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PO PIERWSZE ZAUFANIE 

Gwarancją bezpieczeństwa stosowania 

naszych wyrobów jest ich wytwarzanie 

zgodne z kluczowymi standardami mię-

dzynarodowymi, tj. MDD2007/47/EC, 

ISO9001:2008 oraz PAS29:1999 (próba 

odporności na płyny). 

Nasze hasło przewodnie to: „Po pierwsze 

zaufanie”, które odzwierciedla podejście i 

zaangażowanie Curas w zapewnianie 

najwyższej jakości produktów, którym 

ufają nasi klienci. 

Produkty Curas Hygiene Pulp
TM

 są podda-

wane testom w celu zapewnienia ich 

łatwej utylizacji we wszystkich typach 

maceratorów, optymalizując tym samym 

gospodarkę odpadami w kontekście 

ochrony środowiska. 

 

HIGIENICZNE WYROBY Z PULPY PAPIEROWEJ Hygiene PulpTM 

 NR REF. Opis Wymiary 
dł. x szer. x wys. (cm) 

Ilość 
szt./op. 

Ilość 
szt./karton 
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08030 Jednorazowa miska do mycia 4L, WardPak™ 31 x 31 x 9 50 100 

08031 Jednorazowa miska ogólnego zastosowania 1L, WardPak™ 23 Ø x 9 cm (H) 100 400 

08033 Jednorazowa miska ogólnego zastosowania 2L, WardPak™ 32 Ø x 9 cm (H) 50 200 

08032 Jednorazowa miska ogólnego zastosowania 3L, WardPak™ 30 Ø x 9 cm (H) 40 120 

08068 Jednorazowa nerka medyczna, 700ml, RoomPak™, bez użycia kartonu 24 x 12 x 5 25 1 000 

08069 Jednorazowa nerka medyczna, 700ml, l BASIC, bez użycia kartonu 24 x 12 x 5 250 1000 

08070 Jednorazowa nerka medyczna, 700ml, WardPak™ 26 x 14 x 5 100 600 

08071 Jednorazowa nerka medyczna, 700ml l BASIC 25 x 13 x 5 100 100 

08202 Jednorazowa tacka, S, 100% czyste naturalne włókno, WardPak™ 18 x 13 x 4 100 1 200 

08203 Jednorazowa tacka, M, 100% czyste naturalne włókno, WardPak™ 21 x 13 x 5 100 800 

08204 Jednorazowa tacka, L, 100% czyste naturalne włókno, WardPak™ 27 x 19 x 5 50 500 

08205 Jednorazowa tacka, XL, 100% czyste naturalne włókno, WardPak™ 32 x 25 x 6 50 500 

08302 Jednorazowa tacka, S, 100% czysta pulpa, sterylna 18 x 13 x 4 25 600 

08303 Jednorazowa tacka, M, 100% czysta pulpa, sterylna 21 x 13 x 5 25 400 

08304 Jednorazowa tacka, L, 100% czysta pulpa, sterylna 27 x 19 x 5 25 200 

08305 Jednorazowa tacka, XL, 100% czysta pulpa, sterylna 32 x 25 x 6 25 200 
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 08000 Jednorazowy basen sanitarny z przykrywką, 2L, WardPak™ 36 x 29 x 10 50 150 

08001 Jednorazowy basen Midi z przykrywką, 1.7L, WardPak™ 34 x 30 x 8 50 150 

08002 Jednorazowy basen Maxi, 2L, WardPak™ 38 x 28 x 9 50 200 

08034 Jednorazowy pojemnik, 1L, WardPak™ 26 x 19 x 9 100 200 

08035 Jednorazowy pojemnik na próbki, 200ml, WardPak™ 18 x 9 x 6 85 1 360 

08036 Jednorazowy pojemnik na zbieranie płynu podczas irygacji uszu, 300ml, 
WardPak™ 

8 Ø x 15 40 160 

08040 Jednorazowy pojemnik do pobierania próbek moczu ze środkowego strumie-
nia, 1L, WardPak™  

33 x 21 x 10 25 250 

08050 Jednorazowa butelka na mocz, okrągła, 1L z pokrywką i uchwytem, karton 
ułatwiający wyjmowanie 

25 x 11 x 12 - 120 

08051 Jednorazowa butelka na mocz, kwadratowa, 850 ml, WardPak™ 19 x 11 x 7 16 96 

08052 Jednorazowa butelka na mocz dla kobiet, 800ml 25 x 11 x 11 - 21 

08056 Jednorazowa butelka na mocz, okrągła, 1L z saszetką SAP by Curas™, 
Przykrywka i uchwyt, WardPak™ 

25 x 11 x 12 - 28 

08057 Jednorazowa butelka na mocz, okrągła, 1L z przykrywką i uchwytem, 
WardPak™ 

25 x 11 x 12 - 28 

08059 Jednorazowa butelka na mocz, 1.5L, z przykrywką, XL, WardPak™ 26 x 10 x 13 NA 28 

08060 Jednorazowa butelka na mocz, 1.5L, z saszetką SAP by Curas™ i przykrywką, 
XL, WardPak™ 

26 x 10 x 13 NA 28 
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08100 SAP by Curas™, pochłaniacz płynów, saszetka 6g 6 x 3 100 2 400 

