
WYGODA I SZYBKOŚĆ Z MERINGER

13 LAT POMAGAMY 
BRANŻY MEDYCZNEJ 

ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE DO GODZINY 19:00 
WYSYŁAMY TEGO SAMEGO DNIA 

Z DOSTAWĄ W KOLEJNYM DNIU 

oferta ważna od 27.01.2021 do 28.02.2021 lub do wyczerpania zapasów

GAZETKA PRODUKTOWA 1/2021

• DARMOWY I BEZPROBLEMOWY ZWROT  
 DO 30 DNI
• JESTEŚMY DLA CIEBIE OD PN DO PT  
 W GODZ: 8:00 DO 19:00 

zapraszamy do kontaktu

62 332 00 00
www.sklep.meringer.pl

PREZENTY DODAWANE DO ZAMÓWIEŃ 

SAPERKI,
KOSMETYCZKI,
NOŻE DO SERÓW

 ŚLEDŹ NA STRONIE 
WWW.SKLEP.MERINGER.PL 

CO TYDZIEŃ INNE GADŻETY

ZIMOWE 
PROMOCJE 

2021
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PRODUKTY USG

49,27 zł netto
53,21 zł brutto

  

4,96 zł netto
6,10 zł brutto

  

3,59 zł netto
4,42 zł brutto

  

36,56 zł netto
39,48 zł brutto

  

jednostka sprzedaży 1 opak./ 1o0 szt.

ilość w opak. zbiorczym 12 opak.

jednostka sprzedaży 1 opak.

ilość w opak. zbiorczym 20 opak.

jednostka sprzedaży 1 opak./ 2 szt.

ilość w opak. zbiorczym 16 opak.

jednostka sprzedaży 1 opak./ 1o0 szt.

ilość w opak. zbiorczym 12 opak.

jednostka sprzedaży 1 szt.

0,25 l ilość w opak. zbiorczym 12 szt.

5 l ilość w opak. zbiorczym 4 szt.

3,60 zł netto
3,89 zł brutto

 

ŻEL DO USG NEXODIS 500 mL

AQUASONIC CLEAR / AQUASONIC 100
ŻEL USG bEzbARwNy        ŻEL USG NIEbIESkI

• pozbawiony barwników  
i aromatów – nie brudzi ubrań

• bez aldehydu mrówkowego,  
bez podrażnień

• nie uszkadza głowic i przetworników

• podwyższona gęstość i lepkość
• hipoalergiczny i niedrażniący, 
• nieplamiący i łatwy do czyszczenia,
• produkt w butelce 500 ml  

z dozownikiem typu TIP 

Żel Aquasonic – bezwonny żel do transmisji ultrasonograficznych. Żel o  najwyższym 
światowym standardzie, najczęściaj stosowany żel w diagnostyce ultrasonograficznej. Produkt 
renomowanej firmy Parker Labs produkcji amerykańskiej.

Żel NEXODIS wykonany na bazie wody. Przeznaczony do diagnostyki 
USG i Doppler. Dzięki podwyższonej gęstości zapewnia lepszy obraz fal 
ultrasonograficznych na ekranie, zapobiegając zakłóceniom spowodowanym 
przepływem powietrza pomiędzy skórą a głowicą urządzenia. Nie zawiera 
formaldehydu i soli, nie powoduje uczuleń.

0,25 l 10,63 zł/szt (11,48 zł brutto) 03.05.03.01  

0,25 l 10,36 zł/szt (11,11 zł brutto) 03.05.03.02 

5 l 75,54 zł/szt (81,58 zł brutto) 03.05.03.03     

5 l 73,42 zł/szt (79,29 zł brutto) 03.05.03.04     

MADE IN USA

03.05.06.02

MADE IN EUROPE

rekomendowany przez czołowych  
producentów sprzętu

w ofercie także  
PAPIERY DO VIDEOPRINTERA
sprawdź:
www.sklep.meringer.pl

zapytaj o inne 
chusteczki

jednostka sprzedaży 1 szt.

ilość w opak. zbiorczym 20 szt.

CLEANISEPT wIPES
ChUSTECzkI DO DEzyNfEkCjI GłOwIC

• bezalkoholowe
• otwór do wyciągania  

chusteczek
• wygodny, praktyczny pojemnik

Opakowanie Cleanisept Wipes - przeznaczone do bezalkoholowych chusteczek dezynfekujących. 
Posiada praktyczny otwór ułatwiający ich wyciąganie. Produkcji niemieckiej.

CLEANISEPT wIPES
ChUSTECzkI DO DEzyNfEkCjI GłOwIC

• bezalkoholowe
• pozbawione aldehydów i fenoli 

Chusteczki Cleanisept Wipes - bezalkoholowe chusteczki do mycia i  szybkiej dezynfekcji wyrobów 
i  urządzeń medycznych. Szczególnie polecane do głowic ultradźwiękowych. Chusteczki przetestowane 
dermatologicznie. Dezynfekują między innymi wirusy HBV, HIV, HCV. Wartość Ph 6,0 - 8,0. Wymiary: 140mm 
x 200mm. Produkcji niemieckiej.

Ręcznik AHA - wykonany w  100% z  białej, dwuwarstwowej 
celulozy. Nawinięty na rolkę. Posiada perforację. Wysokość rolki 
wynosi 21,5 cm, 50 listków na rolce. Opakowanie zawiera dwie 
rolki. 

RĘCzNIk AhA
RĘCzNIkI CELULOzOwE DO OSUSzANIA

• łatwe urywanie odcinków – dobra 
perforacja

• biała celuloza 
• 2 warstwowy 
• dobra wchłanialność

RĘCZNIK PAPERNET
RĘCzNIk CELULOzOwy DO OSUSzANIA

Ręcznik wykonany ze 100% celulozy. Dwuwarstwowy, 
w kolorze białym. Wysokość rolki 23 cm, długość 10,3 
m, gramatura 18g/m2. 48 listków. Opakowanie zawiera 
dwie rolki.

• dwuwarstwowy
• chłonny
• do osuszania rąk, twarzy,  

brzucha

03.06.01.01

03.06.01.02

08.05.03.05
08.05.03.02
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MASECZKI

RĘKAWICE

MASECZKA OCHRONNA

MASECZKA MEDYCZNA
NEXODIS

MASECZKA OCHRONNA,
FILTRUJĄCA KN95 (FFP2)
z hOLDEREm

RĘKAWICE SOFTOUCH
bEzPUDROwE, wINyLOwE

RĘKAWICE BEYBI
bEzPUDROwE, LATEkSOwE

RĘKAWICE VIVID
NITRyLOwE

• ograniczają ryzyko emisji wirusa, 
czyli rozprzestrzeniania,

• umożliwiają przestrzeganie 
reżimu sanitarnego,

• bardzo dobra relacja ceny do 
jakości.

• 3 warstwowa maseczka 
medyczna

• zgłoszona do Urzędu Wyrobów 
Medycznych

• ładne i estetyczne opakowanie
• typ II

• pakowana w woreczek każda z osobna
• wkładka na nos do odpowiedniego 

wyprofilowania
• łatwe zakładanie na gumkę
• wygodny holder w zestawie
• komfort noszenia przez dłuższy czas

• pakowane po 100 sztuk
• rolowane mankiety
• rękawice winylowe  

bezpudrowe, diagnostyczne
• kolor niebieski

• z naturalnego lateksu,
• kolor mleczny
• spełniają wymagania stawiane  

przez normy EN 455
• 100 sztuk w pudełku

• pakowane po 100 sztuk
• rolowane mankiety
• rękawice winylowe bezpudrowe, 

diagnostyczne
• kolor niebieski

4,27 zł netto
5,25 zł brutto

OPAK. 15 SZT.

21% TANIEJ

18,05 zł netto
19,50 zł brutto

OPAK. 50 SZT.

