Bezpieczna praktyka
to dobre samopoczucie −
przed i po operacji.
Telatrast® chłonny materiał
z gazy stosowany podczas
zabiegów chirurgicznych:
bezpieczeństwo i wydajność

Nie dysponują Państwo przeglądem portfolio
Naszych wyrobów? Wystarczy Nas odwiedzić lub
wejść na Naszą stronę internetową pod adresem:
www.hartmann.info

Telatrast®

Telatrast® chłonny materiał z gazy stosowany
podczas zabiegów chirurgicznych:
optymalne procedury w praktyce chirurgicznej
Na Sali Operacyjnej wszystko musi przebiegać właściwie. Presja czasu osiąga często ekstremalny wymiar. W tym kontekście Pielęgniarki operacyjne pełnią specjalną rolę: będąc częścią
specjalistycznego Zespołu, organizują i koordynują płynny przebieg międzydyscyplinarnych
procedur i asystują Chirurgowi.
Oprócz tych czynności są odpowiedzialne za to, aby żaden materiał chłonny nie pozostał po
zabiegu w ciele Pacjenta. Mając to na uwadze, firma Hartmann opracowała produkt o nazwie Telatrast®. Kompleksowy asortyment chirurgicznych materiałów chłonnych gwarantuje
optymalne bezpieczeństwo i wydajność przy wykonywaniu wszelkich procedur.

Więcej niż standard
Najwyższa jakość w wykonaniu firmy Hartmann
Jak wszystkie produkty firmy HARTMANN, również
wyroby Telatrast® reprezentują najwyższą jakość.
Spełniają one wymagania fizyczne i chemiczne dla
wyrobów z gazy zgodnie z Normą Europejską
DIN EN 14079.
Oprócz tego, sterylne opakowanie spełnia wymagania
dla systemów sterylnych opakowań wyrobów z gazy,
zgodnie z Normą Europejską DIN EN ISO 11607. Ścisłe
i regularne kontrole jakości gwarantują zgodność wyrobów z wymaganiami obu norm.

Telatrast® oferuje więcej niż wymagają wyżej wymienione normy – w dużej mierze dzięki
stałemu rozwojowi Naszych wyrobów dla zapewnienia
optymalnych warunków na Sali Operacyjnej.
Przykładem Naszych innowacyjnych działań badawczorozwojowych są samoprzylepne, podwójne etykiety
kontrolne upraszczające i usprawniające liczenie oraz stosowanie podwójnych* sterylnych opakowań dla jeszcze
bardziej skutecznej ochrony przez zakażeniem.
Inną korzyścią logistyczną dla procedur Sali Operacyjnej
jest przyjazna dla Użytkownika zakładka do łatwego
otwierania opakowań „peel pack” mając na rękach
rękawice chirurgiczne.

* Nasze wyroby Telatrast® E i Telaprep® są dostarczane w pojedynczym
sterylnym opakowaniu.

Telatrast®

Telatrast®: Optymalne bezpieczeństwo
i wydajność pracy na Sali Operacyjnej.
Chłonne materiały z gazy stwarzają szczególnie wysokie
ryzyko i nie wolno ich nigdy pozostawić przypadkowo
w ciele operowanego Pacjenta. Czasami trudno je
odróżnić od otaczających tkanek. Weryfikacja rentgenowska jest bardzo trudna i czasochłonna. Naszą
propozycją rozwiązania tego problemu jest system
Telatrast®: zawierający wykrywalną w promieniowaniu
rentgenowskim nitkę radiacyjną lub wykrywalny chip
zawierające kontrastowy siarczan baru zespolony z materiałem chłonnym serwety, tupfera lub kompresu.