08101 SAP by Curas™, pochłaniacz płynów, butelka 750g 8 x 9 x 23 - 12 butelek 

08102 SAP by Curas™, pochłaniacz płynów, wiaderko 5kg 28 x 19 x 21 2 opak. 1 wiaderko 

08110 Osłona z tworzywa sztucznego do basenu sanitarnego, do sterylizacji w 
autoklawie 

do nr ref. 08000 1 20 

08111 Osłona na basen sanitarny Midi z tworzywa sztucznego, do sterylizacji w 
autoklawie 

do nr ref. 08001 1 20 

08112 Osłona na basen sanitarny Maxi z tworzywa sztucznego, do sterylizacji w 
autoklawie 

do nr ref. 08002 1 10 

08113 Osłona z tworzywa sztucznego do basenu sanitarnego z przykrywką, do 
sterylizacji w autoklawie 

do nr ref. 08000 1 6 

08120 Jednorazowa przykrywka do basenu sanitarnego, WardPak™ 28 x 15 100 1 000 

08121 Jednorazowa przykrywka do basenu sanitarnego Midi, WardPak™ 25 x 22 100 1 000 

08150 Jednorazowa przykrywka do butelki na mocz, WardPak™ do nr ref. 08050/51 200 2000 

08190 Jednorazowy skalowany uchwyt do okrągłej butelki na mocz, 1L, WardPak™ 29 x 2 500 3000 

09094 Jednorazowa osłona z tworzywa sztucznego do basenu sanitarnego z pulpy, 
niezwykle wytrzymała (175-200kg), CleanPak™ (do nr ref.  08000/REF 08009) 

38 x 31 x 10 1 26 

Uwaga: Powyższe informacje mogą ulec zmianie. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej   www.curas.com w celu 
uzyskania aktualnych informacji. 

 
 
 
 
 

Wyłączny dystrybutor: 

 

POLMIL Sp.  z o.o. S.K.A  
ul. Przemysłowa 8,  
Bydgoszcz 85-758, Polska  
Tel. +48 52 348 67 66  
Fax +48 52 348 68 34  
handlowy@polmil.pl  
www.polmil.pl  
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HIGIENICZNE WYROBY Z PULPY PAPIEROWEJ Hygiene PulpTM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje ogólne 



 

 

 
 
 
 

 
 

• Ograniczanie ryzyka zakażeń szpital-
nych (HAI) 

• Ułatwienie w pracy personelu pielę-
gniarskiego 

• Poprawa komfortu pacjenta 

• Efektywność kosztowa 

HIGIENICZNE WYROBY Z PULPY PAPIEROWEJ Hygiene 
PulpTM 

Rozwiązanie przyjazne dla pacjenta i personelu 

Właściwa opieka nad pacjentem stanowi jeden z nadrzędnych celów dla pracowni-
ków służby zdrowia. Firma Curas stworzyła szeroki asortyment produktów z serii 
Hygiene PulpTM przyjaznych dla pacjenta, przynoszących wiele korzyści zarówno 
personelowi opieki medycznej jak i pacjentom na całym świecie. 

Zakażenia krzyżowe stanowią realne zagrożenie, a ich liczba znacząco wzrosła w 
wyniku stosowania alternatywnych produktów wielokrotnego użytku, niezależnie 
od poziomu dbałości o ich czystość i sterylność. W odróżnieniu od takich produk-
tów, nasze produkty wykonane z pulpy higienicznej zapewniają wyższe standardy 
opieki jak również pomagają eliminować przypadki zakażeń szpitalnych. 

Oprócz jednorazowego stosowania, produkty z pulpy higienicznej zapewniają 
dodatkowy komfort i bezpieczeństwo zarówno pacjentom jak i personelowi. W 
rzeczywistości, koszt każdego produktu wykonanego z pulpy higienicznej jest niższy 
niż łączny koszt transportu, czyszczenia i sterylizacji produktów alternatywnych 
wielokrotnego użytku wykonanych ze stali lub tworzywa sztucznego. 
Wprowadzenie jednorazowych produktów z pulpy firmy Curas to dodatkowe 
bezpieczeństwo i wygoda bez żadnych dodatkowych kosztów. 

 
 

1. Usuwanie nieczystości pochodzenia ludzkiego 
 



 

www.curas.com/Hygiene-Pulp 
www.polmil.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeroki zakres oznacza możliwość stosowania produktów Hygiene PulpTM do szerokiej gamy zastosowań. Jest to gwarancja 
ogromnej wszechstronności dla personelu pielęgniarskiego. Produkty łatwo się przechowuje i skutecznie utylizuje. Dobre 
właściwości izolacyjne zapewniają utrzymanie odpowiedniej temperatury wody. 
 
Strach i niepewność wśród pacjentów to czynnik faktycznie istniejący w środowisku ochrony zdrowia. Produkty Hygiene 
PulpTM mogą przyczynić się do jego zmniejszenia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W rzeczywistości, pacjenci preferują produkty 
z pulpy higienicznej z wielu powodów. Uspoka-
ja ich świadomość, że przed użytkowaniem 
danego produktu nie mogło dojść do jakiego-
kolwiek zakażenia. Ponadto, zimne i mało ela-
styczne produkty alternatywne ze stali nie-
rdzewnej są znacznie mniej wygodne w trans-
porcie i użytkowaniu. Dla porównania, pulpa 
jest zawsze czysta oraz miła w dotyku i zasto-
sowaniu. Co więcej, jest biodegradowalna oraz 
wykonana z papieru makulaturowego bez do-
datku jakichkolwiek barwników. 

2. Produkty uzupełniające 

3. Tacki i miski 

100% materiałów z recyklingu 
100% biodegradowalne 
Bez dodatku barwników 

http://www.curas.com/Hygiene-Pulp

