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Sanipur to nowa marka wchodząca na 
rynek wyrobów medycznych. Nasze pro-
dukty osiągneły pierwszą klasę wyrobów 
medycznych, a co za tym idzie spełniamy 
wszystkie normy wyrobów medycznych 
opatrzonych znakiem CE.

Sanipur to marka stawiająca na rozwój 
i obsługę klienta na wysokim poziomie. 
Dajemy wsparcie sprzedażowe i marke-
tingowe. Mamy innowacyjną produkcję 
jak również nowoczesne i elastyczne 
sposoby współpracy. Platforma B2B 
gwarantuje dostępność informacji 
i wygodę dokonywania zamówień. 
Mamy ponad 25 lat doświadczenia. 
Nasze produkty są wyrobami medycz-
nymi spełniającym wszystkie normy 
zharmonizowane, zgodnie z ustawą o 
wyrobach medycznych i zgodnie z dy-
rektywą unijną. Nasze wyroby medycz-
ne są zaawansowane technologicznie, 
najwyższej jakości, czego dowodem są 
posiadane przez nas liczne certyfikaty. 
Sanipur to marka należąca do firmy Mul-
titex. Jesteśmy jednym z przodujących 
producentów tekstylnych artykułów 
pościelowych i użytkowych dla dzieci i 
dorosłych w Polsce i krajach środkowej 
Europy. Od 1992 roku, nieustannie się 
rozwijając i rozszerzając naszą kolek-
cję tekstylną, zapewniamy klientom 
ogromny wachlarz produktów.  Mate-
riały, z których wykonywane są nasze 
produkty, pochodzą od zaufanych i 
certyfikowanych europejskich dostaw-
ców. Jakość materiałów z których wy-
konujemy nasze produkty potwierdzają 

niezależne międzynarodowe Instytucje 
Opiniujące, które przyznały nam liczne 
certyfikaty oraz tytuł „Rzetelna Firma®”. 
Certyfikat Öko-tex to najbardziej pre-
stiżowy w branży tekstylnej. Produkty 
firmy Multitex posiadają taki certyfikat 
klasy pierwszej, dopuszczający kontakt 
ze skórą niemowląt.

Siłą napędową naszej firmy jest bogate, 
25-letnie doświadczenie, nowoczesny 
park maszynowy oraz dobrze wyszko-
lona i bardzo zaangażowana załoga. 
Nasze produkty cechuje doskonała 
jakość oraz walory użytkowe idące w 
parze z przystępną ceną. To właśnie 
bazowanie na tym bogatym doświad-
czeniu oraz profesjonalne przygoto-
wanie i dostosowanie standardów do 
produkcji wyrobów medycznych daje 
gwarancję powodzenia, i dobrej, pro-
fesjonalnej współpracy z Partnerami w 
ramach marki SANIPUR.

Z poważaniem
Łukasz Kunert

CEO of Multitex Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
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FROTTE

FROTTE

NR ART. TS0101-...

PODKŁAD HIGIENICZNY (ochronny-antyalergiczny)

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-09 /60x120 -10 /70x140 -00 /80x200 -01 /90x200 -02 /100x200

   -03 /120x200    -04 /140x200   -05 /160x200   -06 /180x200 -07 /200x200

   -08 /220x200

Oddychający podkład higieniczny. Chroni przed  
przenikaniem roztoczy i bakterii, antyalergiczny,  
wspomaga w  zapobieganiu powstawania odleżyn, 
zabezpiecza materac przed wsiąkaniem płynów. 
Posiada narożne gumy przytrzymujące podkład  
higieniczny na materacu.
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Skład: warstwa wierzchnia 82% bawełna, 18% poliester; 
warstwa nieprzemakalna 100% PU.
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JERSEY

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-09 /60x120 -10 /70x140 -00 /80x200 -01 /90x200 -02 /100x200

   -03 /120x200    -04 /140x200    -05 /160x200    -06 /180x200 -07 /200x200

   -08 /220x200

JERSEY

PODKŁAD HIGIENICZNY (ochronny-antyalergiczny)

Oddychający podkład higieniczny. Chroni przed  
przenikaniem roztoczy i bakterii, antyalergiczny,  
wspomaga w  zapobieganiu powstawania odleżyn, 
zabezpiecza materac przed wsiąkaniem płynów. 
Posiada narożne gumy przytrzymujące podkład  
higieniczny na materacu.
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NR ART. TS0102-...