33% TANIEJ

35,69 zł netto
43,89 zł brutto

OPAK. 10 SZT.

33% TANIEJ

35,17 zł netto
37,98 zł brutto

OPAK. 100 SZT.

 

40,27 zł netto
43,50 zł brutto

OPAK. 100 SZT.

 

51,83 zł netto
55,98 zł brutto

OPAK. 100 SZT.

 

0,35
zł/szt.

już od

0,39
zł/szt.

już od

4,39
zł/szt.

już od

37,98
zł/szt.

już od

43,50
zł/szt.

już od

55,98
zł/szt.

już od
NAJWIĘKSZY

WYBÓR RĘKAWIC 

ZRÓB ZAKUPY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW ZA 499 ZŁ - 
A RĘKAWICE NITRYLOWE DLA CIEBIE TO 49,00 ZŁ BRUTTO

GWARANCJA

JAKOŚCI

RĘKAWICE BEZ LIMITÓW
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FARTUCHY

FARTUCH HIGIENICZNY
NIEJAŁOWY XL

FARTUCH MEDYCZNY
BARIEROWY

FARTUCH CHIRURGICZNY
JAŁOWY

55,37 zł netto
59,80 zł brutto

OPAK. 10 SZT.

27% TANIEJ

103,50 zł netto
111,78 zł brutto

OPAK. 10 SZT.

25% TANIEJ

131,70 zł netto
142,23 zł brutto

OPAK. 10 SZT.

20% TANIEJ

• szerokość 65-66 cm  
(obwód 130 cm), długość 112 cm

• jednorazowy niejałowy
• fartuchy pakowane zbiorczo  

po 10 sztuk
• niepyląca i nietoksyczna włóknina,
• wiązanie na sznurki
• zapewniająca wysoki komfort 

pracy gramatura 20 g/m2

• wykorzystywane materiały 
pozwalają swobodnie oddychać

• podwójne wiązanie na szyi oraz 
 w pasie

• rozmiar uniwersalny.

• rozmiar uniwersalny,
• płyny doskonale spływają  

po fartuchu
• jednorazowy o dużej trwałości
• wiązany na sznurki
• posiada ściągacze na rękawach
• fartuchy pakowane zbiorczo  

po 10 sztuk
• staranność wykonania,
• zapewniająca wysoki komfort 

pracy gramatura 40 g/m2

• wykorzystywane materiały 
pozwalają

• swobodnie oddychać
• wiązanie w pasie i pod szyją

• produkt sterylny,
• opakowanie folia-papier,
• staranność wykonania
• produkt medyczny CE 1011,
• zapewniająca wysoki komfort 

pracy gramatura 30 g/m2

• wykorzystywane materiały 
pozwalają swobodnie oddychać

• opakowanie zbiorcze: 50 sztuk

SUPER CENA!

5,98
zł/szt.

już od

SUPER CENA!

11,18
zł/szt.

już od

SUPER CENA!

14,22
zł/szt.

już od



jednostka sprzedaży 1 szt.

jednostka sprzedaży 1 szt.

jednostka sprzedaży 1 szt.

jednostka sprzedaży 1 szt.

jednostka sprzedaży 1 szt.

16,20 zł netto
17,50 zł brutto

  

74,06 zł netto
79,98 zł brutto

  

 proste 16.04.05.02

 zagięte 16.04.05.01

62 332 00 00
99% produktów  
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NARZĘDZIA METALOWE

proste:
12,5 cm 17,50 zł/szt (18,90 zł brutto) 15.04.05.01

14 cm 19,50 zł/szt (23,22 zł brutto) 15.04.05.02

16 cm 21,50 zł/szt (35,40 zł brutto) 15.04.05.03

20 cm 23,50 zł/szt (27,86 zł brutto) 15.04.05.04

24 cm 25,80 zł/szt (37,42 zł brutto) 15.04.05.07 

26 cm 26,49 zł/szt (28,61 zł brutto) 15.04.05.08

zgięte:
14 cm 19,50 zł/szt (21,06 zł brutto) 15.04.05.05

20 cm 23,50 zł/szt (25,38 zł brutto) 15.04.05.06

24 cm 25,80 zł/szt (27,86 zł brutto)

zagietę

proste

HALSTEAD MOSQUITO
kLESzCzykI hEmOSTATyCzNE

PEAN
mETALOwE kLESzCzykI PROSTE LUb zGIĘTE

KOCHER
mETALOwE kLESzCzykI 
5 ROzmIARów

Kleszczyki hemostatyczne Halstead-Mosquito – służą do krótkotrwałego podtrzymywania i chwytania 
naczyń krwionośnych oraz do zatrzymania krwawienia. Wersja z prostym lub zagiętym końcem. Produkt 
wykonany z wysokiej klasy stali chirurgicznej. Wielokrotnego użytku.

• długość 12,5 cm
• wielokrotnego użytku
• proste lub zagięte

• 5 rozmiarów: 14 cm, 16 cm, 
18 cm, 20 cm, 24 cm

• gwarancja najwyższej  
jakości stali nierdzewnej

SZUKASZ
INNYCH NARZĘDZI

ZADZWOŃ I DOPYTAJ 
62 332 00 00

kLESzCzykI  
hARTmANA 20 Cm 

• długość aż 20 cm
• ryflowana końcówka – mocno  

trzyma 
• średnica – tylko 4mm

Wielorazowe stalowe kleszczyki służy do usuwania ciał obcych. Długość 
części pracującej to aż 20 cm.

19.17.01.09

• pomocne przy wyciąganiu ciał obcych
• zagięty, opływowy kształt pozwala 

na lepsze manewrowanie narzędziem
• zaokrąglony kształt końcówki ułatwia 

wprowadzenie narzędzia

KLESZCZYKI DESJARDINS 
kLESzCzykI DO wyjmOwANIA CIAł ObCyCh

MADE IN BRITAIN

Kleszczyki Desjardins - kleszczyki przeznaczone do wykonywania zabiegów oraz wyjmowania ciał obcych

 140 mm 18,06 cena netto (19,50 cena brutto) 15.04.04.03

 160 mm 18,98 cena netto (20,49 cena brutto) 15.04.04.06

 180 mm 22,20 cena netto (23,98 cena brutto) 15.04.04.01

 200 mm 23,61 cena netto (25,50 cena brutto) 15.04.04.02

 240 mm 25,91 cena netto (27,98 cena brutto) 15.04.04.04

64,58 zł netto
69,75 zł brutto

  

sterylne jednorazowe   19.17.03.02

199,57 zł netto
215,53 zł brutto

  

wielorazowe   19.17.03.01



jednostka sprzedaży 1 szt. jednostka sprzedaży 1 szt.

20,35 zł netto
21,98 zł brutto

  

31,46 zł netto
33,98 zł brutto

  

62 332 00 00www.sklep.meringer.pl
zamówienia złożone do 19:00 
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NARZĘDZIA METALOWE

KUPUJĄC ŚRODKI  
DO DEZYNFEKCJI  

ZA 450 zł 
DODATKOWY RABAT 

NA RĘKAWICE!

