PRZEWAGA

zestawów operacyjnych:

Kodowanie kolorystyczne
Możliwość oznaczenia opakowania zestawu omegapack do konkretnej procedury chirurgicznej wybranym kolorem:

GŁOWA I SZYJA

przygotowanie sali
operacyjnej zajmuje około

5 MINUT

POŁOŻNICTWO

ORTOPEDIA
I TRAUMATOLOGIA

CHIRURGIA OGÓLNA

CHIRURGIA
NACZYNIOWA

OPERACJE
KROCZOWE

Umacnia nas tradycja. Inspiruje nas przyszłość.
ZARYS International Group to firma posiadająca 30-letnie doświadczenie w branży medycznej. Od momemtu
założenia w 1989 roku, firma ZARYS przetrwała wiele wstrząsów gospodarczych i przemian rynkowych, by uzyskać
w Polsce status wiodącego dystrybutora wyrobów medycznych.

jedno opakowanie zbiorcze -

REDUKCJA
ILOŚCI ODPADÓW

ZARYS posiada w ofercie bardzo szeroką gamę produktów. Wśród nich znajdują się opatrunki, obłożenia
chirurgiczne, rękawice diagnostyczne, sprzęty jednorazowego użytku stosowane w urologii, ginekologii
czy terapii tlenowej, a także wiele innych wyrobów. Firma nieustannie poszerza swoją ofertę, by wyjść naprzeciw
nowym potrzebom rynku.

zawiera

Tym, co wyróżnia ZARYS spośród firm konkurencyjnych jest silna etyka biznesu oraz nieustanne poszukiwanie
nowych rozwiązań. Pragnąc spełnić wszelkie oczekiwania naszych klientów, ciągle poszerzamy naszą ofertę
i udoskonalamy asortyment. Wszystkie nasze wyroby są starannie wyselekcjonowane z uwzględnieniem
bieżących potrzeb klienta, naciskiem na jakość wyrobów oraz ich dogodną dostępność. Firma ZARYS
ma przyjemność współpracować z wysoce wykwalifikowanymi specjalistami z branży medycznej, którzy dzielą
się z nami swoim doświadczeniem i znajomością najnowszych trendów w praktyce klinicznej.

WSZYSTKIE WYROBY
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
niezbędne do
przeprowadzenia operacji

IDENTYFIKACJA
ZESTAWÓW

przy użyciu jednej etykiety
samoprzylepnej

Firma ZARYS oferuje produkty własnej marki oraz jest dystrybutorem wyrobów medycznych czołowych
światowych producentów. Nasz zespół wierzy, że utrzymywanie uczciwych i solidnych relacji z krajowymi
oraz zagranicznymi partnerami jest kluczowym czynnikiem na drodze do sukcesu, dlatego też regularnie
odwiedzamy naszych klientów oraz dostawców w ich siedzibach i razem stawiamy czoła wyzwaniom.
Nasze wartości, strategia oraz wszechstronność gwarantują satysfakcjonującą współpracę zwieńczoną sukcesem.
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KONTAKT

jeden zestaw - jeden zabieg

ZARYS International Group sp. z o. o. sp.k.

jeden produkt - wiele rozwiązań

telefon +48 32 271 69 91, +48 32 376 07 50-55
fax +48 32 274 72 84
Pod Borem 18
41-808 Zabrze
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e-mail: zarys@zarys.com.pl
www.zarys.pl
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Zestawy omegapack kompletowane są na podstawie
indywidualnych wymagań i preferencji Klientów

ZESTAWY OPERACYJNE

W ofercie firmy znajdują się również małe pakiety
zabiegowe pod marką deltaset. Stosowane są
w gabinetach zabiegowych, oddziałach szpitalnych,
stacjach dializ czy pogotowiu ratunkowym. Zawierają
wszystkie produkty jednorazowego użytku niezbędne do
przeprowadzenia zabiegu w sposób aseptyczny.