Skład: warstwa wierzchnia 100% bawełna; 
warstwa nieprzemakalna 100% PU.
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STABILE

NR ART. TS0103-...

Podkład higieniczny. Chroni przed przenikaniem roztoczy 
i bakterii, antyalergiczny, wspomaga w  zapobieganiu 
powstawania odleżyn, zabezpiecza materac przed 
wsiąkaniem płynów. Posiada narożne gumy 
przytrzymujące podkład higieniczny na materacu.

Skład: warstwa wierzchnia 82% bawełna, 18% poliester; warstwa 
nieprzemakalna 100% PVC.

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-09 /60x120 -10 /70x140 -00 /80x200 -01 /90x200  -02 /100x200

   -03 /120x200   -04 /140x200   -05 /160x200   -06 /180x200 -07 /200x200

   -08 /220x200

STABILE
PODKŁAD HIGIENICZNY (ochronny-antyalergiczny)
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BASIC

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /70x40 -02 /70x70 -03 /70x90 -04 /70x100 -05 /90x140

    -06 /90x200

Podkład higieniczny. Chroni przed przenikaniem roztoczy 
i bakterii, antyalergiczny, wspomaga w zapobieganiu 
powstawania odleżyn, zabezpiecza materac przed 
wsiąkaniem płynów. Umożliwia spozycjonowanie 
podkładu w dowolnym miejscu na materacu.

BASIC
PODKŁAD HIGIENICZNY (ochronny-antyalergiczny)

NR ART. TS0104-...

Skład: warstwa wierzchnia 82% bawełna, 18% poliester; warstwa 
nieprzemakalna 100% PVC.
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PRZEŚCIERADŁO NIEPRZEMAKALNE I ODDYCHAJĄCE

Chroni przed przenikaniem roztoczy i bakterii, 
antyalergiczny, wspomaga zapobieganie  
powstawania odleżyn, zabezpiecza materac 
przed wsiąkaniem płynów

Skład: warstwa wierzchnia: (1) 82% bawełna,18% poliester,  
(2) 100% bawełna ,  (3) 100% tencel® ; warstwa nieprzemakalna 100% PU.

PRZEŚCIERADŁO
NIEPRZEMAKALNE I ODDYCHAJĄCE
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frotte jersey tencel
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PODKŁAD HIGIENICZNY (ochronny-antyalergiczny)

a) naturalna warstwa wierzchnia   
b) nieprzemakalna i oddychająca membrana

JERSEY(2) NR ART. TS0106-...

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /80x200 -02 /90x200 -03 /120x200 -04 /140x200 -05 /160x200

  -06 /180x200    -07 /220x200

01 04 10 24 42 52

Proces powstawania dzianiny 
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TENCEL®(3) NR ART. TS0107-...

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /80x200 -02 /90x200 -03 /120x200 -04 /140x200 -05 /160x200

  -06 /180x200    -07 /220x200

01

FROTTE(1) NR ART. TS0105-...

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /80x200 -02 /90x200 -03 /120x200 -04 /140x200 -05 /160x200

  -06 /180x200    -07 /220x200

01 04 10 24 42 52
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KOMFI

KOMFI

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /90x200

Chłonny podkład higieniczny. Trójwarstwowy,  
antyalergiczny, wspomaga w  zapobieganiu powstawania  
odleżyn. Absorbuje płyny i daje niezwykłe poczucie  
komfortu. Wyposażony w narożne gumy przytrzymujące 
podkład na materacu.

NR ART. TS0108-...

Skład: 100% poliester.

PODKŁAD HIGIENICZNY (ochronny-antyalergiczny)

ABSORBUJE I CHRONI   ~2,9 l/m 2
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TOP AIR

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /90x200

Nakładka redukująca nacisk. Dzięki pionowo - krzyżowym
mikrofilamentom oraz dwóm trwale połączonym warstwom  
o różnej sztywności i wysokości redukuje nacisk powierzchnio-
wy, zapewnia dopływ powietrza do miejsc zagrożonych 
powstawaniem odleżyn, dzięki zastosowaniu innowacyjnej 
technologii 3D.

NR ART. TS0903-...