ZADZWOŃ I SPRAWDŹ 
62 332 00 00

PĘSETA CHIRURGICZNA
2:1 GOLD 

PĘSETA
ChIRURGICzNA

PĘSETA
ANATOmICzNA

• gwarancja najwyższej  
jakości stali nierdzewnej

• 5 rozmiarów

• dostępne w 9 rozmiarach
• gwarancja najwyższej  

jakości stali nierdzewnej

10 cm  9,24 zł/szt + 8% vat (9,98 zł brutto) 15.05.02.01

12,5 cm  10,17 zł/szt + 8% vat (10,98 zł brutto) 15.05.02.02

14 cm  11,09 zł/szt + 8% vat (11,98 zł brutto) 15.05.02.03

16 cm  12,95 zł/szt + 8% vat (13,99 zł brutto) 15.05.02.12

18 cm  13,87 zł/szt + 8% vat (14,98 zł brutto) 15.05.02.05

20 cm  14,80 zł/szt + 8% vat (15,98 zł brutto) 15.05.02.06

25 cm  16,65 zł/szt + 8% vat (17,98 zł brutto) 15.05.02.09

30 cm  18,50 zł/szt + 8% vat (19,98 zł brutto) 15.05.02.07

125 mm  9,16 zł/szt + 8% vat (9,89 zł brutto) 15.05.01.02

140 mm  10,17 zł/szt + 8% vat (10,98 zł brutto) 15.05.01.03

160 mm  12,95 zł/szt + 8% vat (13,98 zł brutto) 15.05.01.04

200 mm  14,79 zł/szt + 8% vat (15,97 zł brutto) 15.05.01.01

250 mm  16,65 zł/szt + 8% vat (17,98 zł brutto) 15.05.01.05

jednostka sprzedaży 1 szt.

jednostka sprzedaży 1 szt.

IGŁOTRZYMACZ 
OLSEN

IGŁOTRZYMACZ 
mAThIEU

Produkt wykorzystywany podczas zabiegów ambulatoryjnych lub chirurgicznych. Lekka konstrukcja i 
prostota obsługi, znacząco wpływają na wysoki komfort użytkowania produktu. Igłotrzymacz wykonany 
jest ze stali nierdzewnej, co jest gwarantem wysokiej jakości narzędzia.

Igłotrzymacz typu OLSEN, jest niezastąpionym narzędziem podczas zabiegów medycznych 
(ambulatoryjnych lub chirurgicznych). Igłotrzymacz można sterylizować, dzięki czemu może być 
używany wielokrotnie.

28
 cm

22,5 cm

14
,5

 c
m

24,5 cm

TACA METALOWA 
DUŻA

TACA METALOWA 
mAłA

Taca metalowa o wymiarach 24,5cm x 14,5cm do wielorazowego użytku. Wyrób medyczny klasy I. Taca metalowa o wymiarach 28cm x 22,5cm do wielorazowego użytku. Wyrób medyczny klasy I. 

15.09.01.03 15.09.01.02

23,13 zł netto
24,98 zł brutto

  

14 cm   15.01.01.13

21,28 zł netto
22,98 zł brutto

  

14 cm   15.01.01.11

22,20 zł netto
23,98 zł brutto

  

16,5 cm   15.01.01.12

jednostka sprzedaży 1 szt.jednostka sprzedaży 1 szt.

• wzmocnienie węglikiem spiekanym, charakteryzującym się wysoką 
odpornością

• część pracująca wyposażona jest w ząbki 2:1
• szeroki, ryflowany uchwyt zapewnia stabilność narzędzia w dłoniach

125 mm  15,22 zł/szt + 8% vat (16,44 zł brutto) 20.02.01.41

160 mm  16,20 zł/szt + 8% vat (17,50 zł brutto) 20.02.01.42

180 mm  17,50 zł/szt + 8% vat (18,90 zł brutto) 20.02.01.43



jednostka sprzedaży 1 szt.

9,23 zł netto
9,97 zł brutto
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NARZĘDZIA JEDNORAZOWE

• wysokiej jakości stal 
nierdzewna

• wielokrotnego użytku
• ergonomiczna rękojeść

• zapewnia komfort pracy – wszystkie narzędzia pod ręką
• pokryta pianką antypoślizgową
• posiada 24 magnesy do utrzymywania narzędzi w miejscu

TRzONEk DO OSTRzy 
UChwyTy DO OSTRzy 
ChIRURGICzNyCh

MATA MAGNETYCZNA

 trzonek numer 3 przeznaczony do ostrzy: 10, 10A, 11, 12, 15 20.02.01.29

 trzonek numer 4 przeznaczony do ostrzy: 18, 21, 23, 24 20.02.01.28

jednostka sprzedaży 1 szt.

46,28 zł netto
49,98 zł brutto

  

15.11.05.01

nr ostrza 10

nr ostrza 11

nr ostrza 12

15.10.02.01

15.10.02.03

15.10.02.02

34,15 zł netto
36,88 zł brutto

  

38,78 zł netto
41,88 zł brutto

  

nr ostrza 10

nr ostrza 11

nr ostrza 12

15.10.03.01

15.10.03.02

15.10.03.03

8,50 zł netto
9,18 zł brutto

  

• ostre
• sterylne

• szlachetna stal
• ponad 80 lat  

na rynku
• ugruntowana marka
• niezawodoność

Ostrze nr 12 jest małe, spiczaste i naostrzone wzdłuż jego wewnętrznej krawędzi. Może ono służyć do przecinania szwów. Ostrze nr 10, posiadające zaokrągloną krawędź tnącą, jest jednym ze standardowych typów 
ostrzy i wykorzystuje się je do niewielkich nacięć skóry i mięśni. Ostrze nr 11 o trójkątnym kształcie naostrzone jest wzdłuż jego najdłuższej krawędzi i dodatkowo wyposażone w mocną, szpiczastą końcówkę, co 
sprawia, że jest ono idealne do wykonywania głębokich nacięć. Używane podczas rozmaitych zabiegów.

SkALPELE RIbbEL
SkALPELE ChIRURGICzNE

BEZPIECZNY SKALPEL CHIRURGICZNY BRAUN
SkALPELE ChIRURGICzNE

SkALPELE SwANN-mORTON
SkALPELE ChIRURGICzNE

• przezroczysta ochrona ostrza, sprawia,  
że kształt ostrza jest widoczny

• bezpieczne blokowanie gwarantuje  
bezpieczeństwo w trakcie odbierania 
narzędzie i utylizacji

• jest zgodny z wymaganiami  
TRBA 250 4.2.4.

nr ostrza 10

nr ostrza 11

50.01.01.74

50.01.01.75

• stal węglowa
• przystosowane do standardowych trzonków nr 3 i 4
• hermetycznie zapakowane w sterylne opakowanie
• opakowanie zbiorcze 100 szt.

OSTRZA CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE 

ribbel swann-morton

10 15.07.01.01 15.07.02.01

10A 15.07.01.02

11 15.07.01.03 15.07.02.02

12 15.07.01.04 15.07.02.03

15 15.07.01.05 15.07.02.04

ribbel swann-morton

18 15.07.02.05

21 15.07.01.08 15.07.02.06

23 15.07.01.06

24 15.07.01.07

29,61 zł netto
31,98 zł brutto

  

RIBBEL

37,01 zł netto
39,97 zł brutto

  

SWANN-MORTON

jednostka sprzedaży 1 opak./ 10 szt.

ilość w opak. zbiorczym 1 opak.

jednostka sprzedaży 1 opak./ 100 szt.jednostka sprzedaży 1 opak./ 100 szt.

jednostka sprzedaży 1 opak./ 10 szt.

ilość w opak. zbiorczym 1 opak.



jednostka sprzedaży 1 opak./50 szt.

0,55 zł netto
0,59 zł brutto

0,64 zł brutto 

RABAT 7%
* cena za 1 sztukę * cena za 1 sztukę

Szkiełka cytologiczne z jednostronnym kolorowym polem do opisu. Posiadają bezpieczne, 
szlifowane krawędzie i wysoką adhezyjność. Rozmiar szkiełka:25,4x76,2mm. Dostępne 4 kolory pól 
do opisu. Opakowanie zawiera 50 szkiełek. 

SzkIEłkA mIkROSkOPOwE

SIGMETIC MATOWE
SzkIEłkA mIkROSkOPOwE

SIGmETIC kOLOR

Szkiełka cytologiczne z  dwustronnym matowym polem do opisu. Posiadają bezpieczne, szlifowane 
krawędzie i wysoką adhezyjność. Rozmiar szkiełka:25,4x76,2mm. Opakowanie zawiera 50 szkiełek. 

