
 

 

Krytí operačního stolu
absorpční

proti kontaminaci,  
absorbuje až 3,5 l  
tekutin, cenově 

výhodné a efektivní, 
propouští  

rentgenové  
paprsky



HERZmed® krytí operačního stolu
absorpční

• absorpční schopnost až 3,5 litru tekutin
• nepropouští tekutiny
• propouští rentgenové paprsky

Hygienické a bezpečné

Absorpční podložka HERZmed® (jednorázová – nesterilní) se používá ke krytí operačních stolů, vyšetřovacích lehátek 
a nemocničních postelí. Integrovaná, vysoce výkonná sací zóna (tři vrstvy: PE folie, vláknitá buničina a netkaná  
textilie) s absorpční schopností až 3,5 litru zabraňuje nežádoucímu prosáknutí tělních tekutin.

Díky rozměrům podložky je celá plocha bezpečně zakryta.

Absorpční podložky jsou balené jednotlivě, což usnadňuje jejich skladování.
 

Přednosti
• zajištění větší hygieny
• minimalizace rizika tzv. křížových infekcí jak pro 

pacienty, tak pro zdravotnický personál
• snížení nákladů díky jednoduššímu způsobu

čištění a recyklace prostředí
• propouští rentgenové paprsky
• barva: zelená/bílá



Třívrstvý systém
pro optimální fungování

PE fólie: Spodní vrstva (zelená) je vyrobena z polyetylénu (PE-LD), který zabraňuje prosáknutí tělních 
tekutin. Zdrsněný povrch umožňuje snazší manipulaci s podložkou a neskouzává z rukou.

Vláknitá buničina: Střední vrstva (sací médium) je složená z vláknité buničiny a napomáhá rychlejší 
absorpci tekutiny.

Netkaná textilie: Vrchní vrstva je vyrobena z netkané textilie, která je  šetrná k pokožce paceinta.  

třívrstvý systém

absorbuje až 3,5 l tekutin

Technické detaily
Krytí operačního stolu

Rozměry podložky: 240 x 110 cm
Rozměry sací zóny v podložce: 200 x 65 cm

Barva spodní vrstvy: zelená

Hmotnost podložky: 260 g

Polyetylenová fólie (PE)  
/ spodní vrstva

Vrstva z vláknité buničiny  
/ střední vrstva

Vrstva z netkané textilie  
/ vrchní vrstva

Barva vrchní vrstvy: bílá



Technické specifikace:

Velikost a hmotnost:
Rozměr podložky: 240 x 110 cm (d x š)
Sací zóna: 200 x 65 cm (d x š)
Hmotnost: 260 g

Barevné řešení:
Vrchní vrstva: bílá / Spodní vrstva: zelená

Materiál:
Spodní vrstva: polyetylén (PE)
Střední vrstva: Vláknitá buničina
Vrchní vrstva: netkaná textilie

Sterilní: ne

Balení: baleno jednotlivě 

Absorpční schopnost: až 3,5 l

Detaily
Krytí operačního stolu

HERZmed® krytí operačního stolu HERZmed® krytí operačního stolu

HERZmed®  jednotlivá balení 
podložek

Výrobce:
HERZmed GmbH
Fritz-Erler-Str. 113
90427 Nürnberg

Oficiální distributor: 
Identifikační systémy, s.r.o., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4
Všechny použité ochranné známky zůstávají vlastnictvím příslušného vlastníka ochranné 
známky. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na stránkách www.idsys.cz.

Více informací na www.potrebypronemocnice.cz


