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PŁYNY DO BALSAMACJI



P Ł Y N Y  D O A R T E R Y J N E  
( z  d o d a t k i e m  s i l i k o n u )

1

FF-A-36P
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36 PLUS (16 oz / 473 ml) index 33, z dodatkiem silikonu – Silitech

Nasz najpopularniejszy płyn do balsamacji. Wysoki indeks (33) zapewnia uzyskanie
bardzo dobrych efektów w normalnych i trudniejszych przypadkach. Zawiera
opatentowany SILITECH, który ułatwia penetrację, równomierny rozkład płynu w ciele
oraz odpowiednią konserwację tkanek.

• Standardowa balsamacja – 180-240ml (6 do 8 uncji) na 4 litry letniej wody (NIE ZIMNEJ). Ilość
płynu można zwiększać/modyfikować podczas przygotowywania kolejnych 4 litrów, aby
uzyskać pożądany efekt. W celu mocniejszej konserwacji tkanek, należy użyć pomiędzy 240 a
300ml (8 do 10 uncji) na 4 litry wody.

• W przypadku ciał po chemioterapii, w zaawansowanych stadiach rozkładu czy trudniejszych
przypadkach należy użyć pomiędzy 480 do 960ml (16 do 32 uncji) 36plus na 4 litry wody. Po
wstrzyknięciu pierwszych 4 litrów płynu należy dopasować stężenie w kolejnym baniaku w
zależności od uzyskanych efektów.

Specjalne przypadki:
• Jeśli ciało ma silnie zaczerwienioną twarz lub ręce, zalecane jest użycie mniejszego stężenia do

usunięcia plam opadowych a następnie zwiększenie stężenia, aby uzyskać pożądany efekt.
• W przypadku zakrzepów oraz kiedy dystrybucja płynu jest utrudniona, należy użyć Water/Clot

Guard
• Free Flo oraz Plasma Flo również mogą być użyte jako płyny do koiniekcji w przypadku

występowania zakrzepów.

Dodatkowe informacje:
Kiedy prosektorium nie jest podłączone do sieci wodociągowo kanalizacyjnej, tylko do zbiornika
septycznego, należy używać Tissue Guard 32 zamiast 36 Plus ze względu na powstawanie
dichlorku etylenu. Jeśli używamy twardej wody, należy dodać od 60 do 120ml (2 do 4 uncji)
Water/Clot Guard na 4 litry płynu.

NATURAL TONE (16 oz / 473 ml) 

index 20, z dodatkiem silikonu – Silitech

• Standardowa balsamacja od 180 do 240ml (6 do 8 uncji) Natural Tone na 4 litry wody.
• W przypadku ciała poniżej 50kg wagi zalecane jest 120 do 180ml (4 do 6 uncji) na 4 litry wody.
• W celu mocniejszej konserwacji tkanek należy użyć pomiędzy 240 a 300ml (10 do 12 uncji) na

4 litry wody.

Natural Tone ma indeks 20, zapewnia uzyskanie naturalnego wyglądu i koloru skóry.
Zawiera silikon, dzięki czemu dociera w najdalsze części ciała i zapewnia równomierną
balsamację. Stosowanie Natural Tone ogranicza w znaczący sposób późniejszą
kosmetykę i usprawnia pracę w prosektorium.

Specjalne przypadki:
• Jeśli ciało ma silnie zaczerwienioną twarz lub ręce, zalecane jest użycie mniejszego stężenia

do usunięcia plam opadowych a następnie zwiększenie stężenia, aby uzyskać pożądany
efekt.

• W przypadku zakrzepów oraz kiedy dystrybucja płynu jest utrudniona, należy użyć
Water/Clot Guard.

• Free Flo oraz Plasma Flo również mogą być użyte jako płyny do koiniekcji w przypadku
występowania zakrzepów.

Dodatkowe informacje:
• Jeśli używamy twardej wody, należy dodać od 60 do 120ml (2 do 4 uncji) Water/Clot Guard na

4 litry wody. FF-A-NT

SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE



FF-A-PT

FF-A-X20

Specjalne przypadki:
• Jeśli ciało ma silnie zaczerwienioną twarz lub ręce, zalecane jest użycie mniejszego

stężenia do usunięcia plam opadowych a następnie zwiększenie stężenia, aby
uzyskać pożądany efekt.

• W przypadku zakrzepów oraz kiedy dystrybucja płynu jest utrudniona, należy użyć
Water/Clot Guard.

• Free Flo oraz Plasma Flo również mogą być użyte jako płyny do koiniekcji w
przypadku występowania zakrzepów.

Dodatkowe informacje:
• Jeśli używamy twardej wody, należy dodać od 60 do 120ml (2 do 4 uncji)

Water/Clot Guard na 4 litry wody.

PERFECT TONE (16 oz / 473 ml)

index 18, z dodatkiem silikonu – Silitech

Polecany kiedy chcemy uzyskać naturalny wygląd i kolor podczas balsamacji ale nie
chcemy użyć płynu z wyższym indeksem. Perfect Tone ma indeks 18 i zawiera lanolinę
oraz silikon, które pomagają w równomiernej dystrybucji płynu w tkankach.

• Normalna balsamacja od 240 do 300ml (8 do 10 uncji) Perfect Tone na 4 litry wody.
• W przypadku ciała poniżej 50kg wagi zalecane jest 120 do 180ml (4 do 6 uncji) na 4

litry wody.
• W celu mocniejszej konserwacji tkanek należy użyć pomiędzy 300 a 360ml (10 do 12

uncji) na 4 litry wody.

X-20 (16 oz / 473 ml) 

index 20, z dodatkiem silikonu – Silitech

• Wstrząsnąć przed użyciem.
• Standardowa balsamacja- od 180 do 240ml (6 do 8 uncji) X-20 na 4 litry wody. Należy

stosować niższe stężenia w przypadku, kiedy mamy do czynienia z ciałem podatnym na
odwodnienie.

• W celu mocniejszej konserwacji tkanek należy użyć pomiędzy 240 a 300ml (10 do 12 uncji)
na 4 litry wody.

Specjalne przypadki:
• Jeśli ciało ma silnie zaczerwienioną twarz lub ręce, zalecane jest użycie mniejszego stężenia

do usunięcia plam opadowych a następnie zwiększenie stężenia, aby uzyskać pożądany
efekt.

• W przypadku zakrzepów oraz kiedy dystrybucja płynu jest utrudniona, należy użyć
Water/Clot Guard.

• Free Flo oraz Plasma Flo również mogą być użyte jako płyny do koiniekcji w przypadku
występowania zakrzepów.

Dodatkowe informacje:
• Jeśli używamy twardej wody, należy dodać od 60 do 120ml (2 do 4 uncji) Water/Clot Guard

na 4 litry wody.

Płyn o niskiej zawartości formaldehydu (indeks 20). Umożliwia uzyskanie doskonale
zakonserwowanego ciała, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego koloru i
wyglądu.

P Ł Y N Y  D O A R T E R Y J N E  
( z  d o d a t k i e m  s i l i k o n u )
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SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE

LANOL-TEX (16 oz / 473 ml)

index 22, wysoka zawartość lanoliny

Stosowany jako główny płyn doarteryjny (indeks 22) kiedy chcemy uzyskać naturalny

wygląd w przypadkach z bardzo niskim BMI. Wysoka zawartość lanoliny pomaga w

wypełnieniu zapadniętych rysów twarzy i nadaje kończynom naturalny wygląd. Dzięki

utrzymywaniu wilgoci w tkankach, polecany kiedy pochówek odłożony jest w czasie.

• Idealny w przypadku balsamacji na potrzeby repatriacji, dłuższego wystawienia
zwłok, opóźnionego pogrzebu. Ponadto jest wskazany w przypadku, kiedy zmarły
miał ograniczoną mobilność przez dłuższy okres przed śmiercią oraz wszędzie tam,
gdzie należy zastosować dodatkową ochronę przed odwodnieniem.

• Standardowa balsamacja od 180 do 240ml (6 do 8 uncji) Lanol-Tex na 4 litry wody.
• W celu mocniejszej konserwacji tkanek należy użyć pomiędzy 240 a 300ml (8 do 10

uncji) na 4 litry wody.

Dodatkowe informacje:
• Jeśli używamy twardej wody, należy dodać od 60 do 120ml (2 do 4 uncji) Water/Clot

Guard na 4 litry wody.

FF-A-LT

TISSUE GUARD 32 (16 oz / 473 ml)

index 32, wysoka zawartość lanoliny

• Standardowa balsamacja 240-300ml (8 do 10 uncji) Tissue Guard 32 na 4 litry wody.
• W trudniejszych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z silnym odwodnieniem tkanek,

należy używać pomiędzy 360 do 480ml (12 do 16 uncji) Tissue Guard 32.

Specjalne przypadki:
• Jeśli ciało ma silnie zaczerwienioną twarz lub ręce, zalecane jest użycie mniejszego stężenia

do usunięcia plam opadowych a następnie zwiększenie stężenia, aby uzyskać pożądany
efekt.

• W przypadku zakrzepów oraz kiedy dystrybucja płynu jest utrudniona, należy użyć
Water/Clot Guard.

• Free Flo oraz Plasma Flo również mogą być użyte jako płyny do koiniekcji w przypadku
występowania zakrzepów.

Dodatkowe informacje:
• Jeśli używamy twardej wody, należy dodać od 60 do 120ml (2 do 4 uncji) Water/Clot Guard

na 4 litry wody.

Używany jako zamiennik 36 PLUS, kiedy prosektorium/zakład pogrzebowy korzysta ze

zbiornika ścieków komunalnych, eliminuje powstawanie dichlorku etylu. Wysoki

indeks (32) zapewnia uzyskanie bardzo dobrych wyników balsamacji standardowych

jak również trudniejszych przypadków. Zapewnia doskonałą penetrację, równomierny

rozkład płynu w ciele oraz odpowiednią konserwację tkanek.

FF-A-TG32



FLO-TONE (16 oz / 473 ml) index 25

Płyn do balsamacji o indeksie 25, nie wysusza tkanek i pozwala na uzyskanie

naturalnego wyglądu. Stosowany kiedy mamy do czynienia z pochówkiem/kremacją w

ciągu kilku dni od zgonu.

• Standardowa balsamacja – 240 do 300ml (8 do 10 uncji) Flo-Tone na 4 litry wody.
• W celu mocniejszej konserwacji tkanek należy użyć pomiędzy 300 a 360ml (10 do 12 uncji) na

4 litry wody.

Specjalne przypadki:
• Jeśli ciało ma silnie zaczerwienioną twarz lub ręce, zalecane jest użycie początkowo

mniejszego stężenia do usunięcia plam opadowych a następnie zwiększenie stężenia, aby
uzyskać pożądany efekt.

• W przypadku zakrzepów oraz kiedy dystrybucja płynu jest utrudniona, należy użyć
Water/Clot Guard.

• Free Flo oraz Plasma Flo również mogą być użyte jako płyny do ko-iniekcji w przypadku
występowania zakrzepów.

Dodatkowe informacje:
• Jeśli używamy twardej wody, należy dodać od 60 do 120ml (2 do 4 uncji) Water/Clot Guard

na 4 litry wody. FF-A-FT

EOTONE (16 oz / 473 ml) index 27

• Normalna balsamacja – 180-240ml (6 do 8 uncji) na 4 litry wody.
• W celu mocniejszej konserwacji tkanek należy użyć pomiędzy 300 a 480ml (10 do 16 uncji) na

4 litry wody.

Specjalne przypadki:
• Jeśli ciało ma silnie zaczerwienioną twarz lub ręce, zalecane jest użycie mniejszego stężenia

do usunięcia plam opadowych a następnie zwiększenie stężenia, aby uzyskać pożądany
efekt.

• W przypadku zakrzepów oraz kiedy dystrybucja płynu jest utrudniona, należy użyć
Water/Clot Guard.

• Free Flo oraz Plasma Flo również mogą być użyte jako płyny do koiniekcji w przypadku
występowania zakrzepów.

Dodatkowe informacje:
• Jeśli używamy twardej wody, należy dodać od 60 do 120ml (2 do 4 uncji) Water/Clot Guard

na 4 litry wody.

Posiada wysoki indeks (27), używany kiedy chcemy uzyskać nieco silniejszy efekt

balsamacji. Bufory oraz środki nawilżające zapobiegają odwodnieniu tkanek i

pozwalają na stosowanie w przypadku kiedy pochówek jest oddalony w czasie.

FF-A-E

P Ł Y N Y  D O A R T E R Y J N E  
SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE
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STANDARD (16 oz / 473 ml) index 32

Używany do trudnych przypadków gdzie występuje utrudniona dystrybucja płynu

dotętniczego. Zawiera wysoką zawartość formaldehydu jak również środki

utrzymujące wilgoć w tkankach, które gwarantują uzyskanie naturalnego efektu bez

niepożądanego efektu odwodnienia.

• Polecany w najtrudniejszych i najbardziej wymagających przypadkach.
• Standardowa balsamacja – należy użyć pomiędzy 180 a 240ml (6 do 8 uncji) na 4 litry wody.
• Skomplikowane przypadki oraz kiedy chcemy uzyskać mocniejszą konserwację tkanek,

należy użyć pomiędzy 300 a 480ml (10 do 16 uncji) na 4 litry wody.

Specjalne przypadki:
• Jeśli ciało ma silnie zaczerwienioną twarz lub ręce, zalecane jest użycie mniejszego stężenia

do usunięcia plam opadowych a następnie zwiększenie stężenia, aby uzyskać pożądany
efekt.

• W przypadku zakrzepów oraz kiedy dystrybucja płynu jest utrudniona, należy użyć
Water/Clot Guard.

• Free Flo oraz Plasma Flo również mogą być użyte jako płyny do koiniekcji w przypadku
występowania zakrzepów.

Dodatkowe informacje:
• Jeśli używamy twardej wody, należy dodać od 60 do 120ml (2 do 4 uncji) Water/Clot Guard

na 4 litry wody.
• Jest idealny do wstrzykiwania podskórnego w rejonach, gdzie występują zaburzenia krążenia

i występuje słaba dystrybucja płynu jak np. w wypadku cukrzycy.

FF-A-S

FRIGID RIGID (16 oz / 473 ml) index 35

• Standardowa balsamacja– 300-360ml (10 do 12 uncji) płynu na 4 litry wody.
• Trudne przypadki oraz kiedy pochówek jest odłożony w czasie – powyżej 480ml (16 uncji

plus) na 4 litry wody.

Specjalne przypadki:
• Jeśli ciało ma silnie zaczerwienioną twarz lub ręce, zalecane jest użycie mniejszego stężenia

do usunięcia plam opadowych, a następnie zwiększenie stężenia, aby uzyskać pożądany
efekt.

• W przypadku zakrzepów oraz kiedy dystrybucja płynu jest utrudniona, należy dodać
Water/Clot Guard.

• Free Flo oraz Plasma Flo również mogą być użyte jako płyny do koiniekcji w przypadku
występowania zakrzepów.

Dodatkowe informacje:
• Jeśli używamy twardej wody, należy dodać od 60 do 120ml (2 do 4 uncji) Water/Clot Guard

na 4 litry wody.
• Rigid używany jako płyn do koiniekcji w polaczeniu z innymi płynami dotętniczymi zwiększa

konserwacje tkanek i umożliwia przechowywanie ciała przez dłuższy czas.

Niezwykle skuteczny i silny płyn do balsamacji. Dzięki wysokiemu indeksowi (35),

gwarantuje doskonałą penetrację i konserwację tkanek. Dodatek środków

pochłaniających wilgoć oraz plastyfikatorów gwarantuje zachowanie elastyczności

tkanek oraz kończyn. Polecany przy repatriacji, może być również używany miejscowo

do okładów na otwarte rany, odleżyny oraz gangrenę.

FF-A-FR



PREMIUM CAVITY (16 oz / 473 ml) index 7

Premium Cavity łączy w sobie działanie pięciu środków o działaniu konserwującym

oraz dezynfekującym, czego rezultatem jest niezwykle skuteczny płyn dokorpusowy.

Do najważniejszych zalet należy również fakt iż jest to środek praktycznie bezwonny,

a dodatek STOP zapobiega rozwojowi gazu tkankowego.

• Stosowanie: Normalne przypadki – 1 do 2 butelek, dla ciał w rozkładzie - 2 do 3 butelek.
• W przypadku podłączenia prosektorium do zbiornika septycznego należy zastąpić CAVITY

55.
• W przypadku gazu tkankowego należy nałożyć w formie okładu lub nastrzyknąć

problematyczne miejsce.

FF-C-PC

CAVITY 55 (16 oz / 473 ml) index 8

• Stosowanie: normalne przypadki – 1 do 2 butelek, dla ciał w rozkładzie - 2 do 3 butelek.
• W przypadku podłączenia prosektorium do zbiornika septycznego należy zastąpić CAVITY

55.
• Można używać w formie okładów na odleżyny, należy w tym celu zmoczyć płynem watę

lub ligninę i przyłożyć do miejsca które chcemy zdezynfekować i następnie zostawić na
kilka godzin.

Cavity 55 to płyn dokorpusowy o doskonałej penetracji tkanek, dezodoryzujący oraz

zawierający formaldehyd oraz praktycznie bezwonny. Łączy w sobie działanie 4

różnych substancji konserwujących oraz dezynfekujących. Idealnie nadaje się tam

gdzie zaczął się już rozkład oraz powstał nieprzyjemny zapach.

FF-C-C55

5 PURPOSE CAVITY (16 oz / 473 ml) index 8

• Stosowanie: normalne przypadki – 1 do 2 butelek, dla ciał w rozkładzie - 2 do 3 butelek
• W przypadku podłączenia prosektorium do zbiornika septycznego należy zastąpić CAVITY

55
• Można używać w formie okładów na odleżyny, należy w tym celu zmoczyć płynem watę

lub ligninę i przyłożyć do miejsca które chcemy zdezynfekować i następnie zostawić na
kilka godzin.

Bardzo wydajny płyn, zapewnia również doskonałe wartości konserwujące oraz

dezodoryzujące. Może być stosowany w formie okładów oraz jako płyn

dokorpusowy. Nadaje się do wybielania tkanek.

FF-C-5PC

P Ł Y N Y  D O K O R P U S O W E  
SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE
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CAVITY KING (16 oz / 473 ml) index 25

Płyn dokorpusowy głęboko penetrujący do przypadków, które wymagają większej

koncentracji formaldehydu np. do zabezpieczania organów po sekcji zwłok. Indeks 25

zapewnia bardzo dobre właściwości konserwujące tkanki oraz zabezpiecza przed

powstawaniem niepożądanych zapachów.

• Standardowa balsamacja: 1 do max 2 butelek w zależności od wzrostu
i wagi zmarłego. Ciała z wysokim BMI /daleko posunięty rozkład – powyżej 2 butelek.

Dodatkowe zastosowanie:
• Może być używany w formie okładów na odleżyny, skórę pergaminową, gangrenę. Okłady

należy zakryć folią dla uzyskania lepszego efektu i aby uniknąć powstawania oparów. Cavity
King może być użyty w formie okładów, kiedy mamy do czynienia z balsamacją
noworodków, małych dzieci i wtedy kiedy przeprowadzenie standardowej balsamacji jest
utrudnione.

FF-C-CK

DRY GUARD (16 oz / 473 ml) index 21

• Standardowy przypadek: 1 do max 2 butelek w zależności od
wzrostu i wagi zmarłego.
• Ciała z wysokim BMI /daleko posunięty rozkład – powyżej 2 butelek.

Płyn dokorpusowy do „standardowych” przypadków nie wymagających większego

stężenia formaldehydu. Zapewnia bardzo dobre właściwości penetrujące,

powstrzymuje rozkład tkanek i zapewnia natychmiastowe efekty.

FF-C-DG

PHAROS (16 oz / 473 ml) index 36

• Najlepszy i najskuteczniejszy płyn dokorpusowy.
• Wysoki index 36.
• Do najtrudniejszych i najbardziej wymagających balsamacji.
• Zalecany do repatriacji i przy pochówku opóźnionym w czasie.
• Wybiela tkanki i dezynfekuje powierzchnie.