Korzyść dla Pacjenta i Szpitala
Od wprowadzenia na rynek w roku 1962 materiały
opatrunkowe Telatrast® stanowią standard bezpieczeństwa na wielu Salach Operacyjnych na całym
świecie. Prace rozwojowe postępowały w trybie
ciągłym podczas ostatnich 40 lat. Na dzień dzisiejszy
firma HARTMANN oferuje wszystkie rodzaje chłonnych materiałów opatrunkowych w asortymencie
Telatrast®, jakie są wymagane na Sali Operacyjnej.
Materiały te pochodzą z pojedynczego źródła,
co ogromnie upraszcza ich zakup i magazynowanie.
Można stwierdzić, że Telatrast® stanowi podstawowy
element optymalnego zarządzania ryzykiem.
Kompleksowa struktura wyrobu, przemyślana do najdrobniejszego szczegółu, zapewnia optymalne bezpieczeństwo i wydajność pracy na Sali Operacyjnej,
na przykład poprzez wprowadzenie podwójnych
etykiet kontrolnych do zliczania materiałów i dokumentowania zabiegu.

Część Naszej złożonej oferty wyrobów
do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych
Firma HARTMANN oferuje wszystko, co jest potrzebne do zapewnienia płynności procedur i pomyślności
zabiegów w uwarunkowaniach nowoczesnej Sali
Operacyjnej.
Bezpieczeństwo i jakość uzyskały najwyższy priorytet
przy opracowaniach rozwojowych i w produkcji tych
wyrobów, jak i w oferowaniu opartych na tych wyrobach rozwiązań.

Kompresy gazowe
Telatrast® z wplecioną nitką
radiacyjną
Wzór oryginalnego
opakowania firmy
HARTMANN z 1962 roku

Telatrast®

Foliodrape®

Foliodress®

Peha-taft®

Peha-soft®

Telatrast®

Peha®-instrument

CombiSet®

MediSet®

Telatrast®

Kompletny system –
przemyślany do najdrobniejszego szczegółu.
System Telatrast® zawiera, między innymi, wyroby znajdujące się już
w sterylnym opakowaniu, zapewniając bezpieczne, szybkie i proste
dostarczenie chłonnych materiałów opatrunkowych w trakcie zabiegu.
Zapewnia to istotne oszczędności czasu i środków finansowych. Jednocześnie Nasze wyroby Telatrast® oferują dokładność i precyzję, wymaganą do kontrolnego zliczania materiałów i dokumentowania zabiegów.
Podwójna ochrona i bezpieczeństwo*
Podwójne sterylne opakowanie wyrobów Telatrast® stanowi
gwarancję podwójnego bezpieczeństwa i niezawodnej ochrony
przed zakażeniem.

Uproszczone postępowanie
Konfiguracja opakowań wyrobów Telatrast® zapewnia bezpieczne
i łatwe stosowanie sterylnych, chłonnych materiałów opatrunkowych
Telatrast®.
Uproszczone kontrolne zliczanie materiałów po zabiegach
i dokumentowanie procedur**
Etykieta kontrolna na zewnętrznej powierzchni wewnętrznego opakowania „peel pack” stanowi istotną pomoc dla Pielęgniarki instrumentariuszki
przy dokładnym zliczaniu zastosowanych podczas operacji chłonnych
materiałów opatrunkowych. Druga etykieta kontrolna jest wykorzystywana przez Pielęgniarkę pomocniczą przy dokumentowaniu przeprowadzanego zabiegu. Jest ona umieszczona na zewnętrznej powierzchni
opakowania „peel pack” i może zostać łatwo odczytana.
Posługiwanie się etykietą kontrolną jest bardzo proste! Należy złożyć opakowanie przy oznaczonym na czarno narożu, oderwać etykietę kontrolną
i nakleić na formularzu opisu operacji. Gotowe!

„Muszę mieć stuprocentową pewność
jakości i niezawodności stosowanych na
Sali Operacyjnej chłonnych materiałów
opatrunkowych.
Tylko wtedy mogę płynnie realizować
wymagane procedury nawet w nagłych
i obciążonych ryzykiem momentach“
* Nasze wyroby Telatrast® E i Telaprep® są dostarczane tylko w pojedynczym sterylnym opakowaniu.
** Nasze wyroby Telatrast® E są dostarczane tylko z jedną kartą kontrolną.

