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Apteczka ABC to szeroka gama wysokiej jakości produktów, które powinny znaleźć się w każdej domo-
wej apteczce. W ofercie Apteczki ABC znajdują się m.in.

żel antybakteryjny,
woda utleniona,
wata,
różne rodzaje oraz rozmiary gaz i kompresów,
opaski dziane i elastyczne,
strzykawki,
maść z witaminą A,
wazelina kosmetyczna.

Produkty zostały starannie przetestowane, aby zapewnić bezpieczeństwo, wygodę użytkowania oraz 
bardzo dobrą jakość materiałów użytych do produkcji. Jednocześnie produkty Apteczki ABC przyciągają 
pacjentów konkurencyjną ceną. 

Twoja Tania Apteczka to produkty wykonane z wysokiej jakości materiałów. W ofercie Twojej Taniej 
Apteczki znajdą Państwo pojemniki na mocz oraz kał.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów Silesian Pharma na: 
www.silesianpharma.pl

jakość wysoka marża niska cena



Materiały opatrunkowe / Higiena
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Apteczka ABC 
Chusta trójkątna
Chusta trójkątna służy do krótkotrwałego 
unieruchamiania kończyn górnych w przypadku urazów 
takich jak zwichnięcie, stłuczenie lub złamanie oraz 
podczas udzielania pierwszej pomocy.

Bawełniana

2 agrafki w zestawie

Zawartość opakowania: 1 sztuka
Wymiary chusty: 96 cm x 96 cm x 137 cm

EAN: 5902666654175

Zawartość opakowania: 80 sztuk

EAN: 5902666653055
Nr towaru: 124788

Apteczka ABC 
Delikatne płatki kosmetyczne 
Delikatne i miękkie płatki kosmetyczne do demakijażu 
i oczyszczania twarzy.

wykonane w 100% z włókien bawełny,
przeznaczone do wszystkich rodzajów skóry,
bielone bez użycia chloru.

Dzięki zastosowaniu specjalnego wzmocnienia brzegów:
płatki nie rozwarstwiają się,
nie pozostawiają włókien na skórze,
zapewniają komfort i skuteczne użytkowanie.

3



W
yr

ób
 m

ed
yc

zn
y

W
yr

ób
 m

ed
yc

zn
y

W
yr

ób
 m

ed
yc

zn
y

Materiały opatrunkowe

Apteczka ABC 
Elastyczna siatka opatrunkowa 

Zastosowanie do: 
przytrzymywania opatrunku w trudno dostępnych 
miejscach, 
przytrzymywania opatrunku na ranach powstałych  
w skutek oparzeń,
przytrzymywania opatrunku na wszelkiego rodzaju 
zwichnięciach, skręceniach itp., 
trudnych do opatrzenia ranach dziecięcych.

Zawartość opakowania: 1 sztuka

Elastyczna siatka opatrunkowa
podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć 
Rozmiar: 4
EAN: 5902666651716
Nr towaru: 121535

Elastyczna siatka opatrunkowa
głowa, ramię, kolano, podudzie
Rozmiar: 6
EAN: 5902666651723
Nr towaru: 121533

Elastyczna siatka opatrunkowa
głowa, udo, biodro
Rozmiar: 8
EAN: 5902666651730
Nr towaru: 121532
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Materiały opatrunkowe

Apteczka ABC 
Gaza opatrunkowa jałowa 
Zastosowanie:

do bezpośredniego opatrywania ran,
jako bariera mechaniczna,
do wchłaniania wysięków.

100% bawełny, 17-nitkowa.

Apteczka ABC 
Gaza opatrunkowa niejałowa 
Zastosowanie po wyjałowieniu:

do bezpośredniego opatrywania ran,
jako bariera mechaniczna,
do wchłaniania wysięków.

100% bawełny, 17-nitkowa.
Gazę przed użyciem należy poddać sterylizcji parą 
wodną.
Wyrób jednorazowego użytku.