Pharos to najsilniejszy płyn w naszej ofercie, zalecany do repatriacji oraz wtedy kiedy

pochówek jest opóźniony o wiele tygodni. Pomocny w przypadkach z wysokim BMI

oraz po sekcji zwłok gdzie podejrzewano choroby zakaźne, ma bardzo silne działanie

bakteriobójcze. Jego niewątpliwym atutem jest szybkość konserwacji tkanek i

niezawodność. Ponieważ zawiera fenol, należy używać go w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach.

FF-C-P



PREMIUM JAUNDICE (16 oz / 473 ml) index 8

Premium Jaundice to podstawowy płyn używany przy balsamacji ciał z żółtaczką. Jego

trzy podstawowe funkcje pomagają uzyskać naturalny efekt i ograniczyć niepożądany

żółty kolor: 1.Zawiera związki chemiczne aktywnie wiążące się z bilirubiną i wybielające

żółty kolor; 2.Zwiększa dystrybucję płynu w tkankach i dzięki temu umożliwia lepsze

wypłukiwanie żółtego barwnika; 3.Niski indeks (*8), umożliwia użycie większej ilości

płynu do preinjekcji.

• Dawkowanie: od 120 do240ml (4 do 8 uncji) na 4 litry gotowego płynu dotętniczego.
• Użyć większą ilość płynu (co najmniej jeden zbiornik więcej) aby odpowiednio wypłukać

naczynia krwionośne. Należy jednocześnie stosować technikę drenażu z budowaniem
ciśnienia w naczyniach krwionośnych, aby płyn mógł dotrzeć do wszystkich części ciała.

• Należy dokładnie umyć twarz i ręce zmarłego, aby usunąć barwnik, który mógł przejść
przez pory skóry. Niekiedy zaleca się używanie płynów z fenolem do robienia okładów,
ponieważ dobrze wybielają skórę.

Specjalne przypadki:
• W przypadku umiarkowanej żółtaczki można użyć Color Guard 1, który wraz z bilirubiną

zmienia kolor tkanek z żółtego na różowy/różany.

Dodatkowe informacje:
• Płyn dotętniczy o wyższym stężeniu może być dodany na koniec balsamacji, kiedy chcemy

bardziej zakonserwować tkanki. Należy jednak pamiętać, że może to spowodować zmianę
koloru skóry i konieczność stosowania bardziej kryjących kosmetyków.

• Jako alternatywę można stosować Leak Guard który zapewni dodatkową konserwację
tkanek.

• Frigid Rose Colortone może być dodany dodatkowo do rozcieńczonego płynu
dotętniczego, aby zamaskować pozostały żółty kolor.

FF-Z-PJ

COLOR GUARD 1 JAUNDICE FLUID
(16 oz / 473 ml) bez formaldehydu

• Color Guard I nie zawiera formaldehydu i nie ma właściwości konserwujących, należy
używać go z nisko lub średnio stężonymi płynami do balsamacji.

• Dawkowanie: od 240 do 480ml (8 do 16 uncji) na 4 litry chłodnej wody w zależności od
intensywności żółtego barwnika w skórze i koloru jaki chcemy osiągnąć.

• Następnie należy dodać od 210 do 360ml (7 do 12 uncji) płynu dotętniczego, żeby osiągnąć
nisko/średnio stężony płyn docelowy.

• Płyn wstrzykiwać stosując technikę drenażu z budowaniem ciśnienia w naczyniach
krwionośnych, aby barwnik mógł dotrzeć do wszystkich części ciała.

• Przed przystąpieniem do mieszania płynu zaleca się wypróbowanie go w rejonach ciała nie
widocznych po balsamacji. Należy dodać 10ml Color Guard i 10ml płynu dotętniczego i
wstrzyknąć przy pomocy strzykawki w okolicy stawu biodrowego zmarłego i obserwować,
czy kolor zmieni się z żółtego na naturalny. Płyn zacząć podawać w przypadku, kiedy
osiągniemy zadowalający efekt.

Color Guard to nowe rozwiązanie stosowane podczas balsamacji ciał zakażonych

żółtaczką oraz mocno zażółconych. Związki chemiczne w nim zawarte wchodzą w

reakcję z bilirubiną i pomagają w uzyskaniu naturalnego koloru skóry. Pomaga on w

widoczny sposób zredukować zażółcenie na twarzy oraz kończynach. Używany jako

dodatek do płynów dotętniczych.

FF-Z-CG1

P Ł Y N Y  N A  Ż Ó Ł T A C Z K Ę
SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE
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TISSUE AID (16 oz / 473 ml)

Płyn używany do koinjekcji kiedy mamy do czynienia z przypadkami po

chemioterapii/radioterapii lub bardzo niskim BMI. Zawiera naturalne koloidy które

pomagają w utrzymaniu płynu w tkankach i uzyskanie natychmiastowych wyników.

Wypełnia zapadnięte rysy twarzy i nadaje kończynom naturalny wygląd.

• W standardowych przypadkach balsamacji należy użyć od 30 do 90ml (1 do 3 uncji) Tissue
Aid na 4 litry rozcieńczonego płynu dotętniczego. Może być dodany na początku i na końcu
procesu balsamacji.

• Dla przypadków, kiedy mamy do czynienia ze zwłokami osób z hospicjów oraz kiedy zmarły
nie był mobilny przez dłuższy czas przed śmiercią należy dodać od 120 do 240ml (4 do 8
uncji) na ostatnie 4 litry płynu.

• Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów płyn podawać przy drenażu zamkniętym lub z
budowaniem ciśnienia, dzięki temu rysy twarzy zostaną wypełnione i tkanki nie zostaną
odwodnione. FF-PKI-TA

HUMECTANT (16 oz / 473 ml)

• Dawkowanie od 60 do 120ml (2 do 6 uncji) płynu Humectant na 4 litry rozcieńczonego
płynu dotętniczego.

• Można dodać od 30 do 120ml (1 do 4 uncji) na 4 litry rozcieńczonego płynu dotętniczego,
aby nadać skórze bardziej naturalny wygląd, zwiększyć efekt kosmetyczny i zabezpieczyć
tkanki przed odwodnieniem.

Specjalne przypadki:
• Podczas balsamacji zmarłych o niskim BMI ostatnie 2 litry płynu należy wstrzykiwać

stosując technikę drenażu z budowaniem ciśnienia w naczyniach krwionośnych, aby mógł
dotrzeć do wszystkich części ciała.

Polecany w przypadkach silnego odwodnienia tkanek jako dodatek do głównego

płynu dotętniczego. Zawiera oleje i środki nawilżające które nadają skórze jędrność,

wypełniają głębokie zmarszczki i przywracają naturalne rysy twarzy. Zalecany przy

balsamacji przypadków z domów opieki, hospicjów oraz dzieci.

FF-PKI-H

ROSE COLORTONE DYE (16 oz / 473 ml)

• Należy dodać 10ml barwnika na 4 litry płynu dotętniczego i obserwować rezultaty. W
zależności od efektu jaki chcemy osiągnąć należy stopniowo zwiększać ilość preparatu.

Jest to skoncentrowany barwnik dodawany oddzielnie do płynów dotętniczych,

zapewnia uzyskanie naturalnego koloru i długo utrzymujący się efekt.

FF-PKI-RCD



PLASMA FLO (16 oz / 473 ml)

Używany do preinjekcji w przypadku kiedy zgon nastąpił jakiś czas temu i zakładamy

zakrzepy lub problem z krążeniem np. cukrzycę. Umożliwia uzyskanie dobrej

dystrybucji płynu w najdalszych zakątkach ciała oraz równomierną konserwację

tkanek.

• Należy używać ok 240ml (8uncji) Plasma Flo na 2 litry wody, w celu preiniekcji.
• Kiedy dodajemy do rozcieńczonego płynu dotętniczego należy dawkować pomiędzy 60 a

240ml (2 do 8 uncji) na 4 litry płynu.

Specjalne przypadki:
• Używanie 60ml (2 uncji) jest zalecane, kiedy podejrzewamy problemy z zakrzepami lub

kiedy podajemy płyn o normalnym stężeniu do poprawy drenażu.
• Dodanie ponad 120ml (ponad 4 uncje) jest zalecane, kiedy przewidujemy skrzepliny,

używamy wysokiego stężenie płynu dotętniczego lub gdy zmarły poddany był
chemioterapii.

Dodatkowe informacje:
• Jeśli używamy twardej wody, należy dodać od 60 do 120ml (2 do 4 uncji) Water/Clot Guard

na 4 litry wody, żeby zwiększyć działanie Plasma Flo.

FF-PKI-PF

FREE FLO (16 oz / 473 ml)

• Należy używać ok 240ml (8uncji) Plasma Flo na 2 litry wody, aby w celu preiniekcji.
• Kiedy dodajemy do rozcieńczonego płynu dotętniczego należy dawkować pomiędzy 60 a

240ml (2 do 8 uncji) na 4 litry płynu.

Specjalne przypadki:
• Używanie 60ml (2 uncji) jest zalecane, kiedy podejrzewamy problemy z zakrzepami lub

kiedy podajemy płyn o normalnym stężeniu do poprawy drenażu.
• Dodanie ponad 120ml (ponad 4 uncje) jest zalecane, kiedy przewidujemy skrzepliny,

używamy wysokiego stężenia płynu dotętniczego lub gdy zmarły poddany był
chemioterapii.

Dodatkowe informacje:
• Jeśli używamy twardej wody, należy dodać od 60 do 120ml (2 do 4 uncji) Water/Clot Guard

na 4 litry wody, żeby zwiększyć działanie Plasma Flo.

Używany do preinjekcji w przypadku kiedy zgon nastąpił jakiś czas temu i zakładamy

zakrzepy lub problem z krążeniem np. cukrzycę. Umożliwia uzyskanie dobrej

dystrybucji płynu w najdalszych zakątkach ciała oraz równomierną konserwację

tkanek. Zapobiega szarzeniu tkanek po balsamacji.

FF-PKI-FF
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SOLVOL (16 oz / 473 ml) index 6

Ma indeks 6 i pozwala na wypłukanie skrzepów i usuniecie zatorów, dzięki czemu

może być używany do preinjekcji. Pomaga usunąć plamy opadowe i przygotować

tkanki na właściwą iniekcję płynem dotętniczym.

UWAGA: Dzięki bardzo niskiemu indeksowi, rekomendowany jest również do

balsamacji noworodków i dzieci poniżej 3 roku życia. Kiedy chcemy uniknąć

odwodnienia i umożliwić rodzinie godne pożegnanie.

• Dodać od 60 do 120ml (2 do 4 uncji) na 2 litry wody w celu lepszego wypłukania
naczyń krwionośnych, co umożliwi lepszą dystrybucję płynu i konserwację tkanek.

• Stężenie zwiększać wraz z wiekiem denata oraz ze stadium zawansowania
rozkładu zwłok.

• Aby ocenić, czy stężenie jest dobrane prawidłowo i czy barwnik w płynie do
arteryjnym jest dystrybuowany równomiernie należy wstrzyknąć płyn w dolne
partie ciała z pominięciem okolic twarzy.

Specjalne przypadki:
• Kiedy musimy zabalsamować niemowlę i dziecko poniżej 3 roku życia należy użyć

od 240 do 300ml (8 do 10 uncji) na 4 litry rozcieńczonego płynu dotętniczego.

Dodatkowe zastosowanie:
• Zalecany do wybielania i wypłukiwania plam opadowych oraz trudnych do

usunięcia przebarwień skóry.

FF-PKI-SL

WATER-CLOT GUARD (16 oz / 473 ml)

• Jeśli używamy twardej wody, należy dodać od 60 do 120ml (2 do 4 uncji) Water/Clot Guard
na 4 litry wody.

• Następnie pozostawić na około 10 minut, aby preparat mógł odpowiednio działać w
połączeniu z wodą.

• W ostatnim etapie przygotowania należy dodać płyn doarteryjny.

Inne zastosowania:
• Użyć z Frigid Leak Guard w stężeniu 1.5LG : 1WCG, aby aktywować gluteral aldehydowy.

Zalecany w przypadku kiedy woda używana w prosektorium/zakładzie pogrzebowym

jest twarda. Zapobiega powstawaniu obrzęków ciała i nierównomiernemu rozkładowi

koloru po balsamacji. Wskazany jako dodatek do balsamacji gdy pogrzeb jest

odłożony w czasie.

FF-PKI-WCG
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LEAK GUARD (16 oz / 473 ml)

Leak Guard jest szczególnie pomocny jako dodatek do głównego płynu dotętniczego

w przypadku obrzęku limfatycznego oraz utonięć. Osusza tkanki i nadaje im

‘naturalny’ wygląd. Umożliwia balsamacje i prezentację bardzo problematycznych

przypadków.

• Rekomendujemy używanie Leak Guard z ostatnimi 4-6 litrami rozcieńczonego płynu
dotętniczego. W zależności od poziomu skomplikowania balsamacji i stanu zwłok, zaleca
się używanie od 150 do 300ml (5 do 10 uncji) Leak Guard na 4 litry gotowego płynu
dotętniczego, aby efektywnie zmniejszyć wycieki i obrzęk.

Specjalne przypadki:
Kiedy mamy do czynienia z puchliną wodną:
• Dla lekkich i średnich przypadków należy użyć 240 do 300ml (8 do 10 uncji) na ostatnich 4-6

litrów płynu stosując otwarty drenaż. W cięższych przypadkach należy dodać pomiędzy 360
a 480ml (12 do 16 uncji) Leak Guard na 4 litry rozcieńczonego płynu dotętniczego.

Inne zastosowania:
• Aby zdezynfekować tkanki w przypadku zaawansowanego rozkładu lub chorób zakaźnych

należy dodać pomiędzy 120 a 240ml (4 do 6 uncji) Water/Clot Guard razem z Leak Guard. W
trudniejszych przypadkach rekomendujemy zwiększenie stężenia.

Dodatkowe informacje:
• Leak Guard może być również użyty, aby zwiększyć działanie płynów dokorpusowych i

absorbentów. Dla najlepszego efektu nie należy dodawać powyższego preparatu do
płynów ze stężeniem alkoholu większym niż 20%. Leak Guard znajduje zastosowanie, jeśli
chcemy zamknąć pory skóry w przypadku utonięć oraz kiedy mamy do czynienia z dużym
wyciekiem płynów. Należy dodać pomiędzy 240 a 300ml (8 do 10 uncji) na ostatnie 4 litry
rozcieńczonego płynu do arteryjnego, jednocześnie stosując technikę drenażu z
budowaniem ciśnienia w naczyniach krwionośnych, aby mógł dotrzeć do wszystkich części
ciała.

FF-PKI-LG

STOP (16 oz / 473 ml)

• STOP zalecany jest, kiedy mamy do czynienia z gazem tkankowym lub z
larwami/pasożytami w/na ciele zmarłego.

• Dawkowanie: od 60 do 120ml (2 do 4 uncji) STOP na 4 litry płynu dotętniczego o wysokim
stężeniu i następnie iniekcja przy średnim ciśnieniu. Należy jednocześnie stosować technikę
drenażu z budowaniem ciśnienia w naczyniach krwionośnych, aby płyn mógł dotrzeć do
wszystkich części ciała. Należy upewnić się, że miejsce, w którym występuje gaz tkankowy
zostało dokładnie nastrzyknięte mieszanką płynu dotętniczego i STOP.

• Aby wyeliminować pasożyty z organizmu zmarłego należy zaaplikować STOP na
watę/ligninę i umieścić na ciele zmarłego a następnie przykryć folią. Można również
aplikować strzykawką lub trokarem jako iniekcja podskórna do najbardziej zainfekowanych
regionów ciała.

UWAGA:
• STOP przyspieszy postarzanie i niszczenie materiałów gumowych takich jak lateks, butyl

czy neopren jak również akrylowych, PVC i generalnie plastiku.
• Nie należy używać, gdy prosektorium podłączone jest do zbiornika septycznego.

STOP jest płynem którego należy używać w przypadku występowania gazu

tkankowego. Dzięki zastosowaniu dwóch unikatowych składników zapewnia szybką

penetrację tkanek i natychmiastowe działanie. STOP zabija bakterie anaerobowe,

powstrzymuje dalsze formowanie gazu tkankowego, spowalnia dekompozycję tkanek

oraz eliminuje niepożądane zapachy.

FF-PKI-SP
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PRODUKTY POMOCNICZE



HARDENING COMPOUND 
(3 kg; 22,7 kg)

Ma trzy właściwości: absorbuje, utwardza i dezynfekuje

tkanki. Jest niezastąpione do miejsc gdzie nie można

dotrzeć przy pomocy balsamacji. Po dodatku zimnej

wody należy stosować bezpośrednio w formie kompresu,

na miejsca gdzie chcemy wybielić tkanki.

„BALSAMISTA” ABSORBENT 
(0,2 kg; 3 kg; 15 kg)

Niezwykle wydajny absorbent do zasypywania

naturalnych otworów ciała oraz likwidowania wycieków.

Nadaje się doskonale do ciał posekcyjnych i momentalnie

osusza powłoki ciała. Jego wydajność to 1:100, czyli potrafi

zaabsorbować stukrotność swojej masy. Niezastąpiony do

najtrudniejszych przypadków w prosektorium. Polecany

również do likwidacji wycieków płynów ustrojowych na

powierzchniach zmywalnych, po aplikacji należy zebrać i

wyrzucić związany absorbent do odpadów medycznych. BAL-H-ABS

FF-H-FC

Absorbuje wodę i utwardza tkanki, bardzo

szybkie działanie. Ma właściwości dezynfekujące oraz

jest bezpyłowy, o przyjemnym zapachu. Polecany również

jako dodatek pochłaniający zapach do chłodni oraz w

przypadku zaawansowanego rozkładu

FF-H-AC

AUTOPSY COMPOUND (3 kg; 22,7 kg)

STA-SEAL (0,2 kg; 2,7 kg)

Świetny absorbent do zabezpieczania jam ciała przed

wyciekami, w szczególności ust, nosa oraz nacięć po

iniekcji. Szybko wiąże się z wodą i przybiera dowolny

kształt, łączy się z tkanką, błyskawicznie schnie i

umożliwia rekonstrukcję pośmiertną. Sprzedawany w

poręcznych buteleczkach z aplikatorem i dozownikiem o

pojemności 200ml.

FF-H-SS
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FORMALIN CREAM (1 lb / 0,454 kg)

Produkt do balsamacji powierzchniowej, penetruje głęboko

tkanki, konserwuje je oraz dezynfekuje. W zależności od ilości

użytej oraz czasu kontaktu z ciałem można uzyskać różny

stopień konserwacji tkanek. Nie plami ani nie wybiela skóry,

można używać w widocznych miejscach jak skóra twarzy oraz

dłoni. FF-H-FC

P R O D U K T Y  O B S U S Z A J Ą C E

SKIN SEAL (8 oz / 237 ml)

Skin Seal to klej tkankowy używany do zabezpieczania szwów

oraz klejenia nacięć w skórze. Może być używany jako baza pod

późniejszą aplikację kosmetyków, idealny w przypadku kiedy

konieczna jest rekonstrukcja. Doskonale nadaje się do

zabezpieczania nacięć sekcyjnych na głowie. Po wyschnięciu jest

bezbarwny.

FF-H-SKSE

To klej tkankowy nowej generacji, bezbarwny, momentalnie

schnie i tworzy barierę przeciw wyciekom. Jest wodoodporny i

zalecany na szwy posekcyjne, nacięcia chirurgiczne oraz jako

baza do rekonstrukcji powypadkowej. Bardzo duże rany należy

wypełniać zamiennie warstwami bawełny oraz podkładami z

Seal-O-Tite w celu osiągnięcia najlepszego efektu.

FF-H-SOT

SEAL-O-TITE (1 pint / 568 ml)

THANO SEAL (Sz: 5 cm × Dł: 600 cm)

Specjalna taśma do użytku na ranach, w miejscach gdzie schodzi

skóra, skaleczeniach. Zapobiega wyciekom, bardzo łatwa w

użyciu.

FF-H-TS



Paraformaldehyd w proszku, posiada szerokie spektrum

zastosowań min. do zabezpieczania jam ciała, zapobiega

powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, utwardza

tkanki. Idealny do obsuszania tkanki rakowej, gangreny,

puchlin wodnych, oparzeń, utonięć. Nadaje się też do

ekshumacji czy kremacji zwłok.

