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Specialista na drobná poranění

KATALOG PRODUKTŮ URGO 
URGO, partner lékáren



Filmogel je tekuté krytí, které vytváří na problematickém místě ochranný 
a diskrétní film (prodyšný, ale odolný proti vnějším vlivům). Pod filmem se tvoří 
vhodné prostředí pro hojení poranění, dochází k výraznému zmírnění bolestivosti. 
Každý z Filmogelů je obohacený jinými aktivními látkami, vhodnými pro hojení 
dané problematiky.

URGO Filmogel® Afty

URGO Afty a drobná poranění dutiny útní

Indikace: Filmogel určený na ošetření aft a drobných poranění sliznice dutiny ústní.

Po nanesení vytváří tenký a poddajný film, který:

Indikace: Na ošetření aft, zánětu dásní, ústních popálenin a poranění, které souvisí se 
stomatologickými úkony. Chrání, hydratuje a napomáhá obnově sliznice v případě aft či 
poranění úst. Tiší bolest a napomáhá hojení.

gel, 6 ml

sprej, 15 ml

6 let

Složení: Derivát celulózy, minerální kyselina, karboxylové kyseliny, alkohol, voda, aroma, sukralóza.

Použití: Přípravek naneste špachtličkou (součást uzávěru) na poranění tak, aby byla ošetřovaná oblast dobře překrytá. Nechte 
zaschnout asi 10 vteřin, potom ústa zavřete. V místě poranění se vytvoří film. Přípravek nanášejte dle potřeby až 4× denně, 
nejlépe před jídlem, až do úplného zhojení.

Složení: Voda, glycerin, kyselina hyaluronová, PVP, PVM/MA kopolymer, dvojsodná sůl kyseliny 
ethylendiamintetraoctové, acesulfam draselný, hydrogenovaný ricinový olej, PEG-40, benzoát sodný, aromata.

Použití: Namiřte trysku na ústní poranění a 2-3× stříkněte, aby se vytvořila tenká souměrná vrstva. Aplikujte minimálně 
3× denně (po jídle a čištění zubů).
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3 let

Neštípe, nepálí
Bez alkoholu

Brání kontaktu s potravinami a slinami až po dobu 4 hodin
Rychle ulevuje od bolesti
Podporuje hojení

Název výrobku PDK

URGO Filmogel® Afty 3405090

URGO URGO Afty a drobná poranění dutiny ústní 2917608

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE 
VYVINUTÁ LABORATOŘEMI URGO



URGO Filmogel® Opary

URGO Filmogel® Spots na pupínky

Indikace: URGO Filmogel Opary se používá na ošetření oparů na rtech a jejich příznaků. Je určen 
k použití od výskytu prvních příznaků (brnění, svědění a pálení) až do úplného vymizení oparu.

Vytváří ošetřující, izolující a nenápadný film, který je účinný 
ve všech stádiích oparu:

Indikace: Tekuté krytí na ošetření akné a pupínků.

gel, 3 ml

gel, 2 ml

6 let

3 let

Složení: Derivát celulózy, minerální kyselina, karboxylové kyseliny, rostlinný olej, alkohol, voda.

Použití: Pomocí jednorázového aplikátoru naneste tenkou vrstvu přípravku na opar. Nechejte zaschnout 1-2 minuty. Vytvoří 
se průhledný film. Jakmile opar již není pokryt filmem, aplikaci znovu opakujte, nejvýše však 2× až 4× denně, až do úplného 
zhojení.

Složení: Denaturovaný alkohol, voda, hydroxypropylcelulóza, glycerin, kyselina salicylová, olej z listů kajeputu 
střídavolistého - Melaleuca alternifolia (tea tree olej), limonen.

Použití: Otočte pohyblivým koncem pera, tím doje k uvolnění Filmogelu, který následně naneste na pupínek, tak abyste jej celý 
pokryli. Nechte několik minut zaschnout. Přípravek můžete používat až 14 dní. Nepřekračujte 6 aplikací denně.
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Zmírňuje brnění, svědění a pálení
Omezuje růst oparu
Omezuje tvrobu puchýřků a strupů
Podporuje hojení
Omezuje šíření infekce

Název výrobku PDK

URGO Filmogel® Opary 3406171

URGO Filmogel® Spots Na pupínky 3125490

Filmogel vytváří diskrétní film, který izoluje pupínek od vnějších vlivů, čistí, působí proti 
bakterii P. acnes a urychluje mizení pupínků. S kyselinou salicylovou a tea tree olejem.

Přesná a hygienická apliakce díky peru se silikonovým hrotem, který je omyvatelný.

Filmogel je vhodný i pod make-up.



NOVINKA

URGO Filmogel® Po bodnutí hmyzem

URGO Filmogel® Stop okusování nehtů

URGO Náplast ve spreji

Indikace: Po bodnutí hmyzem jako jsou komáři, vosy, včely, ovádi, pavouci, 
larvy sametek a mravenci.

Řešení od URGO, které spojuje ochranné filmotvorné a zklidňující vlastnosti. 
Diskrétní a pohodlné řešení: Filmogel® vytváří transparentí a flexibilní film. 

