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CEWNIK FOLEY DWUDROŻNY SILIKONOWANY
WŁAŚCIWOŚCI

• wykonany z lateksu naturalnego, pokryty  elastomerem silikonowym

• balon odporny na ciśnienie, łatwy do napełnienia i opróżnienia, odporny na rozrywanie

• sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku

• oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

• dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12, 14,16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 

• pojemność balonu: 5-10cc lub 30-50cc

CEWNIK FOLEY 100% SILIKON
WŁAŚCIWOŚCI

• wykonany w 100% z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności

• przezroczysty, ułatwiający obserwację i kontrolę

• sterylny, do jednorazowego użytku

• miękki, symetryczny, jednolicie wypełniony balon zapewnia bezpieczne osadzenie cewnika 
w pęcherzu moczowym

• gładka, dokładnie wyprofi lowana powierzchnia zewnętrzna cewnika sprzyja ograniczeniu 
urazów przy zakładaniu i wycofywaniu cewnika

• dostępne rozmiary: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
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CEWNIK NELATON
WŁAŚCIWOŚCI

• wykonany z materiału, który przez odpowiedni stopień twardości jest odporny na załamania 
i skręcanie się

• lekko zaokrąglona, zamknięta końcówka

• dwa boczne końcowe otwory o łagodnych krawędziach

• rozmiary oznaczone kolorami łączników

• dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 

• sterylny

CEWNIK DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
WŁAŚCIWOŚCI

• wykonany z materiału odpornego na załamania i skręcanie się

• wyposażony w dwa boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach

• rozmiary oznaczone kolorami łączników

• dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

• dostępne długości: 400 mm i 600 mm 

• sterylny



Timago International Group, Polska     www.timago.com     e-mail: info@timago.com

Medycyna ogólna

CEWNIK DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS
WŁAŚCIWOŚCI

• wykonany z medycznego PCV

• bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach

• do zakładania z tyłu głowy

• dwudrożny, różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru

• uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu

• dostępne rozmiary: 2 m, 3 m, 5 m

• długość drenu: 1,4 m 

• sterylny

DREN TLENOWY
WŁAŚCIWOŚCI

• dren wykonany jest z wysokiej jakości, przeźroczystego tworzywa

• wykonane z materiału odpornego na przetarcia i niekontrolowane skręcenia

• zakończony uniwersalnymi łącznikami „na wcisk”

• dostępne rozmiary: 2,1 m; 4,26 m; 7,62 m
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ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY
WŁAŚCIWOŚCI

• wykonany z medycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie się

• lekko zaokrąglona zamknięta końcówka

• dwa boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach

• rozmiary oznaczone kolorami łączników

• dostępne rozmiary: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

• dostępne długości: 800 mm , 1000 mm , 1250 mm , 1500 mm 

• sterylny

ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY 100% SILIKON
WŁAŚCIWOŚCI

• zaprojektowane dla odżywiania suplementarnego 
żołądka

• wykonany w 100% z silikonu medycznego

• odpowiednia miękkość i elastyczność zapewniająca 
pacjentowi większy komfort

• posiada znacznik głębokości (2020-0004) 
potwierdzający pozycję

• zatyczka cewnikowa

• linia kontrastująca w RTG

• zwężona końcówka ułatwiająca wprowadzanie

• sterylna zatyczka cewnikowa dołączona do każdego 
cewnika

• podwójne opakowanie

• sterylny
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WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU 2L 
Z ODPŁYWEM TYPU T  STERYLNY
WŁAŚCIWOŚCI

• bezlateksowy worek wykonany z medycznej, 
wysokiej jakości mocnej folii PCV

• pojemność: 2000 ml 

• skuteczna zastawka antyrefl uksyjna (bezzwrotna)

• samouszczelniający się port do pobierania próbek

• szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu 
poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką

• długość drenu 120cm, wykonany z materiału 
zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się

• czytelna, łatwa do odczytu skala worka

• wzmocnione otwory do powieszenia, pasujące do 
standardowych wieszaków

• biała tylna ścianka

WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU 
Z ODPŁYWEM NA NOGĘ
WŁAŚCIWOŚCI