Telatrast®

Podwójne bezpieczeństwo
i niezawodna ochrona

Uproszczone stosowanie

Prostsze liczenie
i dokumentowanie

Telatrast®

Serwety operacyjne Telasorb® firmy HARTMANN
– wstępnie prane i wysoce chłonne
Przeznaczone do tamowania krwawień i zaopatrywania ran, jak również
do chwytania i przytrzymania narządów oraz tkanek organizmu. Wstępnie
prane i ręcznie zszywane serwety operacyjne Telasorb® są wyposażone we
wszyty chip kontrastujący* w promieniowaniu rentgenowskim i tasiemkę.
Serwety te są symetrycznie złożone i układane, co ułatwia ich stosowanie
i liczenie. Sterylne serwety operacyjne Telasorb® są dostarczane w podwójnym
opakowaniu typu „peel pack” z podwójnymi etykietami kontrolnymi*.

Zielono na Sali Operacyjnej −
istotne przyczyny
Zielone serwety operacyjne, stosowane zamiast
białych, są już od dawna standardem w operacjach
chirurgicznych – z istotnych powodów:
• Zielone serwety operacyjne jest łatwiej odróżnić
od otaczających tkanek organizmu, minimalizując
ryzyko pozostawienia serwety operacyjnej w ciele
Pacjenta.
• Zielone serwety operacyjne istotnie ograniczają
odbijanie się sztucznego światła z jasnych lamp
nad stołem operacyjnym: ta zaleta ogranicza
ryzyko zmęczenia wzroku Chirurga lub chwilowego oślepienia.
• Zielone serwety operacyjne ograniczają tzw. efekt
powidoku (kontrastu następczego), który występuje, na przykład, po długotrwałym patrzeniu na ranę
w kolorze czerwonym, po czym następnie wzrok
zostaje skierowany na białą powierzchnię.

Telasorb® sterylny

Telasorb® niesterylny, biały

Nasze serwety operacyjne Telasorb® są
również dostarczane w wersji niesterylnej.
Serwety operacyjne są dostarczane złożone i związane papierową taśmą.

Telatrast

Symetrycznie składane i układane

20-nitkowe, ręcznie szyte

Dwu-, cztero- lub sześciowarstwowe
w kolorze zielonym lub białym
Wszyty chip kontrastowy Telatrast®*
i tasiemka

Korzyści dla Użytkownika
• Uproszczone stosowanie i liczenie
• Skuteczna kontrola dzięki podwójnym samoprzylepnym
etykietom kontrolnym*
• Wszyty chip kontrastowy Telatrast®*
• Wysoki potencjał chłonności dzięki zastosowanemu
wstępnemu praniu
• Niewymywanie się barwnika z zielonych serwet operacyjnych
dzięki zastosowaniu bezpiecznej technologii barwienia
• Optymalne bezpieczeństwo na Sali Operacyjnej
* Nasze wyroby Telatrast® E są dostarczane tylko w pojedynczym
   sterylnym opakowaniu.•

• Zwiększona stabilność dzięki dodatkowemu szwowi
przy większych rozmiarach

Telatrast®

Kompresy gazowe Telacomp®
z podwiniętymi krawędziami
Przeznaczone do tamowania krwawień i zaopatrywania ran, jak również do
chwytania i trzymania narządów oraz tkanek organizmu. Kompresy gazowe
Telacomp® mają podwinięte krawędzie złożone do środka oraz wplecioną
nitkę radiacyjną Telatrast®.
Sterylne kompresy gazowe Telacomp® są dostarczane w podwójnym
opakowaniu typu „peel pack” z podwójnymi etykietami kontrolnymi*.

Korzyści dla Użytkownika
• Szybka i skuteczna chłonność
• Skuteczna kontrola dzięki podwójnym samoprzylepnym
etykietom kontrolnym*
• Nie tworzą się frędzle, eliminując związane z tym ryzyko,
dzięki złożeniu do wewnątrz podwiniętych krawędzi
• Zależnie od ilości warstw, kompresy mogą być stosowane
nie złożone raz lub kilka razy
• Optymalne bezpieczeństwo na Sali Operacyjnej

Telatrast

Sterylne kompresy
Telacomp®

Niesterylne kompresy Telacomp®
Nasze kompresy gazowe Telacomp®
są również dostępne w wersji niesterylnej,
dostarczane w nadających się
do sterylizacji torbach papierowych.