Indikace: Průhledný lak hořké chuti, který zabraňuje okusování nehtů a cucání prstů, 
zabezpečuje péči a ochranu nehtové kůžičky.

Složení: Alkohol, etyhlacetát, ethylcelulóza, olej ze semen skočce obecného (Ricinus 
communis), hydroxypropylchitosan, denatonium-benzoát, tokoferyl-acetát.

Použití: Hořký lak se používá jako klasický lak. Aplikuje se 1x denně na čisté a suché nehty.

Indikace: URGO náplast ve spreji je určena na povrchová poranění, škrábance a odřeniny. 

gel, 3,25 ml

průhledný lak, 9 ml

sprej, 40 ml

1rok

Složení: Ethylacetát, alkohol, nitrocelulóza, isopropylalkohol, olej ze semen skočce obecného (Ricinus communis), 
hydroxypropylcelulóza, olej z pšeničných klíčků (Triticum vulgare), kyselina glycyretinová.

Použití: Naneste přípravek pomocí špachtlicky (součást uzávěru), tak, aby film rovnoměrně pokrýval celou oblast štípance. 
Aplikaci opakujte dle potřeby (obvykle 2-3× denně).
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3 let

3 let

Zklidňuje, chrání a zabraňuje škrábání
Vytváří ochrannou bariéru proti vnějším vlivům (bakterie)
Je voděodolný

Název výrobku PDK

URGO Filmogel® Stop okusování nehtů 

URGO Filmogel® Po bodnutí hmyzem

3405090

URGO Náplast ve spreji 3546895068192

2793181

3802791

Po nanesení vytváří průhledný film, který: chrání ránu jako druhá kůže, podporuje proces hojení.
Vhodná obzvláště na místa ohybu jako jsou lokty nebo kolena.

Složení: Olej z pšeničných klíčků, nitrocelulóza, izpopropanol, etylacetát, 
etanol, ricinový olej, dimethylether.

Použití: Ránu očistěte a osušte. Sprej nastříkejte na ránu ze vzdálenosti 5 - 10 cm 
a nechte 1 minutu zaschnout. Aplikaci opakujte dle potřeby.
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URGO Filmogel® Praskliny

URGO Filmogel® Poškozené nehty

Indikace: Tekuté krytí na ošetření trhlin, prasklin a popraskané kůže na rukou a patách.
Po aplikaci vytváří nenápadný a pružný film, který vytváří vhodné prostředí pro hojení.

Indikace: Filmogel určený k ošetření nehtů poškozených mykózou nebo poraněním.

Chrání před mikrobiologickými, fyzikálními a chemickými vlivy. Obsahuje hydroxypropylchitosan, 
což je polymer přírodní původu, který se aktivně váže na strukturu nehtu a má posilující účinek.

Prostupuje do struktury nehtu, kde:

gel, 3,25 ml

lak, 3,3 ml

3 let

3 let

Složení: Pšenice setá (Triticum vulgare), nitrocelulóza, isopropylalkohol, etylacetát, alkohol, hydroxypropylcelulóza, skočec 
obecný (Ricinus communis).

Použití: Naneste a rozetřete Filmogel pomocí špachtličky (součást uzávěru) tak, aby byla rána rovnoměrně pokrytá. Nechte 
několik vteřin zaschnout. Aplikujte opakovaně, 2-3× denně až do úplného zhojení rány.

Složení: Hydroxypropylchitosan, purifikovaná voda, etanol, konzervační látka: pirocton olamin (Octopirox) 0,5 %.

Použití: Přípravek se nanáší 1× denně na čisté a suché nehty. Použití je velmi snadné, štěteček umožňuje optimální aplikaci na 
povrch nehtu, na kůžičku v okolí a pod okraj nehtu.

Chrání před vnějšími vlivy
Zabraňuje znovuotevření rány
Zmírňuje bolest
Podporuje hojení
Je voděodolný

Čistí, regeneruje a chrání nehet
Stabilizuje strukturu nehtu
Podporuje růst zdravých regenerovaných nehtů

Název výrobku PDK

URGO Filmogel® Praskliny 3406163

URGO Filmogel® Poškozené nehty 3406189
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URGO Prevence mykóz 3v1
Indikace: Biocidní přípravek na nohy a obuv, který zajišťuje kompletní preventivní 
ochranu před plísňovými onemocněními nehtů a meziprstí.

Sprej URGO Prevence mykóz 3v1 je biocidní přípravek, který kombinuje 3 účinky v 1

sprej, 150 ml

Složení: Účinná látka – benzalkonium chlorid.

Použití: Aplikuje se jednou denně přímo na na chodidla nohou a mezi prsty u nohou. Vhodné i k aplikaci 
přímo do obuvi.
URGO Prevence mykóz 3v1 je bidocid. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku. 

Bi
oc

id

Antimykotikum 
Působí proti množení houbovitých mikroorganismů, odstraní 99,99 % 
původců mykóz.

Antiperspirant 
Snižuje potivost nohou, vhodný i jako prevence.

Deodorant 
Svěží mátová vůně účinně zamezuje zápachu nohou a obuvi.