PAULEX POWDER  (1 lb / 454 g)

CONTACT EMBALMING SPRAY 
(16 oz / 473 ml)

Jeden z najsilniejszych środków do balsamacji

powierzchniowej, zaleca się używać go na odleżyny,

gangrenę, rozkład, raka, utonięcia oraz wszędzie tam

gdzie musimy zakonserwować zewnętrzne tkanki.

FF-H-PP

FF-H-CESFF-H-SPR

P R O D U K T Y  O B S U S Z A J Ą C E
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Bardzo silnie działający żel formaldehydowy, umożliwia

głęboką penetrację tkanek i eliminację niepożądanych

zapachów. Idealny do puchlin kończyn, uszkodzeń

powypadkowych czy gangreny. Można stosować w

formie okładów, zewnętrznie oraz miejscowo. Ma silne

właściwości osuszające, zapobiega wyciekom i pozwala na

uzyskanie wysokiego stopnia konserwacji tkanek. Wysoka

lepkość pozwala na stosowanie na odleżyny.

VIS-O-GUARD GEL (2 lb / 0,907 kg)

HEXAPHENE (2,5 lb / 1,13 kg)

Hexaphene MA-22 jest żelem o wyższej masie

cząsteczkowej i lepkości. Idealny do stosowania na rejony

gdzie występują trudności z balsamacją, organy

wewnętrzne po sekcji zwłok, uszkodzenia powypadkowe,

raka, utonięć czy gangreny. Można stosować w formie

okładów, zewnętrznie oraz miejscowo. Ma silne

właściwości osuszające, zapobiega wyciekom i pozwala na

uzyskanie wysokiego stopnia konserwacji tkanek.

FF-H-VOGG

FF-H-H
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Momentalnie żeluje się po wstrzyknięciu, co pozwala na

łatwiejsze formowanie, wypełnia równomiernie tkanki,

polecany w przypadkach wyniszczenia chorobą oraz kiedy

mamy bardzo zapadnięte rysy twarzy.

FF-H-FB

FEATURE BUILDER (16 oz / 473 ml)

FEATURE BUILDER SOLVENT 
(16 oz / 473 ml)

Rozpuszczalnik do wypełniacza tkanek oraz do

czyszczenia narzędzi używanych do nastrzykiwania.

Zalecane jest napełnienie całej strzykawki i pozostawienie

na 15 min w celu usunięcia pozostałości wypełniacza.

FF-H-FBS

N E U T R A L I Z A T O R Y

X-ODOR NEUTRALIZER  
(8 oz / 237 ml i 16 oz / 473 ml )

Naturalny środek neutralizujący niepożądane zapachy, nie

maskuje ich jak produkty konkurencji ale całkowicie je eliminuje.

Nadaje się do rozpylania w pomieszczeniu jak również aplikacji

na powierzchnię, np. wybicie w trumnie.

FF-H-XON

SPILL GUARD (1 galon / 3,79 l)

Produkt do zabezpieczania wycieków płynów do balsamacji,

skutecznie neutralizuje formaldehyd i gluteraldehyd, zapobiega

powstawaniu szkodliwych oparów. Po użyciu należy zebrać

zneutralizowany płyn przy pomocy ręcznika papierowego i

zutylizować razem z odpadami z prosektorium. Nie neutralizuje

fenolu i węglowodorów chlorowanych.

FF-H-SG
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NIĆ SEKCYJNA SZARA

Bardzo wytrzymała nić sekcyjna szara o długości ok. 600

metrów bieżących i wadze 250 g.

NIĆ SEKCYJNA BIAŁA

Bardzo wytrzymała nić sekcyjna biała o długości ok. 600

metrów bieżących i wadze 250 g.

BAL-NSB

BAL- NSS

ORIFICE GUARD (16 oz / 473 ml)

Obowiązkowy środek do dezynfekcji jam ciała i zwłok w

każdym prosektorium. Doskonały również do dezynfekcji

narzędzi oraz stołów wykonanych ze stali nierdzewnej.

Zalecany podczas zajmowania się przypadkami z Covid-19.
FF-H-OGFF-H-SPR

DRY HAIR CLEANER (suchy szampon)

Czyści włosy oraz usuwa brud, pozostałości po

kosmetykach oraz plamy z nikotyny na palcach. Używać

przy pomocy atomizera lub nasączając wacik

kosmetyczny.

FF-H-DHC



FOLIA (10 cm) 

Folia do owijania kończyn kiedy mamy do czynienia ze

schodzącym naskórkiem czy miejscami po wkłuciach.

BAL-H-STR-10

I N N E
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Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Wskazany

podczas aplikacji makijażu oraz balsamacji. Podtrzymuje

głowę pod optymalnym kątem. Idealny do używania

podczas przechowywania zwłok, pozwala uniknąć

przebarwień na uszach i tyle głowy. Łatwy do czyszczenia.

BM-Z-ZJL

ZAGŁÓWEK JOHN LESTER

ZAGŁÓWEK POLISTYRENOWY

Wskazany podczas aplikacji makijażu oraz balsamacji.

Podtrzymuje głowę pod optymalnym kątem. Idealny do

używania podczas przechowywania zwłok, pozwala

uniknąć przebarwień na uszach i tyle głowy. Łatwy do

czyszczenia.

BM-Z-ZP

ZAGŁÓWEK ADJUSTO –
POZYCJONER PVC CZARNY

Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Każda strona

podpory ma inny kształt dzięki czemu umożliwia uzyskanie

odpowiedniej wysokości. Pozwala unieść głowę zmarłego

pod dowolnym kątem. Łatwy do czyszczenia.

BM-Z-ZA



OPASKI IDENTYFIKACYJNE 

Są to opaski przeznaczone do identyfikacji osób zmarłych

w prosektorium. Łatwość zapięcia i duże pole

przeznaczone na wprowadzenie danych pozwalają na

łatwą identyfikacje.

WATA CELULOZOWA W ROLKACH

Produkt przeznaczony do zabezpieczania osób zmarłych,

zapewnia dużą chłonność oraz łatwość formowania.

ZA-WTR

ZA-OPI

Lignina wykonana jest z pilśni włóknistej wydzielonej z

zawiesiny wodnej i wysuszonej. Charakteryzuje się

absorpcją określonej ilości wody lub płynów; jest

równomiernie marszczona na całej długości. Produkt

niepylący.

ZA-LI-5

LIGNINA (57x37 cm; 5 kg)

WANIENKA DO DEZYNFEKCJI

Wanienka do dezynfekcji dostępna w

4 pojemnościach: 1L, 3L, 5L, i 10 L. FM-DE-W

I N N E
SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE
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Spryskiwacz dedykowany do produktów Frigid, z

regulowanym natryskiem.

FF-H-SPR

SPRYSKIWACZ



BIELIZNA*

Nieprzepuszczające płynów ubrania dla zmarłych, przeznaczone do najtrudniejszych przypadków takich jak

ofiary utonięć, spalenia, wypadków komunikacyjnych jak również zaawansowanego rozkładu. Pozwalają na

bezpieczne i godne ubranie zwłok. Dostępne różne rozmiary oraz części garderoby.

RĘKAWY*

SKARPETY*

KOMBINEZON* SPODNIE*

FF-PC-B

FF-PC-SPFF-PC-K

FF-PC-R

FF-PC-SK

*Produkt wykonany z wysokiej jakości tworzywa nieprzepuszczającego wilgoci

UBRANIA DLA ZMARŁYCH

U B R A N I A  D L A  Z M A R Ł Y C H
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KOSMETYKI



Paletka 12 w 1, zawiera 12 podkładów kryjących

dopasowanych do każdego rodzaju karnacji po 30 gram

każdego z kolorów.

PALETKA 12w1 Mix (Podkłady + Szminki)

Paletka 12 w 1 mix, zawiera 8 podkładów kryjących i 4

kolory do ust po 30 gram każdego z kolorów.

PALETKA 12w1 Cover Cream
(Podkłady)

PALETKA 8w1 Lip (Szminki)

Paletka szminki 8 w 1, zawiera 8 kolorów do ust (męskich

oraz żeńskich) 30 gram każdego z kolorów.

DP-PA-12CC

DP-PA-12M

DP-PA-8L

Paletka 6 w 1, zawiera 6 podkładów kryjących

dopasowanych do każdego rodzaju karnacji po 30 gram

każdego z kolorów.

DP-PA-6CC

PALETKA 6w1 Cover Cream
(Podkłady)

Zestaw 6 kolorów używanych do maskowania

przebarwień skóry i rekonstrukcji. Na powstały efekt

należy aplikować cieliste podkłady Derma Pro.

Lista kolorów i ich zastosowań: Lawenda – Żółtaczka; Mięta –

Zaczerwienienia; Żółty – Siniaki na bardzo jasnej cerze;

Pomarańczowy – Siniaki na lekko ciemnej karnacji; Bursztyn –

siniaki na skórze o ciemnej karnacji; Biały – tzw. primer czyli

ogólny podkład na silne przebarwienia.
DP-PA-6I

PALETKA 6w1 Illusion

P A L E T K I
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Pięć kolorów kryjących, pozwalających na zakrycie,

zamaskowanie i neutralizację przebarwień na skórze.

PALETKA 5w1 Camouflage

DP-PA-5C

PALETKA 5w1 Quick Fix

Profesjonalnie stworzona paletka ułatwiająca aplikacje

kosmetyków. Zawiera pięć zbliżonych odcieni które

pozwalają na mieszanie, dzięki czemu możemy stworzyć

dowolny odcień skóry.

PALETKA 3w1 Illusion

Profesjonalnie stworzona paletka która ułatwia aplikacje

kosmetyków.

Lista kolorów i ich zastosowań: Żółty/Bursztynowy neutralizuje

siniaki, czarno-sine przebarwienia; Miętowy neutralizuje

zaczerwienienia; Lawendowy neutralizuje żółtaczkę, żółte

plamy.

Wydajne podkłady dostępne w szerokiej gamie kolorów

do wszystkich odcieni skóry.

Dostępne w palecie kolorów: 1. Ivory; 2. Light Beige; 3. Beige; 4.

Medium Beige; 5. Light Tan; 6. Tan; 7. Light Olive; 8. Golden

Olive; 9. Golden Tan; 10. Flesh

CREAM VELVET COVERING CREAM

DP-PA-5QF

DP-PA-3I

DP-CVCC

P A L E T K I
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Matte Finish Cover Cream to krem kryjący na bazie wody o

lekkiej konsystencji, zapewniający nieskazitelne

wykończenie w przypadkach normalnych i nieco

trudniejszych. Zapewnia naturalną kolorystykę w każdych

warunkach oświetleniowych.

Dostępne w palecie kolorów: 1. Ivory Rose; 2. Porcelain Beige;

3.Rose Beige; 4. Almond Beige; 5. Light Beige; 6. Neutral Beige;

7. True Beige; 8. Lt. Golden Beige; 9. Md. Golden Beige.

MATTE FINISH COVER CREAM

DP-MFCC

Velvet Touch to lekki krem kryjący w płynie, w szerokiej

gamie odcieni zapewniający lekko prześwitujące krycie,

przywracając skórze naturalny blask i wygląd.

Dostępne w palecie kolorów: 1. Ivory Rose; 2. Sun Glow; 3.

Natural Honey; 4. Creme Beige; 5. Bit of Beige, 6. Cafe Au Lait; 7.

White Ivory; 8. Fawn; 9.Honey Beige.

DERMA PRO MASSAGE CREAM
(16oz / 473ml)

Niezwykle wydajny krem do masażu pozwalający na

uzyskanie gładkiej i naturalnie wyglądającej skóry.

Zatrzymuje wilgoć i zapobiega wysuszaniu skóry twarzy i

rąk, ma właściwości antyseptyczne. Z innych zastosowań

warto wymienić możliwość formowania rys twarzy kiedy

używa się waty nasączonej kremem, ust oraz powierzchni

wkładek do oczu aby zachować naturalny wygląd powiek.

Krem do masażu pozwalający na uzyskanie gładkiej i

naturalnie wyglądającej skóry. Zatrzymuje wilgoć i

zapobiega wysuszaniu skóry twarzy i rąk. Z innych

zastosowań warto wymienić możliwość formowania rys

twarzy kiedy używa się waty nasączonej kremem, ust oraz

powierzchni wkładek do oczu aby zachować naturalny

wygląd powiek.

VELVA MASSAGE CREAM (16oz / 473ml)

DP-VTLCC

DP-DPMC

FF-VMC

VELVET TOUCH LIQUID 
COVERING CREAM



K R E M Y  I  P O D K Ł A D Y
SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE

24+48 570 - 825 - 000 | www.balsamista.eu | zamowienia@balsamista.eu

P U D R Y  I  R Ó Ż E

Quick Fix Stick to krem kryjący o średniej konsystencji w

wygodnej i łatwej w użyciu formie sztyftu. Użyj jako bazy

kryjącej/korektora pod makijaż.

Dostępne w palecie kolorów: 1. Soft Creme; 2. Cream Beige; 3.

Tender Beige; 4. Porcelain; 5. Camo Beige; 6. Pale Beige; 7. Ivory;

8. Almond, 9. Natural Beige; 10. Soft Beige; 11. Warm Beige; 12.

Sandy Beige.

CAMOUFLAGE CREAM

Camouflage Cream to wysokiej jakości korektory

dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych.

Dostępne w palecie kolorów: 1. Light; 2. Medium.

QUICK FIX STICK

RESTOR SKIN
Puder w sprayu do maskowania niedoskonałości skóry w

widocznych miejscach np. pod rajstopami. Szybko

wysycha i tworzy jednolitą powłokę na zaaplikowanych

miejscach. Występuje w kolorze 1. Neutral Flesh oraz

2. Soft Beige.

DP-K-QFS

DP-K-CC

FF-S-RS-SBFF-S-RS-NF

Zawiera w sobie intensywne pigmenty odbijające światło

dzięki czemu zmarły ma zawsze naturalny wygląd.
Dostępne w palecie kolorów: 1. Tulip;

2. Cameo pink; 3. Peach; 4. Coral pink.

LIQUID BLUSH (róż w kremie)

DP-PR-LB

Wzmacnia i przywraca naturalny kolor ust, nadaje

naturalny wygląd. Produkt dostępny w czterech kolorach: 1.

Natural; 2. Pink; 3. Rose; 4. Plum.

LIQUID LIP TINT

DP-PR-LLT
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Rozświetlacz w płynie w kolorach: 1. Różu (polecamy do

stosowania w punktach ciepła na twarzy oraz rękach); 2.

Naturalnym (doskonały do rak i twarzy męskich, skóra

odzyskuje naturalny kolor); 3. Cielistym (skóra uzyskuje

lekko różowe zabarwienie, polecamy podczas nakładania

makijażu pośmiertnego u kobiet i dzieci).

DERMA-TINT LIQUID POWDER TINTS
(16 oz / 473 ml)

To wysokiej jakości puder w płynie wraz z pigmentem.

Umożliwia uzyskanie naturalnego koloru skóry, cztery

kolory do wyboru w celu uzyskania jak najlepszych

efektów. Rozświetlacz dostępny w kolorach: 1. Rose Beige;

2. Golden Beige; 3. True Beige; 4. Golden Olive.

DERMA-GLOW TRANSLUCENT LIQUID 
COMPLEXION TINT (16 oz / 473 ml)

PUDER TRANSPARENTNY
Półprzeźroczyste pudry o pojemności 55g zapewniają

matowy finisz, dopełniają efekt po zastosowaniu

podkładów oraz tworzą idealną bazę na aplikację

rozświetlaczy i bronzerów.

Dostępne w palecie kolorów: 1. White; 2. Light Ivory;

3. Light Rose; 4. Light Beige; 5. Flesh; 6. Medium Tan.

DP-PR-DG

DP-PR-DT

DP-PR-PT

Zawiera pięć odcieni które łącza się w jeden uniwersalny

kolor. Po nałożeniu pędzlem tworzą uniwersalne cienie

pasujące do każdego odcienia skory.

DP-PR-PMF

PUDER MOZAIKA FINISHING

Odpowiednie zmieszanie kolorów powoduje stworzenie

idealnego efektu rozjaśniającego dla wszystkich kolorów

skóry. Należy aplikować miękkim pędzlem. Dzięki

dyskretnemu efektowi używać zarówno w przypadku

aplikowania kosmetyków u kobiet jak i mężczyzn. DP-PR-PMB

PUDER MOZAIKA BLUSH
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RESTORATIVE NEUTRAL

Wax RESTORATIVE Neutral to bardzo wydajny wosk

kryjący wszelkie ubytki. Neutral – w kolorze neutralnym

do głębszych ubytków.

RESTORATIVE FLESH

Wax RESTORATIVE Flesh to bardzo wydajny wosk kryjący

wszelkie ubytki. Flesh – w kolorze skóry na płytkie ubytki.

DP-W-RN

DP-W-RF

LIP Wax Neutral to miękki wosk zaprojektowany

specjalnie do wypełniania ubytków na ustach. Neutral – w

kolorze neutralnym do głębszych ubytków. DP-W-LN

LIP NEUTRAL

LIP Wax Flesh to miękki wosk zaprojektowany specjalnie

do wypełniania ubytków na ustach. Flesh – w kolorze

skóry na płytkie ubytki. DP-W-LF

LIP FLESH

Wax DUO Flesh/Neutral to bardzo wydajny wosk kryjący

wszelkie ubytki. W jednej paletce są dwa rodzaje: Flesh –

w kolorze skóry na płytkie ubytki, Neutral – w kolorze

neutralnym do głębszych ubytków.

RESTORATIVE DUO

DP-W-RD

NATURO PLASTO WAX

Wosk przeznaczony do uzupełniania większych ubytków

podczas rekonstrukcji. Występuje w dwóch wersjach Firm

i Soft. Występuje w opakowaniach 230g.
DP-W-NPW-F DP-W-NPW-S
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AIRBRUSH DERMA PRO

Lekki i łatwy w użytku zestaw airbrush od Derma Pro.

Kompresor waży 2 kg i umożliwia łatwe nakładanie

podkładów. W skład zestawu wchodzi 14 kolorów oraz 1

płyn czyszczący. Do wyboru dwie wersje; pierwsza

zasilana z gniazdka oraz druga na akumulator.

W skład zestawu wchodzą kolory: 1. Lavender; 2. Mint; 3. Yellow;

4. Lt. Ten ; 5. Lt. Olive ; 6. Flesh ; 7. Ivory ; 8. Tan; 9. Beige ; 10.

Med. Beige; 11. Ebony; 12. Alabaster; 13. Peach Pink; 14. Lt. Beige.,

DP-A-ADP

DERMA PRO COLORS (30 ml)

Dostępne palety barw: 1. Light Beige; 2. Ivory;
3. Tan; 4. Beige; 5. Medium Beige; 6. Dark Beige;
7. Suntan; 8. Amaretto; 9. Bronze; 10. Expresso;
11. Mint; 12. Lavender; 13. Yellow, 14. Light Tint;
15. Light Olive; 16. Flesh; 17. Ebony; 18. Dark Olive; 19. Peach Pink;
20. Fawn; 21. Mauve, 22. Alabaster.

DP-A-C

AIRBRUSH ONE

Bezprzewodowy akumulatorowy zestaw Airbrush One do kosmetyki w formie natryskowej.

Zestaw zawiera: Kompresor ONE zasilany z ładowanego akumulatora, podłączany bezprzewodowo do aerografu, Aerograf JX2, 4

podkłady CAMOUFLAGE 8ml: Alabaster, Wanilia, Oliwkowy Beż, Jasnozłoty Beż (Alabaster, Vanilla, Olive Beige, Light Golden

Beige), 6 kolorów makijażu GLAMOUR 8ml: brzoskwiniowy beż, brzoskwiniowy róż, blond, jasny różowy, szampan, czarny (Peach

Beige, Peach Pink, Blonde, Barely Pink, Champagne, Jet Black), Roztwór czyszczący do aerografu 120ml, Krem nawilżający Moist &

Dewy (nabłyszczający), 3 szt. Szablonów, System silikonowych zakrywek do aerografu, Etui na aerograf, Zasilacz do ładowania

akumulatora, Etui na cały zestaw, Practice Color – dodatkowy odcień do ćwiczeń z aerografem, Arkusze do ćwiczeń, Instrukcje w

języku polskim.