Zawartość opakowania: 1 sztuka
Dostępne rozmiary:  
0,25 m2

EAN: 5905279513600
Nr towaru: 116207  
0,5 m2

EAN: 5905279513600
Nr towaru: 116207   
1 m2

EAN: 5905279513594
Nr towaru: 116205   

Zawartość opakowania: 1 sztuka
Dostępne rozmiary: 
0,5 m2

EAN: 5905279513631
Nr towaru: 116209  
1 m2

EAN: 5905279513624
Nr towaru: 116208    
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Apteczka ABC 
Gaziki do dezynfekcji 
Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem 
izopropylowym. 

jednorazowe,
jałowe,
2-warstwowe.

Zawartość opakowania: 100 sztuk
Wymiary gazika: 32,5 x 30 mm

EAN: 5902666650801
Nr towaru: 120092

Apteczka ABC 
Gruszka z miękkim końcem
Wyrób medyczny spełniający wysokie wymagania 
i standardy bezpieczeństwa. Gruszka wykonana jest 
z wysokiej jakości materiałów plastycznych. 

bezpieczna i higieniczna (nie zawiera ftalanów), 
a jej anatomiczna budowa i zaokrąglona końcówka 
gwarantują komfort w trakcie stosowania,
unikatowa, zaokrąglona końcówka,   
bezpieczna dla dziecka, nie zawiera ftalanów.

Stosowanie gruszki łagodzi objawy przeziębień, 
zmniejsza ryzyko infekcji, podrażnień i stanów zapalnych 
oraz może skrócić czas przeziębień i choroby.

Dostępne rozmiary:

Dla dzieci od 0. do 6. miesiąca życia.
Rozmiar: 2
EAN: 5902666652027
Nr towaru: 122466

Dla dzieci od 6. do 12. miesiąca życia.
Rozmiar: 7
EAN: 5902666652034
Nr towaru: 122467

Materiały opatrunkowe / Higiena
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Apteczka ABC 
Kasetki na tabletki 
Dzienna kasetka na tabletki – 3 pory dnia.
Zastosowanie:

do przechowywania tabletek,
trzy oddzielne komory na trzy pory dnia,
każda komora zamykana oddzielnie,
praktyczna, funkcjonalna i poręczna.

Tygodniowa kasetka na tabletki – 4 pory dnia.
Zastosowanie:

do przechowywania tabletek,
siedem podzielnych komór na cztery pory dnia,
każda komora zamykana oddzielnie,
praktyczna, funkcjonalna i poręczna,
idealna w podróży i na co dzień.

Dostępne warianty:

Dzienna kasetka na tabletki - 3 pory dnia 
EAN: 5902666650160
Nr towaru: 117614

Tygodniowa kasetka na tabletki - 4 pory dnia 
EAN: 5902666650177
Nr towaru: 117613

Apteczka ABC 
Koc ratunkowy 

Koc ratunkowy zabezpiecza przed wychłodzeniem 
i przegrzaniem organizmu u osób poszkodowanych 
w nagłych wypadkach: drogowych, narciarskich, 
w turystyce górskiej, w sporcie. 

Ochrona przed wyziębieniem:  
Strona srebrna od strony ciała - umożliwia to 
utrzymywanie ciepła ciała i zmniejsza ryzyko 
wychłodzenia.

Ochrona przed przegrzaniem: 
Strona złota od strony ciała - odbijanie promieni 
słonecznych nie pozwala na nagrzewanie ciała.

Zawartość opakowania: 1 sztuka
Rozmiar: 1,6 m x 2,1 m

EAN: 5902666653413
Nr towaru: 127903
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Kasetki na tabletki / Pierwsza pomoc
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Materiały opatrunkowe

Apteczka ABC 
Kompresy włókninowe jałowe 

Zastosowanie:
do bezpośredniego opatrywania ran,
jako bariera mechaniczna,
do wchłaniania wysięków,
kompresy są 4 warstwowe 30 g/m2.