Název výrobku PDK

URGO Prevence mykóz 3 v 1 sprej 150ml 2808518

KATEGORIE 
HIGH TECH NOHY & RUCE

RUCE A NOHY



URGO Bradavice kryoterapie

URGO Pero na odolné bradavice

Indikace: Inovativní kryoterapeutický přípravek pro domácí ošetření běžných a plantárních 
bradavic na rukou a nohou.

1. VOLBA PŘI OŠETŘENÍ BRADAVIC

Indikace: Gel s obsahem TCA na ošetření odolných běžných a plantárních bradavic 
na rukou a nohou.

2. VOLBA V PŘÍPADĚ, ŽE BRADAVICE NEMIZÍ

aerosol, 38 ml

gel, 2 ml

4 let

4 let

Složení: dimethyleter 38 ml

Použití: Hrot aplikátoru umístěte přímo na bradavici. Následně stisknětě dávkovač 3- 5×, dle množství určeného k ošetření 
dané velikosti bradavice.

Složení: účinná látka – 40% TCA (kyselina trichloroctová)

Použití: Pero otevřete otočením uzávěru tak, aby byly obě červené šipky naproti sobě, následně uzávěr sejměte. Po úvodním 
naplnění pera stačí na bradavici aplikovat 1 kapku gelu. Po aplikaci nechte gel na bradavici zaschnout po dobu 10-15 minut. 
Aplikujte 1 kapku gelu, u dospělých 2x denně, u dětí pouze 1x denně. Používejte po dobu 4 dní. 

Název výrobku PDK

URGO Bradavice kryoterapie 38ml 2838093

URGO Pero na odolné bradavice 2ml 3769792

Velikost bradavice VELKÁ: 6 mm a většíSTŘEDNÍ: 3-5 mmMALÁ: 3 mm a menší

Počet dávek/stisků 5 dávek4 dávky3 dávky

HIGH TECH 
NOHY & RUCE

Metoda zmrazení bradavice – profesionální technologie k dispozici pro domácí použití.

Přesný a praktický aplikátor obklopí bradavci a uvolní potřebnou dávku kryogenní tekuti-
ny pro ošetření 3 různých velikostí bradavic. Zabraňuje riziku popálení zdravé pokožky.

K odstranění bradavice dojde v průběhu 10-14 dní.

Praktická aplikace – před použití není třeba výrobek sestavovat, ihned připraven k použití.

Přípravek působí na principu exfoliace, která způsobí olupování pokožky, 
díky čemuž dochází k odstranění viru.

Transparentní hrot pera a modře zbarvený gel umožňují přesnou aplikaci.

Výsledky viditelné již od 1. týdne
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URGO Hojení puchýřů na paty

URGO HOJENÍ PUCHÝŘŮ

HYDROKOLOIDNÍ TECHNOLOGIE 
Hydrokoloidní hmota v kontaktu s exsudátem z rány vytváří bílý vlhký gel, který:

Hydrokoloidní náplast jako druhá kůže

Řada náplastí na puchýře v moderním balení. 
Praktická plastová krabička s uzavíratelným víčkem – ideální do kabelky, posilovny i na cesty.

hydrokoloidní náplasti 5 ks

Dochází k vytvoření optimálních podmínek pro hojení rány - optimální teplota, vlhkost, pH. 

Polyuretanový podklad z polopropustného materiálu je voděodolný, ale zároveň umožňuje ráně „dýchat“. Chrání ránu před 
bakeriemi a vnějšími vlivy. 

Hydrokoloidní náplasti jsou vhodné k ošetření puchýřů a povrchových poranění – škrábance, odřeniny, řezné rány apod. 

Poskytují úlevu od bolesti
Podporují hojení puchýře
Zabraňují tření

Ulevuje od bolesti
Podporuje hojení
Nelepí se na ránu

Snižuje tlak a tření
Ulevuje od bolesti
Podporuje hojení

HYDROKOLOIDNÍ NÁPLASTI

Ochrana proti 
vodě a bakteriím

Umožňuje 
ráně dýchat

Hydrokoloidní gel

Optimální podmínky 
k hojení ve vlhkém 
prostředí

Indikace: Hydrokoloidní náplasti na ošetření puchýřů.

Ergonomicky upravený tvar náplasti se jako druhá kůže přizpůsobí a zaručí vysokou přilnavost. 
Speciálně navržené pro sportovní aktivity – po apliakci zajistí perfektní komfort pro maximální výkon.

Zesílená středová část náplasti poskytuje zvýšenou ochranu proti tření.

ZES
ÍLEN

Á STŘEDOVÁ ČÁST

43 x 72 mm5
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URGO Hojení puchýřů diskrétní

URGO Blisters na puchýře

hydrokoloidní náplasti 5 ks

hydrokoloidní náplasti 6 ks

Poskytují úlevu od bolesti
Podporují hojení puchýře
Zabraňují tření

Poskytují úlevu od bolesti
Podporují hojení puchýře
Používají se také jako prevence vzniku puchýřů

Název výrobku PDK

URGO HOJENÍ PUCHÝŘŮ Diskrétní hydrok. náplast 5ks

URGO HOJENÍ PUCHÝŘŮ Na paty hydrok. nápl. 5ks

3405090

URGO BLISTERS Na puchýře hydrokoloidní náplast 6ks 2936533

3546895010269

Indikace: Hydrokoloidní náplasti na ošetření puchýřů.