DI-A-AO
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CAMOUFLAGE (8 ml; 35 ml)

Podkład z serii CAMOUFLAGE to krycie średnie do

mocnego. Doskonale radzą sobie z plamami opadowymi,

żółtaczką, zielonymi przebarwieniami skóry. Dostępny

jest w buteleczkach o pojemnościach 8 i 35 ml oraz aż w

20 kolorach.

Dostępne palety barw: 1. Alabaster; 2. Vanilla; 3. Olive Beige; 4.
Neutral Beige; 5. Lt. Golden Beige; 6. Honey Beige; 7. Dk.
Golden Beige; 8. Golden Tan; 9. Bronze; 10. Tawny; 11. Golden
Olive; 12. Dk .Olive; 13. Soft Brown; 14. Nutmeg; 15. Dk . Almond;
16. Egyptian Bronze; 17. Medium Brown; 18. Cocoa; 19. Dk.
Brown.

DI-A-C

AIRBRUSH PRO

Podkład z serii CAMOUFLAGE to krycie średnie do mocnego. Doskonale radzą sobie z plamami opadowymi, żółtaczką,

zielonymi przebarwieniami skóry. Dostępny jest w buteleczkach o pojemnościach 8 i 35 ml oraz aż w 20 kolorach.

Zestaw zawiera: Mini kompresor, Aerograf CX Pro, 4 podkłady CAMOUFLAGE 8ml: Alabaster, Wanilia, Oliwkowy Beż, Jasnozłoty

Beż (Alabaster, Vanilla, Olive Beige, Light Golden Beige), 6 kolorów makijażu GLAMOUR 8ml: brzoskwiniowy beż, brzoskwiniowy

róż, blond, jasny różowy, szampan, czarny (Peach Beige, Peach Pink, Blonde, Barely Pink, Champagne, Jet Black), Roztwór

czyszczący do aerografu 120ml, Krem nawilżający Moist & Dewy (nabłyszczający), Korektor pod oczy, 3 szt. Szablonów, System

silikonowych zakrywek do aerografu, Etui na aerograf, Adapter (zasilanie 230-240 V), Etui na cały zestaw, Practice Color –

dodatkowy odcień do ćwiczeń z aerografem, Arkusze do ćwiczeń, Instrukcje w języku polskim.

DI-A-AP
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Profesjonalny zestaw pędzli do makijażu. Całość

zapakowana jest w plastikową tubę ułatwiającą

transport.

ZESTAW PĘDZLI „MINI”

Profesjonalny zestaw pędzli do makijażu. Zawiera

najbardziej podstawowe pędzle do nakładania

kosmetyków.

BAL-PE-ZPT

BAL-PE-ZPM

ZESTAW PĘDZLI W TUBIE

Spray na bazie lanoliny który zapobiega wysuszaniu skóry

twarzy i rąk oraz stanowi bazę pod późniejszą aplikacje

kosmetyków. Może być również stosowany jako

utrwalacz makijażu pośmiertnego.
FF-H-LC

LANOL CARE

Żel pozwalający na ułożenie oczu i ust u osoby zmarłej,

pozwala utrzymać naturalny wygląd rys twarzy podczas

wystawienia ciała.

DP-H-ZDU

ŻEL FORMUJĄCY

Profesjonalny \zestaw pędzli do makijażu. Sprzedawany

wraz z etui.

PROFESJONALNY 
ZESTAW PĘDZLI

BAL-PE-PZP



Perforowane przeźroczyste wkładki do ust, opakowanie

12 sztuk.

PERFOROWANE WKŁADKI DO UST

CĘGI DO PAZNOKCI

Wytrzymałe i silne cęgi do obcinania zgrubiałych paznokci.

FF-H-PWU

FM-CDP

Obcinaczki do paznokci, niezbędne w każdym

prosektorium.

BAL-ODP

OBCINAKI DO PAZNOKCI

Gąbeczki do makijażu sprzedawane po trzy sztuki, każda

innej wielkości w różnych kolorach.

BAL-GAB-3

GĄBECZKI DO MAKIJAŻU

I N N E
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Zestaw dwunastu obustronnych szpatułek niezbędnych

przy rekonstrukcji i przy pracach z wykorzystaniem

wosku.

ZESTAW SZPATUŁEK

BAL-SZPAT

PERFOROWANE WKŁADKI DO OCZU

Przeźroczyste perforowane wkładki do oczu, opakowanie

140 sztuk.

FF-H-PWO



NARZĘDZIA



Rękojeść nr. 3 o długości 125 mm, wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

RĘKOJEŚĆ DO SKALPELA 3 (nr 3)

RĘKOJEŚĆ DO SKALPELA 3L (3L  - 210 mm)

Rękojeść nr. 3L o długości 210 mm, wykonana z wysokiej jakości stali 

chirurgicznej.

FM-RS-3

FM-RS-4

FM-RS-4S

FM-RS-4L

RĘKOJEŚĆ DO SKALPELA 4 (nr 4)

RĘKOJEŚĆ DO SKALPELA 4L (4L – 215 mm)

Rękojeść nr. 4L o długości 215 mm, wykonana z wysokiej jakości stali 

chirurgicznej.

Rękojeść nr. 4 o długości 135 mm, wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

RĘKOJEŚĆ DO SKALPELA SKŁADANA (nr. 4)

Rękojeść nr. 4L o długości 215 mm, wykonana z wysokiej jakości stali 

chirurgicznej.

FM-RS-3L

R Ę K O J E Ś C I
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RĘKOJEŚĆ PM8

RĘKOJEŚĆ PM40 STANDARD *

Rękojeść PM8 nierdzewna, do ostrzy PM60 wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

Rękojeść PM 40 standard, wykonana ze stopu aluminium malowana proszkowo.

BM-R-PM40-S

BM-R-MP40-N

BM-R-PM60

RĘKOJEŚĆ PM40 NIERDZEWNA *

Rękojeść PM 40 nierdzewna, wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

*śrubka do rękojeści PM40 na stronie 52

RĘKOJEŚĆ MAJOR 

BM-R-M

Wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej, kompatybilna z ostrzami Z i X.

DWUSTRONNA RĘKOJEŚĆ 3/ 4 

Dwustronna rękojeść do skalpela 3/4, wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

FM-RS-3/4

R Ę K O J E Ś C I
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*śrubka do rękojeści PM40 na stronie 52



OSTRZA DO RĘKOJEŚCI SKALPELA NR. 3
(Rozmiary: 10, 11, 12, 12D, 13, 15, 15C)

OSTRZA DO RĘKOJEŚCI SKALPELA NR. 4
(Rozmiary: 20, 21, 22, 23, 24, 25)

OSTRZA DO RĘKOJEŚCI PM 
(Rozmiary: 40, 40B, 60, X, Z)

FM-O-R3

FM-O-R4

BM-O-PM40

BM-O-ZBM-O-XBM-O-PM60

PRZYRZĄD DO 
ZDEJMOWANIA OSTRZY

Przyrząd do zdejmowania ostrzy, wykonany z wysokiej 

jakości stali chirurgicznej.

FM-O-PDZO

BM-O-PM40B

O S T R Z A
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Igły sekcyjne w kształcie litery C, wykonane z wysokiej

jakości stali chirurgicznej.

IGŁY TYPU „C” (3’’; 4’’; 5’’; 6’’)

IGŁY TYPU „S” 
(2,25’’; 2,5’’; 3’’; 3,25’’; 4’’; 5’’; 5,5’’; 6’’)

Igły sekcyjne w kształcie litery S (serpentyna), wykonane

z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

IGŁY SEKCYJNE „J” 
(Rozmiary 3’’; 3,5’’; 4’’; 4,5’’; 5’’; 5,5’’; 6”)

Igły sekcyjne w kształcie litery J (łyżwa), wykonane z

wysokiej jakości stali chirurgicznej.

Igły sekcyjne w kształcie litery L, wykonane z wysokiej

jakości stali chirurgicznej.

IGŁY SEKCYJNE „L„ 
(68 mm; 72 mm)

BM-I-S

BM-I-J

BM-I-L

IGŁY „I” (4’’; 6’’; 9 ”)

Igły sekcyjne w kształcie litery I, wykonane z wysokiej

jakości stali chirurgicznej.

BM-I-I

BM-I-C

I G Ł Y
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IGŁY DO NASTRZYKIWANIA 
PODSKÓRNEGO z GWINTEM 
LUER (długość 5”, grubości 18G, 20G, 23G)

Zestaw igieł do nastrzykiwania podskórnego z gwintem 

Luera.

STRZYKAWKA LUER (20 ml)

Strzykawka Luer o pojemności 20 ml.

BM-ILz

BM-SL-20

STRZYKAWKA LUER 
WIELORAZOWAEGO UŻYTKU 
(20 ml)

Strzykawka Luer wielorazowego użytku o pojemności 20 

ml.

BAL-ST-L20

I G Ł Y  I  S T R Z Y K A W K I
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PĘSETA ANATOMICZNA 
(105 mm; 115 mm; 130 mm; 145 mm; 150 mm; 
160 mm; 180 mm;200 mm; 230 mm; 250 mm; 
305 mm)

PĘSETA NOSOWA WYGIĘTA 

Pęseta nosowa wygięta wykonana z wysokiej jakości stali

chirurgicznej, niezbędna do zabezpieczania nosa i

używana podczas zabiegów balsamacji.

PĘSETA NOSOWA BAGNETOWA

Pęseta bagnetowa wygięta wykonana z wysokiej jakości

stali chirurgicznej, niezbędna do zabezpieczania nosa i

używana podczas zabiegów balsamacji.

PĘSETA KOSZYCZKOWA
(150 mm; 200 mm; 255 mm)

Pęseta wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej

używana najczęściej podczas sekcji zwłok.

FM-P-PA

FM-P-PNB

FM-P-PSR

FM-P-PNW

P Ę S E T Y
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Pęseta anatomiczna wykonana z wysokiej jakości stali

chirurgicznej.



ROZWIERACZ SZCZĘKOWY 
MOTYLKOWY

ROZWIERACZ SZCZĘKOWY 
ZAPADKOWY

Urządzenie do otwierania ust przy szczękościsku.

Urządzenie do otwierania ust przy szczękościsku.

ROZWIERACZ NOSOWY

Narzędzie do rozchylania płatków nosa podczas

zabezpieczania zwłok.

ROZWIERACZ TKANKOWY 
ZAPADKOWY 

ROZWIERACZ TKANKOWY 
SPRĘŻYNOWY 

FM-R-SM

FM-R-SZ

FM-R-RN

FM-R-RTZ

FM-R-RTS

R O Z W I E R A C Z E
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Narzędzie do rozchylania nacięć wykonywanych podczas

balsamacji

Narzędzie do rozchylania nacięć wykonywanych podczas

balsamacji



NOŻYCZKI SEKCYJNE PROSTE
(115 mm; 130 mm; 150 mm)

Nożyczki sekcyjne proste, dostępne w trzech

rozmiarach, wykonane z wysokiej jakości stali

chirurgicznej.

Nożyczki proste, tępo – tępe dostępne w kilku rozmiarach,

wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

Nożyczki proste, tępo – ostre dostępne w kilku

rozmiarach, wykonane z wysokiej jakości stali

chirurgicznej.

Nożyczki proste, ostro – ostre dostępne w kilku

rozmiarach, wykonane z wysokiej jakości stali

chirurgicznej.

NOŻYCZKI PROSTE OSTRO-TĘPE
(115 mm; 120 mm; 130 mm; 145 mm; 155 mm;
165 mm; 185 mm; 205 mm)

NOŻYCZKI PROSTE TĘPO-TĘPE
(105 mm; 120 mm; 130 mm; 145 mm; 155 mm; 
165 mm; 185 mm; 205 mm)

FM-NI-NPOO

FM-NI-NPOT

FM-NI-NPTT

NOŻYCZKI PROSTE OSTRO-OSTRE
(100 mm; 120 mm; 130 mm; 145 mm; 155 mm;
165 mm; 185 mm; 205 mm)

FM-NI-NSP

N O Ż Y C Z K I
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NOŻYCZKI ZAGIĘTE OSTRO-OSTRE
(120 mm; 130 mm; 145 mm; 155 mm;
165 mm; 185 mm; 205 mm)

NOŻYCZKI ZAGIĘTE OSTRO-TĘPE
(120 mm; 130 mm; 145 mm; 155 mm;
165 mm; 185 mm; 205 mm)

Nożyczki zagięte, tępo – ostre dostępne w kilku

rozmiarach, wykonane z wysokiej jakości stali

chirurgicznej.

NOŻYCZKI ZAGIĘTE TĘPO-TĘPE
(120 mm; 130 mm; 145 mm; 155 mm;
165 mm; 185 mm; 205 mm)

Nożyczki zagięte, tępo – tępe dostępne w kilku

rozmiarach, wykonane z wysokiej jakości stali

chirurgicznej.

NOŻYCZKI SEKCYJNE ZAGIĘTE
(115 mm; 130 mm; 150 mm)

Nożyczki sekcyjne, zagięte dostępne w trzech

rozmiarach, wykonane z wysokiej jakości stali

chirurgicznej.

Nożyczki zagięte, ostro – ostre dostępne w kilku

rozmiarach, wykonane z wysokiej jakości stali

chirurgicznej.
FM-NI-NZOO

FM-NI-NZOT

FM-NI-NZTT

FM-NI-NSZ

N O Ż Y C Z K I
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NOŻYCZKI DO ODZIEŻY LANGE 
(180 mm)

NOŻYCZKI LISTER (90 mm; 110 mm; 140

mm; 180 mm; 200 mm)

Nożyczki do bandażu wykonane z wysokiej jakości stali

chirurgicznej.

NOŻYCZKI SEKCYJNE LH 
(ostre z kulką 180 mm; 200 mm)

Nożyczki sekcyjne LH z kulką, wykonane z wysokiej jakości

stali chirurgicznej dostępne w dwóch rozmiarach.

NOŻYCZKI SEKCYJNE z ŁEZKĄ 
(170 mm; 180 mm; 210 mm)

Nożyczki sekcyjne z łezką, wykonane z wysokiej jakości

stali chirurgicznej dostępne w trzech rozmiarach.

Nożyce do rozcinania odzieży, wykonane z wysokiej

jakości stali chirurgicznej. FM-NI-NDUD

FM-NI-NL

FM-NI-NSLH

FM-NI-NSP

NOŻYCZKI RATOWNICZE 
DO UBRAŃ

Nożyczki ratownicze z uchwytem plastikowym.

FM-NI-NR

N O Ż Y C Z K I
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NOŻYCZKI WIEŃCOWE PROSTE
(145 mm)

Nożyczki wieńcowe, proste o długości 145 mm, wykonane

z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

NOŻYCZKI WIEŃCOWE ZAGIĘTE
(145 mm)

Nożyczki wieńcowe, zagięte o długości 145 mm,

wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

FM-NI-NWP-145

FM-NI-NWZ-145

NOŻYCZKI SEKCYJNE PROSTE 
MASYWNE (160 mm)

Nożyczki sekcyjne proste, masywne o długości 160mm,

wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

NOŻYCZKI SEKCYJNE JELITOWE 
z KULKĄ (210 mm)

Nożyczki sekcyjne jelitowe z kulką o długości 210 mm,

wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

FM-NI-NSPM-160

FM-NI-NSJ-K-210

NOŻYCZKI WIEŃCOWE Z 
KULECZKĄ (120 mm)

FM-NI-NW-120

N O Ż Y C Z K I
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NOŻYCZKI SEKCYJNE JELITOWE 
STANDARD (210 mm)

FM-NI-NSJ-S-210
Nożyczki sekcyjne jelitowe standard o długości 210mm,

wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

Nożyczki wieńcowe z kuleczką, o długości 120 mm,

wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej.



KOŚCIOTRZYMACZ FERGUSSON
(210 mm)

Kościotrzymacz Fergusson o długości 210 mm, wykonany

z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

KOŚCIOTRZYMACZ LANGENBECK
(220 mm)

Kościotrzymacz Langenbeck 210 mm, wykonany z

wysokiej jakości stali chirurgicznej.

FM-K-KF

FM-K-KL

HAK VOLKMANN 
(15 mm; ostry, półostry, tępy)

Haki dostępne w opcji ostrej pół ostrej i tępej.

FM-HV

KOŚCIOTRZYMACZ SEMB (220 mm)

Kościotrzymacz Semb uchwyt bez zapadki 8 mm/190 mm,

wykonany z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

FM-K-KS

K O Ś C I O T R Z Y M A C Z E  
I  H A K I
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Nożyce do żeber o długości 220 mm wykonane z wysokiej

jakości stali chirurgicznej.

NOŻYCE DO ŻEBER STANDARD
(220 mm)

NOŻYCE GLUCK
(220 mm)

Nożyce do żeber Gluck o długości 220 mm wykonane z

wysokiej jakości stali chirurgicznej.

NOŻYCE COLLIN
(220 mm)

Nożyce do żeber Collin wykonane z wysokiej jakości stali

chirurgicznej.

Nożyce do żeber LH wykonane z wysokiej jakości stali

chirurgicznej o długości 250 mm.

NOŻYCE LH
(250 mm)

FM-NŻ-S

FM-NŻ-G

FM-NŻ-C

FM-NŻ-LH

NOŻYCE DO CZASZKI DZIECIĘCEJ 
(220 mm)

Nożyce do czaszki dziecięcej wykonane z wysokiej jakości

stali chirurgicznej o długości 220 mm.

FM-NŻ-NDCD

N O Ż Y C E
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NOŻYCE POLLOCK 
(310 mm)

Nożyce do żeber Pollock wykonane z wysokiej jakości stali

chirurgicznej.

FM-NŻ-P-310



Dłuto stille proste wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej, dostępne w czterech rozmiarach.

DŁUTO STILLE - PROSTE (10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; długość 20 cm)

DŁUTO RACHIOTOM (długość 22 cm)

DŁUTO VIRCHOW PROSTE 
(15 mm, 18 mm, 22 mm; długość 13,5 cm)

DŁUTO PROSTE (8 mm; 10 mm; 12 mm, długość 13,5 cm)

Dłuto proste wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej, dostępne w trzech rozmiarach.

Dłuto Rachiotom wykonane z wysokiej jakości stali 

chirurgicznej.

Dłuto Virchow proste wykonane z wysokiej jakości stali 

chirurgicznej, dostępne w trzech rozmiarach.

FM-D-DSP

FM-D-DP

FM-D-DR

FM-D-DV

D Ł U T A
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DŁUTO ŻŁOBOWE (8 mm; 10 mm; 12 mm, długość 13,5 cm)

Dłuto żłobowe małe wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej, dostępne w trzech rozmiarach.

FM-D-DŻ



DŁUTO BRUNETTIEGO (lewe i prawe; długość 28cm)

Dłuto Brunettiego wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej. Dostępne jest z orientacją strony prawej i

lewej, służy do otwierania kręgosłupa. Dzięki tępym bolcom nie uszkadzają rdzenia kręgowego ani jego opony

twardej.

DŁUTO CZASZKOWE T VIRCHOW 
(15 mm)

Dłuto czaszkowe Virchow T wykonane z wysokiej jakości

stali chirurgicznej.

DŁUTO CZASZKOWE T Duże (20 mm)

Dłuto czaszkowe duże w kształcie litery T. Wykonane z

wysokiej jakości stali chirurgicznej.

DŁUTO DO KRĘGOSŁUPA (200 mm)

Dłuto do kręgosłupa o długości 200 mm, wykonany z

wysokiej jakości stali chirurgicznej.

FM-D-DB

FM-D-DCTV-15

FM-D-DCTD-25

FM-D-DK

DŁUTO CZASZKOWE T VIRCHOW 
(25 mm)

Dłuto czaszkowe Virchow T wykonane z wysokiej jakości

stali chirurgicznej. FM-D-DCTV-25

D Ł U T A
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MŁOTEK SEKCYJNY Z HAKIEM (23,5 

cm; 480 g)

Młotek sekcyjny z hakiem wykonany ze stali chirurgicznej.