Sala operacyjna jest szczególnym miejscem, gdzie czas jest
najcenniejszym czynnikiem wpływającym na powodzenie operacji.
Na bloku operacyjnym liczy się każda minuta, a nawet sekunda,
gdyż może zaważyć ona na życiu pacjenta. Wychodząc naprzeciw
wymaganiom medycyny firma ZARYS wprowadza do swojej
oferty zestawy operacyjne, które spełniają najwyższe standardy
usprawniając przygotowanie sali operacyjnej przed zabiegiem.

Pakiety deltaset dedykowane są do konkretnego
zabiegu np. do zmiany opatrunku, cewnikowania,
dializy lub znieczulenia. W skład zestawu wchodzą:
sprzęt jednorazowego użytku, materiały opatrunkowe,
serwety chirurgiczne, narzędzia chirurgiczne, akcesoria,
rękawice medyczne i wiele innych.

ZALETY korzystania z zestawów operacyjnych:

KO

odpowiednio dobrany skład zestawu według indywidualnego zapotrzebowania
dla konkretnej procedury medycznej zgodnie z zamówieniem Klienta

CZAS
30%

mniej czasu niż dobieranie
pojedynczych wyrobów,
usprawniając pracę na bloku
operacyjnnym oraz
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JAKOŚĆ
rozpakowanie zestawu i przygotowanie
sali operacyjnej zajmuje około

zakażeń szpitalnych

UŁATWIENIE

BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

PRACY

zmniejszone ryzyko zakażenia pacjenta poprzez minimalizację czasu kontaktu
personelu medycznego z wyrobami podczas przygotowywania sali oraz pacjenta

ŚRODOWISKO
ilość generowanych odpadów
zredukowane do minimum

- jedno opakowanie

oraz
ZMINIMALIZOWANIE
EWENTUALNYCH
BŁĘDÓW

OSZCZĘDNOŚĆ

ZASOBÓW MAGAZYNOWYCH
zmniejszona liczba dostaw,
oszczędność miejsca w magazynie

CZASU

jeden zestaw – jeden zabieg

ŁATWOŚĆ PROWADZENIA DOKUMENTACJI
optymalizacja prowadzenia dokumentacji – jedna etykieta samoprzylepna
z identyfikacją użytego zestawu, zamiast każdego użytego wyrobu z osobna

REDUKCJA BŁĘDÓW
gotowy zestaw zawiera wszystkie niezbędne wyroby medyczne
jednorazowego użytku niezbędne do przeprowadzenia
operacji chirurgicznej, co eliminuje możliwość popełnienia
błędu podczas doboru pojedynczych wyrobów

DUŻY WYBÓR ASORTYMENTU
szeroki wachlarz wyrobów medycznych dobieranych
indywidualnie zgodnie z preferencjami Klienta

NAJWYŻSZEJ

OSZCZĘDNOŚĆ

prawidłowe i schematyczne postępowanie podczas procedury

EFEKTYWNOŚĆ

zapewnienie

JAKOŚCI
oraz
BEZPIECZEŃSTWA
DLA PACJENTA

STANDARYZACJA PROCEDUR

zwiększenie wydajności pracy
personelu medycznego umożliwia
wykonywanie większej ilości
procedur chirurgicznych
w krótszym czasie

PAKIETY ZABIEGOWE

Wyroby medyczne pod marką omegapack firmy ZARYS to zestawy operacyjne kompletnie wyposażenie
we wszystkie produkty jednorazowego użytku niezbędne do wykonania danej procedury medycznej, do której
dedykowany jest zestaw. Zestaw zawiera starannie dobrane komponenty, takie jak:
serwety chirurgiczne, podkłady

tupfery gazowe

przyrządy do infuzji

akcesoria np. kieszenie, taśmy

kompresy z gazy i włókninowe

zestawy do odsysania

fartuchy chirurgiczne

opaski, opatrunki

narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku

rękawice chirurgiczne

cewniki, worki do zbiórki moczu

igły iniekcyjne i strzykawki

osłony na aparaturę

tacki, miski

osłony na obuwie, maski, czepki

kraniki, rampy, łączniki

i wiele innych

oraz
ZMNIEJSZENIE

KOSZTÓW

STANDARYZACJA
PROCEDUR

gotowość do użycia

ZAWSZE I WSZĘDZIE