• bezlateksowy worek wykonany z medycznej, 
wysokiej jakości specjalnie wzmacnianej folii PCV 
o pojemności: 500 i 1000 ml 

• skuteczna zastawka antyrefl uksyjna (bezzwrotna)

• wzmocniony, szczelny zawór spustowy szybkiego 
opróżniania, obsługiwany jedną ręką

• wzmocniony wpust worka z uniwersalnym łącznikiem 
schodkowym (bez drenu)

• czytelna, łatwa do odczytu skala worka

• biała tylna ścianka

• eliptyczny kształt worka

• wzmocnione otwory podwieszające

• dwa elastyczne paski mocujące z możliwością 
regulacji długości (2 cm x 50-55 cm)
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WOREK DO LEWATYWY
WŁAŚCIWOŚCI

• wykonany z medycznej PCV

• skalowany w ml 

• pojemność: 175 0 ml 

• wzmocniony, możliwy do zawieszania na wieszaku cewnik z miękką zaokrągloną końcówką 
i  dwoma dużymi otworami bocznymi lub kanką z otworem końcowym 

• długość drenu 120 cm

• w zestawie zacisk na dren

KUBEK NA MOCZ STERYLNY/NIESTERYLNY
WŁAŚCIWOŚCI

• kubek wykonany z tworzywa sztucznego

• dostępna pojemność: 100 ml , 120 ml , 150 ml 

• wersja: sterylna i niesterylna

• w wersji sterylnej pakowany pojedynczo

• opakowanie zbiorcze: 100 szt.
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BASEN SANITARNY
WŁAŚCIWOŚCI

• basen sanitarny z pokrywką

• stosowany w jednostkach leczniczych lub warunkach domowych, 
przeznaczony dla pacjentów obłożnie chorych

• wykonany z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości

• możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie 
w temperaturze do 130°C (do 30 min)

KACZKA SANITARNA
WŁAŚCIWOŚCI

• kaczka sanitarna męska z uchwytem

• stosowana w jednostkach leczniczych lub warunkach domowych, przeznaczona 
dla pacjentów obłożnie chorych

• wykonana z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości

• możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie w temperaturze do 
130°C (do 30 min)

• pojemność: 1200 ml 
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NERKA MEDYCZNA
WŁAŚCIWOŚCI

• miseczka nerkowata

• pomocna przy karmieniu, zmianie opatrunków, przemywaniu ran itp.

• możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie w temperaturze 
do 130°C (do 30 min)

• rozmiar: 20 cm

POJEMNIK NA KAŁ 
WŁAŚCIWOŚCI

• pojemnik PS z łopatką do badania kału

• wykonany z tworzywa sztucznego

• wyposażony w wciskany korek

• pojemność: 18 ml 

• wersja: sterylna i niesterylna

• w wersji sterylnej pakowany pojedynczo

• opakowanie zbiorcze: 100 szt.
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SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE DREWNIANE
WŁAŚCIWOŚCI

• wykonane z wysokiej jakości drewna brzozowego

• gładkie, z zaokrąglonymi końcówkami

• wymiary: 15 cm x 1,8 cm 

• wersja: jałowa i niejałowa 

• opakowanie: 100 szt.

SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE PLASTIKOWE
WŁAŚCIWOŚCI

• szpatułki wykonane z wysokiej jakości plastiku

• jałowe

• opakowanie: 10 szt.

• wymiary: 15,8 cm x 2 cm

• pakowane pojedynczo w papierowo-foliowe opakowanie
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IGŁA INIEKCYJNA 
WŁAŚCIWOŚCI

• dostępne rozmiary: 0,45 x 23 mm; 0,5 x 25 mm; 0,6 x 30 mm; 0,7 x 30 mm; 0,7 x 40 mm; 
0,8 x 40 mm; 0,9 x 40 mm; 1,1 x 40 mm; 1,2 x 40 mm 

• opakowanie: 100 szt.

STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA 
WŁAŚCIWOŚCI

• przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu

• uszczelniona podwójnym pierścieniem na korku położonym na szczycie tłoka

• kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka

• ergonomicznie ukształtowany i wykończony tłok pozwala na dokładne i wygodne nabieranie 
leków oraz zapewnia idealną szczelność i bezskokowe przesuwanie w cylindrze

• wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego

• sterylna

• pojemność: 2 ml , 5 ml , 10 ml , 20 ml 

• opakowanie: 100 szt.
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STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA LUER‐LOCK
WŁAŚCIWOŚCI

• przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, umożliwiający doskonałą wizualizację 
zawartości

• końcówka luer-lock

• uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku znajdującym się na szczycie tłoka

• minimalna objętość zalegająca

• kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka

• ergonomicznie ukształtowany i wykończony tłok pozwala na dokładne i wygodne 
nabieranie leków oraz zapewnia idealną szczelność i bezskokowe przesuwanie w cylindrze

• pojemność: 3 ml , 5 ml , 10 ml , 20 ml 

• opakowanie: 100 szt.

STRZYKAWKA CEWNIKOWA JANETA
WŁAŚCIWOŚCI

• trzyczęściowa, ze stożkiem do cewnika

• gumowy tłoczek z podwójnym, elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw

• kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka

• czytelna i trwała skala

• sterylna, jednorazowego użytku

• pojemność: 100 ml
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KIELISZEK DO LEKÓW 
WŁAŚCIWOŚCI

• wykonany z polipropylenu

• posiada wysokie właściwości wytrzymałościowe i elastyczne

• posiada skalę do dawkowania medykamentów

• pojemność: 25 ml , 30 ml 

• opakowanie: 75 szt., 80 szt.

KUBEK POJNIK
WŁAŚCIWOŚCI

• wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

• możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie w temperaturze do 
130°C (do 30 min)

• przeznaczonego dla placówek służby zdrowia oraz odbiorców indywidualnych.

• odporny na działanie preparatów dezynfekujących zawierających aldehydy, związki chloru 
i czwartorzędowe zasady amonowe.

• pojemność: 300 ml 
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MASECZKI CHIRURGICZNE Z GUMKĄ
WŁAŚCIWOŚCI

• zakrywają nos, usta ,podbródek

• wysoka przepuszczalność powietrza zapewnia swobodne oddychanie

• odporne na przesiąkanie

• trójwarstwowe

• niepyląca i hypoalergiczna włóknina

• specjalna wkładka pozwalająca na dopasowanie do kształtu nosa

• niejałowe

• dostępne kolory: niebieski lub zielony

• opakowanie: 50 szt.

OKULARY OCHRONNE 
WŁAŚCIWOŚCI

• wysokiej jakości okulary ochronne dla dorosłych

• wykonane z przezroczystego polikarbonu (PC) 100%

• fi ltr zabezpieczający przed promieniami UV

• bez regulacji zauszników

• posiadają boczne otwory wentylacyjne w zausznikach

• zaokrąglone krawędzie

• pakowane pojedynczo



Timago International Group, Polska     www.timago.com     e-mail: info@timago.com

Medycyna ogólna

STAZA GUMOWA BEZLATEKSOWA UCISKOWA
WŁAŚCIWOŚCI

• stosowana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi

• wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej

• bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry

• wysoka wytrzymałość na rozciąganie

• opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek

• jednorazowe opaski ograniczają możliwość zakażenia

• opakowanie: 1 rolka (25 szt.)

STAZA AUTOMATYCZNA
WŁAŚCIWOŚCI

• prosty mechanizm umożliwiający łatwe zapinanie i odpinanie oraz płynną zmianę siły zacisku

• opaska z rozpinanym, plastikowym zapięciem, niezbędna np. podczas wykonywania wkłuć 
dożylnych czy pobieraniu krwi

• wykonana z wysokiej jakości gumy

• długość: 440 mm, szerokość: 25 mm 
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PODKŁAD BIBUŁOWY 2‐WARSTWOWY W ROLCE
WŁAŚCIWOŚCI

• podkład celulozowy (bibułowy) w kolorze białym

• jednorazowe, higieniczne nakrycie ochronne zabezpieczające fotele, łóżka zabiegowe, 
kozetki

