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Peha®-instrument
Nowa jakość bezpieczeństwa



Peha®-instrument Rozszerzenie asortymentu
Nowy & szerszy Asortyment Produktów

Nożyczki 12

Pęsety 9

Imadła 3

Ostre 

łyżki 3

Haki do ran 3  Kleszczyki 7

Produkty 

Uzupełniające 3



1.Peha®-instrument: Bezpieczne oznakowanie

Zalety

 Szeroki asortyment

 Długi okres przechowywania (5 lat)

 Idealna rezerwa

 Wysoka jakość i funkcjonalność – zawsze nowe

 Odciążenie w zakresie odpowiedzialności prawnej

 Szybki odróżnienie instrumentów jednorazowych od 

wielorazowego użycia

 Podwójne oznakowanie: „2” i oznakowanie kolorowe

 Wykonane z wysokiej jakości stali

 Zawsze dostępne – wyeliminowanie oczekiwania na gotowe do 

użycia instrumenty

 Zakwalifikowane do Klasy IIa Wyrobów Medycznych



Peha®-instrument

Wyeliminowanie procedur wymaganych dla

instrumentów wielorazowego użycia

Dział CS może skupić się na reprocesingu

dużych zestawów operacyjnych

Wyeliminowanie konieczności reprocesingu

pojedynczych instrumentów (kosztowne procedury)

Znacznie uproszczone procedury

Niższy wskaźnik zamrożonego 

kapitału

Wyeliminowanie strat

Ekonomiczne rozwiązanie / ograniczenie kosztów



Peha®-instrument

Przyjazne dla użytkownika: Peha®-instrument

Wygodny sposób pakowania



Peha®-instrument: Colour Coding

Aby sprostać oczekiwaniom i potrzebą 

klientów odnośnie łatwiejszego

odróżniania narzędzi, 

Firma HARTMANN postanowiła 

zaoferować rozwiązanie, które 

spełni te wymagania.



Peha®-instrument Peha Colour Lock®

Innowacyjne rozwiązanie

Niezwykle trwała i odporna powłoka

 Kolorowe oznakowanie Peha Colour Lock®

 Nie złuszcza się

 Nie odpryskuje

 Nie ulega ścieraniu – nakładane jest na rękojeść 

instrumentu

 Technologia przygotowana specjalnie dla wyrobów 

medycznych!!!

 Przebadane pod kątem bezpieczeństwa do ludzi

Aktualnie najbardziej nowoczesne rozwiązanie 

na rynku



Peha®-instrument oznakowanie Instrumentów
Innowacyjne rozwiązanie

Odporne na 

ścieranie
Odporne na 

odpryski
Odporne na 

dezynfekcję



Peha®-instrument oznakowanie Instrumentów
Innowacyjne rozwiązanie

Brak 

szkodliwości

toksykologicznej 

dla ludzi

Technologia przygotowana specjalnie dla 

wyrobów medycznych!!!

Bezpieczeństwo stosowania u ludzi Peha®-

instrument Peha Colour Lock® poparte 

badaniami 

Farba nie rozpuszcza się, nawet jeżeli 

dostanie się w sposób przypadkowy do 

rany, nie spowoduje negatywnych skutków 

zdrowotnych

Bezpieczeństwo poparte testem 

ekstrakcyjnym



Peha®-instrument oznakowanie Instrumentów
Innowacyjne rozwiązanie

Brak 

szkodliwości

toksykologicznej 

dla ludzi

Certyfikat



Peha®-instrument oznakowanie Instrumentów
Innowacyjne rozwiązanie

 Kolorowa powłoka oparta jest na 

technologii proszkowej, nie zawiera 

rozpuszczalników

 Pozbawiona jest emisji szkodliwych 

oparów

 Kolorowe pigmenty proszkowych 

powłok nie zawierają ołowiu, kadmu, 

chromu (VI), ani też żadnych innych 

toksycznych metali

 Technologia nakładania farby 

przygotowana wyłącznie dla PH

 Aktualnie najbardziej nowoczesne 

rozwiązanie na rynku



Przegląd asortymentu



Peha®-instrument: Nożyczki Chirurgiczne

• Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler

• Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne

• Tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne

• Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne

• Nożyczki zagięte typu Metzenbaum

• Mikro nożyczki ostro-ostre proste 

• Nożyczki Iris ostro-ostre proste

• Nożyczki Iris ostro-ostre zagięte

• Nożyczki do przecinania pępowiny

• Nożyczki opatrunkowe

• Nożyczki preparacyjne zagięte

• Nożyczki do obcinania paznokci, zagięte

Nożyczki Iris

ostro-ostre proste

Nożyczki preparacyjne zagięte

• precyzyjne preparowanie tkanek

• zwężone w części roboczej, z tępym 

zakończeniem ostrzy

Mikro nożyczki

Nożyczki do przecinania 

pępowiny

• zakrzywiona końcówka 

zapobiega ześlizgiwaniu się z 

pępowiny

Nożyczki do obcinania paznokci

• przedoperacyjne obcinanie paznokci

• pacjenci ze stopą cukrzycową



Peha®-instrument: Pęsety

• Pęseta anatomiczna typu Adson prosta

• Pęseta typu DeBakey prosta

• Pęseta chirurgiczna typu Adson prosta

• Pęseta chirurgiczna standardowa prosta

• Pęseta anatomiczna standardowa prosta

• Pęseta chirurgiczna typu Mikro-Adson prosta

• Pęseta do usuwania odłamków

• Pęseta anatomiczna typu Jansen

• Pęseta anatomiczna typu Micro-Adson

Pęseta DeBakey
Pęseta anatomiczna 

typu Micro-Adson

Pęseta chirurgiczna typu Adson



Peha®-instrument: Kleszczyki 

• Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean

• Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito

• Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher, 16 cm

• Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito

• Kleszczyki do materiałów opatrunkowych proste (korncang)

• Kleszczyki do zaciskania drenów proste 

• Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher, 18 cm

Kleszczyki anatomiczne

Micro-Mosquito
Kleszczyki chirurgiczne 

Kocher, 18 cm

Korncang



Peha®-instrument: Imadła Chirurgiczne

• Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, 12 cm

• Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, 14 cm

• Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar,16 cm



Peha®-instrument: Łyżki kostne

• Ostra łyżka kostna

• Ostra łyżka kostna typu Jansen

• Ostra łyżka kostna typu Volkmann

Ostra łyżka kostna Ostra łyżka kostna 

typu Volkmann
Ostra łyżka kostna

typu JansenZawsze w doskonałym stanie

- zawsze ostre

- zawsze nowe



Peha®-instrument: Produkty uzupełniające

• Hak do ran typu Senn (ostry)

• Hak do powiek typu Desmarres

• Hak do skóry typu Gilles

• Skrobaczka kostna typu Fox

• Raspator typu Williger
Hak do skóry

typu Gilles

Hak do powiek Raspator typu Williger

Skrobaczka kostna typu Fox Hak do ran typu Senn



Peha®-instrument: Igła kulkowa

 z końcówką „luer lock”

 pewne mocowanie igły na strzykawce

 produkt zawsze gotowy do użycia, okres przechowywania – 5 lat

 gwarancja wysokiej jakości produktu

 wyeliminowanie możliwości wystąpienia zakażenia krzyżowego

 wyeliminowanie igieł wielorazowego użycia

• konieczności problematycznego mycia i dezynfekcji igieł 

wielorazowego użycia (nie zawsze skuteczne procedury) 



Dziękuję za uwagę




