NA POSTEĽ
Návlek na posteľ sa používa ako ochrana proti znečisteniu matrace, nečistotám a baktériám. Návlek má gramáž
68 g/ks. Po obvode návleku na posteľ sa nachádza pevná gumička.
Rozmer produktu je: 210 x 90 x 20 cm. Balené po 100 ks v kartóne.
Názov

703010013

Návlek na posteľ

Rozmer

Kartonáž

210 x 90 cm

100 ks

Fakturačná
jednotka
10 ks/bal
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Spoločnosť VIDRA a spol. s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1993 a svojimi aktivitami sa zaradila medzi najdôležitejších výrobcov a distribútorov zdravotníckych pomôcok, dezinfekčných prostriedkov
a laboratórnych pomôcok na Slovensku. Popri distribúcii významnú časť sortimentu tvoria výrobky
dodávané na trh pod našou vlastnou značkou VIDRA a spol. s.r.o. Týmto produktom je venovaný aj
tento katalóg.
Cieľom našej spoločnosti je poskytnúť zdravotníckym zariadeniam komplexné dodávky špeciálneho zdravotníckeho materiálu s vysokou kvalitou za konkurenčné ceny. Veľký dôraz kladieme na
kvalitu distribuovaných výrobkov. Všetky výrobky majú príslušné certifikácie a sú riadne registrované
na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv alebo na Centre pre chemické látky.
Celú distribúciu zabezpečujeme z centrálneho skladu, ktorý je umiestnený v sídle spoločnosti.
Dodávky realizujeme priamo do skladov alebo ambulancií.

ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY

LABORATÓRNE POMÔCKY

VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina • fax: 041/507 10 30, e-mail: info@vidra.sk

www.vidra.sk

Bezplatná linka