Wpleciona nitka radiacyjna Telatrast®

Różne rozmiary z podwiniętymi krawędziami
złożonymi do środka

W wersjach 8-, 12-, 16- i 32-warstwowych,
17- i 20-nitkowych

* Nasze wyroby Telatrast® E są dostarczane tylko w pojedynczym sterylnym
opakowaniu typu „peel pack” i tylko z jedną etykietą kontrolną.

Telatrast®

Tupfery z gazy miękkie Telasling® −
wykonane z jednego kawałka gazy
Przeznaczone do tamowania krwawień i zaopatrywania ran. Telasling® −
miękkie tupfery z gazy z wplecioną nitką radiacyjną Telatrast® są składane
z jednej części chłonnej gazy bawełnianej. To zapewnia tupferom zwiększoną
wytrzymałość, co jest szczególnie korzystne w przypadkach konieczności tamowania krwawień. Sterylne miękkie tupfery z gazy Telasling® są dostarczane
w podwójnym opakowaniu typu „peel pack” z podwójnymi etykietami kontrolnymi.

Telasling® sterylne

Telasling® niesterylne
Nasze opatrunki Telasling® z gazy
są również dostępne w wersji
niesterylnej, w której są dostarczane w opakowaniach zbiorczych.

Korzyści dla Użytkownika
• Skuteczna kontrola dzięki podwójnym, samoprzylepnym
etykietom kontrolnym
• Zwiększona wytrzymałość mechaniczna
• Wysoki potencjał chłonności
• Optymalne bezpieczeństwo na Sali Operacyjnej

Telatrast®

20-nitkowe, składane z jednego kawałka gazy

Kompresy dostępne w pięciu rozmiarach

Wpleciona nitka radiacyjna Telatrast®

Pakowane w wysuwane pudełka z przedziałami

Wpleciona nitka radiacyjna Telatrast®

Tupfery twarde dostępne w trzech rozmiarach

24-nitkowe i składane ręcznie z jednego kawałka gazy

Korzyści dla Użytkownika
• Lepsza widoczność i łatwiejsze liczenie
• Uproszczone postępowanie
• Skuteczna kontrola dzięki podwójnym
samoprzylepnym etykietom kontrolnym
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna ułatwia
stosowanie oraz precyzyjne preparowanie
• Optymalne bezpieczeństwo na Sali Operacyjnej

Telatrast®

Tupfery z gazy twarde Telaprep® do preparowania –
ułożone w poręcznym opakowaniu kontrolnym
Ręcznie składane sterylne kompaktowe tupfery twarde Telaprep® z wplecioną
nitką radiacyjną Telatrast® są dostarczane w wysuwanym pudełku podzielonym na kilka przedziałów dla łatwiejszego wyjmowania oraz łatwiejszej
identyfikacji numeru tupfera, który jest doskonale widoczny.
Tupfery twarde Telaprep® do preparowania są dostarczane w kontrolnym
kartonie i opakowaniu typu „peel pack” z podwójnymi etykietami kontrolnymi.

Telaprep® sterylny

Niesterylne tupfery twarde z gazy
Telaprep® do preparowania są
również dostępne w wersji
niesterylnej. Są one dostarczane
w opakowaniach zbiorczych.

Produkt

Rozmiar*

Jednostka miary

Numer
artykułu

Opakowanie
zbiorcze

45 x 45 cm
45 x 45 cm
20 x 30 cm
20 x 30 cm
90 x 8 cm
50 x 60 cm
45 x 45 cm
45 x 45 cm
20 x 30 cm
90 x 8 cm
45 x 45 cm
45 x 45 cm
50 x 60 cm
45 x 45 cm
45 x 45 cm
45 x 45 cm