Skład: 100% poliester.

NAKŁADKA REDUKUJĄCA NACISK 
paroprzepuszczalna 

TOP AIR
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OXI PAD

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /60x120

-02 /90x200

Nakładka redukująca nacisk. Redukuje nacisk powierzchniowy, 
zapewnia dopływ powietrza do miejsc zagrożonych powstawa-
niem odleżyn, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii 3D.

NR ART. TS0901-...

NAKŁADKA REDUKUJĄCA NACISK
paroprzepuszczalna

OXI PAD

Skład: Warstwa wierzchnia: 100% poliester. Warstwa chłonna: 82% bawełna, 18% poliester.
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OXI PROOF

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /60x120

-02 /90x200

Nakładka redukująca nacisk. Redukuje nacisk powierzchniowy, 
zapewnia dopływ powietrza do miejsc zagrożonych powstawa-
niem odleżyn, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii 3D. 
Posiada warstwę chłonną oraz nieprzemakalną.

NR ART. TS0902-...

Skład: Warstwa wierzchnia: 100% poliester. Warstwa chłonna: 82% 
bawełna, 18% poliester.
Warstwa nieprzemakalna: 100% PU. 

NAKŁADKA REDUKUJĄCA NACISK 
paroprzepuszczalna z warstwą chłonną i nieprzemakalną

OXI PROOF
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MATERAC REHABILITACYJNY

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /5x90x200

  -02 /10x90x200

Wskazany w rehabilitacji, z przeznaczeniem na wyposa-
żenie łóżek szpitalnych, na oddziałach intensywnej opieki 
medycznej w hospicjach, domach opieki społecznej, 
zakładach leczniczo - opiekuńczych jak również w warun-
kach domowych. Pokrowiec nieprzemakalny i paroprze-
puszczalny, łatwy w utrzymaniu czystości.

Skład: Pokrowiec: warstwa wewnętrzna (1) 100% poliester, 
oddychająca membrana 100% PU; (2) 100% bawełna.  
Wypełnienie: pianka poliuretanowa.

w pokrowcu:

(1) ścieralnym NR ART. TS0201-...
(2) bawełnianym NR ART. TS0202-...

REHABILITACYJNY jednoczęściowy
MATERAC

pokrowiec na materac: 
(1) ścieralny NR ART. TS2401 -...

SYMBOL / ROZMIAR WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x DŁUGOŚĆ [cm]
-01 /5x90x200 -02 /10x90x200 -03 /12x90x200
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MATERAC 3- CZĘŚCIOWY

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /5x90x180

Do rehabilitacji ogólnej oraz korekcyjnej, aktywnych  
i pasywnych ćwiczeń, niektórych rodzajów masaży  
leczniczych. Wygodne przechowywanie i transport,  
dzięki składanej konstrukcji.

NR ART. TS0203-...

3-CZĘŚCIOWY w pokrowcu ścieralnym- oddychającym
MATERAC

Skład: Pokrowiec: warstwa wewnętrzna 100% poliester,
oddychająca membrana 100% PU.
Wypełnienie: pianka poliuretanowa
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GOFER
Materac przeciwodleżynowy zapobiega powstawaniu 
odleżyn, posiada kanaliki wentylacyjne i właściwości  
masujące dzięki specjalnie opracowanemu kształtowi.
W zestawie z pokrowcem nieprzemakalnym  
lub bawełnianym.

 Pokrowiec: warstwa wewnętrzna (1) 100% poliester, 
oddychająca membrana 100% PU; (2) 100% bawełna. 
Wypełnienie: pianka poliuretanowa.

w pokrowcu: 
(1) ścieralnym NR ART. TS1001 -...
(2) bawełnianym NR ART. TS1002-...

pokrowiec na materac: 
(1) ścieralny NR ART. TS2401 -...

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY
GOFER

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /12x90x200

-02 /10x90x200

SYMBOL / ROZMIAR WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x DŁUGOŚĆ [cm]
-01 /5x90x200 -02 /10x90x200 -03 /12x90x200

FU
N

KC
JA

 NON-STOP VEN
TILATION
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KRĄŻEK PRZECIWODLEŻYNOWY

SYMBOL / ROZMIAR (średnica/grubość/średnica otworu) [cm]

-01 /15x5x6 -02 /20x6x10 -03 /25x7x12 -04 /40x5x15 -05 /40x8x15

Zapobiega powstawaniu odleżyn, wspomaga ich 
leczenie. Łatwy w konserwacji.