Apteczka ABC 
Kompresy włókninowe niejałowe 

Zastosowanie po wyjałowieniu:
do bezpośredniego opatrywania ran,
jako bariera mechaniczna,
do wchłaniania wysięków,
kompresy są 4 warstwowe 30 g/m2.

Kompresy przed użyciem należy poddać sterylizacji parą 
wodną.
Wyrób jednorazowego użytku.

Zawartość opakowania: 100 sztuk

Dostępne rozmiary: 
5 cm x 5 cm
EAN: 5902666652911
Nr towaru: 124764

7,5 cm x 7,5 cm
EAN: 5902666652928
Nr towaru: 124771

10 cm x 10 cm
EAN: 5902666652935
Nr towaru: 124765

Zawartość opakowania: 25 x 2 sztuki
Rozmiar: 5 cm x 5 cm
EAN: 5902666652904
Nr towaru: 125317
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Apteczka ABC 
Kompresy jałowe z gazy 

Zastosowanie:
do bezpośredniego opatrywania ran,
jako bariera mechaniczna,
do wchłaniania wysięków.

100% bawełny, 17-nitkowe, 12 warstw.

Zawartość opakowania: 3 sztuki

Dostępne rozmiary: 
5 cm x 5 cm
EAN: 5905279513648
Nr towaru: 116211

7 cm x 7 cm
EAN: 5905279513655
Nr towaru: 116210

9 cm x 9 cm
EAN: 5905279513662
Nr towaru: 116212

Materiały opatrunkowe
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Apteczka ABC 
Kompresy niejałowe z gazy 

Zastosowanie po wyjałowieniu:
do bezpośredniego opatrywania ran,
jako bariera mechaniczna,
do wchłaniania wysięków.

100% bawełny, 17-nitkowe, 8 warstw.

Kompresy przed użyciem należy poddać sterylizacji 
parą wodną.
Wyrób jednorazowego użytku.

Zawartość opakowania: 100 sztuk

Dostępne rozmiary: 
5 cm x 5 cm
EAN: 5905279513679
Nr towaru: 116213

7,5 cm x 7,5 cm
EAN: 5905279513686
Nr towaru: 116214

10 cm x 10 cm
EAN: 5905279513693
Nr towaru: 116215
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Pojemność: 30 g

EAN: 5902666654021

Pojemność: 30 g

EAN: 5902666650115
Nr towaru: 124200

Apteczka ABC 
Maść nagietkowa 

Maść chroni i pielęgnuje skórę suchą, spierzchniętą, 
ze skłonnością do rogowacenia, powstawania zmian 
trądzikowych i łuszczycowych. Starannie dobrane 
składniki odżywiają, natłuszczają i wspomagają 
regenerację. Maść intensywnie zmiękcza i nawilża skórę. 
Skutecznie chroni przed niekorzystnym oddziaływaniem 
czynników zewnętrznych. Doskonale sprawdzi się w 
warunkach letnich i zimowych.

odżywia,
nawilża,
wspomaga regenerację.

Ingredients: Petrolatum, Aqua, Alcohol, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Sorbitan Isostearate, 
Polyglyceryl-3 Polyricinoleate.

Apteczka ABC 
Maść ochronna z witaminą A 

Maść ochronna chroni i pielęgnuje skórę suchą, wrażliwą 
i skłonną do podrażnień. Dzięki wysokiej zawartości 
witaminy A maść odżywia przesuszony i zrogowaciały 
naskórek. Zabezpiecza skórę przed wysuszeniem  
i czynnikami zewnętrznymi: słońcem, wiatrem i mrozem, 
tworząc na skórze warstwę ochronną.

regeneruje,
nawilża,
chroni.

Ingredients: Petrolatum, Aqua, Lanolin, Paraffinum 
Liquidum, Paraffin, Glyceryl Stearate, Cera Alba, 
Zinc Stearate, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, 
Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol.