02.04.03.0202.04.03.01

02.04.03.0402.04.03.03

02.04.02.01

7,40 zł netto
7,99 zł brutto

4,62 zł netto
4,99 zł brutto

6,85 zł brutto 

RABAT 27%
jednostka sprzedaży 1 opak.

ilość w opak. zbiorczym 50 opak.

jednostka sprzedaży 1 opak.

ilość w opak. zbiorczym 50 opak.

2-miejsc.

4-miejsc.

jednostka sprzedaży 1 szt.

ilość w opak. zbiorczym 10 szt.

25-miejsc.

50-miejsc.

jednostka sprzedaży 1 szt.

ilość w opak. zbiorczym 48 szt.

PUDEłkA TRANSPORTOwE
NA SzkIEłkA CyTOLOGICzNE

• wygoda w przenoszeniu
• zabezpieczają pobrany  

materiał komórkowy
• zapewniają separację  

między szkiełkami

2-miejscowe 4,29 zł/szt (5,28 zł brutto) 02.05.04.01

4-miejscowe 6,69 zł/szt (8,23 zł brutto) 02.05.04.02

25-miejscowe 16,98 zł/szt (20,89 zł brutto) 02.05.04.03

50-miejscowe 19,98 zł/szt (24,58 zł brutto) 02.05.04.04 

100-miejscowe 37,98 zł/szt (46,72 zł brutto) 02.05.04.05

• 11 rzędów włosia oplecionych  
wokół główki

• długość trzpienia  
wynosi 18,7 cm

• produkt sterylny
• 100 szczoteczek pakowanych 

oddzielnie w woreczku foliowym

62 332 00 00www.sklep.meringer.pl
zamówienia złożone do 19:00 
wysyłamy tego samego dnia8

DIAGNOSTYKA
DIRECTA PRO
SzCzOTECzkA, kTóRA
SIĘGA NAjGłĘbIEj

• 12 rzędów włosia,
• włosie gęsto rozmieszczone
• sprężyste i gęste włoski pobierają  

dużą ilość materiału
• test sterylności na każdym blistrze
• stabilnie osadzona główka

Directa Pro - sterylna szczoteczka cytologiczna. Przeznaczona do pobierania materiału z  kanału szyjki 
macicy. Zapakowana w  sterylny blister. Test sterylności na każdym blistrze zapewnia bezpieczeństwo 
badania. Zapewnia wygodę badania dzięki rękojeści o długości 19,4 cm. Opakowanie zbiorcze: 50 sztuk. 

dokładne  
pobieranie 

materiału z kanału 
szyjki macicy 

02.01.01.01

jednostka sprzedaży 1 opak.

ilość w opak. zbiorczym 50 opak.

13,24 zł netto
14,30 zł brutto

15,90 zł brutto 

RABAT 10%

4,26 zł netto
4,61 zł brutto

5,99 zł brutto 

RABAT23%
jednostka sprzedaży 1 szt.

ilość w opak. zbiorczym 12 szt.

CYTOFIX     BESTSELLER
PREPARAT DO UTRwALANIA  
PObRANEGO mATERIAłU

• 300 wymazów
• wydajny
• umożliwia barwienie komórek bez 

obawy o utratę materiału
• zabezpiecza materiał aż 30 dni

Utrwalacz Cytofix - aerozolowy preparat do utrwalania 
pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów 
biologicznych, przed ich późniejszą oceną. Daje 
możliwość barwienia rozmazów. Pojemność 150 ml. 
Opakowanie zbiorcze 12 szt. Jednostka sprzedaży: 1 szt. 
Produkcji polskiej.02.03.01.01

02.04.06.09

teraz taniej

SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE
SzkIEłkA CyTOLOGICzNE z mATOwym POLEm DO OPISU

• bezpieczne, szlifowane 
krawędzie

• dwustronnie matowe  
pole do opisu

• wysoka  
adhezyjność

Szkiełka cytologiczne – praktyczne matowe, pole do opisu. Dedykowane dla cytologii. Opakowanie 
zawiera 50 szkiełek. Rozmiar szkiełka: 25.4mm x 76.2mm.

0,43 zł netto
0,46 zł brutto

0,49 zł brutto 

RABAT 6%

ECONOMY PROSTA
SzCzOTECzkA CyTOLOGICzNA

Sterylna szczoteczka cytologiczna posiadająca 11 rzędów włosia oplecionych wokół główki. Długość 
trzpienia wynosi 18,7 cm. Opakowanie zbiorcze: 100szt.

02.01.01.03

jednostka sprzedaży 1 opak./100 szt.



Pojemnik na próbki histopatologiczne dostępne w pojemnościach 15ml, 30 oraz 
60ml. Pojemniki zakręcane, wykonane z polipropylenu. Jednostka sprzedaży: 1 szt. 
Produkcji włoskiej.

POjEmNIkI NA PRóbkI hISTOPATOLOGICzNE

• zakręcane
• bezpieczne probówki
• doskonała przejrzystość

jednostka sprzedaży 1 szt.

18.02.02.07

15 ml 0,63 zł netto (0,68 zł brutto) 18.02.01.03

20 ml  0,65 zł netto (0,80 zł brutto) 18.02.01.04

30 ml  0,75 zł netto (0,81 zł brutto) 18.02.01.02

60 ml  0,79 zł netto (0,85 zł brutto) 18.02.01.01

62 332 00 00
99% produktów  
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DIAGNOSTYKA

jednostka sprzedaży 1 szt.

ilość w opak. zbiorczym 50 szt.

jednostka sprzedaży 1 szt.

ilość w opak. zbiorczym 500 szt.

jednostka sprzedaży 1 opak./100 szt.

ilość w opak. zbiorczym 10  opak.

jednostka sprzedaży 1 opak./100 szt.

ilość w opak. zbiorczym 10  opak.

PAłECzkI DREwNIANE z wACIkIEm

Pałeczki drewniane - przeznaczone głównie do badań cytologicznych. Zakończone wacikiem. Pałeczki niesterylne - długość 15 cm 
lub 20 cm pakowane zbiorczo po 100 sztuk. Sterylne pakowane pojedynczo długość 15 cm. Produkcji niemieckiej.

• waciki z naturalnej bawełny
• drewniana rękojeść
• szerokość wacika: 2,5 mm

POjEmNIk z fORmALINĄ 10%

POJEMNIK NA WYCINKI 
CHIRURGICZNE 
30 mL z fORmALINĄ 10%

Szczelnie zamykany pojemnik o pojemności 20ml, 35ml lub 40ml, wypełniony formaliną 10%. Idealny do 
utrwalania próbek biopsyjnych

20 ml 4,89 zł/szt (5,28 zł brutto) 18.02.02.01

35 ml 5,80 zł/szt (6,26 zł brutto) 18.02.02.02

40 ml 6,58 zł/szt (7,11 zł brutto) 18.02.02.04

• gotowy do użycia
• ułatwia i przyspiesza 

utrwalenie próbki

• rozmiar 30 ml,
• formalina 10% (10 ml)
• wykonany z polipropylenu
• zakręcanie typu „Liquid Proof”
• przezroczysty pojemnik

fORmALINA 10%

Utrwalacz do próbek histopatologicznych. Silnie bakteriobójcza, 
stosowana do konserwacji i  przechowywania preparatów 
biologicznych. 

Szczelnie zamykany pojemnik o pojemności do 30 ml, wypełniony 
formaliną 10% w ilości 10 ml. Idealny do utrwalania próbek biopsyjnych. 
Do transportu i przechowywania materiału histopatologicznego.
Dodatkowy kołnierz pod nakrętką zabezpiecza przed rozlaniem 
płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała, wykonany z 
polipropylenu.