NR ART. TS1101-...

Skład: Pokrowiec: 82% bawełna, 18% poliester, Wypełnienie: pianka 
poliuretanowa.

KRĄŻEK
PRZECIWODLEŻYNOWY

PR
O

DUKT ANTYALERGICZN
Y



18

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /60x25x15

SZYNA BRAUNA
Pomaga w rehabilitacji kończyn dolnych, umożliwia  
pozycjonowanie - prawidłowe ułożenie ciała pacjenta.

w pokrowcu: 
(1) ścieralnym NR ART. TS1702-...
(2) bawełnianym NR ART. TS1701-...

Skład: Pokrowiec: warstwa wewnętrzna (1) 100% poliester, 
oddychająca membrana 100% PU; (2) 100% bawełna.
Wypełnienie: pianka poliuretanowa.

KSZTAŁTKA REHABILITACYJNA z kanalikami wentylacyjnymi 
SZYNA BRAUNA

PR
O

DUKT  ANTYALERGICZN
Y

BE

ZPIECZNY SUWAK

PR
OD

UKT WODOODPORN
Y ZD

EJ
MOWALNY POKROW

IEC
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SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /48x37x25

KLIN PROSTY
Umożliwia pozycjonowanie - prawidłowe ułożenie ciała 
pacjenta, pomaga w rehabilitacji u kobiet po zabiegu 
mastektomii.

w pokrowcu: 
(1) ścieralnym NR ART. TS1802-... 
(2) bawełnianym NR ART. TS1801-...

PRZECIWOBRZĘKOWY. KSZTAŁTKA REHABILITACYJNA
KLIN PROSTY

Skład: Pokrowiec: warstwa wewnętrzna (1) 100% poliester, 
oddychająca membrana 100% PU; (2) 100% bawełna.
Wypełnienie: pianka poliuretanowa.
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WAŁEK
Pomaga w procesie rehabilitacji oraz podczas zabiegów. 
Ułatwia pozycjonowanie - prawidłowe ułożenie ciała 
pacjenta.

Skład: Pokrowiec:warstwa wewnętrzna (1) 100% poliester, 
oddychająca membrana 100% PU; (2) 100% bawełna.  
Wypełnienie: pianka poliuretanowa.

SYMBOL / ROZMIAR DŁUGOŚĆ x ŚREDNICA [cm]

-01 /50x10 -02 /50x15 -03 /50x20

KSZTAŁTKA REHABILITACYJNA
WAŁEK

w pokrowcu: 
(1) ścieralnym NR ART. TS0406-... 
(2) bawełnianym NR ART. TS0405-...
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PÓŁWAŁEK
Pomaga w procesie rehabilitacji oraz podczas zabiegów. 
Ułatwia pozycjonowanie - prawidłowe ułożenie ciała 
pacjenta.

Skład: Pokrowiec: warstwa wewnętrzna (1) 100% poliester, 
oddychająca membrana 100% PU; (2) 100% bawełna.  
Wypełnienie: pianka poliuretanowa.

SYMBOL / ROZMIAR DŁUGOŚĆ x ŚREDNICA [cm]

-01 /50x12 -02 /50x15 -03 /50x20

w pokrowcu: 
(1) ścieralnym NR ART. TS0408-... 
(2) bawełnianym NR ART. TS0407-...

KSZTAŁTKA REHABILITACYJNA
PÓŁWAŁEK
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ORTO-L
Zapewnia stabilizację kręgosłupa z zachowaniem jego 
fizjologicznej krzywizny. Podpiera odcinek lędźwiowy. 
Odciąża struktury kostno stawowe, więzadłowe  
i mięśniowe. Posiada regulowany, elastyczny pas przytrzy-
mujący na oparciu krzesła/fotela.

NR ART. TS2102-...

Skład: pokrowiec: 100% poliester ,wypełnienie: pianka poliuretanowa.