Průhledné, velmi diskrétní náplasti na ošetření puchýřů.

Speciálně navržené pro ženy – perfektní zejména do lodiček a otevřených bot.

Indikace: Náplasti s hydrokoloidním polštářkem na ošetření puchýřů.

Ve 2 velikostech vhodných k ošetření různých lokalizací puchýřů. Ekonomické balení.

34 x 59 mm

30 x 76 mm 45 x 72 mm

HYDROKOLOIDNÍ 
NÁPLASTI

Použití: Sejměte průhledný ochranný film (strana označená šipkami). Náplast zahřejte mezi dlaněmi, aby byla ohebnější a se-
jměte ochrannou ozdobnou vrstvu. Umístěte náplast středovou částí na puchýř. Náplast nemá být ponechána na místě déle než 
2-3 dny. Pokud se sama neodlepí, je nutné ji sejmout. Poté nalepte novou náplast dle návodu k použití. 

Použití: Otevřete sáček a vyjměte náplast. Zahřejte ji v rukou, aby byla tvárnější. Odstraňte nejprve jedno ochranné křidélko 
a umístětě náplast na puchýř, který musí být zcela překrytý hydrokoloidním polštářkem. Následně sejměte druhé ochranné 
křidélko. Náplast nemá být ponechána na místě déle než 2-3 dny. Pokud se sama neodlepí, je nutné ji sejmout. Poté nalepte 
novou náplast dle návodu k použití.

5
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HYDROKOLOIDNÍ 
NÁPLASTI

URGO Fast Healing Finger - na prsty

URGO Fast Healing Knee - na kolena

URGO FAST HEALING
Řada hydrokoloidních náplastí na rychlé hojení 

hydrokoloidní náplasti 8 ks

hydrokoloidní náplasti 6 ks

Ulevují od bolesti
Podporují hojení
Nelepí se k ráně

Poskytují úlevu od bolesti
Podporují hojení
Nelepí se k ráně

Indikace: Náplasti s hydrokoloidním polštářkem na ošetření 
řezných poranění, zejména v oblasti prstů, po zastavení krvácení.

Speciální zahnutý tvar náplasti speciálně určený pro ošetření 
povrchových poranění v oblasti prstů. 

Indikace: Náplasti s hydrokoloidním polštářkem na ošetření 
odřenin a škrábenců, po zastavení krvácení. 

Speciální tvar náplasti určený k ošetření odřenin 
v oblasti kolenou, případně loktů.

20 x 72 mm

68 x 68 mm 
(velikost polštářku)

77 x 62 mm 
(velikost polštářku)

Použití: Otevřete sáček a vyjměte náplast. Zahřejte ji v rukou, aby byla tvárnější. Odstraňte nejprve jedno ochranné 
křidélko a umístětě náplast na ránu, která musí být zcela překrytá hydrokoloidním polštářkem. Následně sejměte 
druhé ochranné křidélko. Náplast nemá být ponechána na místě déle než 2-3 dny. Pokud se sama neodlepí, je nutné 
ji sejmout. Poté nalepte novou náplast dle návodu k použití.
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Název výrobku PDK

URGO FAST HEALING-KNEE Na kolena hydrok.nápl.6ks

URGO FAST HEALING FINGER na prsty hydrok.nápl.8ks

3405090

URGO NA ODŘENINY hydrokol. nápl. 7,2x4 cm 5ks 3546895089470

3691301

3616936

URGO Na odřeniny
Indikace: Hydrokoloidní náplasti určené k ošetření 
odřenin, oděrek a škrábanců; po zastavení krvácení. 

Použití: Přiložte náplast na poranění a následně ji přitisknětě a zahřejte dlaní. Náplast poprvé vyměňte 24 hodin po první 
aplikaci, a poté vždy po 48 hodinách nebo pokud se náplast sama odlepí.

Prodej produktu bude ukončen – pouze do doprodání současných zásob. 

Poskytují úlevu od bolesti
Podporují hojení 
Nelepí se k ráně
Hydrokoloidní vrstva po celé ploše náplasti

HYDROKOLOIDNÍ 
NÁPLASTI

hydrokoloidní náplasti 8 ks

hydrokoloidní náplasti 5 ks

hydrokoloidní náplasti 6 ks

40 x 72 mm5
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JAK OŠETŘIT POPÁLENINU?* 
Určeno k ošetření popálenin 1. STUPNĚ a povrchových popálenin 2. STUPNĚ

PROFESIONÁLNÍ LIPIDOKOLOIDNÍ TECHNOLOGIE V NÁPLASTECH PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Ránu oplachujte pod tekoucí vodou (15-25 °C) alespoň 20 minut nebo dokud bolest nezmizí
Osušte a otřete ránu
Zakryjte poraněné místo sterilní gázou, která se nepřilepí k pokožce

1.
2.
3.

