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Skalpele niesterylne Minor
Jednorazowe skalpele typu
Minor. Wyposażone w ostrza
w rozmiarach 10, 10A, 11, 15
lub 15A. W komplecie z
plastikową osłoną ostrza.
Dostępne w wersji
niesterylnej, w opakowaniach
zbiorczych (10 lub 100 szt.)

Jednorazowy przyrząd do
zdejmowania ostrzy chirurgicznych
Pozwala na łatwe i bezpieczne usuwanie
wszystkich rozmiarów ostrzy z rękojeści o
mocowaniach nr 3 i 4. Chroni przed przed
skaleczeniami i zakłuciami.
Dostępny w wersji sterylnej
lub niesterylnej.

Skalpele jednorazowe Sabre
Sterylne, jednorazowe skalpele typu Sabre dostępne
z ostrzami w rozmiarach E/11, D/15 i B/23. Pakowane
pojedynczo, w opakowaniach po 10 sztuk.

Skalpele jednorazowe z osłonką
Dostępne z najpopularniejszymi rozmiarami ostrzy ze
stali nierdzewnej i wyposażone w plastikową osłonę
ostrza. Pakowane pojedynczo, w opakowaniach po 10
sztuk. Dostępne również w formie niesterylnej, w
opakowaniach zbiorczych. Mogą wchodzić w skład
wyposażenia zestawów szpitalnych i ratunkowych.

40

Ostrze do przeszczepów skóry (SG3)
Wykonane ze stali nierdzewnej,
z krawędzią o długości 5 cm.
Kompatybilne z rękojeścią nr 3.
Sterylne, pakowane pojedynczo
w opakowaniach po 20 szt.

16
Sabre
D/15
15T

Skalpele jednorazowe
Dostępne ze wszystkimi rozmiarami ostrzy ze stali
nierdzewnej. Plastikowa rączka posiada oznaczenie CE
oraz wygrawerowaną miarkę. Pakowane pojedynczo,
na tackach ułatwiających bezpieczne przekazywanie,
w sterylnych opakowaniach po 10 sztuk.

15C
15A
15
14
Sabre
E/11

13
Skalpele jednorazowe
z osłonką ostrza

Ostrza bezpieczne BMS “KLEEN”

12D

Dostępne w najpopularniejszych rozmiarach i
kompatybilne z rękojeściami o mocowaniach
nr 3 i 4. Specjalna osłona zabezpiecza ostrze
przed i po zabiegu. Umożliwia bezpieczne
przekazywanie i utylizację ostrza.

Skalpele jednorazowe z
wysuwanym ostrzem
Bezpieczne skalpele wysuwane spełniające najnowsze
normy dotyczące zapobiegania zranieniom ostrymi
narzędziami medycznymi. Wyraźna, czerwona obudowa,
w połączeniu z indywidualną kolorystyką dla każdego
rozmiaru ostrza, umożliwiają łatwe rozpoznanie skalpela.
Wyprofilowany uchwyt oraz możliwość zablokowania
ostrza w pozycji schowanej zwiększają bezpieczeństwo
użytkowania. Dostępne z ostrzami ze stali nierdzewnej
w rozmiarach 10, 11P, 15, 20, 21, 22, 23, 24 i 25A oraz
z ostrzem do przecinania szwów. Pakowane w sterylnych
opakowaniach po 25 sztuk lub niesterylnych opakowaniach
zbiorczych po 500 sztuk.

Skalpele jednorazowe
(małe rozmiary)
Skalpele jednorazowe
(duże rozmiary)

12
Sabre
E/11
Skalpele wysuwane
(małe rozmiary)
Skalpele wysuwane
(duże rozmiary)

E11

Skalpel wysuwany
do przecinania szwów
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SM
67

SM
68

SM
65A

SM
65

SM
63

SM
64

Ostrza i rękojeści z serii Fine
Ostrza mikrochirurgiczne z serii Fine umożliwiają
wykonywanie najbardziej precyzyjnych i delikatnych
zabiegów. Wykonane ze stali nierdzewnej, pakowane
pojedynczo, w sterylnych opakowaniach po 25 sztuk.
Kompatybilne z szeroką gamą rękojeści Fine dostępnych
w różnych długościach i wyposażonych w łatwy system
mocowania ostrzy.

10R
B3
10A

9

10

SM
62

7

SM
61

SP
90

Ostrza chirurgiczne w rozmiarach 6, 9, 10, 10A, 10R, 11,
11P, E/11, Sabre E/11, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T,
Sabre D/15, 16 i 40. Wykonane ze stali węglowej
(sterylne lub niesterylne) lub nierdzewnej (sterylne).
Pakowane pojedynczo, w opakowaniach po 100 sztuk.