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /30x27

ORTO-L
PODUSZKA PROFILOWANA ORTOPEDYCZNA
lędźwiowa

A’
la

 A

lcantara

ZD
EJ

MOWALNY POKROW
IEC
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ORTO-S
Wspomaga zachowanie prawidłowej pozycji kręgosłupa z zachowaniem jego 
fizjologicznej krzywizny w pozycji siedzącej.  
Odciąża struktury kostno - stawowe, więzadłowe i mięśniowe. Wskazana dla 
osób często przebywających w pozycji siedzącej.

NR ART. TS2101-...

Skład: poszewka: 100% poliester; wypełnienie: pianka poliuretanowa.

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /44x33

ORTO-S
PODUSZKA PROFILOWANA ORTOPEDYCZNA
do siedzenia

PR
O

DUKT ANTYALERGICZN
Y

BE

ZPIECZNY SUWAK

ZD
EJ

MOWALNY POKROW
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MELBA
Zapewnia stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa z zachowaniem jego 
fizjologicznej krzywizny podczas podróży oraz wypoczynku w pozycji sie-
dzącej lub półleżącej. Odciąża struktury kostno stawowe, więzadłowe i mięś-
niowe. Zastosowana innowacyjna technologia otwartokomórkowej pamięci 
kształtu. Zwiększa komfort podróży.

NR ART. TS2201-...

Skład: Pokrowiec welurowy: 82% bawełna, 18% poliester; Wkład: pianka termoplastyczna „memory foam”.

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /36x28

MELBA
PODUSZKA PROFILOWANA ORTOPEDYCZNA
podróżna

PR
O

DUKT ANTYALERGICZN
Y

MEMORY FOAM

BE

ZPIECZNY SUWAK

TE
RM

OP
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ZN
A PIANKA „MEMORY FOAM”

04 31 42
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w
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SATIN
Wspiera stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa z zachowa-
niem jego fizjologicznej krzywizny podczas podróży  
oraz wypoczynku w pozycji siedzącej lub półleżącej. Odciąża 
struktury kostno stawowe, więzadłowe i mięśniowe.

NR ART. TS2204-...

Skład: Obszycie: 100% bawełna, Wypełnienie: włóknina silikonowa.

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /30x25

SATIN
PODUSZKA PROFILOWANA ORTOPEDYCZNA
podróżna

PR
O

DUKT ANTYALERGICZN
Y

4718 42 44

Sa
ty

na bawełniana
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DUO
Wspiera stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa z zachowa-
niem jego fizjologicznej krzywizny podczas podróży  
oraz wypoczynku w pozycji siedzącej lub półleżącej. Odciąża 
struktury kostno stawowe, więzadłowe i mięśniowe. 
Innowacyjne rozwiązanie daje 2 produkty w 1.

Skład: poszewka: 100% poliester; wypełnienie: mikrogranulat.

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /44x33

DUO
PODUSZKA PROFILOWANA ORTOPEDYCZNA
podróżna

PR
O

DUKT WIELOFUNKCYJN
Y

NR ART. TS2205-...
16 18 44

Pl
us

z
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STANDARD
Zapewnia stabilizacje odcinka szyjnego kregosłupa z zacho-
waniem jego zjologicznej krzywizny, odciaza struktury kostno 
stawowe, więzadłowe i mięśniowe.

NR ART. TS2001-...

Skład: poszewka: 100% bawełna; wypełnienie: pianka poliuretanowa.

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /50x33x10/7,5

STANDARD
PODUSZKA PROFILOWANA ORTOPEDYCZNA
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ALFA
Zapewnia stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa z zachowaniem jego 
fizjologicznej krzywizny, odciąża struktury kostno stawowe, więzadłowe
 i mięśniowe. Posiada technologię pamięci kształtu oraz asymetryczną 
budowę dla lepszego dopasowania.

NR ART. TS2002-...

Skład: poszewka: 100% poliester; wypełnienie: pianka poliuretanowa.

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /50x33x10/7,5

ALFA
PODUSZKA PROFILOWANA ORTOPEDYCZNA
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SIGMA
Innowacyjny kształt. Do spania na plecach i na boku. Zwiększa komfort snu. 
Zapewnia stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa z zachowaniem jego 
fizjologicznej krzywizny, odciąża struktury kostno stawowe, więzadłowe  
i mięśniowe. Wykorzystano piankę bardzo wysokiej gęstości z technologią 
termoplastyczną. Rozmiar poduszki pozwala na dowolną zmianę pozycji 
podczas snu. Ergonomiczny kształt wyklucza ucisk tętnicy szyjnej. Specjalnie 
zaprojektowane miejsce na bark. Asymetryczny kształt dla jeszcze lepszego 
dopasowania.