100 ml 16,24 zł/szt (19,98 zł brutto) 02.06.02.01

1000 ml 45,98 zł/szt (56,55 zł brutto) 02.06.02.02

bez konieczności  
przelewania formaliny

jednostka sprzedaży 1 szt.

5,81 zł netto
6,28 zł brutto

 

Eozyna 1% (wodna) 
100 ml 24,58 zł/szt (26,55 zł brutto) 02.06.01.01

Formalina 4 %  
buforowana 100 ml 14,98 zł/szt ( 18,43 zł brutto) 02.06.02.03

Formalina 4 %  
buforowana 1L szt 99,99 zł/szt ( 122,99 zł brutto) 02.06.02.04

Fuksyna karbolowa 
- 100 ml 23,98 zł/szt ( 25,90 zł brutto) 02.06.11.01

Hematoksylina wg 
Harrisa 100 ml 33,29 zł/szt ( 35,95 zł brutto) 02.06.03.01

Hematoksylina wg 
Mayera 100 ml 33,32 zł/szt ( 35,99 zł brutto) 02.06.04.01

KOH 10% 100 ml 20,72 zł/szt ( 25,49 zł brutto) 02.06.05.01

Ksylen 1000 ml 89,98 zł/szt ( 110,68 zł brutto) 02.06.09.01

Kwas octowy 3% 
(wodny) 100 ml 16,18 zł/szt ( 19,90 zł brutto) 02.06.06.01

Kwas octowy 3% 
(wodny) 1L 124,18 zł/szt ( 152,74 zł brutto) 02.06.06.02

Kwas octowy 5%  
(wodny) 100 ml 23,57 zł/szt ( 28,99 zł brutto) 02.06.06.03

Lugola płyn - 1 Litr 100,98 zł/szt ( 124,21 zł brutto) 02.06.07.02

Lugola Płyn 100 ml 19,98 zł/szt ( 21,58 zł brutto) 02.06.07.01

Safranina 0,25 % 
100ml 26,78 zł/szt ( 32,94 zł brutto) 02.06.08.01

0,59 zł netto
0,64 zł brutto

  cena za szt.

sterylne 15 cm   02.02.01.01

23,14 zł netto
24,99 zł brutto

  cena za 100 szt.

niesterylne 15 cm   02.02.01.02

27,60 zł netto
29,81 zł brutto

  cena za 100 szt.

niesterylne 23 cm   02.02.01.14



• wysoka wytrzymałość na rozciąganie
• brak reakcji tkankowej
• hermetyczne opakowanie

Szwy PGA: syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane, wykonane z  kwasu 
poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i sterynianem wapnia. Okres wchłaniania 
60 - 90 dni - podtrzymanie 70% po 2 tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg. Wchłanianie 
poprzez hydrolizę pozwala przewidzieć okres wchłaniania. Powleczone włókna pozwalają 
na łatwość przechodzenia przez tkanki. Syntetyczne tworzywo najwyższej jakości 
zapobiega reakcjom tkankowym. Hermetyczne opakowanie gwarantuje sterylność 
szwów. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Wyprodukowane w Meksyku. 

Szwy nylonowe: syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, 
wykonane z włókien poliamidowych. Syntetyczne tworzywo najwyższej jakości zapobiega 
reakcjom tkankowym. Jednolite, pojedyncze włókna zapewniają łatwość przechodzenia 
przez tkanki. Hermetyczne opakowanie gwarantuje sterylność szwów. Sterylizowane 
tlenkiem etylenu lub promieniowaniem gamma. Wyprodukowane w Meksyku.

●   igła okrągła     ▼   igła odwrotnie tnąca

Szwy ChIRURGICzNE ATRAmAT
zbLIŻANIE TkANEk PRzy zAbIEGACh GINEkOLOGICzNyCh

PGA - wChłANIALNE
Szwy SyNTETyCzNE, wChłANIALNE, PLECIONE, POwLEkANE

wChłANIALNE

NIEwChłANIALNE

NyLONOwE - NIEwChłANIALNE
Szwy SyNTETyCzNE, NIEwChłANIALNE, mONOfILAmENTOwE,  
NIEPOwLEkANE

Grubość 
nici

Długość Igła Typ Symbol

0/0 75 cm SG-36 ● 1/2 koła 18.16.02.21

1/0 75 cm R-26 ● 1/2 koła 18.16.02.07

2/0 75 cm R-26 ● 1/2 koła 18.16.02.01

3/0 75 cm R-26 ● 1/2 koła 18.16.02.08

4/0 75 cm CE-16 ▼ 3/8 koła 18.16.02.03

4/0 75 cm CE-16 ▼ 3/8 koła 18.16.02.04

4/0 75 cm R-26 ● 1/2 koła 18.16.02.05

Grubość 
nici

Długość Igła Typ Symbol

2/0 75 cm CE-19 ▼ 3/8 koła 18.16.01.10

3/0 75 cm CE-19 ▼ 3/8 koła 18.16.01.01

4/0 75 cm CE-16 ▼ 3/8 koła 18.16.01.03

4/0 75 cm CE-19 ▼ 3/8 koła 18.16.01.04

5/0 75 cm CE-16 ▼ 3/8 koła 18.16.01.05

5/0 75 cm CE-19 ▼ 3/8 koła 18.16.01.06

6/0 45 cm CE-12 ▼ 3/8 koła 18.16.01.09

6/0 75 cm CE-19 ▼ 3/8 koła 18.16.01.07

6/0 75 cm CE-12 ▼ 3/8 koła 18.16.01.08

łatwość przechodzenia przez tkanki

jednostka sprzedaży 1 opak./ 12 szt.

ilość w opak. zbiorczym 1 opak.

jednostka sprzedaży 1 opak./ 12 szt.

ilość w opak. zbiorczym 1 opak.

69,89 zł netto
75,48 zł brutto

  

nylonowe

62 332 00 00www.sklep.meringer.pl
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SZWY

zapytaj o nici
jakich potrzebujesz

zapytaj o inne rozmiary 

79,58 zł netto
85,95 zł brutto

  

PGA



0,8 x 38 TERUMO 18.01.02.31

0,8 x 40 KD-FINE 18.01.02.05

0,9 x 40 KD-FINE 18.01.02.06

1,1 x 40 KD-FINE 18.01.02.08 

62 332 00 00
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jednostka sprzedaży 1 opak. /  3 szt.

ilość w opak. zbiorczym 30 opak.

jednostka sprzedaży 1 opak./ 100 szt.

jednostka sprzedaży 1  szt.