Na suchą i podrażnioną skórę
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Materiały opatrunkowe / Higiena
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Zawartość opakowania: 10 sztuk
Zawartość opakowania 
zbiorczego: 200 sztuk

EAN: 5902666653901

Apteczka ABC 
Maska medyczna 

Wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włókniny. 
Środkowa warstwa z włókniny melt-blown stanowi 
warstwę filtracyjną. Maska zgodna z EN 14683.

skuteczność filtracji bakterii BFE ≥ 98%,
zawiera wkładkę modelującą na nos,
hipoalergiczna,
typ: II R.

Apteczka ABC 
NaCl 0,9% izotoniczny roztwór 

Izotoniczny, sterylny roztwór chlorku sodu 0,9% w 
jednorazowych ampułkach do higieny oczu, nosa, uszu, 
przemywania ran oraz do inhalacji.

Nie zawiera substancji konserwujących.

Może być stosowany u niemowląt i dzieci starszych oraz 
u osób dorosłych w następujący sposób:

Do higieny nosa: poprzez zakraplanie albo 
przemywanie suchego lub zatkanego nosa,
Do higieny oczu: poprzez zakraplanie, przemywanie 
lub płukanie,
Do higieny uszu,
Do przemywania ran,
Do inhalacji podczas aerozoloterapii.
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Zawartość opakowania: 
50 ampułek x 5 ml

EAN: 5902666653086
Nr towaru: 125690



Higiena

Zawartość opakowania: 
25 sztuk (każda sztuka pakowana osobno)

Dostępne rozmiary: 

15 cm x 8 cm
Warstwa chłonna: 10 cm x 4 cm
EAN: 5902666653376
Nr towaru: 128941

10 cm x 8 cm
Warstwa chłonna: 5 cm x 4 cm
EAN: 5902666653352
Nr towaru: 128943

7,2 cm x 5 cm
Warstwa chłonna: 4 cm x 2,5 cm
EAN: 5902666653369
Nr towaru: 128945

Apteczka ABC 
Opatrunek jałowy
Sterylne plastry włókninowe z warstwą chłonną

samoprzylepne
nie przywierają do rany

Plastry jałowe są wykonane z wysokiej jakości włókniny. 
Dzięki zastosowaniu kleju akrylowego plaster pozostaje 
na miejscu i nie przesuwa się. Chłonna warstwa 
hydrofobowa nie przywiera do rany i zapewnia komfort 
użytkowania. Produkt wodoodporny, przeznaczony do 
stosowania na rany powierzchniowe.
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Apteczka ABC  
Opaska elastyczna tkana 

Elastyczna opaska tkana z zapinką lub zapinkami.

W zależności od stopnia ucisku opaskę można stosować jako:
opaskę podtrzymującą opatrunki,
opaskę uciskową, np. przy schorzeniach żylnych,
opaskę usztywniającą do unieruchamiania stawów lub 
innych części ciała po urazach, skręceniach i uszkodzeniach 
układu kostno-stawowego,
bandaż sportowy.

Zawartość opakowania i dostępne rozmiary: 
5 m x 8 cm
1 opaska + 1 zapinka 
EAN: 5905279513730
Nr towaru: 116202

5 m x 10 cm
1 opaska + 2 zapinki
EAN: 5905279513747
Nr towaru: 116201

5 m x 12 cm 
1 opaska + 2 zapinki 
EAN: 5905279513754
Nr towaru: 116203

5 m x 15 cm 
1 opaska + 2 zapinki 
EAN: 5905279513761
Nr towaru: 116204

Apteczka ABC 
Opaska dziana 

Opaska dziana podtrzymująca niejałowa.
Opaska jednorazowego użytku.
Nie stosować bezpośrednio na rany.