NR ART. TS2003-...

Skład: poszewka: 100% poliester; wypełnienie: pianka poliuretanowa.

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /64x40x10/8

SIGMA
PODUSZKA PROFILOWANA ORTOPEDYCZNA
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TRAVEL
Zapewnia stabilizacje odcinka szyjnego kregosłupa z zacho-
waniem jego  zjologicznej krzywizny, odciaza struktury kostno 
- stawowe, wiezadłowe i miesniowe. Wygodne transportowanie 
dzieki kompaktowym rozmiarom. Idealna w podrózy, w komple-
cie z torbą transportową.

NR ART. TS2004-...

Skład: poszewka: 100% poliester; wypełnienie: pianka poliuretanowa.

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /25x33x10/7,5

TRAVEL
PODUSZKA PROFILOWANA ORTOPEDYCZNA
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ORTO-2w1
Pomaga zachować prawidłowe ułożenie kończyn dolnych względem miedni-
cy. Wspomaga prawidłowe ułożenie kręgosłupa z zachowaniem jego fizjolo-
gicznych krzywizn. Zwiększa komfort snu. Zastosowana technologia pamięci 
kształtu. Możliwość podwójnego zastosowania jako funkcja przeciwodleży-
nowa oraz separująca kończyny dolne.

NR ART. TS2302-...

Skład: poszewka: 100% bawełna; wypełnienie: pianka poliuretanowa.

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /64x40x10

ORTO-2w1
PODUSZKA PROFILOWANA ORTOPEDYCZNA
między kolana

MEMORY FOAM

Ba
w

ełniany welur
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ORTO-X
Pomaga zachować prawidłowe ułożenie kończyn dolnych 
względem miednicy. Wspomaga prawidłowe ułożenie  
kręgosłupa z zachowaniem jego fizjologicznych krzywizn. 
Zwiększa komfort snu. Posiada regulowany pas przytrzymujący.

NR ART. TS2301-...

Skład: poszewka: 100% bawełna; wypełnienie: pianka poliuretanowa.

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /20x14x12

ORTO-X
PODUSZKA PROFILOWANA ORTOPEDYCZNA
między kolana

PR
O

DUKT ANTYALERGICZN
Y
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SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /40x40x5

OPONKA
Pomaga w procesie rehabilitacji, rekonwalescencji 
oraz podczas zabiegów. Wspomaga pozycjonowanie 
- prawidłowe ułożenie ciała pacjenta a także  
odciążenia miejsc wrażliwych na nacisk.
Skład: Pokrowiec: 100% bawełna, Wypełnienie: granulat

NR ART. TS1901-...

PODUSZKA POZYCJONUJĄCA
OPONKA
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ŚLINIAK OCHRONNY
Chroni przed ubrudzeniem, poparzeniem, antyaler-
giczny i nieprzemakalny, łatwy w utrzymaniu
czystości.

Skład: warstwa wierzchnia frotte: 82% bawełna, 18% poliester; 
warstwa nieprzemakalna 100% PVC.

NR ART. TS0801-...
model z kieszenią NR ART. TS0802-01 

OCHRONNY FROTTE/PVC
ŚLINIAK

PR
O

DUKT ANTYALERGICZN
YPR

OD

UKT WODOODPORN
Y

PVC

 

frotte

SYMBOL / ROZMIAR [cm]

-01 /M/dł. 57cm

-03 /XL/dł. 84cm
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MATERIAŁY POS

1. Ekspozytor na podkłady higieniczne
2. Wzornik materiałów 
3. Katalog produktów 
4. Regał SANIPUR- metalowy (wizualizacja poglądowa)

Warunki pozyskania lub nabycia materiałów POS, 
dostępne u Opiekuna Handlowego lub pod adresem 
mailowym: sanipur@sanipur.eu 

1.

2.

4.3.



  Multitex Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 40, 48-250 Głogówek, Polska
        info@multitex.com.pl, www.multitex.com.pl www.sanipur.eu

www.PodkladyHigieniczne.pl
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