STRzykAwkI
STRzykAwkI jEDNORAzOwE STERyLNE

IGŁY JEDNORAZOWE

0,5 x 25 KD-FINE 18.01.02.01

0,5 x 25 TERUMO 18.01.02.09

0,6 x 25 KD-FINE 18.01.02.02

0,6 x 30 KD-FINE 18.01.02.15

0,6 x 32 TERUMO 18.01.02.22

0,7 x 30 KD-FINE 18.01.02.03

0,7 x 30 TERUMO 18.01.02.11

0,7 x 32 TERUMO 18.01.02.23

0,7 x 38 TERUMO 18.01.02.24

0,7 x 40 TERUMO 18.01.02.14

0,7 x 40 KD-FINE 18.01.02.04

2 ml BRAUN 0,28 zł/szt + 8% vat (0,30 zł brutto) 18.01.01.04

2 ml Norm-Ject 0,29 zł/szt + 8% vat (0,31 zł brutto) 18.01.01.09

2 ml DicoNex (gumowy tłok) 0,46 zł/szt + 8% vat (0,50 zł brutto) 18.01.01.13

5 ml BRAUN 0,29 zł/szt + 8% vat (0,31 zł brutto) 18.01.01.05

5 ml Norm-Ject 0,26 zł/szt + 8% vat (0,28 zł brutto) 18.01.01.10

5 ml DicoNex (gumowy tłok) 0,46 zł/szt + 8% vat (0,50 zł brutto) 18.01.01.14

10 ml BRAUN 0,34 zł/szt + 8% vat (0,38 zł brutto) 18.01.01.17

10 ml DicoNex (gumowy tłok) 0,46 zł/szt + 8% vat (0,50 zł brutto) 18.01.01.15

20 ml BRAUN 0,53 zł/szt + 8% vat (0,57 zł brutto) 18.01.01.20

20 ml Norm-Ject 0,55 zł/szt + 8% vat (0,59 zł brutto) 18.01.01.12

20 ml DicoNex (gumowy tłok) 0,66 zł/szt + 8% vat (0,71 zł brutto) 18.01.01.16

100 ml DicoNex (Janeta)  2,54 zł/szt + 8% vat (2,74 zł brutto) 18.01.01.17

13N 8W 5cm x 5cm x 100szt 5,27 zł/szt (5,69 zł brutto) 18.05.01.03

13N 8W 7,5cm x 7,5cm x 100szt 11,38 zł/szt (12,29 zł brutto) 18.05.01.04

13N 8W 10cm x 10cm x 100szt 15,98 zł/szt (17,26 zł brutto) 18.05.01.02

KOMPRESY GAZOWE – NIEJAŁOWE KOMPRESY GAZOWE – JAŁOWE

Kompresy gazowe - wersja niejałowa, wykonane z gazy 
bawełnianej bielonej metodą bezchlorową. Dostępne w 
różnych rozmiarach. Produkcji polskiej.

Kompresy gazowe - przeznaczone do bezpośredniego 
opatrywania ran będących wynikiem urazów, zabiegów 
chirurgicznych oraz do innych zabiegów wymagających 
stosowania kompresów gazowych. Dostępne w różnych 
rozmiarach. Kompresy jałowe. Produkcji polskiej.

• z gazy opatrunkowej
• 100% bawełny
• niejałowe
• z podwiniętymi brzegami

• sterylne
• wyjaławiane radiacyjnie
• 100% bawełny
• bielone nadtlenkiem  

wodoru

17N 8W 5cm x 5cm x 3 szt. 0,46 zł/szt (0,50 zł brutto) 18.05.02.02

17N 8W 7,5cm x 7,5cm x 3 szt. 0,78 zł/szt (0,84 zł brutto) 18.05.02.03

17N 8W 10cm x 10cm x 3 szt. 0,96 zł/szt (1,04 zł brutto) 18.05.02.01

17N 12W 5 cm x 5 cm x 3 szt. /1 osobno 0,59 zł/szt (0,64 zł brutto) 18.05.02.20

17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm x 3 szt./1 osobno 0,69 zł/szt (0,75 zł brutto) 18.05.02.24

17N 12W 9 cm x 9 cm x 3 szt. /1 osobno 1,25 zł/szt (1,35 zł brutto) 18.05.02.22

KOMPRESY GAZOWE JAŁOWE
PAkOwANE OSObNO

Kompresy gazowe jałowe – każdy kompresik pakowany osobno. 
Dostępność w 3 rozmiarach. 17 nitek i 12 warstw. Brzegi zabezpieczone 
w  sposób uniemożliwiający wysunięcie luźnej nitki. Wykonane ze 
100% gazy bawełnianej, bielonej nadtlenkowo bez użycia chloru. Duża 
chłonność. 5 indywidualnie zapakowanych kompresów w  jednym 
opakowaniu.

• każda sztuka pakowana osobno
• oszczędniejsze gospodarowanie
• doskonała jakość - brak luźnych 

włókien na powierzchni kompresu każda sztuka
pakowana osobno

ZAPYTAJ O
BANDAŻ ELASTYCZNY,
SAMOPRZYLEPNY SOFTMED 

STRZYKAWKI, IGŁY  I KOMPRESY

ZAPYTAJ O CENY W ZALEŻNOŚCI 
OD RODZAJU IGŁY



14,99 zł netto
16,18 zł brutto

 
HIT CENOWY!

jednostka sprzedaży 1 szt.

ilość w opak. zbiorczym 8 szt.
50 cm

aż 210 odcinków

80 m

Podkład medyczny SOFT - dwuwarstwowy, nawinięty na rolkę. Biały, nieklejony, miękki, chłonny. Wykonany 100% z celulozy. Perforowany co 38 cm, ułatwia 
dzielenie podkładu na mniejsze odcinki. Rozmiar 50 cm x80 m, aż 210 odcinków. Produkcji greckiej.

PODkłAD mEDyCzNy SOfT
PODkłAD z bIAłEj CELULOzy DO NAkRywANIA łóŻEk GINEkOLOGICzNyCh

• dwuwarstwowy
• chłonny
• bez warstwy klejącej
• wytłoczony delikatny wzór
• każda rolka zawinięta  

dodatkowo w folię ochronną 
• opakowanie zbiorcze 8 rolek

MADE IN GREECE

08.02.03.01

PODKŁAD CELULOZOWY NEXODIS
50 CM X 50 M

RĘCZNIK ZETKA 
COMFORT

RĘCZNIK ZETKA 
BASIC50 cm

Podkład celulozowy - podkład medyczny nawinięty na rolkę. Biały, miękki. Wykonany 100% 
z celulozy. Perforacja co 38 cm ułatwia dzielenie podkładu na mniejsze odcinki. Rozmiar 50 cm 
x 50 m, 132 odcinki. Produkcji włoskiej.

• aż 132 odcinki na rolce
• dwuwarstwowy
• chłonny
• 100% celuloza
• wytłoczony delikatny wzór

• duża chłonność
• ładna biała bibuła
• 2 warstwowy listek – 150 listków w bindzie, 

3000 w opakowaniu zbiorczym 
• chłonie płyny i skutecznie osusza dłonie

9,20 zł netto
9,94 zł brutto

 

3,41 zł netto
4,19 zł brutto

 

2,43 zł netto
2,99 zł brutto

 

08.02.03.05

08.05.01.06

08.05.01.07
jednostka sprzedaży 1 szt.

ilość w opak. zbiorczym 8 szt.

jednostka sprzedaży 1 szt.

ilość w opak. zbiorczym 20 szt.

jednostka sprzedaży 1 szt.

ilość w opak. zbiorczym 20 szt.

132 odcinki

50 m

• ekonomiczna – dobry stosunek 
 ceny do jakości

• 200 listków w bindzie
• chłonie płyny i skutecznie osusza dłonie

62 332 00 00www.sklep.meringer.pl
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PODKŁADY MEDYCZNE

jednostka sprzedaży 1 rolka

ilość w opak. zbiorczym 12 rolek

08.02.03.03

08.02.03.02

08.02.03.04

50
 c

m

Podkład podfoliowany laminowany - 2 warstwy ( 1 warstwa bibuły premium + 1 warstwa folii o dużej gramaturze) Warstwy są laminowane - nie 
rozwarstwiają się. Każda rolka w osobnej folii. 50 metrów, 132 odcinki, 12 rolek zbiorczo pakowane. Produkcja: Grecja.

aż 132 
odcinki!

PODKŁAD MEDYCZNY PODFOLIOWANY NEXODIS
EkONOmICzNA OPCjA

0,29 zł
za metr

MADE IN EUROPE 13,63 zł netto
14,73 zł brutto

18,89 zł brutto 

RABAT 22%

0,11zł/odcinek

najtańszy podkład 
podfoliowany



46,09 zł netto
49,78 zł brutto

  

23,64 zł netto
25,53 zł brutto

  

19,98 zł netto
20,50 zł brutto

  cena za szt.