Zawartość opakowania: 1 sztuka

Dostępne rozmiary: 
4 m x 5 cm
EAN: 5905279513709
Nr towaru: 116198

4 m x 10 cm
EAN: 5905279513716
Nr towaru: 116200

4 m x 15 cm 
EAN: 5905279513723
Nr towaru: 116199
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Materiały opatrunkowe
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Higiena
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Apteczka ABC Podkłady higieniczne 

Podkłady higieniczne stanowią dodatkowe zabezpieczenie 
łóżka i pościeli przed zawilgoceniem. Składają się z 
3 warstw: wewnętrznej (miękka nietkana włóknina 
zapewniająca komfort w zetknięciu ze skórą), chłonnej 
pulpy celulozowej i zewnętrznej (folia PE chroniąca przed 
przeciekaniem i przemieszczaniem się podkładu). 

specjalne tłoczenia zapobiegają kumulowaniu się płynów 
w jednym miejscu, 
podkłady chłonne stosuje się jako dodatkowe 
zabezpieczenie łóżka podczas zabiegów pielęgnacyjnych, 
zmiany pieluch i opatrunków. Podkłady można stosować 
na i pod prześcieradło, zabezpieczają prześcieradło i 
materac przed zabrudzeniem, 
odpowiednie wykończenie podkładów zapobiega 
wyciekom płynów, 
produkt nie zawiera lateksu.

Przeznaczone są dla: osób starszych z problemem 
nietrzymania moczu, osób obłożnie chorych, dzieci, kobiet 
w okresie połogu.

Zawartość opakowania: 5 sztuk

Dostępne rozmiary: 

60 x 60 cm

60 x 90 cm
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Zawartość opakowania: 100 sztuk

Zawartość opakowania zbiorczego: 144 sztuki

EAN: 5902666653598

Nr towaru: 128766

Apteczka ABC 
Patyczki higieniczne bambusowe

przeznaczone są do codziennej pielęgnacji ciała,
miękkie i delikatne.

Skład: Główka – 100% bawełna, patyczek - bambus.



Ochrona indywidualna 
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Apteczka ABC 

Rękawice lateksowe bezpudrowe 

Diagnostyczne rękawice lateksowe bezpudrowe: 
wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego,
stanowią ochronę w zakresie ryzyka związanego 
z patogenami krwiopochodnymi,
pozwalają zminimalizować ryzyko zakarzeń,
wytrzymałe i elastyczne.

Wyrób odpowiedni dla kontaktu z żywnością.
Wyrób jednorazowego użytku.

Apteczka ABC 

Rękawice lateksowe pudrowane 
Diagnostyczne rękawice lateksowe pudrowane: 

wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego,
stanowią ochronę w zakresie ryzyka związanego 
z patogenami krwiopochodnymi,
pozwalają zminimalizować ryzyko zakarzeń,
wytrzymałe i elastyczne.

Wyrób odpowiedni dla kontaktu z żywnością.
Wyrób jednorazowego użytku.

Zawartość opakowania: 100 sztuk

Dostępne rozmiary:  
S (6-7)
M (7-8)
L (8-9)

Zawartość opakowania: 100 sztuk

Dostępne rozmiary:  
S (6-7)
M (7-8)
L (8-9)
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Ochrona indywidualna / Strzykawki
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Apteczka ABC 

Rękawice lateksowe nitrylowe 

Diagnostyczne rękawice nitrylowe. 
wykonane z syntetycznego kauczuku, który jest wolny 
od lateksu,
odpowiednie dla osób wrażliwych na białka lateksowe,
charakteryzują się dobrą odpornością na oleje, smary 
oraz wiele toksycznych związków chemicznych 
i rozpuszczalników,
mają wysoką odporność na ścieranie i przebicie,
doskonała chwytność w warunkach suchych 
i mokrych.

Wyrób odpowiedni dla kontaktu z żywnością.
Wyrób jednorazowego użytku.
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Apteczka ABC 

Strzykawki 
Sterylna strzykawka 3-częściowa, bezlateksowa.