12 x 5 sztuk
12 x 2 sztuki
16 x 5 sztuk
24 x 2 sztuki
24 x 2 sztuki
15 x 2 sztuki
12 x 5 sztuk
12 x 2 sztuki
16 x 5 sztuk
24 x 2 sztuki
9 x 5 sztuk
18 x 2 sztuki
13 x 2 sztuki
9 x 5 sztuk
18 x 2 sztuk
500 sztuk

453 543
453 243
453 541
453 241
453 248
470 020
454 543
454 243
454 541
454 248
453 563
453 263
454 266
454 563
454 263
760 553

3
6
6
6
6
3
3
6
6
6
3
3
3
3
3
1

90 x 8 cm

30 x 5 sztuk

760 548

1

75 x 75 cm

10 x 5 sztuk

760 559

10

30 x 30 cm

10 x 5 sztuk

760 557

10

45 x 70 cm

10 x 5 sztuk

760 558

10

45 x 45 cm

24 x 5 sztuk

761 543

1

45 x 45 cm

20 x 5 sztuk

760 563

1

50 x 60 cm

12 x 5 sztuk

761 566

1

Nr 1
Nr 1
Nr 2
Nr 2
Nr 3
Nr 3

30 x 10 sztuk
30 x 20 sztuk
30 x 10 sztuk
16 x 20 sztuk
16 x 10 sztuk
16 x 20 sztuk

450 100
450 200
450 101
450 201
450 103
450 203

4
4
4
4
4
4

Nr 1

1000 sztuk

489 290

6

Nr 2

1000 sztuk

489 291

6

Nr 3

1000 sztuk

489 293

6

Telasorb®
Telasorb® sterylny,
4 warstwy, biały, 20 nitek

Telasorb® sterylny,
4 warstwy,
zielony, 20 nitek
Telasorb® sterylny,
6 warstw, biały, 20 nitek
Telasorb® sterylny,
6 warstw, zielony, 20 nitek
Telasorb® niesterylny,
4 warstwy, biały, 20 nitek
**Uwaga – bez tasiemki
Telasorb® niesterylny,
2 warstwy, biały, 17 nitek
NITKA RADIACYJNA
Telasorb® niesterylny,
4 warstwy, biały, 17 nitek
NITKA RADIACYJNA
Telasorb® niesterylny,
4 warstwy, zielony, 20 nitek
Telasorb® niesterylny,
6 warstw, biały, 20 nitek
Telasorb® niesterylny,
6 warstw, zielony, 20 nitek

Telaprep®
Telaprep® sterylny mały
6 x 6 cm
Telaprep® sterylny średni
8 x 8 cm
Telaprep® sterylny duży
12x12cm
Telaprep® niesterylny mały
6 x 6 cm
Telaprep® niesterylny średni
8 x 8 cm
Telaprep® niesterylny duży
12 x 12 cm

* Rozmiar przed praniem wstępnym

Produkt

Jednostka miary

Numer
artykułu

Opakowanie
zbiorcze

30 x 10 sztuk

451 103

4

Nr 3

20 x 10 sztuk

451 104

6

Nr 3

12 x 20 sztuk

451 204

6

Nr 4
Nr 4
Nr 4

18 x 10 sztuk
10 x 20 sztuk
15 x 30 sztuk

451 109
451 209
451 309

6
6
3

Nr 5

10 x 10 sztuk

451 106

6

Nr 6

7 x 10 sztuk

451 105

6

Nr 2

1000 sztuk

482 293

6

Nr 3

2 x 500 sztuk

482 294

1

Nr 4

4 x 250 sztuk

482 299

1

Nr 5

4 x 250 sztuk

400 493

1

Nr 6

4 x 125 sztuk

482 295

1

7,5 x 7,5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
10 x 20 cm
7,5 x 7,5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm

12 x 10 sztuk
12 x 20 sztuk
16 x 10 sztuk
12 x 20 sztuk
12 x 10 sztuk
8 x 20 sztuk
10 x 10 sztuk
12 x 20 sztuk
14 x 10 sztuk
10 x 20 sztuk
12 x 10 sztuk

452 133
452 233
452 135
452 235
452 137
452 237
452 143
452 243
452 145
452 245
452 154