LIPIDOKOLOIDNÍ NÁPLASTI
URGO, VÁŠ EXPERT NA OŠETŘENÍ POPÁLENIN A POVRCHOVÝCH RAN

TYLOVÁ SÍŤKA napuštěná 
hydrokoloidními částicemi a vazelínou.
Ulevuje od bolesti a hojí.

POLŠTÁŘEK, který absorbuje exsudát z rány.

*https://www.ameli.fr/assure/sante/urgence/accidents-domestiques/brulures-peau - june 2018 // **Klinická studie provedená u 30 osob, která pomocí video-mikroskopie hodnotila rychlost hojení standardizovaných 
povrchových ran způsobených sukční bublinou. Extrakt ze studie č. 100801 - Laboratoire DERMSCAN.

Měkká a elastická PODKLADOVÁ 
VRSTVA, která chrání ránu. 1.

2.

3.

EPIDERMIZACE RÁNY HODNOCENÍ BOLESTIVOSTI

ŽÁDNÁ
BOLEST

INTENZIVNÍ
BOLEST

2,3 před aplikací URGO Burns Na popáleniny

0,8 po aplikaci URGO Burns Na popáleniny

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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80
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99.4%

Po aplikaci náplasti: 0,8

Škála hodnocení 1-10

Před aplikací náplasti: 2,3
Po 6 dnech používání URGO BURNS
s technologií TLC je epidermizace rány
na úrovni 99,4 %

Epidermizace
v %

Snižuje bolestivost poranění



Sterilní náplasti a síťka na ošetření 
popálenin a povrchových ran

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Indikace: Pro ošetření popálenin 1. stupně, povrchových popálenin 2. stupně a povrchových ran

PROFESIONÁLNÍ LIPIDOKOLOIDNÍ TECHNOLOGIE (TLC)
Klinicky ověřené okamžité zmírnění bolesti a podpora hojení*

Použití náplasti: 

Použití síťky:

Velmi tenká vlákna, která jsou součástí TLC technologie, jsou 
od sebe vzdálená 0,5 mm
- síťka se netřepí, žádné vlákno se nedostane do rány

- nedochází k mokvání pokožky v okolí rány

- nedochází k poničení nově vytvořené tkáně při odstraňování

Podpora hojení: vytváří vhodné prostředí pro hojení rány
Po aplikaci dochází ke zmírnění bolestivosti
- 92% pokles bolestivosti*

- úplné vymizení bolesti u 53 % testovaných osob*

LIPIDOLOIDNÍ 
NÁPLASTI

*Klinická studie provedená u 30 osob, která pomocí video-mikroskopie hodnotila rychlost hojení standardizovaných povrchových ran zpusobených sukcní bublinou. Extrakt ze studie c. 100801 - Laboratoire DERMSCAN.

Zmírňuje bolest ihned po aplikaci*

Urychluje hojení rány díky kombinaci hydrokoloidních částic a vazelíny

Náplast i síťka jsou bezbolestně snímatelné a nelepí se k ráně

Očistěte ránu antiseptickým přípravkem bez alkoholu.

Důkladně osušte sterilním obvazem.

Aplikujte sterilní náplast na postižené místo, tak aby byla celá 
rána zakrytá. Nepoužívejte, pokud je poranění větší než 
samotná sterilní náplast.

Očistěte ránu antiseptickým přípravkem bez alkoholu.

Důkladně osušte sterilním obvazem.

Je-li třeba, dezinfikovanými nůžkami ustřihněte 
požadovaný tvar síťky.

Sterilní síťku aplikujte na poraněné místo.

Poté aplikujte druhou vrstvu, sterilní obvaz, 
který zafixujte pružnou páskou. 

4.
5.

50 x 50 mm
(síťka)

50 x 70 mm
(náplast)

100 x 70 mm
(náplast)

6

6

4

Název výrobku PDK

URGO BURNS Na popáleniny lipidok. nápl. 10x7cm 4ks 

URGO BURNS Na popáleniny lipidok. nápl. 5x7cm 6ks

3405090

URGO BURNS Na popáleniny lipidok. síťka 5x5cm 6ks 2936525

2931799

2936541
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TRADIČNÍ NÁPLASTI
ŘADA TRADIČNÍCH, KLASICKÝCH NÁPLASTÍ NA OCHRANU POVRCHOVÝCH RAN.

Pro pokrytí potřeb 100 % spotřebitelů.

POLŠTÁŘEK NÁPLASTI
Nelepí se k ráně (polštářek je překrytý síťkou)
Absorbuje exsudát z rány
Obsahuje antiseptikum (benzalkonium 
chlorid 960 mg/m²) 

PODKLADOVÁ VRSTVA pro každou situaci a typ pokožky
Prodyšný podklad - pokožka dýchá
Různé formáty – jednotlivě balené i náplasti ke stříhání

Kompletní řada náplastí URGO:
různé podklady pro různé potřeby

PRAKTICKÉ BALENÍ
Náplasti se jednoduše otevírají

Indikace: ochrana povrchových ran

Indikace: Díky obsahu antiseptika v polštářku (benzalkonium chlorid 960 mg/m2) působí náplasti zároveň 
jako antimikrobiální ochrana povrchových ran.
Náplasti s antiseptikem v polštářku jsou zdravotnické prostředky třídy III.