MŁOTEK SEKCYJNY Z PŁASKĄ 
KOŃCÓWKĄ (195 mm)

Młotek sekcyjny z płaską końcówką (młotek kostny) 195

mm wykonany ze stali chirurgicznej.

MŁOTEK SEKCYJNY Z DŁUTEM
(220 mm)

Młotek sekcyjny z dłutem 220 mm wykonany ze stali

chirurgicznej.

MŁOTEK SEKCYJNY HAMMER
(200 mm)

Młotek sekcyjny 200 mm wykonany ze stali chirurgicznej.

FM-M-MSzH

FM-M-MSzPK

FM-M-MSD

FM-M-MSH

M Ł O T K I
SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE
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NÓŻ MÓZGOWY (ostrze 200 mm; 250 mm)

Nóż mózgowy wykonany ze stali chirurgicznej dostępny w długościach ostrza  200 mm i 250 mm.

NÓŻ VIRCHOW (ostrze 160 mm; 200 mm; 240 mm)

Nóż sekcyjny Virchow dostępny jest w trzech rozmiarach 160mm, 200mm i 240mm. Wykonany jest ze stali

chirurgicznej. Charakteryzuje się ostrzem dwusiecznym i zaokrąglonym czubkiem.

FM-NO-NM

FM-NO-NSV

N O Ż E
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NÓŻ SEKCYJNY NARZĄDOWY (250 mm)

Nóż sekcyjny narządowy z czubkiem wykonany ze stali chirurgicznej. Charakteryzuje się ostrzem o długości aż 250 

mm.

FM-NO-NSN

NÓŻ COLLIN (130 mm; 160 mm; 190 mm; 220 mm; 280 mm)

FM-NO-NSCOL

Nóż sekcyjny Collin wykonany ze stali chirurgicznej. 

NÓŻ SEKCYJNY CATLIN (130 mm;  160 mm; 190 mm; 220 mm)

Nóż sekcyjny Catlin wykonany ze stali chirurgicznej. Charakteryzuje się dwoma ostrzami – jedno dłuższe, drugie

krótsze oraz profilem sztyletu.

FM-NO-NSC



NÓŻ SEKCYJNY LISTON (170 mm; 200 mm)

Nóż sekcyjny Liston wykonany ze stali chirurgicznej o długości ostrza 170 mm i 200 mm.

NÓŻ SEKCYJNY MIEDNICOWY (100 mm)

Nóż sekcyjny miednicowy wykonany ze stali chirurgicznej. Charakteryzuje się wygiętym ostrzem ułatwiającym

wypreparowanie i wycięcie narządów miednicy małej.

FM-NO-NSL

FM-NO-NSM

N O Ż E
SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE
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NÓŻ WALB (ostrze 110 mm; 140 mm; 170 mm)

Nóż Walb dostępny jest w dwóch rozmiarach 110 mm i 140 mm, 170 mm.

FM-NO-NSW

NÓŻ LANGENBECK (ostrze 120 mm; 130 mm)

Nóż sekcyjny Langenbeck dostępny jest w dwóch rozmiarach 120mm i 130mm. Wykonany jest ze stali 

chirurgicznej.

FM-NO-NL

NÓŻ SKÓRNY (ostrze 100 mm; 130 mm)

Nóż sekcyjny skórny dostępny jest w dwóch rozmiarach 100mm i 130mm. Wykonany jest ze stali chirurgicznej.

Charakteryzuje się wyprofilowanym ostrzem z brzuścem.

FM-NO-NSS



SKALPEL WIELORAZOWY (1 - 20 mm; 2 - 25 mm; 3 - 30 mm; 4- 35 mm; 5 - 40 mm; 

6 - 45 mm; 7- 50 mm; 8 - 55 mm; 9 - 60 mm)

Skalpel do sekcji wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, występuje w wersji z dwoma różnymi ostrzami:

brzusiastym oraz standardowym.

FM-NO-SKA-B

N O Ż E
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Z G Ł Ę B N I K I

ZGŁĘBNIK GŁÓWKOWY (Ø 2 mm;

130 mm; 145 mm; 150 mm; 180 mm; 200 mm)

FM-SON-ZG2

FM-NO-SKA-O

ostrza brzusiaste ostrza standardowe

2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 91

NÓŻ HAKOWATY DO ŻEBER

Nóż do żeber z charakterystycznie wyprofilowanym 

ostrzem.

HT-NMBO



ZGŁĘBNIK GŁÓWKOWY STACKE 
(Ø 1 mm; 105 mm)

FM-SON-ZGS

FM-SON-ZGO

ZGŁĘBNIK GŁÓWKOWY Z OCZKIEM 
(Ø 2 mm; 130 mm; 145 mm; 150 mm; 180 mm; 
200 mm; 250 mm; 300 mm)

Z G Ł Ę B N I K I
SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE
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FM-SON-ZGD1

ZGŁĘBNIK GŁÓWKOWY 
DWUSTRONNY (Ø 1 mm;  115 mm; 130

mm; 145 mm; 160 mm; 180 mm; 200 mm; 250
mm)

ZGŁĘBNIK GŁÓWKOWY 
DWUSTRONNY (Ø 2 mm; 115 mm; 130

mm; 145 mm; 160 mm; 180 mm; 200 mm; 250
mm; 300 mm)

FM-SON-ZGD2



ZGŁĘBNIK ROWKOWY Z SONDĄ (115

mm; 130 mm;  145 mm; 155 mm; 160 mm;  180 
mm; 200 mm)

FM-SON-ZRS

ZGŁĘBNIK ROWKOWY BEZ SONDY 
(115 mm; 130 mm; 145 mm; 160 mm; 180 mm; 
200 mm)

FM-SON-ZR

Z G Ł Ę B N I K I
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LINIJKA ZE STALI NIERDZEWNEJ 
(150 mm; 300 mm; 600 mm)

Linijka metalowa dostępna w 3 długościach, wykonana z

wysokiej jakości stali chirurgicznej.
FM-LN

KAUTER JEDNORAZOWY

Lekki i łatwy w użyciu, idealnie radzi sobie z miejscami po

wkłuciach, czubek nagrzewa się do 1200°. Jest to

urządzenie wielorazowego użytku do zamykania małych

naczyń krwionośnych.

KAUTER WIELORAZOWY

Lekki i łatwy w użyciu, idealnie radzi sobie z miejscami po

wkłuciach, czubek nagrzewa się do 1200°. Jest to

urządzenie wielorazowego użytku do zamykania małych

naczyń krwionośnych. Z możliwością wymiany baterii i

końcówek.
BAL-KAU-W

BAL-KAU-J
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I N N E
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IGŁOTRZYMACZ

Narzędzie do operowania igłą podczas zaszywania małych

szwów oraz podczas wykonywania zabiegu rekonstrukcji.

FM-IG-140

SPINKA DO SKÓRY

CHOCHLA ZE STALI NIERDZEWNEJ

FM-SPSK

BAL-CHOCH

ŚRUBKA DO RĘKOJEŚCI PM40
BM-R-PM40-ŚR

BAL-KAU-W-K

KOŃCÓWKI DO KAUTERA 
WIELORAZOWEGO

KLAMRY DO CZASZKI (paczka 36 sztuk)

Klamry przeznaczone do skręcenia sklepienia czaszki po sekcji

zwłok oraz przy rekonstrukcji twarzoczaszki, wykonane ze stali.

Sprzedawane w paczkach po 36 sztuk. BM-CLAM-36



PIŁA ENGEL (140 mm)

Piła Engel 140 mm, wykonana z wysokiej jakości stali

chirurgicznej.

PIŁA BERGMANN (180 mm)

Piła Bergmann 180 mm, wykonana z wysokiej jakości stali

chirurgicznej.

PIŁA LANGENBECK (230 mm)

Piła Langenbeck 230 mm, wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

FM-P-PE-140

FM-P-PL

PIŁA STANDARD (ostrze 230 mm)

Piła standard, wykonana z wysokiej jakości stali

chirurgicznej.

FM-P-PS

PIŁA STANDARD ZAOKRĄGLONA 
(ostrze 228 mm)

Piła standard zaokrąglona, wykonana z wysokiej jakości

stali chirurgicznej.
FM-P-PS-ZAO

PIŁA TWIN
(Rachiotom Podwójny)

Piła Twin, wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

Charakteryzuje się regulacją dwóch ostrzy. Służy do

otwierania kręgosłupa lub wycięcia fragmentu kości np. z

kości udowej.

FM-P-PT

FM-P-PB-180

P I Ł Y
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PIŁA OSCYLACYJNA GOLD

Silnik chłodzony na zasadzie cyrkulacji. Na końcu silnika zasysane jest chłodne powietrze. W ten sposób agregat

energetyczny jest chroniony przed pyłem kostnym i materiałem organicznym. Do produkcji piły wykorzystywane są

wyłącznie wysokiej jakości materiały, które zapewniają długą żywotność.

Szczegóły techniczne: Oscylacja 12 000 – 21 000/ min., Moc: 220-240 V / 50-60 Hz / 250 W, Waga (bez kabla): 1,3 kg, Waga (z

kablem): 1,7 kg, Długość kabla: 4,5 m, Hałas: 68-82 DB, Klasa ochrony II.

*Możliwość sterylizacji głowicy piły w autoklawie

PIŁA OSCYLACYJNA GOLD Z AKUMULATOREM

Silnik chłodzony na zasadzie cyrkulacji. Na końcu silnika zasysane jest chłodne powietrze. W ten sposób agregat

energetyczny jest chroniony przed pyłem kostnym i materiałem organicznym. Do produkcji piły wykorzystywane są

wyłącznie wysokiej jakości materiały, które zapewniają długą żywotność.

Szczegóły techniczne: Moc: 220-240 V / 50-60 Hz / 250 W, Hałas: 68-82 DB, Waga (bez akumulatora): 1,12 kg, Waga (z

akumulatorem): 1,8 kg, Klasa ochrony II, Oscylacja 11 000 – 18 000/ min.

*Możliwość sterylizacji głowicy piły w autoklawie

HB-PO-P71-AQU

HB-PO-P91

P I Ł Y D O  A U T O P S J I
SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE
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PIŁA OSCYLACYJNA TITANUM

Piła przeznaczona do pracy ciągłej, silnik jest chłodzony na zasadzie cyrkulacji. Na końcu silnika zasysane jest chłodne

powietrze. W ten sposób agregat energetyczny jest chroniony przed pyłem kostnym i materiałem organicznym. Do

produkcji piły używane są wyłącznie wysokiej jakości materiały, które zapewniają długą żywotność.

Szczegóły techniczne: Oscylacja 12 000 – 21 000/ min., Moc: 220-240 V / 50-60 Hz / 250 W, Waga (bez kabla): 1,3 kg, Waga (z

kablem): 1,7 kg, Długość kabla: 4,5 m, Hałas: 68-82 DB, Klasa ochrony II.

*Możliwość sterylizacji głowicy piły w autoklawie

PIŁA OSCYLACYJNA TITANUM Z AKUMULATOREM

Piła przeznaczona do pracy ciągłej, silnik jest chłodzony na zasadzie cyrkulacji. Na końcu silnika zasysane jest chłodne

powietrze. W ten sposób agregat energetyczny jest chroniony przed pyłem kostnym i materiałem organicznym. Do

produkcji piły używane są wyłącznie wysokiej jakości materiały, które zapewniają długą żywotność.

Szczegóły techniczne: Moc: 220-240 V / 50-60 Hz / 250 W, Hałas: 68-82 DB, Waga (bez akumulatora): 1,12 kg, Waga (z

akumulatorem): 1,8 kg, Klasa ochrony II, Oscylacja 11 000 – 18 000/ min.

*Możliwość sterylizacji głowicy piły w autoklawie

P I Ł Y D O  A U T O P S J I
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HB-PO-P85-AQU

HB-PO-P84



OSTRZA DO PIŁY

Ostrza do piły standardowe, tytanowe i hartowane w

różnych kształtach i rozmiarach (Ø 44mm; 50 mm; 65

mm; 80mm).

WALIZKA ALUMINIOWA 
DO PIŁY ELEKTRYCZNEJ

WALIZKA ALUMINIOWA 
DO PIŁY Z AKUMULATOREM

SYSTEM FILTRUJĄCY

HB-PO-P91
HB-AK-W-P91 

HB-PO-P71-AQU
HB-AK-W-P71-AQU 

HB-OD-P91

HB-AK-O

Walizka przeznaczona do transportu oraz

przechowywania piły elektrycznej (oscylacyjnej Gold – nr.

kat. HB-PO-P91, oscylacyjnej Titanum – nr. kat. HB-AK-W-

P91 )

Walizka przeznaczona do transportu oraz

przechowywania piły elektrycznej elektrycznej

(oscylacyjnej Gold z akumulatorem – nr. kat. HB-PO-P71-

AQU, oscylacyjnej Titanum z akumulatorem – nr. kat. HB-

AK-W-P71-AQU)

System filtrujący na poziomie 99,7% cząsteczek większych

od 0,5 mikrona, do odsysania pyłu kostnego,

przeznaczone do pił zasilanych z gniazdka elektrycznego

oraz akumulatorowych.

*Dedykowany do sekcji zakaźnych w tym COVID-19

P I Ł Y  D O  A U T O P S J I
( A k c e s o r i a )

SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE
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NS3 DE SOUTTER Z PANELEM 
STERUJĄCYM BEZ EKSTRAKCJI

W skład zestawu wchodzi: Piła Oscylacyjna CleanCut wraz z

panelem sterującym, zapasowe ostrza, zapraszamy do

zapoznania się z naszą ofertą pił oraz części zamiennych.

Systemy CleanCutTM Profesjonalne Piły do Autopsji. Oscylacyjna

piła do autopsji marki De Soutter.

Piła posiada certyfikat IP67, umożliwia to czyszczenie i

dezynfekcję nawet pod bieżącą wodą po każdym użyciu. Panel

sterujący pozwala na wybór prędkości pracy piły.

*W swojej ofercie posiadamy wszystkie akcesoria do pił De

Soutter, zapraszamy do kontaktu.

DS-NS3-S

P I Ł Y D O  A U T O P S J I
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NS3 DE SOUTTER Z PANELEM 
STERUJĄCYM ORAZ EKSTRAKCJĄ

W skład zestawu wchodzi: Piła Oscylacyjna CleanCut wraz z

panelem sterującym, system do ekstrakcji, zapasowe ostrza,

zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pił oraz części

zamiennych.

Niskie napięcie i możliwość ekstrakcja pyłu kostnego z

powietrza. Urządzenie zalecane podczas autopsji przypadków

zakaźnych ze względu na 5x filtrację pyłu kostnego.

Pierwszy poziom filtracji to wewnętrzna torba na pył i odpady

która jest wyrzucana po napełnieniu. Drugi poziom to

materiałowa torba zewnętrzna która zapobiega wydostaniu się

materiału biologicznego poza system. W przypadku sekcji

zakaźnych również może być wyrzucona wraz z torbą

wewnętrzną bez otwierania. Poziom 3 i 4 składają się z dwóch

materiałowych filtrów chroniących mikro filtr, lub w wypadku

niewłaściwego zamocowania torby na pył kostny lub awarii. Po

użyciu można je zanurzyć w płynie do dezynfekcji. Poziom 5 to

mikro filtr znajdujący się bezpośrednio w silniku ekstraktora.

Zatrzymuje on 99.997% cząstek, większych niż 0.5 mikrona.

Rękojeść piły ma jedynie 42V, umożliwia mycie i dezynfekcję

bezpośrednio pod bieżącą wodą po każdym użyciu. Osłona na

ostrze wykonana z transparentnego plastiku może być

ustawiona dowolnie aby zapewnić wygodę obsługi osobom

lewo i prawo ręcznym. Rura do ekstrakcji o długości 3 metrów z

karbowaniem ułatwia czyszczenie oraz dezynfekcję po użyciu.

Piła posiada certyfikat IP67, a panel sterujący pozwala na wybór

prędkości pracy piły.

*Dedykowany do sekcji zakaźnych w tym COVID-19

DS-NS3-SE



NARZĘDZIA DO BALSAMACJI



DISEKTOR HAKOWATY S

Disektor hakowaty S o długości 170mm, wykonany z 

wysokiej jakości stali chirurgicznej.

Disektor hakowaty C o długości 190mm, wykonany z 

wysokiej jakości stali chirurgicznej.

DISEKTOR Macdonald

Disektor Macdonald o długości 190mm, wykonany z 

wysokiej jakości stali chirurgicznej.

DISEKTOR HAKOWATY C

DISEKTOR PROSTY D
Disektor prosty D o długości 180mm, wykonany z 

wysokiej jakości stali chirurgicznej.

FM-DIS-Mc

FM-DIS-D

FM-DIS-S

D I S E K T O R Y
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FM-DIS-C

Z A C I S K I  N A C Z Y N I O W E

PEAN PROSTY 
(130 mm; 145 mm; 165 mm)

Wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej dostępne 

w 3 rozmiarach. 

FM-ZN-PP



KOCHER PROSTY
(130 mm; 145 mm, 165 mm)

PEAN ZAGIĘTY
(130 mm; 145 mm, 165 mm)

KOCHER ZAGIĘTY 
(130 mm; 145 mm; 165 mm)

FM-ZN-KP

FM-ZN-KZ

ZACISKI DO KANIUL

FM-ZN-ZK

Wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej dostępne

w 3 rozmiarach, z oczkami o średnicy: 8 i 7 mm; 6 i 5 mm; 4

i 3 mm.

Wykonany z wysokiej jakości stali chirurgicznej dostępne 

w 3 rozmiarach.

Wykonany z wysokiej jakości stali chirurgicznej dostępne 

w 3 rozmiarach.

Wykonany z wysokiej jakości stali chirurgicznej dostępne 

w 3 rozmiarach.

FM-ZN-PZ

Z A C I S K I  N A C Z Y N I O W E
SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE

59+48 570 - 825 - 000 | www.balsamista.eu | zamowienia@balsamista.eu



KANIULE Z KOŁNIERZEM

KANIULE
ZAKRZYWIONE DŁUGIE

KANIULE
ZAKRZYWIONE STANDARD

KANIULA PROSTA

Kaniule zakrzywione z kołnierzem wykonane z najwyższej

jakości stali chirurgicznej, wyprodukowane w USA w

rozmiarach: 1. 1/4” – 6,4 mm; 2. 3/16” – 4,8 mm; 3. 1/8” –

3,2 mm; 4. 3/32” – 2,4 mm. Wszystkie o długości 2” – 5,08

cm.

Kaniule zakrzywione wykonane z najwyższej jakości stali

chirurgicznej, wyprodukowane w USA w rozmiarach: 1.

1/4” – 6,4 mm; 2. 3/16” – 4,8 mm; 3. 1/8” – 3,2 mm; 3/32” –

4. 2,4 mm. Wszystkie o długości 4” – 10,16 cm.

Kaniule zakrzywione wykonane z najwyższej jakości stali

chirurgicznej, wyprodukowane w USA w rozmiarach: 1.

1/4” – 6,4 mm; 2. 3/16” – 4,8 mm; 3. 1/8” – 3,2 mm; 4. 3/32”

– 2,4 mm; 5. 1/16” – 1,6 mm. Wszystkie o długości 2” – 5,08

cm.

Kaniula prosta wykonana z najwyższej jakości stali

chirurgicznej, wyprodukowana w USA w rozmiarze 1/16” –

1,6 mm o długości 2” – 5,08 cm.

ID-KT-K

ID-KT-D

ID-KT-S

ID-KT-P-062-2-S

K A N I U L E
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ADAPTER STOŻKOWY Z 
GWINTEM LUER

ADAPTER QC NAKRĘCANY 
NA KANIULE

ADAPTER Z SZYBKOZŁĄCZEM 
QC DO KANIULI

ADAPTER QC WKRĘCANY 
DO TROKARA

SZYBKOZŁĄCZKA QC 
DO TROKARA 

ID-AD-SL

ID-QC-K-A

ID-QC-K-AS

ID-QC-T-S

ID-QC-T-A

A D A P T E R Y  I  
S Z Y B K O Z Ł Ą C Z K I
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ZESTAW KANIUL „MINI”

ZESTAW KANIUL „STANDARD”

Zestaw zawiera: kaniule zakrzywione z kołnierzem w

rozmiarach: 1. 1/4” – 6,4 mm; 2. 3/16” – 4,8 mm; 3. 1/8” –

3,2 mm; 4. 3/32” – 2,4 mm o długości 2” – 5,08 cm;

adapter stożkowy z gwintem Luer.