Dostępne pojemności:

2 ml 
Zawartość opakowania: 
100 sztuk 
EAN: 5902666654038

5 ml
Zawartość opakowania: 
100 sztuk
EAN: 5902666654045

10 ml 
Zawartość opakowania: 
100 sztuk 
EAN: 5902666654052

20 ml 
Zawartość opakowania: 
50 sztuk 
EAN: 5902666654069
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Zawartość opakowania: 100 sztuk

Dostępne rozmiary:  
S (6-7)
M (7-8)
L (8-9)

XL (9-10)



Stopery
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Apteczka ABC 

Stopery tłumiki hałasu 
plastyczne i piankowe 

jednorazowego użycia,
umożliwiają spokojny wypoczynek oraz niezakłócony 
sen,
dopasowują się do większości kanałów słuchowych 
z zachowaniem komfortu i bezpieczeństwa,
skutecznie chronią narząd słuchu przed hałasem 
przemysłowym, ulicznym, a także chrapaniem 
i przeciągami.
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Stopery tłumiki hałasu plastyczne 
Zawartość opakowania: 1 para

Trwałość produktu: 3 lata

EAN: 5902666651457
Nr towaru: 120765

Stopery tłumiki hałasu piankowe 
Zawartość opakowania: 1 para

Trwałość produktu: 3 lata
Rozmiar: 7-12 mm (uniwersalny)

EAN: 5902666651518
Nr towaru: 121592



Higiena / Na suchą i podrażnioną skórę
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Apteczka ABC 

Woda utleniona
Kosmetyczna woda utleniona 3%.

Wodę utlenioną stosuje się do:
oczyszczania skóry.

Woda przeznaczona jest tylko do użytku zewnętrznego.

Pojemność: 100 ml 
EAN: 5905279513945
Nr towaru: 116246

Apteczka ABC 

Wazelina biała kosmetyczna 

Wazelina biała jest niezastąpiona w pielęgnacji skóry 
suchej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień: nawilża 
i łagodzi podrażnienia. Tworząc warstwę ochronną, 
zabezpiecza skórę przed wysuszeniem i czynnikami 
zewnętrznymi: słońcem, mrozem, wiatrem.
Wazelina przeznaczona jest tylko do użytku 
zewnętrznego.
Przechowywać w temperaturze do 25°C.
Składniki/Ingredients: Petrolatum

Pojemność: 20 g 

EAN: 5902666650788
Nr towaru: 119207
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Zawartość opakowania: 1 sztuka

Dostępne rozmiary: 

130 x 70 x 220 mm
Pojemność: 500 ml
EAN: 5902666652706
Nr towaru: 123282

 

250 x 130 x 340 mm
Pojemność: 3000 ml
EAN: 5902666652720
Nr towaru: 123279

180 x 90 x 290 mm
Pojemność: 1000 ml
EAN: 5902666652713
Nr towaru: 123284
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Zawartość opakowania: 1 sztuka
Zawartość opakowania zbiorczego: 500 sztuk

EAN: 5902666652829
Nr towaru: 124057

Apteczka ABC 
Ustnik do sztucznego oddychania 

Maseczka do sztucznego oddychania z półprzeźroczystej 
folii ochronnej z plastikowym ustnikiem:

pozwala na wykonanie resuscytacji w ramach pierwszej 
pomocy,
wyposażona jest w plastikowy ustnik z zastawką, 
co zapewnia ochronę przed wydzielinami osobie 
udzielającej pierwszej pomocy oraz pokrzywdzonemu, 
zmniejszając ryzyko zakażeń podczas prowadzenia 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
ergonomiczny kształt ustnika ułatwia użycie maseczki,
folia ochronna zabezpiecza przed kontaktem 
z wydzielinami oraz zakażeniem krzyżowym. 

Apteczka ABC 
Torby termoizolacyjne

torby wielokrotnego użytku, 
służą do transportu leków wymagających 
przechowywania w niskiej temperaturze (m.in. 
insuliny, szczepionki) przez czas do 60 minut, 
zakupione w aptece leki należy przetransportować 
w jak najkrótszym czasie i przełożyć do lodówki, 
przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C. 
Nie zamrażać!

Pierwsza pomoc / Torby termoizolacyjne
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Apteczka ABC 

Wata bawełniana
Wata opatrunkowa 100% bawełny.

Watę stosuje się do celów:
opatrunkowych,
higienicznych,
kosmetycznych.

Wata przeznaczona jest do użytku zewnętrznego.
Nie stosować bezpośrednio na rany!