URGO Resistant – odolná náplast

URGO Sensitive-Stretch – náplast na citlivou pokožku

Textilní elastický podklad tělové barvy
Silná přilnavost
Prodyšný podklad

Netkaný pružný podklad tělové barvy
Ideální na místa ohybu (klouby, prsty)
Vysoká tolerance lepící vrstvy k pokožce
Prodyšný podklad

Odolná ve všech situacích

Respektuje citlivou pokožku

NÁPLASTI S OBSAHEM ANTISEPTIKA V POLŠTÁŘKU

20 x 40 mm 20 x 72 mm

1 m x 8 cm

1 m x 6 cm

Nedělená náplast

Nedělená náplast

34 x 72 mm

20 x 40 mm 20 x 72 mm

1 m x 6 cm

Nedělená náplast

• Rodinné balení 60 ks mix: 6 ks 34 x 72 mm, 34 ks 20 x 72 mm, 20 ks 20 x 40 mm
• Velký box (URGO Multiextensible)300 ks: 20 x 72 mm

34 x 72 mm

Kusové náplasti: 20 ks

Kusové náplasti: 20 ks



TRADIČNÍ 
NÁPLASTI

Náplasti bez antiseptika v polštářku jsou zdravotnické prostředky třídy I. 

Pro vzduch propustný polyurethanový podklad
Voděodolný – odolává vodě i bakteriím
Do koupele, bazénu a při koupání v moři
Průhledná náplast

Pěnový prodyšný  podklad tělové barvy
Pohodlná, zesílená náplast

Polyethylenový podklad tělové barvy
Ke krátkodobému kontaktu s vodou 
(např. mytí rukou)
Prodyšný podklad

Přizpůsobené poraněním na prstech a jejich okolí 
Extra dlouhý formát na obmotání kolem prstu
Mašličky na bříška prstů
Pružné a vhodné i pro citlivou pokožku

Odolává vodě

Chrání ránu před nárazy

Chrání při krátkodobém kontaktu s vodou

NÁPLASTI BEZ OBSAHU ANTISEPTIKA V POLŠTÁŘKU

10 x 6 cm

20 x 72 mm

20 x 72 mm 34 x 72 mm

Kusové náplasti: 10 ks

Kusové náplasti: 10 ks

Kusové náplasti: 5 ks

URGO Waterpoof – voděodolná náplast

URGO Ultra Protection – náplast pro maximální ochranu

URGO Aqua Protect – omyvatelná náplast

URGO FINGER – náplasti na prsty

20 x 40 mm 20 x 72 mm

10 cm x 6 cm

Nedělená náplast 10 ks

34 x 72 mm

20 x 120 mm

43 x 73 mm

Kusové náplasti: 20 ks

Kusové náplasti: 10 ks

5



TRADIČNÍ 
NÁPLASTI

URGO Face – náplasti na obličej 

URGO Special Kids Jungle – dětské náplasti

Diskrétně kryjí malé povrchové ranky na obličeji
Kopírují pohyby obličeje
Prodyšná podkladová vrstva 

Dětské náplasti s veselými motivy z džungle
Hypoalergenní
Odolné vůči vodě
Nelepí se na ránu

ø 22 mm 12 x 40 mm

57 x 25 mm

Kusové náplasti: 10 ks

Kusové náplasti: 14 ks

Název výrobku PDK

URGO Face náplasti na obličej 10ks

URGO MULTI-EXTENSIBLE rychloobvaz,20x72mm 300ks

URGO ULTRA PROTECTION Maximální ochrana náplast 10ks

URGO RESISTANT Odolná náplast 1 m x 8 cm

URGO FINGER Náplasti na prsty 10 ks

URGO SENSITIVE Citlivá pokožka náplast familly pack, 60 ks

URGO WATERPROOF Voděodolná náplast Aqf 10x6cm 5ks

URGO RESISTANT Odolná náplast 20 ks

URGO RESISTANT Odolná náplast 1 m x 6 cm

3562619

2664762

2664770

URGO Special Kids JUNGLE Dětská náplast 14ks

URGO WATERPROOF Voděodolná náplast Aquafilm 10ks

URGO AQUA PROTECT Omyvatelná náplast 10cmx6cm 10ks

URGO AQUA PROTECT Omyvatelná náplast 20ks

URGO SENSITIVE Citlivá pokožka náplast 1 m x 6 cm

URGO SENSITIVE Citlivá pokožka náplast 20 ks

3622926

3004984

2664820

2664564

2664812

2664804

3743839

2664754

2664788

2664531

3733855

0458951

Náplasti bez antiseptika v polštářku jsou zdravotnické prostředky třídy I. 