0,96 zł netto
1,03 zł brutto

1,59 zł brutto 

RABAT 34%

1,59 zł netto
1,71 zł brutto

2,39 zł brutto 

RABAT 28%

PĘSETA  
ChIRURGICzNA SUSI
jEDNORAzOwA 
PĘSETA ChIRURGICzNA

PĘSETA PLASTIkOwA
STERyLNA PĘSETA jEDNORAzOwA, 
zIELONA, 12,5 Cm

• spiczaste, ząbkowane końcówki
• wielofunkcyjne zastosowanie
• stabilny uchwyt

Jednorazowa, sterylna pęseta chirurgiczna 1×2 przeznaczona do zabiegów. Posiada ergonomiczny 
kształt i 20 cm długości. Wykonana z  lekkich polimerów, których struktura pozwala osiągnąć wysoką 
wytrzymałość. Dodatkowo wzmocniona włóknem szklanym. Wysoka precyzja wykonania oraz trwałość 
detali pozwala zniwelować złamania elementów. Zakończona ząbkiem trzymającym.

Pęseta plastikowa - pakowana pojedynczo. Ostra końcówka. Produkcji włoskiej.
Pęseta plastikowa zielona - pakowana pojedynczo. Długość 12,5 cm. Ostra końcówka. Idealne do 
wyciągania szwów. Sterylna.

05.02.02.01

PĘSETA PLASTIkOwA
STERyLNA PĘSETA 
jEDNORAzOwA, 12,5 Cm

• idealna do wyciągania szwów
• pęseta o długości 12,5 cm
• pewny i stabilny uchwyt

05.02.06.02

PINzONE
STERyLNA PĘSETA 
jEDNORAzOwA, 25 Cm

• poziomy stabilizator ramienia
• długość: 20 cm
• konstrukcja wzmacniana włóknem 

szklanym 

Pinzone - ginekologiczna pęseta jednorazowa, sterylna, długość 25cm. Pakowane pojedynczo, sterylnie 
w blister papierowo-foliowy. Produkcji włoskiej.

05.02.01.01

• najdłuższa pęseta 
• spiczaste ząbkowane końcówki
• daleki zasięg aż 25 cm!

05.02.03.01

• zmniejsza ryzyko zakażeń i powikłań
• łatwe i szybkie otwieranie
• bez użycia dodatkowych narzędzi
• obniża koszty: brak konieczności sterylizacji

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 
• pęseta plastikowa, 
• pęseta metalowa, 
• 3 waciki, 
• ostrze sterylne, 
• tacka

Zestaw do zdejmowania szwów – zestaw przeznaczony do konkretnej procedury, ułatwia pracę, wszystkie produkty w jednym. Do zastosowania w gabinecie 
zabiegowym, oddziale szpitalnym, gabinecie lekarskim. Produkcji niemieckiej.

zESTAw DO zDEjmOwANIA Szwów hARTmAN
zESTAw NIEzbĘDNyCh NARzĘDzI DO wykONANIA zDjĘCIA Szwów

MADE IN GERMANY

• oszczędza czas
• wszystko pod ręką, bez szykowania
• eliminuje konieczność sterylizacji
• oszczędność miejsca - wszystko w jednym blistrze

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 
• 1x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm, 
• 1x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm, 
• 6x tampony z gazy bawełnianej, 
• 1x igłotrzymacz 12 cm, 
• 1x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm, 
• 1x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, 
• 1x igła 1,2 mm x 40 mm (18 G x 11/2 różowa), 
• 1x igła 0,8 mm x 40 mm (21 G x 11/2, zielona), 
• 1x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10cm, 
• 1x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm.

zESTAw DO zAkłADANIA Szwów hARTmAN
zESTAw NIEzbĘDNyCh NARzĘDzI DO zAłOŻENIA Szwów

Sterylny zestaw do szwów – zawierający najważniejsze produkty niezbędne przy zakładaniu szwów. Korzystanie z zestawu znacznie 
przyspiesza zarówno przygotowanie się do zabiegu jak i samą procedurę założenia szwów. Wszystkie produkty zapakowane są na sterylnej 
tacce typu blister z trzema wgłębieniami na płyny. Sama tacka może również służyć jako pojemnik na odpadki.  Produkcji niemieckiej.

MADE IN GERMANY

jednostka sprzedaży 1 opak.

ilość w opak. zbiorczym 30 opak.

jednostka sprzedaży 1 opak.

ilość w opak. zbiorczym 30 opak.

18.13.01.02

18.13.01.01

5,54 zł netto
5,98 zł brutto

  cena za szt.
jednostka sprzedaży 1  szt.

ilość w opak. zbiorczym 25  szt.

jednostka sprzedaży 1  szt.

ilość w opak. zbiorczym 50  szt.

jednostka sprzedaży 1  szt.

ilość w opak. zbiorczym 100  szt.

jednostka sprzedaży 1  szt.

ilość w opak. zbiorczym 50  szt.

NARZĘDZIA JEDNORAZOWE

62 332 00 00
99% produktów  
dostępnych od ręki www.sklep.meringer.pl 13

aż 25 cm



69,84 zł netto
75,43 zł brutto

  
jednostka sprzedaży 1 opak. / 10 szt.

wORkI mEDyCzNE
wORkI DO PRzEChOwywANIA ODPADów mEDyCzNyCh

• 3 pojemności
• kolor - zgodny ze standardami
• materiał nieprzeźroczysty

Worki na odpady medyczne wykonane z  grubej folii. Bardzo wytrzymałe. Worki w  kolorze czerwony, 
nieprzeźroczyste. Posiadają nadruk zgodny z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz posiadanym 
atestem. Dostępne w pojemnościach: 35L, 60L, 120L, 160L. Worki o pojemności 35L pakowane po 25 
sztuk, 60 L - 20 sztuk, 120L, 160 L - 25 sztuk. Produkcji polskiej.

35 l 3,88 zł + 23% vat (4,77 zł brutto) 10.06.02.01

60 l 4,99 zł + 23% vat (6,14 zł brutto) 10.06.02.02

120 l 5,49 zł + 23% vat (6,75 zł brutto) 10.06.02.03

160 l 6,98 zł + 23% vat (8,59 zł brutto) 10.06.02.05

Serweta chirurgiczna - nieprzemakalna, w kolorze 
niebieskim, foliowa. Podklejona włókniną aby zapobiegać 
przemieszczaniu się i spadaniu. Produkt sterylny. Złożona 
ułatwia przechowywanie, wygodne otwieranie, sprzedawana 
na sztuki, opakowanie folia papier. Produkcji czeskiej.

SERwETA ChIRURGICzNA
SERwETA ChIRURGICzNA STERyLNA

50cm x 70cm 6,19 zł/szt + 8% vat (6,69 zł brutto) 18.12.04.01

75cm x 90cm 6,78 zł/szt + 8% vat (7,32 zł brutto) 18.12.04.08

45cm x 45cm z otworem 4,16 zł/szt + 8% vat (4,49 zł brutto) 18.12.04.09

50cm x 75cm z otworem 4,89 zł/szt + 8% vat (5,28 zł brutto) 18.12.04.03

• nieprzemakalna
• łatwe otwieranie
• podklejenie włókniną 

zapobiega spadaniu

jednostka sprzedaży 1 szt.

50x70 ilość w opak. zbiorczym 80 szt.

75x90 

50x50
ilość w opak. zbiorczym 40 szt.

45x45 z otworem 

50x75 z otworem
ilość w opak. zbiorczym 1 szt.

jednostka sprzedaży 1 szt.

jednostka sprzedaży 200 szt.

90x135 mm  36,00 zł/op. + 8% vat (38,88 zł brutto) 15.12.01.05

90x230 mm  38,00 zł/op. + 8% vat (41,04 zł brutto) 15.12.01.06

135x255 mm  42,00 zł/op. + 8% vat (45,36 zł brutto) 15.12.01.01

200x330 mm  78,00 zł/op. + 8% vat (24,84 zł brutto) 15.12.01.04

TOREbkA DO STERyLIzACjI

Torebka do sterylizacji - torebka do autoklawu, papierowo-foliowa, 
samozamykająca z testem skuteczności sterylizacji. Torebka 
przeznaczona do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu.  Sterylna. 
Opakowanie zbiorcze 200 sztuk.