BAL-Z-KAN-MI

Zestaw zawiera: kaniule zakrzywione z kołnierzem w

rozmiarach: 1. 1/4” – 6,4 mm; 2. 3/16” – 4,8 mm; 3. 1/8” –

3,2 mm; 4. 3/32” – 2,4 mm o długości 2” – 5,08 cm; kaniule

prostą w rozmiarze 1/16” – 1,6 mm o długości 2” – 5,08 cm;

adapter stożkowy z gwintem Luer; 3 × adapter QC

nakręcany na kaniule; adapter z szybkozłączem QC do

kaniuli.

BAL-Z-KAN-ST

ZESTAW KANIUL „MASTER”

Zestaw zawiera: kaniule zakrzywione z kołnierzem w

rozmiarach: 1. 1/4” – 6,4 mm; 2. 3/16” – 4,8 mm; 3. 1/8” –

3,2 mm; 4. 3/32” – 2,4 mm o długości 2” – 5,08 cm; Kaniule

zakrzywione w rozmiarach: 1. 1/4” – 6,4 mm; 2. 3/16” – 4,8

mm; 3. 1/8” – 3,2 mm; 3/32” – 4. 2,4 mm. Wszystkie o

długości 4” – 10,16 cm; kaniule prostą w rozmiarze 1/16” –

1,6 mm o długości 2” – 5,08 cm; adapter stożkowy z

gwintem Luer; 9 × adapter QC nakręcany na kaniule;

adapter z szybkozłączem QC do kaniuli.

BAL-Z-KAM-MA

Z E S T A W Y  K A N I U L
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TROKAR ASPIRACYJNY PROSTY

Uchwyt wykonany z Delrinu, , komfortowy i

ergonomiczny, natomiast sam trokar z wysokiej jakości

stali. W zestawie końcówka stożkowa z możliwością

wymiany na przejściówkę QC (szybkozłącze). Trokar

dostępny w rozmiarach: 16″ - 40,64cm; 18″ - 45,72cm; 20″ -

50,80cm i 22″ - 55,88cm.

TROKAR ASPIRACYJNY Z 
ERGONOMICZNĄ RĄCZKĄ

Uchwyt wykonany z Delrinu, , komfortowy i

ergonomiczny, natomiast sam trokar z wysokiej jakości

stali. W zestawie końcówka stożkowa z możliwością

wymiany na przejściówkę QC (szybkozłącze). Trokar

dostępny w rozmiarach: 16″ - 40,64cm; 18″ - 45,72cm i 20″ -

50,80cm.

TROKAR INIEKCYJNY CAVITY

Evolution Injector ™ nowatorski sposób na iniekcje

płynów dokorpusowych. Rączka wykonana z Delrinu a

reszta konstrukcji ze stali nierdzewnej. Rozmiar gwintu

dopasowany do butelek Frigid Fluid. Komfortowy chwyt.

Łatwa obsługa umożliwia przeprowadzenie zabiegu jedną

ręką. Modele dopasowane do butelek innych

firm dostępne na zamówienie.

ID-TA-P

ID-TA-E

ID-TI-CAV

T R O K A R Y
SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE
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WYCIOR DO CZYSZCZENIA 
TROKARÓW

Rozmiar 22″, pasuje do trokarów większości znanych 

marek.

ID-W

GROTY DO TROKARA
Dostępne w różnych rozmiarach. 

ID-TI-GRO



NAKRĘTKA NA BUTELKE DO 
PŁYNÓW DOKORPUSOWYCH

Model dopasowany do butelek płynów dokorpusowych

Frigid Fluid. Idealne rozwiązanie podczas aplikacji płynu

trokarem w jamy ciała. Wykonana z Delrinu. Komfortowy

chwyt, trwała i odporna na zużycie konstrukcja. Modele

dopasowane do butelek innych firm dostępne na

zamówienie.
ID-TI-N-5

T R O K A R Y
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T R O K A R Y  
D O  I N I E K C J I

RĘKOJEŚĆ DO TROKARA 
INIEKCYJNEGO

Rękojeść do trokara iniekcyjnego wyposażona w system

QC umożliwiający podłączenie bezpośrednio do węża

iniekcyjnego oraz końcówkę Luer do mocowania grotów o

różnej średnicy. Ergonomiczny uchwyt posiada przycisk

umożliwiający dozowanie podawanego płynu.

TROKAR DO NASTRZYKIWANIA

Trokar do nastrzykiwania wyposażony w gwint Luer umożliwiający zamontowanie go na rękojeści do trokara

iniekcyjnego lub bezpośrednio na systemie QC od kaniuli. Dostępy w dwóch rozmiarach: 1. 1/8” – 1,2 mm; 2. 3/16” – 4,8

mm i długości 16,5” – 41,9 cm.

IGŁA DO NASTRZYKIWANIA Z KOŃCÓWKĄ STOŻKOWĄ

Igła do nastrzykiwania wyposażona w końcówkę stożkową o średnicy 5/32” – 4 mm i długości 8” – 20,3 cm. Może być

również wykorzystana jako trokar dziecięcy.

ID-HY-RH

ID-HY-T

ID-HY-IH



Wytrzymały zbiornik do aspiracji wraz z zaworem

bezpieczeństwa, nadaje się do sterylizacji w wysokich

temperaturach.

ZBIORNIK ASPIRACYJNY (4 L)

ZBIORNIK INIEKCYJNY
(5L; 10 L)

Zbiornik iniekcyjny wykonany z tworzywa odpornego na

wysokie ciśnienie wraz z zaworem bezpieczeństwa,

dostosowany do systemu QC. Możliwość zamówienia

wraz ze stelażem wykonanym ze stali nierdzewnej.

BAL-LV-ZA-4L

BAL-LV-ZI-5L BAL-LV-ZI-10L

Z B I O R N I K I
SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE
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W Ę Ż E  I  Z Ł Ą C Z K I

ZESTAW RUREK DRENAŻOWYCH

BAL-NB-ZRD

Rurki drenażowe do umieszczania w świetle naczyń 

żylnych do drenażu płynów podczas balsamacji.



W Ę Ż E  I  Z Ł Ą C Z K I
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WĄŻ ASPIRACYJNY (1 m)

Specjalny wąż przeznaczony do aspiracji płynów z jam

ciała podczas balsamacji, wzmocniona ścianka jest

odporna na wysokie ciśnienie i zapewnia bezpieczną

pracę.

BAL-NB-WA

WĄŻ INIEKCYJNO –
POWIETRZNY (90 Cm)

Waż służący do iniekcji płynów do balsamacji jak również

tłoczenia powietrza do i ze zbiornika ciśnieniowego.

Gumowe uszczelki co 90cm zapewniają dopasowanie

długości dla każdego prosektorium.

BAL-NB-WIP

SZYBKOZŁĄCZKA DO WĘŻY  

Szybkozłączka do węży dostępna w różnych rozmiarach.

BAL-NB-SW

ŁĄCZNIK DO WĘŻY

BAL-NB-ŁDW

FILTR PRZEPŁYWOWY DO INJEKCJI

BAL-NB-FI

Do montażu za zbiornikiem ciśnieniowym, pozwala na

filtrację zanieczyszczeń które ograniczają przepływ i mogą

zaburzyć proces balsamacji.



WSKAŹNIK PRZEPŁYWU

BAL-NB-WP

Szczelne wskaźniki przepływu do umieszczenia za

zaworem regulacji przepływu. Przezroczysta obudowa

oraz zamontowany wirnik zapewnia doskonałą

widoczność z jaką prędkością podawany jest płyn do

balsamacji.

FILTR ANTYBAKTERYJNY

Umieszczany przed zaworem na pompie,

odpowiedzialnym za aspiracje płynów. Zatrzymuje i

filtruje bakterie, dzięki czemu powietrze wypuszczane z

pompy nie stanowi zagrożenia dla użytkownika.

BAL-NB-FAA

ZAWÓR PRZEPŁYWOWY 
DO WĘŻY PLASTIKOWY

ZAWÓR PRZEPŁYWOWY DO WĘŻY 
METALOWY

BAL-NB-KPP

BAL-NB-KPM

A S P I R A T O R Y

ASPIRATOR NOSOWO-
GARDŁOWY QC

Aspirator wykonany z najwyższej jakości stali chirurgicznej

ze złączem QC, wyprodukowany w USA, służący do

odsysania płynów z nosa i gardła.
ID-ASP-NG

W Ę Ż E  I  Z Ł Ą C Z K I
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ASPIRATOR DO TRZEWI MAŁY QC

Aspirator wykonany z najwyższej jakości stali

chirurgicznej ze złączem QC, wyprodukowany w USA,

służący do odsysania płynów z jam ciała.

ASPIRATOR DO 
TRZEWI DUŻY QC

Aspirator wykonany z najwyższej jakości stali

chirurgicznej ze złączem QC, wyprodukowany w USA,

służący do odsysania płynów z jam ciała. Wyposażony w

system zapobiegający zapychaniu się aspiratora.

ID-ASP-TM

ID-ASP-TD

A S P I R A T O R Y
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POMPA RĘCZNA

Wydajna i lekka pompa do balsamacji ze stali nierdzewnej.

Mobilne urządzenie które może być użyte do pracy w

najtrudniejszych warunkach. Duża rączka umożliwia

wygodną pracę. Do iniekcji i aspiracji.

BAL-NB-PR

P O M P Y

POMPA ELEKTRYCZNA 
INIEKCYJNO - ASPIRACYJNA

Wydajna i lekka pompa do balsamacji. Mobilne urządzenie

które może być użyte do pracy w najtrudniejszych

warunkach. Dwusilnikowy model umożliwia iniekcję i

aspirację jednocześnie. Iniekcja i aspiracja na poziomie 1.8

Bara. Gumowe nóżki bezpiecznie stabilizują pompę

podczas pracy. Czytelne wskaźniki.

BAL-NB-PE



Maszyna do balsamacji XXI Wieku!

Możliwość wyboru dowolnego koloru na zamówienie.

Pojemność zbiornika wynosi 3 galony, czyli 11.35 litra, a

przedziałki na zbiorniku są zarówno w mililitrach jak i w

uncjach. Rozmiar urządzenia: 38,6 cm x 36,3 cm x 49 cm,

waga jedyne 18 kg.

NOWOCZESNA POMPA 
FRIGID FLUIDS

FF-POM

P O M P Y
SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE
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Specjalne właściwości:
• Frigid Smart Lid to nowatorski proces otwierania i napełniania zbiornika. Dzięki temu że nie otwieramy go

całkowicie, użytkownik nie jest narażony na kontakt z oparami i ewentualnym rozpryskiwaniem płynu, dodatkowo
do zbiornika nie mogą dostać się zanieczyszczenia.

• Funkcja Top-Down ułatwia mieszanie płynów, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z płynami o różnej gęstości niż
woda. Po ustawieniu funkcji czyszczenia pompa sprawnie opróżnia zbiornik.

• Wysokiej jakości szkło borokrzemowe z powłoką hydrofobową jest bezpieczne w użytkowaniu i łatwe w
czyszczeniu.

• Pompa odporna jest na korozję, przebarwienia, a szkło zbiornika na zmętnienie.
• Można stosować płyny o wysokim indeksie oraz z zawartością Fenolu.
• Czyści się automatycznie
• Specjalnie zaprojektowane dno zbiornika powoduje że płyn nie zostaje w urządzeniu po opróżnieniu.
• Cyfrowy wyświetlacz zapewnia maksymalną kontrolę nad procesem balsamacji i ułatwia pracę
• Urządzenie pozwala na zapis własnych ustawień, dzięki czemu możemy mieć gotowe nastawy dopasowane do

różnych przypadków
• Wysoka jakość wykonania, atrakcyjny design
• Cicha praca
• Przepływ i ciśnienie robocze:
-Przepływ od 0 do 70 uncji (0 do 2.07 litra) na minutę
-Ciśnienie od 0 do 100 psi (0 do 689.5 Pa)
• Zawór bezpieczeństwa wyłącza pompę w przypadku kiedy wykryta jest blokada w systemie
• Tryby pracy:
Pięć trybów pracy: Iniekcja, Pulsacja, Grawitacyjne, Mieszanie, Czyszczenie
• Tryb Pulsacji jest domyślnie ustawiony na 24 pulsy na minutę, Ciśnienie i przepływ są w nim ustawiane przez

użytkownika samodzielnie



ZATYCZKI PO TROKARZE

Zatyczki po otworach na trokar, wykonane z 

wytrzymałego materiału PCV, wkręcane przy pomocy 

aplikatora.

FF-H-ZT

PODKŁADKI I USZCZELKI DO 
KANIUL TĘTNICZYCH I 
ADAPTERÓW (12 sztuk)

Podkładki skórzane i uszczelki do kaniul i trokarów. 

ID-RI-PSK

HYDROASPIRATOR

Hydroaspirator przeznaczony do montażu przy stołach

sekcyjnych.

ID-HYDRO

WKRĘTAK DO ZATYCZEK PO 
TROKARZE 

ID-WKR

A K C E S O R I A
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ZESTAW „MINI” *

Zestaw zawiera: Disektor S, Disektor C, Disektor

Macdonalda, 2× Pean Prosty 130mm, 2× Pean zagięty

130mm, Zaciski do kaniul o średnicy 7 i 8mm, Zaciski do

kaniul o średnicy 5 i 6mm, Zaciski do kaniul o średnicy 3 i

4mm, Pompa ręczna, 4× Kaniule z kołnierzem, Adapter

stożkowy do kaniuli, Trokar aspiracyjny prosty, Nakładka

na butelki do płynów dokorpusowych, Zbiornik

aspiracyjny 4L, Zbiornik iniekcyjny 5L, Wąż aspiracyjny,

Wąż iniekcyjno powietrzny, Zawór przepływowy

plastikowy, Stelaż ze stali nierdzewnej na zbiornik

iniekcyjny, Wkrętak do zatyczek po trokarze.

BAL-Z-ZDB-MI

ZESTAW „STANDARD” *

Zestaw zawiera: 2× Disektor S, 2× Disektor C, 2× Disektor Macdonalda, 2× Pean Prosty 130mm, 2× Pean Prosty 145mm,

Pean Prosty 165mm, 2× Pean zagięty 130mm, 2× Pean zagięty 145mm, Pean zagięty 165mm, Zaciski do kaniul o średnicy

7 i 8mm, Zaciski do kaniul o średnicy 5 i 6mm, Zaciski do kaniul o średnicy 3 i 4mm, Pompa elektryczna iniekcyjno

aspiracyjna, 4× Kaniule z kołnierzem, Kaniula prosta, Kaniula zakrzywiona długa 250, Kaniula zakrzywiona długa 187,

Adapter stożkowy do kaniuli, 3× Adapter QC na kaniule, Adapter z szybkozłączką QC do kaniul, Adapter QC wkręcany

do trokara, Szybkozłączka QC do trokara, Aspirator do trzewi QC mały, Aspirator nosowo gardłowy QC, Trokar

aspiracyjny z ergonomiczną rączką, Wycior do czyszczenia trokarów, Nakładka na butelki do płynów dokorpusowych,

Zbiornik aspiracyjny 4L, Zbiornik iniekcyjny 5L, Wąż aspiracyjny, Wąż iniekcyjno powietrzny, Zawór przepływowy

plastikowy, Stelaż ze stali nierdzewnej na zbiornik iniekcyjny, Zestaw rurek drenażowych, Filtr antybakteryjny

aspiracyjny, Filtr przepływowy do iniekcji, Wskaźnik przepływu, Rozwieracz tkankowy zapadkowy, Rozwieracz

tkankowy sprężynowy, Wkrętak do zatyczek po trokarze.

BAL-Z-ZDB-ST

*możliwość uzyskania dofinansowania, po więcej informacji zapraszamy na stronę 100 

Z E S T A W Y  
D O  B A L S A M A C J I
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ZESTAW „MASTER” *

Zestaw zawiera: 2× Disektor S, 2× Disektor C, 2× Disektor Macdonalda, 2× Disektor D, 4× Pean Prosty 130mm, 4× Pean

Prosty 145mm, 2x Pean Prosty 165mm, 4× Pean zagięty 130mm, 4× Pean zagięty 145mm, 2x Pean zagięty 165mm,

Zaciski do kaniul o średnicy 7 i 8mm, Zaciski do kaniul o średnicy 5 i 6mm, Zaciski do kaniul o średnicy 3 i 4mm, Pompa

elektryczna iniekcyjno aspiracyjna, 4× Kaniule z kołnierzem, Kaniula prosta, 4× Kaniule zakrzywiona długa, Adapter

stożkowy do kaniuli, 9× Adapter QC na kaniule, Adapter z szybkozłączką QC do kaniul, 2x Adapter QC wkręcany do

trokara, Szybkozłączka QC do trokara, Aspirator do trzewi QC mały, Aspirator do trzewi QC duży, Aspirator nosowo

gardłowy QC, Trokar aspiracyjny z ergonomiczną rączką, Trokar aspiracyjny prosty, Trokar iniekcyjny Cavity, Wycior do

czyszczenia trokarów, Nakładka na butelki do płynów dokorpusowych, Zbiornik aspiracyjny 4L, Zbiornik iniekcyjny 5L,

Wąż aspiracyjny, Wąż iniekcyjno-powietrzny, Zawór przepływowy plastikowy, Stelaż ze stali nierdzewnej na zbiornik

iniekcyjny, Zestaw rurek drenażowych, Filtr antybakteryjny aspiracyjny, Filtr przepływowy do iniekcji, Wskaźnik

przepływu, Rozwieracz tkankowy zapadkowy, Rozwieracz tkankowy sprężynowy, Igła do nastrzykiwania, Rękojeść z

dozownikiem do nastrzykiwania, Trokar do nastrzykiwania, Wkrętak do zatyczek po trokarze.

BAL-Z-ZDB-MA

Z E S T A W Y  
D O  B A L S A M A C J I
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ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ



KOMPLETY MEDYCZNE „BALSAMISTA”

Komplet medyczny męski składający się ze spodni i bluzy

dostępny w rozmiarach od XS do 4XL.

Dostępne kolory: 1. Standard; 2. Amarant; 3. Aqua;

4. Beż; 5. Błękit; 6. Bordowy; 7. Ciemna Oberżyna;

8. Ciemny zielony; 9. Grafit; 10. Granat; 11. Jasno szary; 12. Malina;

13. Mięta; 14. Niebieski; 15. Oberżyna; 16. Sky; 17. Śliwka; 18.

Turkus; 19. Biały; 20. Brązowy; 21. Czarny; 22. Fiolet; 23. Royal;

24. Szafir; 25. Szary; 26. Zieleń morska;

27. Zielony.

Komplet medyczny damski składający się ze spodni i bluzy

dostępny w rozmiarach od 2XS do 4XL.

Dostępne kolory: 1. Szary; 2. Aqua; 3. Beżowy; 4. Biały; 5. Błękit;

6. Bordo; 7. Brązowy; 8. Czarny; 9. Fioletowy; 10. Grafit; 11.

Jagoda; 12. Jasny szary; 13. Lawenda; 14. Limonka; 15. Łosoś; 16.

Mięta; 17. Niebieski; 18. Oberżyna; 19. Pudrowy róż; 20. Royal; 21.

Sky; 22. Szafir; 23. Śliwka; 24. Turkus; 25. Zielony; 26. Amarant;

27. Ciemna Zieleń; 28. Malina; 29. Czerwony; 30. Granat; 31. Lilia;

32. Ciemna oberżyna; 33. Zieleń morska; 34. Koral

BAL-SOO-KMM

BAL-SOO-KMD

O D Z I E Ż  O C H R O N N A
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KOMBINEZON OCHRONNY

Kombinezon ochronny do pracy w niebezpiecznych

warunkach, zalecany do pracy przy zwłokach zarażonych

chorobami zakaźnymi.

FARTUCH SEKCYJNY

Fartuch przeznaczony do pracy w prosektorium, polecany

podczas wykonywania balsamacji oraz sekcji zwłok.