NÁPLASTI BEZ OBSAHU ANTISEPTIKA V POLŠTÁŘKU



Kusové náplasti: 12 ks

KUŘÍ OKA 

SOS CUTS

Název výrobku PDK

URGO SOS CUTS Samolepící obinadlo 3 m x 2,5 cm 3324754

Název výrobku PDK

URGO CORICIDE Náplast na kuří oka 12ks 2931781

URGO Coricide – Náplast na kuří oka

URGO S.O.S Cuts – Samodržící obinadlo 
na zastavení krvácení

Rychlá zástava krvácení pomocí komprese
Snadné odtržení bez nutnosti použít nůžky
Samodržící
Vždy po ruce

Indikace: Ošetření tvrdých, měkkých kuřích ok a mozolů.

Náplasti s obsahem kyseliny salicylové (32 mg) k lokálnímu ošetření kuřích ok a mozolů.

Indikace: Rychlé ošetření krvácejících povrchových řezných ran a dalších drobných poranění.

Složení: aktivní látka – kyselina salicylová 32 mg

Použití: Náplast aplikujte denně, po teplé koupeli nohou. Vyhněte se aplikaci na zdravou pokožku. 
Aplikujte ideálně před spaním. 

Měkký ochranný kroužek zajišťuje 
pohodlí a zamezuje dráždění

Adhezivní vrstva udržuje náplast 
na správném místě

Působení kyseliny salicylové

12

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Použití: Odrolujte požadovanou délku obinadla.

Pro zastavení krvácení narolujte 2-3 otáčky obinadla tak, aby jemně pokrývalo postižené místo.

Uchopte konec obinadla a natahujte až do přetrhnutí.

Obinadlo odstraňte, jakmile se krvácení zastaví nebo maximálně po 30 minutách od aplikace. 

Následně ránu vyčistěte, vydezinfikujte, opláchněte a osušte.

Jestliže je to nutné, aplikujte vhodnou náplast. 

rozměry: šířka 2,5 cm, délka 3 m

20 x 72 mm
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FIXAČNÍ NÁPLASTI

Indikace: Vhodné k fixaci medicínského materiálu, k fixaci různých druhů krytí a ran, a také k fixaci 
obinadel. V praktickém plastovém balení.

URGO FILM – transparentní náplast

URGO FIX – textilní náplast tělová

URGO SYVAL – bílá textilní náplast

URGO PORE – náplast z netkaného textilu

Mikroperforovaná – umožňuje pokožce dýchat
Hypoalergenní, vhodná i pro citlivou pokožku

Hypoalergenní, vhodná i pro citlivou pokožku
Prodyšná
Velmi odolná se silnou adhezivitou

Odolná v každé situaci
Hypoalergenní, vhodná i pro citlivou pokožku
Prodyšná

Hypoalergenní, vhodná i pro citlivou pokožku
Prodyšná
Přizpůsobí se pohybu

Průhledná náplast z omyvatelného transparentního materiálu. 

Textilní náplast tělové barvy 

Bílá textilní náplast s velmi silnou adhezivní vrstvou.

Bílá náplast z netkaného textilu

lze odtrhnout bez použití nůžek

lze odtrhnout bez použití nůžek

lze odtrhnout bez použití nůžek

lze odtrhnout bez použití nůžek

5m x 1,25cm/5m x 2,5cm

5m x 1,25cm/5m x 2,5cm

5m x 1,25cm/5m x 2,5cm
5m x 5cm – Prodej výrobku bude ukončen (pouze do vyprodání zásob).

5m x 1,25cm/5m x 2,5cm
5m x 5cm/5m x 2,5cm s trhátkem – Prodej výrobků bude ukončen (pouze do vyprodání zásob).

Zdravotnické prostředky / třída I



FIXAČNÍ 
NÁPLASTI

URGO Urgostrips – sterilní adhezivní 
chirurgické stehy

Estetické hojení rány
Odolnost proti prasknutí
Vysoká přilnavost
Hypoalergenní – výborná kožní snášenlivost

1 sáček obsahující 10 ks stehů
100 mm x 6 mm

Název výrobku PDK

URGO PORE Náplast netkaný textil 5m x 2.5cm 

URGO FIX Náplast textilní  5mx1.25 cm

URGO SYVAL Textilní náplast bílá 5mx1.25cm

URGO PORE Náplast netkaný textil  5mx1.25cm 

URGO PORE Nápl. net. textil 5m x 2.5 cm s trhátkem

URGO FILM Transparentní náplast 5mx2.5cm

URGO FILM Transparentní náplast 5mx1.25cm

8594029690851

4094893URGO PORE Náplast netkaný textil 5mx5cm

URGO FIX Náplast textilní 5mx2.5 cm 

URGO STRIPS Fixační nápl. stehy 100x6mm 10ks

URGO SYVAL Textilní náplast bílá 5mx2.5cm 

URGO SYVAL Textilní náplast bílá 5mx5cm 

4157484

2995240

2995232

8594029691490

8594029690868

4094927

4302262

4276052

8594029691483

8594029690875

Indikace: K rychlému a sterilnímu uzavření povrchových ran a chirurgických 
řezů po malých zákrocích (do 2,5 cm).

1.
2.

3.

Použití: Nalepte paralelně 2 stehy podél každé strany rány. 