• samozamykająca
• test skuteczności sterylizacji

ZAPYTAJ O INNE 
SERWETY

ZADZWOŃ I SPRAWDŹ  
INNE ROZMIARY 

Z ZAKŁADKĄ:
100x100 m  96,15 zł/szt + 8% vat (103,84 zł brutto) 15.11.01.11

150x100 m  157,90 zł/szt + 8% vat (170,53 zł brutto) 15.11.01.02

200x100 m  169,29 zł/szt + 8% vat (182,83 zł brutto) 15.11.01.01

GŁADKIE:
50x200 m  42,57 zł/szt + 8% vat (45,98 zł brutto) 15.11.01.04

75x200 m  55,54 zł/szt + 8% vat (59,98 zł brutto) 15.11.01.03

100x200 m  64,79 zł/szt + 8% vat (69,97 zł brutto) 15.11.01.09

120x200 m  78,69 zł/szt + 8% vat (84,99 zł brutto) 15.11.01.10 

150x200 m  98,00 zł/szt + 8% vat (106,91 zł brutto) 15.11.01.08 

200x200 m  144,99 zł/szt + 8% vat (156,59 zł brutto) 15.11.01.07

250x200 m  162,15 zł/szt + 8% vat (175,12 zł brutto) 15.11.01.06

350x200 m  259,00 zł/szt + 8% vat (279,72 zł brutto) 15.11.01.05

RĘkAw DO STERyLIzACjI z zAkłADkĄ LUb GłADkI

Rękawy do sterylizacji z zakładką lub gładkie - rękaw płaski papierowo-foliowy przeznaczony do sterylizacji parą wodną, tlenkiem 
etylenu oraz formaldehydem. Posiada wysoką elastyczność i  wytrzymałość na rozerwanie oraz zapewnia czyste otwarcie 
opakowania. Sprzedawane na sztuki.

• rękaw papierowo-foliowy
• wytrzymałość na rozrywanie
• z zakładką lub gładki

POZOSTAŁE AKCESORIA

62 332 00 00www.sklep.meringer.pl
zamówienia złożone do 19:00 
wysyłamy tego samego dnia14

SPORAL-A
TEST bIOLOGICzNy

Sporal-A - biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. 
W opakowaniu papierowo-foliowym zabezpieczającym przed kontaminacją. Wskaźnik 
ma postać paska bibuły nasyconego zawiesiną. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

• opakowanie papierowo-foliowe
• zabezpieczenie przed kontaminacją

15.13.02.01



10,74 zł netto
11,60 zł brutto

  

• produkt biobójczy – skuteczność 
przeciwko wirusom polio typu I i 
adeno typu

• skuteczność wobec wirusów 
osłonkowych: Herpes simplex, HBV, 
HCV, HIV

• zawiera D-pantenol, który pielęgnuje 
skórę dłoni

• skutecznie rozpuszcza 
zanieczyszczenia organiczne

• zapobiega zasychaniu 
zanieczyszczeń

• neutralne pH preparatu i zawartość 
substancji antykorozyjnych chroni 
narzędzia

• super wydajny 1L 
koncentratu to 200L 
roztworu roboczego

• przyjemny zapach
• nie wymaga spłukiwania
• pojemność 5L i 1L

• formuła chemiczna oparta na innowacyjnej 
technologii nadtlenku wodoru AHP dostępny 
w postaci pianki

• łagodny dla powierzchni, ludzi, środowiska
• nie pozostawia smug
• osiada certyfikat WoolSafe – produkt można 

nanosić także na tapicerkę czy wykładziny 
(stężenie 2%),

• szerokie spektrum biobójcze
•  kompleks trzech enzymów 

(proteaza, lipaza, amylaza)  
w połączeniu z detergentami 
rozpuszcza zanieczyszczenia 
organiczne (krew, ropę, białko, 
itp.), zapobiega ich utrwalaniu 
(zaschnięciu, koagulacji)  
i tworzeniu biofilmu

• 5L 

• dezynfekcja rąk
• preparat gotowy do użycia, nie wysusza 

skóry,
• preparat na bazie alkoholi z dodatkiem 

kompozycji substancji nawilżających 
skórę,

• nie wysusza dłoni – przebadany 
dermatologicznie – nie powoduje 
uczuleń,

• płyn do dezynfekcji rąk i skóry 
Sterillhand jest skuteczny przeciwko 
bBakteriom (MRSA) Grzybom Prątkom 
(Tbc) wirusom: otoczkowym ,adeno, 
polio, rota, HIV, HBV, HCV

bIOSEPTOL 80

MEDIZYME FOAM 750ML
TRójENzymATyCzNy PREPARAT 
w PIANIE DO myCIA NARzĘDzI

QUATRODES® FORTE
kONCENTRAT

OXIVIR EXCEL FOAM 750ML
DEzyNfEkCjA DELIkATNyCh POwIERzChNI 
NIE ODPORNyCh NA DzIAłANIE ALkOhOLI

ENzymEX 5L
PREPARAT myjĄCO-DEzyNfEkUjĄCy

STERILLhAND
250 mL ATOmIzER

PRODUkT bIObójCzy

jednostka sprzedaży 1 szt.

jednostka sprzedaży 1 szt.

jednostka sprzedaży 1 szt.

jednostka sprzedaży 1 szt.

jednostka sprzedaży 1 szt.

jednostka sprzedaży 1 szt.

19,60 zł netto
21,17 zł brutto

27,98 zł brutto 

 

54,17 zł netto
58,50 zł brutto

 

24,89 zł netto
26,88 zł brutto

 

350,00 zł netto
378,00 zł brutto

 

90x135 mm  36,00 zł/op. + 8% vat (38,88 zł brutto) 15.12.01.05

90x230 mm  38,00 zł/op. + 8% vat (41,04 zł brutto) 15.12.01.06

135x255 mm  42,00 zł/op. + 8% vat (45,36 zł brutto) 15.12.01.01

200x330 mm  78,00 zł/op. + 8% vat (24,84 zł brutto) 15.12.01.04

ROZPUSZCZA 

ZANIECZYSZCZENIA

1 L KONCENTRATU = 200 L

WYDAJNY 

KONCENTRAT

BEZ

ALKOHOLU

10.04.04.55

10.03.03.60

10.03.03.60

10.03.01.14

DEZYNFEKCJA RĄK

MYCIE NARZĘDZI METALOWYCH

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

62 332 00 00
99% produktów  
dostępnych od ręki www.sklep.meringer.pl 15

203,69 zł netto
219,98 zł brutto

  

5 l   10.03.06.21

45,97 zł netto
49,65 zł brutto

  

1 l   10.03.06.22

50.01.02.65



PAMIĘTAJ

SPRAWDŹ NAS I ZAMÓW

62 332 00 00
www.sklep.meringer.pl

➜  zamówienia do 19:00 z dostawą na kolejny dzień
➜  99,2% produktów dostępnych „od ręki”
➜  największy wybór firm kurierskich
➜  szybki czas reakcji na zapytanie klienta
➜  30 dni na darmowy zwrot towaru
➜  darmowy transport dla stałych klientów  
 nawet od 1 sztuki

ZAMAWIAJ W MERINGER

!

!
!

W okresie od 01.12.2019 do 13.01.2020  

100% zamówień złożonych do godziny 19:00  

zostało wysłanych tego samego dnia.

GAŻETY DO ZAMÓWIEŃ  

zamawiasz i odbierasz 

95% klientów wskazało, że nie ma zastrzeżeń  

co do dostarczonych przesyłek.

100%

?