4
6
6
6
6
6
4
6
6
6
5

10 x 10 cm

10 x 10 sztuk

452 165

6

10 x 10 cm

100 sztuk

401 925

10

7,5 x 7,5 cm

100 sztuk

401 933

10

10 x 10 cm

100 sztuk

401 935

10

10 x 20 cm

100 sztuk

401 937

10

7,5 x 7,5 cm

100 sztuk

401 943

10

10 x 10 cm

100 sztuk

401 945

10

10 x 10 cm

50 sztuk

400 513

10

Rozmiar

Telasling®
Telasling® sterylny rozmiar
orzecha włoskiego
(13 x 13 cm)
Telasling® sterylny
rozmiar śliwki
(20 x 20 cm)
Telasling sterylny, rozmiar
jaja (24 x 24 cm)
Telasling® sterylny rozmiar
bardzo duży (34 x 34 cm)
Telasling® sterylny,
rozmiar pięści (47 x 40 cm)
Telasling® niesterylny,
rozmiar orzecha włoskiego
(13 x 13 cm)
Telasling® niesterylny,
rozmiar śliwki (20 x 20 cm)
Telasling® niesterylny,
rozmiar jajka (24 x 24 cm)
Telasling® niesterylny,
rozmiar bardzo duży
(34 x 34 cm)
Telasling® niesterylny,
rozmiar pięści (47 x 40 cm)

Nr 2

Telacomp®

Telacomp® sterylny
12 warstw 17 nitek

Telacomp® sterylny
16 warstw 17 nitek
Telacomp® sterylny,
32 warstwy 17 nitek
Telacomp® niesterylny,
8 warstw 17 nitek
Telacomp® niesterylny,
12 warstw 17 nitek
Telacomp® niesterylny,
16 warstw 17 nitek
Telacomp® niesterylny,
32 warstwy 20 nitek

Produkt

Rozmiar*

Jednostka miary

Telasorb® E

Numer artykułu

Opakowanie
zbiorcze

Gaza 17-nitkowa 4 warstwowa z nitką radiacyjną

Telasorb® E sterylny 4 warstwy, biały

45 x 45 cm
45 x 45 cm
45 x 45 cm
45 x 70 cm
45 x 70 cm
45 x 70 cm

Produkt

Rozmiar

2 sztuki
15 x 3 sztuki
12 x 5 sztuk
15 x 2 sztuki
18 x 3 sztuki
12 x 5 sztuk

Jednostka miary

Telacomp® E

232 097
232 098
232 099
232 100
232 101
232 102

Numer artykułu

6 x (12 x 2 sztuki)
3 x (15 x 3 sztuki)
3 x (12 x 5 sztuk)
3 x (15 x 2 sztuki)
2 x (18 x 3 sztuki)
2 x (12 x 5 sztuk)

Opakowanie zbiorcze

Gaza 17-nitkowa z nitką radiacyjną

Telacomp® E
sterylny
12 warstw 17 nitek

Telacomp® E
niesterylny
8 warstw 17 nitek
Telacomp® E
niesterylny
12 warstw 17 nitek

5 x 5 cm
5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
7,5 x 7,5 cm
7,5 x 7,5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm

90 x 10 sztuk
20 sztuk
150 x 5 sztuk
90 x 10 sztuk
28 x 20 sztuk
40 sztuk
45 x 10 sztuk
18 x 20 sztuk
6 x 40 sztuk

232 078
232 079
232 082
232 083
232 084
232 085
232 088
232 089
232 090

3 x (90 x 10 sztuk)
3 x (48 x 20sztuk)
2 x (150 x 5 sztuk)
2 x (90 x 10 sztuk)
3 x (28 x 20 sztuk)
6 x (7 x 40 sztuk)
2 x (45 x 10 sztuk)
3 x (18 x 20 sztuk)
4 x (6 x 40sztuk)

7,5 x 7,5 cm

100 sztuk

232 092

10 x 100 sztuk

5 x 5 cm

100 sztuk

232 095

30 x 100 sztuk

* Rozmiar przed praniem wstępnym
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