• wyprodukowany z wysokiej jakości surowców

• dwie warstwy bibuły, klejone na całej powierzchni

• nie rozwarstwiające się

• perforowany, 210 odcinków

• długość: 80 m

• szerokość: 50 lub 60 cm

POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE
WŁAŚCIWOŚCI

• zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją 
użytkowania 

• posiadają atest PZH

• dostępne pojemności: 0,7 – 10 l

• w kolorze żółtym, z czerwonym wieczkiem
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RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE PUDROWANE 
LUB BEZPUDROWE 

RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE 
TEKSTURA „PLASTRA MIODU” PUDROWANE LUB BEZPUDROWE

WŁAŚCIWOŚCI

• wykonane z lateksu naturalnego

• zewnętrzna warstwa antypoślizgowa honey 
comb – struktura „plastra miodu”

• ograniczone do minimum zawartości białek 
lateksowych

• gwarantowana jakość i wytrzymałość

• doskonała bariera biologiczna

• wersja pudrowana przy użyciu delikatnej, 
modyfi kowanej mączki kukurydzianej

• rolowany mankiet

• kolor naturalny

• niesterylne

• rozmiary: XS, S, M, L, XL

• opakowanie: 100 szt.

WŁAŚCIWOŚCI

• wykonane z wysokiej jakości lateksu 
naturalnego

• ograniczone do minimum zawartości białek 
lateksowych

• doskonała bariera biologiczna

• wersja pudrowana przy użyciu delikatnej, 
modyfi kowanej mączki kukurydzianej

• anatomiczny, uniwersalny kształt

• rolowany mankiet

• gładka powierzchnia

• kolor naturalny

• niesterylne

• rozmiary: XS, S, M, L, XL

• opakowanie: 100 szt.
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RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE WINYLOWE 
PUDROWANE LUB BEZPUDROWE
WŁAŚCIWOŚCI

• bezlateksowe

• niesterylne, pudrowane lub bezpudrowe

• stosowane podczas badań diagnostycznych, procedur terapeutycznych oraz do ochrony rąk 
przed skażonym materiałem medycznym i chemicznym

• miękkie, rozciągliwe, wygodne w noszeniu

• wzmocniony, rolowany mankiet

• kolor: przezroczysty lub niebieski

• rozmiary: XS, S, M, L, XL

• opakowanie: 100 szt.

RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE, NIESTERYLNE, BEZPUDROWE

WŁAŚCIWOŚCI
• wykonane z syntetycznego kauczuku, wolnego 

od lateksu
• brak zawartości białek lateksowych
• delikatność materiału oraz jego odpowiednia 

grubość zapewniają doskonałe czucie
• charakteryzują się dobrą odpornością na oleje, 

smary i wiele toksycznych związków chemicznych
• posiadają wysoką odporność na ścieranie
• rolowany mankiet
• bezpudrowe, zawartość pozostałości pudru 

poniżej 2mg na rękawicę
• chlorowane od strony wew. oraz polimerowane 

od strony roboczej
• pewny chwyt dzięki wyraźnej teksturze na palcach
• opakowanie: XS-L 200 szt., XL 180 szt.
• opakowanie zbiorcze: 10 opakowań/karton
• dostępne rozmiary: XS-XL
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OSTRZA CHIRURGICZNE
WŁAŚCIWOŚCI 

•  sterylne

•  wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej

•  dostępne w rozmiarach 10, 11, 15, 15C, 20

•  mocowane w uchwytach nr 3, 3L, 5, 7, 9 oraz B3 (za wyjątkiem ostrza nr 20)

•  opakowanie: 100 szt.

BANDAŻ SYNTETYCZNY NOBACAST
WŁAŚCIWOŚCI

• bandaż syntetyczny złożony z poliestrowej tkanki oraz tworzywa poliuretanowego

• reakcja chemiczna tworzywa z wodą powoduje stwardnienie materiału w krótkim czasie

• znakomita przepuszczalność promieniowania rentgenowskiego

• wiele zastosowań, w tym głównie leczenie złamań

• wysoka stabilność, niska waga

• szerokość: 5 cm; 7,5 cm, 10 cm; 12,5cm

• długość: 3,6 m

• kolor: zielony, niebieski lub biały

• opakowanie: 1 szt.




