PIKTOGRAMY MATOSET - INSTRUKCJA
Zasada odczytywania piktogramów - parametry wyrobu w jednej linii:
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Opis poszczególnych parametrów wyrobu:
Piktogram

Wyjaœnienie
Iloœæ

1
(2 x 10)

1 sztuka
przewi¹zanie: 2 x po 10 sztuk

Rodzaj wyrobu

Piktogram

Wyjaœnienie
Rodzaj wyrobu
serweta z w³ókniny:
- z przylepcem

kompres, kompresy z naciêciem Y i O
NEURO

kompres neurochirurgiczny
tupfery:
kula, fasolka, s¹czek, ro¿ek, kaptur, groszek
seton
serweta operacyjna z tasiemk¹

- z otworem
- z otworem i z przylepcem
- pod poœladki
- w kszta³cie litery T z otworem

podk³ad ginekologiczny Absorgyn
- na stó³ do instrumentarium
kompres ch³onny, kompres wysokoch³onny Absorba
opatrunek oczny, kompres na nos
podk³ad podgipsowy Matosoft

pokrowiec na stolik Mayo

Tubula
banda¿ z zapink¹

kieszeñ na p³yny,
taœma medyczna
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Piktogram

Wyjaœnienie

Piktogram

Rodzaj wyrobu
rêczniki do osuszania r¹k

Symbole
nitkowoœæ gazy
gramatura w³ókniny

13,17, 20
30 g/m² , 40 g/m²

pokrowiec z w³ókniny na nogê,
pokrowiec z w³ókniny na rêkê

gaza z nitk¹ rtg, w³óknina z nitk¹ rtg
TMS, BP, Special, Comfort, TF,
FB, PE

os³ona na sprzêt medyczny, os³ona na ramiê C,
os³ona przewodów urz¹dzeñ medycznych Camera Cover

fartuch chirurgiczny: Standard, Perfect, przedni,
zarêkawek, czepek pielêgniarski

Wyjaœnienie

LATEX

17

LATEX

powder-free
powdered

,4

rêkawica zabiegowa, rêkawica chirurgiczna,
maseczka z trokami, maseczka z gumk¹

symbole w³óknin i folii

oznaczenia zawartoœci lateksu, pudru
warstwowoœæ gazy lub w³ókniny

Rozmiar

pojemnik prostok¹tny, okr¹g³y, tacka, os³ona na lampê
320x180 (Ø8)

320 cm x 180 cm, otwór o œrednicy 8 cm

1 m x 2 cm

1 m x 2 cm

200 ml

pojemnoœæ 200 ml

nr 11

numeracja u¿ywana przy ostrzach

M, L, XL, XXL

rozmiary fartuchów chirurgicznych

6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9

rozmiary rêkawic chirurgicznych

XS, S, M, L, XL

rozmiary rêkawic zabiegowych

pojemnik dwukomorowy, trzykomorowy, nerka
szpatu³ka do dezynfekcji, patyczek dowymazów,
szpatu³ka laryngologiczna
kleszczyki, imad³o, no¿yczki
no¿yk, ostrze
pêseta plastikowa, zacisk do pêpowiny, pêseta
chirurgiczna
strzykawka, ig³a, dren
Cewnik Foley, worek na mocz, worek na narz¹dy
aparat do przetaczania p³ynów, venflon

przylepiec
opatrunek w³ókninowy Fixopore S
opatrunek foliowo-w³ókninowy do mocowania kaniul
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