9
5B
6

Ostrze do
myringotomii

3L

Kompatybilne z rękojeściami nr 3, 3L, 5B, 7, 9 i B3,
wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Sterylne, wykonane ze
stali nierdzewnej.
Dwukrawędziowa końcówka
umożliwia cięcie w obu kierunkach. Dostępne w opakowaniach
po 10 szt. Kompatybilne z
rękojeściami z serii Fine.
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3
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Ostrza i rękojeści chirurgiczne mocowanie nr 3

SP
91

Ostrza i rękojeści chirurgiczne mocowanie nr 4

3

SF2

SF3

SF4

SF1
26

SF23

Ostrza chirurgiczne w rozmiarach 18, 19, 20, 21, 22, 22A,
23, 24, 25, 25A, 26, 27 i 36. Wykonane ze stali węglowej
(sterylne lub niesterylne) lub nierdzewnej (sterylne).
Pakowane pojedynczo, w opakowaniach po 100 sztuk.
Kompatybilne z rękojeściami nr 4, 4L i 6B, wykonanymi
ze stali nierdzewnej.

SF13

Ostrza i rękojeści chirurgiczne

25A

Ostrza i rękojeści Cygnetic®
Gama produktów Cygnetic® przeznaczona do wymagających zabiegów ortopedycznych i innych procedur
chirurgicznych. Produkty z tej serii zapewniają dodatkową
wytrzymałość i stabilność dzięki opatentowanej
kombinacji specjalnie zaprojektowanych ostrzy i rękojeści.
Ostrza w rozmiarach 10, 11, 15 i 20, wykonane ze
wzmocnionej stali nierdzewnej. Dostępne w wersji
sterylnej, pakowane pojedynczo, w opakowaniach po 50
szt. Kompatybilne z rękojeścią Cygnetic®.
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24

6B

23

Ostrza, rękojeści i skalpele
PM40 i PM40B Post-Mortem
Ostrza sekcyjne PM40 i PM40B z serii Post-Mortem,
wykonane ze wzmocnionej stali węglowej. Dostępne
w opakowaniach po 50 szt. Kompatybilne z rękojeścią
PM40, wykonaną ze stali nierdzewnej i wyposażoną
w mocowanie na wkręt. Ostrze PM40 dostępne również
w formie wygodnego skalpela jednorazowego z osłonką
(w opakowaniach po 5 lub 100 szt.).

PM40
Skalpel jednorazowy

4L
22A

PM40

4
22
4

PM8
Stal nierdzewna

21

20

Uzupełniające ofertę Post-Mortem, ostrza sekcyjne PM60
i PM60B. Wykonane ze wzmocnionej stali węglowej,
dostępne w opakowaniach po 50 szt. Kompatybilne
z rękojeścią PM8, wykonaną ze stali nierdzewnej,
wyposażoną w łatwy system mocowania ostrzy.

Ostrza do przecinania szwów

Cygnetic®

19

Długie
Średnie

18

Krótkie

CYG
15

CYG
10

Więcej informacji na temat pełnej gamy ostrzy
i rękojeści chirurgicznych Swann-Morton, w tym
szerokiej oferty produktów bezpiecznych,
można znaleźć na stronie:

Ostrza PM60, PM60B
i rękojeść PM8 Post-Mortem

CYG
20

Standardowe ostrza do przecinania szwów, niewymagające użycia rękojeści. Dostępne w trzech długościach:
krótkie (stal węglowa) oraz średnie i długie (stal
nierdzewna). Dodatkowe ostrze nr 3, wykonane ze stali
nierdzewnej, kompatybilne z tradycyjną rękojeścią o
mocowaniu nr 3.
Ostrza sterylne, pakowane pojedynczo, w opakowaniach
po 100 szt.
Sterylizacji dokonuje się promieniami gamma (minimalna dawka
25kGy. 2.5 M. Rad) w warunkach laboratoryjnych w fabryce napromieniowania ciągłego Swann-Morton (Services) Ltd. Cobalt 60.

CYG
11

Wszystkie produkty pokazane w skali 1:1

www.jksurgical.pl
Ostrze do biopsji szyjki macicy
Cygnetic®
(rękojeść w
pozycji otwartej)

Sterylne ostrze do biopsji szyjki
macicy, wykonane ze stali
nierdzewnej. Dostępne w opakowaniach po 10 szt. Kompatybilne
z rękojeściami z serii Major.

Wyroby medyczne oznaczone
znakiem CE zgodnie z
Dyrektywą 93/42/EWG

PM40

EMS 633531

PM40B
Mocowanie
nr 3

PM60
PM60B

ENMS 633525

FM 73368

Logo Swann-Morton jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym
do grupy Swann-Morton Limited. Przedstawione produkty powinny być
używane wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny, a ich
niewłaściwe wykorzystanie może spowodować urazy lub zranienia.
Dane i opisy zawarte w niniejszym prospekcie mają charakter wyłącznie
informacyjny. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy przedstawionych
produktów przeszli odpowiednie szkolenia przygotowujące do korzystania z
nich. Swann-Morton Limited oraz JK Surgical Sp. z o.o. nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania
produktów.