Dostępny w różnych rozmiarach S, M, L, XL.

BAL-SOO-FSEK

FARTUCH FLIZELINOWY

Lekki fartuch przeznaczony do pracy w prosektorium.

BAL-SOO-FFL

BAL-SOO-KOMB

O D Z I E Ż  O C H R O N N A
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RĘKAWICZKI NITRYLOWE

Wytrzymałe rękawiczki nitrylowe bezpudrowe dostępne

w czterech rozmiarach: S, M, L, XL.

BAL-SOO-RN

RĘKAWICA METALOWA

Produkt przeznaczony do użytku podczas sekcji zwłok,

zabezpiecza dłonie przed skaleczeniem a metalowa

konstrukcja zapewnia łatwe czyszczenie.

BAL-SOO-RM

OCHRANIACZE NA 
PRZEDRAMIONA Z GUMKĄ 

Jednorazowe ochraniacze na przedramiona z gumką do

pracy w prosektorium.

BAL-SOO-ONPG

JEDNORAZOWE WZMACNIANE 
OCHRANIACZE NA PRZEDRAMIONA

Jednorazowego użytku wzmacniane ochraniacze na

przedramiona wykonane z tworzywa odpornego na

zabrudzenia i chemię do balsamacji.

BAL-SOO-JWOP
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JEDNORAZOWE WZMACNIANE 
OCHRANIACZE NA OBUWIE

Jednorazowego użytku wzmacniane ochraniacze na

obuwie wykonane z tworzywa odpornego na zabrudzenia

i chemię do balsamacji.

BAL-SOO-WWOB

OCHRANIACZE NA OBUWIE Z 
GUMKĄ

Jednorazowe ochraniacze na obuwie z gumką do pracy w

prosektorium.

BAL-SOO-ONBG

KALOSZE SEKCYJNE WYSOKIE

Kalosze gumowe do sekcji zwłok.

BUTY MEDYCZNE

Buty medyczne do pracy w prosektorium.

BAL-SOO-KSW

BAL-SOO-BUMED

O D Z I E Ż  O C H R O N N A
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FARTUCH SEKCYJNY GUMOWY 
WODOODPORNY

Wodoodporny fartuch wykorzystywany przy sekcji zwłok i

balsamacji.

BAL-SOO-FSGW

MASECZKA CHIRURGICZNE 
JEDORAZOWE (100 szt.)

Jednorazowe maseczki chirurgiczne pakowane po 100

sztuk.

BAL-SOO-MCHJ

MASKA Z FILTREM FFP3
(10 szt.)

Maska ochronna do pracy w warunkach zagrożenia

epidemiologicznego.

BAL-SOO-MFFP3

MASECZKA JEDNORAZOWA Z 
OSŁONĄ NA OCZY 

Maseczka ochronna połączona z osłoną na oczy, chroni

skórę twarzy oraz oczy przed rozpryskami.

BAL-SOO-MCO

O D Z I E Ż  O C H R O N N A
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PÓŁMASKA OCHRONNA WRAZ Z 
WKŁADAMI FILTRUJĄCYMI

Półmaska do pracy z substancjami organicznymi

(formaldehyd), w ofercie dostępne filtry do innych

zastosowań. Rozmiary S, M, L.

FILTRY DO MASEK OCHRONNYCH

Filtry chroniące przed oparami formaldehydu oraz innymi

związkami chemicznymi podczas procesów balsamacji.

Inne rodzaje filtrów dostępne na zamówienie.

BAL-SOO-PMF

BAL-SOO-FDF

CZEPEK FLIZELINOWY (100 szt.)

Ochronny czepek flizelinowy na głowę. 

BAL-SOO-CZFL

PRZYŁBICA OCHRONNA Z 
REGULACJĄ

Służy do ochrony skóry twarzy oraz oczu przed 

rozpryskami.

BAL-SOO-PRZY

O D Z I E Ż  O C H R O N N A
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WORKI NA ZWŁOKI



WOREK DO EKSHUMACJI CZARNY

Rozmiar 350×150 cm, grubość folii 120 mikronów.

Rozmiar 230×90 cm, Grubość folii 120 mikronów. 4

uchwyty wzmocnione folią, pakowane pojedynczo z 4

sztukami rękawic foliowych jednorazowych.

WOREK NA ZWŁOKI NA TAŚMĘ 
120 MIKRONÓW GRUBOŚCI

Rozmiar 230×90 cm, Grubość folii 160 mikronów. 4

uchwyty wzmocnione folią, pakowane pojedynczo z 4

sztukami rękawic foliowych jednorazowych.

WOREK NA ZWŁOKI NA TAŚMĘ 
160 MIKRONÓW GRUBOŚCI

W-EKS-120

W-WNT-120

W-WNT-160

WOREK NA ZWŁOKI NA ZAMEK 
OKRĄGŁY 190 MIKRONÓW GRUBOŚCI

Rozmiar 230×90 cm, Grubość folii 190 mikronów.

Pakowane pojedynczo z 4 sztukami rękawic foliowych

jednorazowych.
W-WZO-190

WOREK NA ZWŁOKI NA ZAMEK 
PROSTY 120 MIKRONÓW GRUBOŚCI

Rozmiar 230×90 cm, Grubość folii 120 mikronów. 4

uchwyty wzmocnione folią, pakowane pojedynczo z 4

sztukami rękawic foliowych jednorazowych.
W-WZP-120

WOREK NA ZWŁOKI NA ZAMEK 
PROSTY 160 MIKRONÓW GRUBOŚCI

Rozmiar 230×90 cm, Grubość folii 160 mikronów. 4

uchwyty wzmocnione folią, pakowane pojedynczo z 4

sztukami rękawic foliowych jednorazowych.

W-WZP-160

W O R K I  
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WINDY POGRZEBOWE



WINDA IMPERIAL *

Ta sama jakość materiałów i mistrzowski kunszt wykonania, które tworzą standardy na rynku wind pogrzebowych,

znajdują odzwierciedlenie w konstrukcji naszych urządzeń. Maksymalny udźwig 362 kg, łączna waga urządzenia 38

kg.

Specyfikacja:

Stalowe łożyska samosmarowe z pierścieniami uszczelniającymi, Wysokiej jakości stal wraz z przekładniami zębatymi wykonanymi

z brązu, Wysokiej jakości szyny stalowe zgodne z normami ISO-9001, Odporne na uszkodzenia, wytrzymałe i wygładzone głowice

aluminiowe, jako część obudowy części ruchomych, Niestandardowy regulator, zaprojektowany wyprodukowany ręcznie przez

firmę Frigid, służący do utrzymania płynnej i kontrolowanej szybkości opuszczania, Nastawny system hamulcowy wspierający

różne szybkości opuszczania, Hamulec ręczny z chromowymi wykończeniami dla łatwiejszego opuszczania trumny do grobu,

Niskie koszty utrzymania i obsługi, Wytrzymałość i cicha praca, 1 rok gwarancji na części i serwis, Wymiary złożonego urządzenia:

157.5 x 66.0 x 17.8 cm, Wysuwane teleskopowo do 238.8 cm x 96.5 cm x 17.8 cm

FF-WIN-IMP

WINDA MASTER *

Ta sama jakość materiałów i mistrzowski kunszt wykonania, które tworzą standardy na rynku wind pogrzebowych,

znajdują odzwierciedlenie w konstrukcji naszych urządzeń. Maksymalny udźwig 453 kg, łączna waga urządzenia 57

kg.

Specyfikacja: 

Stalowe łożyska samosmarowe z pierścieniami uszczelniającymi, Wysokiej jakości stal wraz z przekładniami zębatymi wykonanymi

z brązu, Wysokiej jakości szyny stalowe zgodne z normami ISO-9001, Odporne na uszkodzenia, wytrzymałe i wygładzone głowice

aluminiowe, jako część obudowy części ruchomych, Niestandardowy regulator, zaprojektowany wyprodukowany ręcznie przez

firmę Frigid, służący do utrzymania płynnej i kontrolowanej szybkości opuszczania, Nastawny system hamulcowy wspierający

różne szybkości opuszczania., Hamulec ręczny z chromowymi wykończeniami dla łatwiejszego opuszczania trumny do grobu,

Niskie koszty utrzymania i obsługi, Wytrzymałość i cicha praca, 1 rok gwarancji na części i serwis, Wymiary złożonego urządzenia:

157.5 cm x 66.0 cm x 17.8 cm, Wysuwane teleskopowo do 238.8 cm x 96.5 cm x 17.8 cm.

FF-WIN-MAS

W I N D Y  
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PODSTAWA DO WINDY FRIGID *

PODSTAWA REGULOWANA DO WINDY FRIGID *

Platforma montażowa ułatwiająca umieszczenie trumny na urządzeniu. Teleskopowe i nieteleskopowe stojaki z

pojedynczą lub podwójną zasłoną. Modele Master i Imperial są dostępne w opcji Funeral Director, która ma możliwość

składania na pół, co pozwala na bezproblemowy transport urządzenia w mniejszych pojazdach.

Platforma montażowa ułatwiająca umieszczenie trumny na urządzeniu. Teleskopowe i nieteleskopowe stojaki z

pojedynczą lub podwójną zasłoną. Modele Master i Imperial są dostępne w opcji Funeral Director, która ma możliwość

składania na pół, co pozwala na bezproblemowy transport urządzenia w mniejszych pojazdach.

FF-WIN-POD

FF-WIN-RPOD

W I N D Y  
P O G R Z E B O W E

81 +48 570 - 825 - 000 | www.balsamista.eu | zamowienia@balsamista.eu

SKLEP I SZKOLENIA FUNERALNE

*możliwość uzyskania dofinansowania, po więcej informacji zapraszamy na stronę 100



WINDA DO URN *

Winda pogrzebowa do urn oraz pochówku dzieci. Ta sama jakość wykonania jak w przypadku większych modeli.

Kotara dostępna w trzech kolorach: 1. Bordowy; 2. Czarny; 3. Czerwony.

Specyfikacja: 

Szybkość opuszczania jest fabrycznie ograniczona do mniejszych wartości, aby ułatwić dostosowanie do lżejszych ładunków

rzędu 9 kg do 45kg, długość urządzenia wynosi 102 cm. Szerokość jest regulowana - z możliwością blokady - i wynosi od 38 cm do

61 cm, górną platformę stanowi deska pokryta sztuczną trawą z otwieranym wycięciem pośrodku, służącym do opuszczania urny.

Jeśli mamy do czynienia z małą trumną, platformę można bez trudu usunąć, górna platforma znakomicie nadaje się do ustawienia

na niej fotografii, kwiatów i pamiątek, szczególnie gdy użyta została urna.

FF-WIN-URN

ZESTAW WINDY MASTER *

Winda Master z regulowanym podestem, pasami oraz kotarami. Przykładowy zestaw, dostępna również wersja z

windą Imperial.

Specyfikacja:
Stalowe łożyska samosmarowe z pierścieniami uszczelniającymi, Wysokiej jakości stal wraz z przekładniami zębatymi
wykonanymi z brązu, Wysokiej jakości szyny stalowe zgodne z normami ISO-9001, Odporne na uszkodzenia, wytrzymałe i
wygładzone głowice aluminiowe, jako część obudowy części ruchomych, Niestandardowy regulator, zaprojektowany
wyprodukowany ręcznie przez firmę Frigid, służący do utrzymania płynnej i kontrolowanej szybkości opuszczania, Nastawny
system hamulcowy wspierający różne szybkości opuszczania., Hamulec ręczny z chromowymi wykończeniami dla łatwiejszego
opuszczania trumny do grobu, Niskie koszty utrzymania i obsługi, Wytrzymałość i cicha praca, 1 rok gwarancji na części i serwis,
Wymiary złożonego urządzenia: 157.5 cm x 66.0 cm x 17.8 cm, Wysuwane teleskopowo do 238.8 cm x 96.5 cm x 17.8 cm.

FF-WIN-ZWM
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KOTARY
Falbanki do wind pogrzebowych Frigid. Dostępne w

trzech kolorach: bordowym, czarnym oraz zielonym.

POKROWCE

Pokrowce na windy oraz akcesoria. Umożliwiają łatwy

transport i chronią urządzenia przed zabrudzeniem oraz

uszkodzeniami mechanicznymi.

FF-WIN-KOT

FF-WIN-POK

KRATOWNICA

FF-WIN-KRAT

Kratownica na kwiaty do wind pogrzebowych Frigid. 

Produkt składany, wykonanie z aluminium. Waga jedynie 

11 kg. Wymiary po złożeniu 32cm x 164cm.

Możliwość dokupienia pokrowca do kratownicy.

Od niemal stu lat, firma Frigid niepodzielnie piastuje miano lidera na rynku wind pogrzebowych. Odlewy do wind

pogrzebowych wykonane są z aluminium, natomiast konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej. Dzięki temu

produkty te są wytrzymałe na korozję a przy właściwej konserwacji, latami zachowują idealną prezencję, wzmacniana

konstrukcja gwarantuje wytrzymałość podczas ciągłego używania, specjalnie dobrane komponenty skutkują niską

wagą własną i łatwością montażu oraz demontażu.

Wysokiej jakości materiały:

Stal i brąz wysokiej jakości. Brak nylonu i plastiku, precyzja umożliwiająca cichą pracę bez zakłóceń, wysoka

niezawodność oraz gwarancja trwałości.

Wszystkie windy mają budowę modułową:

• Kompaktowe przechowywanie i transport, prostota montażu i demontażu, ułatwione czyszczenie i utrzymanie.

• Wysoka ładowność, kontrola szybkości opuszczania, niska waga w transporcie.

• Windy i akcesoria pogrzebowe Frigid gwarantują wieloletnie, bezproblemowe użytkowanie i prostotę montażu

oraz demontażu.

W I N D Y  
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DEZYNFEKCJA



QUATRODES ONE (1 L; 5 L)

Quatrodes® One to wydajny koncentrat do

jednoczesnego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych

wyrobów medycznych jak unity, łóżka i fotele zabiegowe,

stoły operacyjne, aparatura medyczna. Ze względu na

wysoką tolerancję materiałową idealnie nadaje się do

dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów z

tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej

oraz aluminium, niklu i chromu. Zalecany jest także do

dezynfekcji poprzez zanurzenie oraz do wyrobów

medycznych ze szkła akrylowego. Innowacyjna formuła

oparta na synergii surfaktantów i technologii nano-micelli

zapewnia szerokie spektrum działania w krótkim czasie i

wyjątkowe właściwości myjące. Nie zawiera aldehydów i

fenoli, dzięki czemu nie wywołuje reakcji alergicznych i nie

odbarwia powierzchni. Nie wymaga spłukiwania. Posiada

przyjemny, kwiatowy zapach.

Dezynfekcja MEDISEPT jest SKUTECZNA wobec KORONAWIRUSA

MS-P-QO

QUATRODES FORTE (1 L; 5 L)

Quatrodes® Forte to płynny koncentrat do

jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w

obszarze medycznym (unity, łóżka i fotele zabiegowe,

stoły operacyjne, aparatura medyczna podłogi, ściany), w

gastronomii, domach opieki, sanatoriach, siłowniach,

salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich,

kosmetycznych, solariach (do dezynfekcji łóżek do

opalania), gabinetach masażu i tatuażu, przedszkolach,

szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających

kontakt z żywnością. Produkt posiada działanie

bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze i

wirusobójcze. Preparat można stosować na wszelkie

powierzchnie podłogowe i ponad podłogowe (drzwi,

blaty, szafki, stoły) oraz do mycia i dezynfekcji akcesoriów

fryzjerskich.
MS-P-QF

D E Z Y N F E K C J A  
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QUATRODES EXTRA (1 L; 5 L)

Quatrodes® Extra to płynny koncentrat do

jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w

obszarze medycznym (unity, łóżka i fotele zabiegowe,

stoły operacyjne, aparatura medyczna, podłogi, ściany), w

gastronomii, domach opieki, sanatoriach, siłowniach,

salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich,

kosmetycznych, solariach (do dezynfekcji łóżek do

opalania), gabinetach masażu i tatuażu, przedszkolach,

szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających

kontakt z żywnością. Preparat można stosować na

wszelkie powierzchnie podłogowe i ponad podłogowe

(drzwi, blaty, szafki, stoły) oraz do mycia i dezynfekcji

akcesoriów fryzjerskich.

QUATRODES STRONG (1 L; 5 L)

Quatrodes® Strong to wydajny koncentrat do

jednoczesnego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych

wyrobów medycznych jak unity, łóżka i fotele zabiegowe,

stoły operacyjne, aparatura medyczna. Ze względu na

wysoką tolerancję materiałową idealnie nadaje się do

dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów z

tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy i stali szlachetnej.

Zalecany jest także do dezynfekcji poprzez zanurzenie

oraz do wyrobów medycznych ze szkła akrylowego. Nie

zawiera aldehydów i fenoli. W przypadku dezynfekcji

wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością

zaleca się spłukanie powierzchni wodą.

MS-P-QE

MS-P-QS

D E Z Y N F E K C J A  
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QUATRODES UNIT NF (1 L; 5 L)

Quatrodes® Unit NF to koncentrat przeznaczony jest do

jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących,

separatorów amalgamatu i misek unitu

stomatologicznego. Preparat nie pieni się. Przy

codziennym stosowaniu zapobiega powstawaniu

biofilmu. Może być stosowany również do dezynfekcji

obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem

będących wyrobami medycznymi. Produkt przeznaczony

do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

D E Z Y N F E K C J A  
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MS-P-QU-NF

VELOX DUO WIPES (paczka 50 szt.; 

puszka 100 szt.; wkładki do puszki 100 szt.)

Velox® Medi Wipes to chusteczki do mycia i szybkiej

dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym,

domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA,

salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach

masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji

powierzchni mających kontakt z żywnością. Zalecane do

małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli

zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej

oraz do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed

procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków

silikonowych. Dezynfekują powierzchnie zabijając w 30

sekund bakterie, grzyby drożdżopodobne, prątki gruźlicy,

wirusy osłonkowe (w tym Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2,

HIV, HBV, HCV) oraz rotawirusy i norowirusy.
MS-P-VDW

Dezynfekcja MEDISEPT jest SKUTECZNA wobec KORONAWIRUSA
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VELOX SPRAY NEUTRAL (1 L; 5 L)

Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w

obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach,

salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich,

kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach,

szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i

niemających kontaktu z żywnością. Nadaje się do

dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki,

uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i

kosmetycznych, a także nieinwazyjnego sprzętu

medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura

medyczna, sprzęt rehabilitacyjny. Polecany jest również

do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed

procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków

silikonowych. Produkt posiada działanie bakteriobójcze,

drożdżakobójcze bójcze wobec prątków gruźlicy i

ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa,

Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w

tym Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV).

MS-P-VS-N

D E Z Y N F E K C J A  
P O W I E R Z C H N I
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VELOX SPRAY TEATONIC (1 L; 5 L)

Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w

obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach,

salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich,

kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach,

szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i

niemających kontaktu z żywnością. Nadaje się do

dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki,

uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i

kosmetycznych, a także nieinwazyjnego sprzętu

medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura

medyczna, sprzęt rehabilitacyjny. Polecany jest również

do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed

procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków

silikonowych. Produkt posiada działanie bakteriobójcze,

drożdżakobójcze bójcze wobec prątków gruźlicy i

ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa,

Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w

tym Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV).

MS-P-VS-T

Dezynfekcja MEDISEPT jest SKUTECZNA wobec KORONAWIRUSA
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VELOX TOP AF GRAPEFRUIT (1 L; 5 L)

Velox® Top AF to alkoholowy płyn do mycia i szybkiej

dezynfekcji małych powierzchni (fotele zabiegowe, stoły

operacyjne, aparatura medyczna oraz końcówki

stomatologiczne przed procesem sterylizacji).

Przeznaczony również do stosowania w gastronomii,

domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA,

salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach

masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji

powierzchni mających kontakt z żywnością. Idealnie

nadaje się do mycia i dezynfekcji małych i trudno

dostępnych powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki,

uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i

kosmetycznych. Produkt posiada działanie

bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków

gruźlicy i ograniczone wirusobójcze. Działa na wirusy Rota

i Adeno.