Dostępne rozmiary:  
50 g
EAN: 5905279513532
Nr towaru: 116194

 

100 g
EAN: 5905279513549
Nr towaru: 116192

 

200 g
EAN: 5905279513556
Nr towaru: 116193
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Higiena
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Apteczka ABC 

Wata bawełniano-wiskozowa
Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa.

Watę stosuje się do celów:
opatrunkowych,
higienicznych,
kosmetycznych.

Wata przeznaczona jest do użytku zewnętrznego.
Nie stosować bezpośrednio na rany!
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Dostępne rozmiary:  
50 g
EAN: 5905279513563
Nr towaru: 116197

  

100 g
EAN: 5905279513570
Nr towaru: 116195

  

200 g
EAN: 5905279513587
Nr towaru: 116196
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Apteczka ABC 

Woreczki na mocz 

Woreczek do pobierania próbek moczu.
z gąbką,
sterylny.

Dostępne dwa rodzaje: dla chłopców i dziewczynek.

Dostępne opakowania:

Woreczki do pobierania próbek moczu dla chłopców 
Zawartość opakowania zbiorczego: 100 sztuk 
EAN: 5902666653475
Nr towaru: 128871

Woreczki do pobierania próbek moczu dla dziewczynek 
Zawartość opakowania zbiorczego: 100 sztuk 
EAN: 5902666653468
Nr towaru: 128902
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Woreczki na mocz

22



W
yr

ób
 m

ed
yc

zn
y

Apteczka ABC 

Worek do dobowej zbiórki 
moczu z zaworem T 

pojemność worka: 2000 ml,
sterylny,
wyrób jednokrotnego użytku,
tylna ścianka worka w kolorze białym, czytelna skala 
pomiarowa co 100 ml,
zastawka antyzwrotna, 
dren o długości 90 cm, odporny na skręcanie/
załamywanie,
zawór spustowy-poprzeczny, typu „T”,
posiada otwory na wieszak do worków na mocz.

Zawartość opakowania: 1 sztuka
Rozmiar: 90 cm

EAN: 5902666652805
Nr towaru: 124059

Apteczka ABC 

Żel do rąk antybakteryjny
Antybakteryjny żel do rąk – świeżość i nawilżenie.

oczyszcza i odświeża dłonie bez użycia wody,
szybko się wchłania,
testowany dermatologicznie.

Zawarty w produkcie panthenol oraz ekstrakt z aloesu:
nawilża skórę dłoni,
chroni dłonie przed wysuszeniem.

Pojemność: 50 ml 

EAN: 5902666650450
Nr towaru: 118457
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Worek na mocz / Higiena
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Twoja Tania Apteczka 

Pojemnik na mocz jałowy
Pojemnik na mocz 100 ml

Sterylny wewnątrz.

Zamknięcie szczelne – twist.

Twoja Tania Apteczka 

Pojemnik na mocz niejałowy
Pojemnik na mocz 100 ml

Ważny bezterminowo.

Zamknięcie szczelne – twist.

Pojemność: 100 ml 

EAN: 5905279513280
Nr towaru: 115720

Pojemność: 100 ml 
Nr towaru: 115746
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Pojemniki na mocz
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Twoja Tania Apteczka 
Pojemnik na kał jałowy
Pojemnik na kał z łopatką.

Sterylny wewnątrz.

Zamknięcie szczelne – twist.

Twoja Tania Apteczka 
Pojemnik na kał niejałowy
Pojemnik na kał z łopatką.

Zamknięcie szczelne – twist.

Pojemność: 20 ml 
Nr towaru: 117975

Pojemność: 20 ml 
Nr towaru: 115821
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Pojemniki na kał
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Zapraszamy do zamawiania produktów u pracowników Działu Telemarketingu
oraz u przedstawicieli handlowych Grupy Farmacol

Pełna oferta produktów dostępna jest na www.silesianpharma.pl

Sugestie oraz pomysły prosimy przesyłać na adres info@silesianpharma.pl