D E Z Y N F E K C J A  
P O W I E R Z C H N I
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MS-P-VT-G

VELOX TOP AF NEUTRAL (1 L; 5 L)

Velox® Top AF to alkoholowy płyn do mycia i szybkiej

dezynfekcji małych powierzchni (fotele zabiegowe, stoły

operacyjne, aparatura medyczna oraz końcówki

stomatologiczne przed procesem sterylizacji).

Przeznaczony również do stosowania w gastronomii,

domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA,

salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach

masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji

powierzchni mających kontakt z żywnością. Idealnie

nadaje się do mycia i dezynfekcji małych i trudno

dostępnych powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki,

uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i

kosmetycznych. Produkt posiada działanie

bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków

gruźlicy i ograniczone wirusobójcze. Działa na wirusy Rota

i Adeno.
MS-P-VT-N

Dezynfekcja MEDISEPT jest SKUTECZNA wobec KORONAWIRUSA
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VELOX WIPES (paczka 50 szt.; 100 szt.)

Velox® Wipes zalecane są specjalnie do mycia i szybkiej

dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych: łóżek i

foteli zabiegowych, aparatury medycznej. Polecane jest

również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych

przed procesem sterylizacji. Preparat nie zawiera

aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia

dezynfekowanych powierzchni. Dzięki innowacyjnej

formule opartej na synergii surfaktantów i technologii

nano-miceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i

wyjątkowe właściwości myjące. Posiadają pozytywną

opinię producenta sprzętu medycznego Famed. Posiadają

przyjemny świeży zapach.

MS-P-VW-W

D E Z Y N F E K C J A  
P O W I E R Z C H N I
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VELOX WIPES NA (paczka 50 szt.; 

100 szt.)

Velox® Wipes NA są zalecane specjalnie do dezynfekcji

powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych z

tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej,

metalu, aluminium, gumy, porcelany. Mogą być

stosowane na oddziale intensywnej opieki medycznej

oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury

medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych,

inkubatorów, głowic USG i lamp zabiegowych. Nie

zawierają aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie

odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Posiadają

przyjemny zapach. Mogą być stosowane do powierzchni

wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością.

Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu

medycznego Famed.

MS-P-VW-N

Dezynfekcja MEDISEPT jest SKUTECZNA wobec KORONAWIRUSA
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VELOX FOAM EXTRA (1 L; 5 L)

Velox® Foam Extra to pianka zalecana do dezynfekcji

różnorodnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów

medycznych ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw

sztucznych oraz szkła akrylowego. Może być stosowana

na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku

operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej,

sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych,

inkubatorów i lamp zabiegowych. Nie zawiera aldehydów i

fosforanów, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych

powierzchni. Posiada przyjemny zapach. Może być

stosowany do powierzchni wyrobów medycznych

mających kontakt z żywnością. Produkt posiada

pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego

Famed.

MS-N-VP

D E Z Y N F E K C J A  N A R Z Ę D Z I

VIRUTON PRE (1 L)

Viruton® Pre zawiera inhibitory korozji oraz wykazuje

wysoką tolerancję materiałową, dzięki czemu idealnie

sprawdza się do instrumentów ze stali szlachetnej, stali

galwanizowanej i aluminium, a także materiałów z

tworzyw sztucznych i gumy. Posiada bardzo dobre

właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych

pozostałości organicznych. Zapobiega zasychaniu

zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i

przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji.

Posiada przyjemny zapach. Wykazuje działania

bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Dzięki

innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktantów i

technologii nanomiceli produkt posiada szerokie

spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące.

MS-N-VPRE-1

D E Z Y N F E K C J A  
P O W I E R Z C H N I
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VIRUTON PULVER (1 kg; 5 kg)

Viruton® Pulver to nowoczesnej generacji preparat do

mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia inwazyjnych i

nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Jest zalecany do

instrumentów chirurgicznych, dentystycznych oraz

wszelkiego rodzaju endoskopów, sond chirurgicznych,

rurek do respiratorów i innych urządzeń

anestezjologicznych. Może być również stosowany do

dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego jak np.

inkubatory. Zalecany jest do dezynfekcji manualnej, w

myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych

oraz w myjkach do endoskopów. Produkt nie wymaga

dodania aktywatora. Czysty roztwór wykazuje aktywność

do 30 godzin. Innowacyjna formuła zawiera cztery

enzymy (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę)

odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń

organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny.

Zawartość surfaktantów zapobiega pyleniu proszku i

gwarantuje doskonałe właściwości myjące.

MS-N-VP

VIRUTON EXTRA (1 L; 5 L)

Viruton® Extra to wydajny koncentrat przeznaczony do

jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów

chirurgicznych i rotacyjnych. Zawiera enzym – proteazę,

dzięki czemu wykazuje bardzo dobre właściwości

czyszczące. Przeznaczony jest do manualnej dezynfekcji

narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych.

Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką

tolerancję materiałową. Jest zalecany do instrumentów ze

stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy,

porcelany, szkła i tworzyw sztucznych. Posiada

pozytywną opinię producenta narzędzi Chirmed oraz

producenta endoskopów Vimex.

MS-N-VE

D E Z Y N F E K C J A  N A R Z Ę D Z I
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VIRUTON FORTE (1 L; 5 L)

Viruton® Forte to wydajny koncentrat przeznaczony do

jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów

chirurgicznych i rotacyjnych. Posiada bardzo dobre

właściwości czyszczące i szerokie spektrum bójcze w

krótkim czasie działania. Przeznaczony jest do manualnej

dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach

ultradźwiękowych. Produkt wykazuje właściwości

antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową. Posiada

pozytywną opinię producenta narzędzi Chirmed. Jest

zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu,

miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa

sztucznego.

MS-N-VF

VIRUTON STRONG (1 L; 5 L)

Manualna dezynfekcja narzędzi poprzez zanurzenie.

Preparat przeznaczony do dezynfekcji instrumentarium

chirurgicznego i stomatologicznego, lusterek, penset,

sond, kleszczy, instrumentarium do leczenia kanałowego i

precyzyjnych narzędzi obrotowych. Nie nadaje się do

termostabilnych i termolabilnych endoskopów.

MS-N-VS

D E Z Y N F E K C J A  N A R Z Ę D Z I
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ALODES N (1 L)

Alodes N to gotowy do użycia preparat przeznaczony do

jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i

kosmetycznych poprzez zanurzenie. Produkt wykazuje

działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze i

wirusobójcze. Alodes N przeznaczony jest do dezynfekcji

grzebieni, szczotek, wałków, nożyczek do włosów oraz

narzędzi do manicure nie naruszających ciągłości tkanek.

Przeznaczony jest do wszystkich instrumentów ze stali i

stopów metali. Może być stosowany poprzez zanurzenie

w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej.

MS-N-AN-1

VELODES CREAM ALOE VERA
(100 ml; 500 ml)

Velodes® Cream Aloe Vera doskonale nawilża, pielęgnuje

skórę dłoni i chroni ją przed niekorzystnym wpływem

czynników zewnętrznych. Bogata formuła, zawierająca

glicerynę, ekstrakt z aloesu i witaminę E sprawia, że skóra

dłoni jest miękka i jedwabista. Zalecany jest do

codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po

higienicznej dezynfekcji. Szczególnie zalecany dla lekarzy,

personelu medycznego oraz osób narażonych na

wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i

noszenia rękawic.

Przebadany dermatologicznie

MS-S-VC-AV

D E Z Y N F E K C J A  
S K Ó R Y  I  R Ą K
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VELODES CREAM (100 ml; 500 ml)

Velodes® Cream doskonale nawilża skórę, w znacznym

stopniu ją uelastycznia i niweluje uczucie szorstkości.

Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym

myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Szczególnie

zalecany dla lekarzy, personelu medycznego oraz osób

narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku

częstego mycia i noszenia rękawic. Zapewnia dłoniom

jedwabistą miękkość. Dodatkowo wykazuje działanie

osłaniające i łagodzące podrażnienia skóry. Szybko się

wchłania przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu.

Przebadany dermatologicznie

MS-S-VC

VELODES GEL (500 ml; 5 L; 1 L (doz. 

man.); 1L (doz. aut.))

Velodes® Gel to żel przeznaczony do higienicznej i

chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazuje działanie

bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków

gruźlicy i ograniczone wirusobójcze. Działa na wirusy

osłonkowe takie jak: Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV oraz

wirusy Rota i Noro. Łagodny dla dłoni, zawiera substancję

pielęgnującą – glicerynę. Dzięki specjalnej formule

zapobiega uczuciu lepkości dłoni. Żel przebadany

dermatologicznie.

MS-S-VG

D E Z Y N F E K C J A  
S K Ó R Y  I  R Ą K
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VELODES SOAP FOAM NEUTRAL (1 L)

Velodes Soap Foam to delikatny płyn aplikowany w

postaci pianki do higienicznego mycia rąk. Płyn nie

zawiera mydła, dzięki czemu może być stosowany u osób

z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Płyn

tworzy białą, trwałą i gęstą pianę delikatnie pokrywając

myte dłonie. Ze względu na zawartość składników

pielęgnujących i nawilżających zalecana jest dla personelu

medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na

macerację skóry.

MS-S-VSP-FN-1-DM

Przebadany dermatologicznie

VELODES SILK (250 ml; 500 ml; 1 L; 5 L; 

1 L (doz. man.); 1L (doz. aut.))

Velodes® Silk to alkoholowy, gotowy do użycia produkt

przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji

rąk w obszarze medycznym, sektorze żywnościowym, w

warunkach przemysłowych i domowych oraz w

zakładach użyteczności publicznej, a także do dezynfekcji

powierzchni mających i niemających kontaktu z

żywnością. Przeznaczony również do dezynfekcji

powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

Wykazuje działanie bakteriobójcze, bójcze wobec

prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone

wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz

bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia,

BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV). Jako wyrób medyczny

do stosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Postać płynna.
MS-S-VSI

D E Z Y N F E K C J A  
S K Ó R Y  I  R Ą K
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MEDISEPT CHUSTECZKI DO 
DEZWYNFEKCJI RĄK I 
POWIERZCHNI

MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni to

wysokiej jakości, alkoholowe chusteczki przeznaczone do

higienicznej dezynfekcji rąk oraz wszelkich małych

powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Zalecane

są do takich powierzchni jak blaty, klamki, uchwyty,

powierzchnie siedzisk, sprzęt medyczny i akcesoria

wykonane z tworzyw sztucznych, stali szlachetnej,

porcelany, tworzywa ABS. Produkt ze względu na

przeznaczenie do skóry zawiera dodatki substancji

pielęgnujących, które nawilżają dłonie.

MS-MEDI-CHUS

VELODES SOFT (250 ml; 500 ml; 1 L; 5 L; 

1 L (doz. man.); 1L (doz. aut.))

Velodes® Soft to gotowy do użycia alkoholowy preparat,

przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji

rąk. Posiada potwierdzone badaniami spektrum

bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy,

drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze. Posiada

przedłużone działanie bakteriobójcze. Działa szybko i

skutecznie wobec wirusów otoczkowych i

nieotoczkowych takich jak m.in. HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-

2, Rota wirus. Preparat wykazuje przedłużone działanie

dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz. Przebadany

dermatologicznie.

MS-S-VST

D E Z Y N F E K C J A  
S K Ó R Y  I  R Ą K
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SZKOLENIA



TECHNIKI „BALSAMACJI ZWŁOK”

Szkolenie to przewidziane jest dla osób chcących rozpocząć swoją karierę lub odświeżyć wiedzę i umiejętności z

technik balsamacji zwłok. Kurs dostępny jedynie dla osób pracujących już w branży pogrzebowej. Zakres szkolenia jest

bardzo obszerny i rozbudowany co ma na celu przygotowanie kursanta do pracy w każdych warunkach, a wiedza

zdobyta z nami pozwoli mu na balsamację nawet najtrudniejszych przypadków. Program szkolenia składa się z części

teoretycznej, praktycznej oraz egzaminu. Wszystkie zagadnienia znajdziecie Państwo poniżej:

Część teoretyczna:

• Balsamacja w historii i kulturze oraz we współczesnym świecie,

• Anatomia prawidłowa,

• BHP i przepisy sanitarne w prosektorium,

• Tanatologia – nauka o śmierci,

• Wyposażenie prosektorium,

• Prezentacja i zapoznanie się ze środkami do dezynfekcji,

• Zasady postępowanie w przypadku COVID-19 i innych chorób zakaźnych,

• Prezentacja i zapoznanie się z płynami do balsamacji,

• Wpływ leków na proces balsamacji,

• Balsamacja noworodków i dzieci.

Część praktyczna:

• Przygotowanie ciała, nauka doboru właściwych płynów dotętniczych,

• Zastosowanie płynów pre i koiniekcyjnych, dobór właściwego stężenia płynu do balsamacji,

• Topografia narządów i naczyń krwionośnych, miejsca iniekcji, hydraulika układu krwionośnego.

Egzamin:

• Szkolenie zakończone jest egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym

zaliczeniu obu części kursant otrzymuje dyplom, który to uprawnia go do wykonywania zawodu balsamisty.

Dyplom jest wydawany w języku polski i na życzenie w języku angielskim.

• Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie. Organizator zapewnia niezbędną literaturę, odzież ochronną oraz

środki do dezynfekcji.

• Aby wziąć udział w szkoleniu, kursanci zobowiązani są do wypełnienia i odesłania karty zgłoszenia wraz ze

wszystkimi oświadczeniami.

• Podczas szkoleń obowiązuje absolutny zakaz korzystania z jakichkolwiek urządzeń do nagrywania

obrazu/dźwięku. Ma to na celu zapewnienie anonimowości i szacunku dla osób zmarłych.

T E C H N I K I  
B A L S A M A C J I  Z W Ł O K
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SZKOLENIE „KOSMETYKA I WIZAŻ POŚMIERTNY”

Szkolenie to za grupę docelową obiera osoby prowadzące/pracujące w zakładach pogrzebowych. Jest ono również

wskazane dla osób chcących rozpocząć pracę w tej wyjątkowo wymagającej branży. Pozwoli ono Państwu zdobyć tak

potrzebną praktyczną wiedzę jak w profesjonalny i bezpieczny sposób obchodzić się ze zwłokami aby zminimalizować

bliskim traumę po utracie bliskiej osoby.

Co wyróżnia naszą ofertę to fakt iż szkolenie prowadzone będzie przez dwóch doświadczonych fachowców z branży

funeralnej – Dominika Siwka oraz Artura Habowskiego, którzy dzielą między sobą lata doświadczenia w pracy w Polsce

jak również za granicą.

Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom będą w stanie odpowiedzieć na każde pytanie zadane przez Państwa i pokażą

metody zabezpieczania zwłok stosowane na całym świecie.

Zakres szkolenie jest bardzo obszerny i rozbudowany co ma na celu przygotowanie kursanta do pracy nawet z

najtrudniejszymi i najbardziej wymagającymi przypadkami.

Program szkolenia składa się z następujących zagadnień:

• Podstawy anatomii i fizjologii,

• Wczesne i późne zmiany pośmiertne,

• Stadia rozkładu zwłok,

• Zasady BHP w zakładzie pogrzebowym i szpitalu,

• Podstawowe instrumenty i chemia w prosektorium,

• Zapoznanie i prezentacja środków do dezynfekcji skóry, narzędzi i powierzchni,

• Zasady postępowania w przypadku COVID-19 i innych chorób zakaźnych,

• Zabezpieczanie i dezynfekcja zwłok,

• Toaleta pośmiertna i ubiór zwłok,

• Kosmetyka i wizaż pośmiertny,

• Pozycjonowanie ciała w trumnie,

• Wpływ oświetlenia na dobór kosmetyków,

• Postępowanie ze zmarłymi z różnych mniejszości religijnych

K O S M E T Y K A  I  W I Z A Ż
P O Ś M I E R T N Y
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SZKOLENIE „TECHNIKI SEKCJI ZWŁOK”

Szkolenie to przewidziane jest dla osób chcących podjąć zatrudnienie w Zakładach Medycyny Sądowej, 

Zakładach Patomorfologii lub prywatnych firmach pogrzebowych, które świadczą usługi z zakresu wykonywania 

autopsji sądowo-lekarskich lub anatomopatologicznych.

Zakres szkolenia jest bardzo obszerny i rozbudowany co ma na celu przygotowanie kursanta do pracy nawet z 

najbardziej wymagającymi medykami sądowymi czy patomorfologami. Program składa się z części teoretycznej i 

praktycznej, ich zagadnienia znajdziecie Państwo poniżej:

Część teoretyczna (40 godz.):

• Tanatologia ogólna,

• Anatomia prawidłowa,

• Podstawy kryminalistyki,

• Rodzaje technik sekcyjnych,

• Omówienie przypadków sekcji sądowo-lekarskich,

• Przepisy sanitarne i BPH,

• Zapoznanie z narzędziami autopsyjnymi.

Część praktyczna (min. 30 sekcji):

• Oględziny zewnętrzne zwłok,

• zabezpieczenie śladów biologicznych,

• rodzaje cięć sekcyjnych i ich zastosowanie,

• oględziny wewnętrzne, 

• sekcja trzech jam ciała, 

• sekcja kręgosłupa, 

• sekcja kończyn górnych, 

• sekcja kończyn dolnych, 

• techniki preparatyki szczegółowej, 

• pobieranie próbek,

• zabezpieczanie i przechowywanie materiałów pobranych podczas sekcji.

Egzamin:

• Szkolenie zakończone jest egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym 

zaliczeniu obu części kursant otrzymuje dyplom, który to uprawnia go do wykonywania zawodu balsamisty. 

Dyplom jest wydawany w języku polski i na życzenie w języku angielskim.

• Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie. Organizator zapewnia niezbędną literaturę, odzież ochronną oraz 

środki do dezynfekcji.

• Aby wziąć udział w szkoleniu, kursanci zobowiązani są do wypełnienia i odesłania karty zgłoszenia wraz ze 

wszystkimi oświadczeniami.

• Podczas szkolenia obowiązuje absolutny zakaz z korzystania z jakichkolwiek urządzeń do nagrywania 

obrazu/dźwięku. Ma to na celu zapewnienie anonimowości i szacunku dla osób zmarłych.

T E C H N I K I  
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DOFINANSOWANIA

Oferta ta skierowana jest zarówno na zszkolenia jak również sprzęt do balsamacji oraz windy pogrzebowe.

Powiatowy Urząd Pracy:

Jedną z możliwości uzyskania dofinansowania jest zwrócenie się do Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to refundacja

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy poprzez pomoc finansową udzielaną w związku ze

stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego

bezrobotnego. W celu otrzymania dofinansowania należy spełnić określone warunki, np. prowadzić działalność

gospodarczą przez okres co najmniej sześciu miesięcy, nie zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń i opłacaniem

składek oraz złożyć kompletny wniosek. Koniecznym warunkiem jest zobowiązanie się do zatrudnienia na

wyposażonym lub doposażonym stanowisku skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy na co

najmniej 24 miesiące. W celu otrzymania refundacji należy złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie

pracy, właściwym ze względu na siedzibę firmy. Musi to nastąpić zanim zatrudniona zostanie osoba bezrobotna.

Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej

warunki refundacji oraz dokonaniu wszystkich zakupów, możliwe jest zatrudnienie skierowanej osoby. Powiatowy

urząd pracy zwraca koszty w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości

przeciętnego wynagrodzenia.

Europejski Fundusz Leasingowy:

Przedmiotem leasingu mogą być nowe i używane maszyny i urządzenia. Aby skorzystać z możliwości wzięcia

urządzenia w leasing należy złożyć stosowne dokumenty: rejestracyjne firmy, dowód osobisty, REGON, NIP,

deklaracje PIT CIT dokumentujące dochód za ostatnie 12 miesięcy, zaświadczenie z US o braku zaległości wobec

budżetu. Okres leasingu – elastyczny, do 84 miesięcy.

Zapraszamy do kontaktu!
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