Třetí steh nalepte na jeden okraj rány a mírným tahem jej přeneste 
a nalepte napříč rány tak, aby došlo k přitažení okrajů rány k sobě, 
aniž by došlo k jejich překrytí. Stejným způsobem nalepte další 
stehy, dokud není rána zcela uzavřena.

Nakonec naneste další 2 stehy křížem k upevnění stehů. Stehy 
ponechte na místě 3 až 4 dny, dokud neodpadnou nebo přestanou 
být funkční. Vyměňte stejným postupem, dokud se rána zcela 
nezhojí.
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POOPERAČNÍ KRYTÍ

URGO Optiskin pooperační náplast

URGO Urgosterile sterilní náplasti

Sterilní – sterilizováno etylen oxidem
Voděodolné – podklad náplasti z průhledého polyuretanu
Polopropustné – ráda může dýchat
Vysoká tolerance pokožky k lepící vrstvě
Polštářek náplasti je pokryt mikrofilmem – nelepí se k ráně

Sterilní – sterilizováno etylen oxidem
Náplasti z bílé netkané textilie (polyester)
Elastické  - přizpůsobí se kloubům a pohybům pokožky
Vysoká tolerance pokožky k lepící vrstvě
Polštářek náplasti je pokryt mikrofilmem – nelepí se k ráně

Indikace: Krytí určené k ochraně chirurgických a povrchových ran (šité rány, místa vpichu, řezné rány 
a apod.), dále také k zakrytí zdravotnických pomůcek (sondy, dreny).

Indikace: Krytí určené k ochraně chirurgických a povrchových ran (šité rány, místa vpicu, řezné rány 
a apod.), dále také k zakrytí zdravotnických pomůcek (sondy, dreny).

5,3 cm x 8 cm (velikost polštářku 3,5 x 2,87 cm)

5,3 cm x 8 cm (velikost polštářku 3,5 x 2,87 cm)

10 x 7 cm (velikost polštářku 7x 3,5 cm)

10 x 7 cm (velikost polštářku 7x 3,5 cm)

15 x 9 cm (velikost polštářku 11,3 x 4,6 cm)10

10

10

10

5



POOPERAČNÍ 
KRYTÍ

URGO Sterilní komprese

Hydrofilní 100% bavlněný gázový kompres
17 vláken, 8 vrstev
Vysoce absorbční
Hypoalergenní
Sterilní – sterilizováno etylen oxidem
Balené v sáčcích – každý sáček obsahuje 2 ks

Zdravotnické prostředky / třída I sterilní

Název výrobku PDK

URGO Steril.komprese bavl.10x10cm 10sáčků á 2ks

URGO OPTISKIN Pooperační nápl.transp. 15x9cm 5ks

URGO Steril.komprese bavl.7.5x7.5cm 10sáčků á 2ks

URGO OPTISKIN Pooperační nápl.transp.10x7cm 10ks

URGO OPTISKIN Pooperační nápl.transp.5.3x8cm 10ks

3546895015035URGO URGOSTERILE Sterilní náplast 5,3cmx8cm 10ks

URGO URGOSTERILE Sterilní náplast 10cmx7cm 10ks

3551802

3551786

3551778

3546895015042

3715944

3551794

Indikace: Krytí povrchových ran, čištění ran.

Složení

Kapacita absorpce

Váha

Počet vrstev složené

Velikost složené 
+-7% nesložené

10 x 10 cm 
20 x 40 cm

7,5 x 7,5 cm 
15 x 30 cm

8

100% bavlna (17 vláken)

≥ 10 g/g

≥ 23 g/m2

8

10 7,5 x 7,5 cm 10 sáčků

10 10 x 10 cm 10 sáčků



PODOLOGIE

URGO Corn Protectors – návleky na prsty

URGO Bunion Protector – návlek na hallux valgus

Chrání před otlaky a třením

Snadno se nasazují, dokonale sedí v botě

S obsahem hydratačního oleje pro zjemnění pokožky 
(například v případě kuřího oka)

Mírní bolest v místě vbočení

Zmírňuje tlak a tření

Výborně pasuje do obuvi

Lze prát v pračce

Univerzální velikost (37-43), vhodný na pravou i levou nohou

Indikace: Ochrana prstů na nohou – kuří oka, kladívkové prsty.

Diskrétní silikonové návleky na ochranu prstů na nohou.

Indikace: Ochrana vbočeného palce.

Elastický ochranný návlek z měkkého a pružného materiálu,mírní bolest 
a vytváří ochrannou bariéru proti tlaku a tření v místě vbočení. Obsahuje 
polymerový gel k prevenci otlaků.

Obsah balení: 4 ks ochranných návleků

Obsah balení: 1 návlek na vbočený palec

Název výrobku PDK

URGO CORN PROTECTOR Návleky na prsty 4ks 3302636

URGO BUNION PROTECTOR Návlek na Hallux Valgus 1ks 3302644

PODOLOGIE
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PODLAHOVÝ STOJAN VARIO

STOJAN 
VARIO

200 cm výška, včetně top karty 
180 cm výška, bez top karty

65 cm šířka s bočnicemi 
50 cm šířka bez bočnic

40
 cm

 hl
ou

bk
a

Moderní design
Vylepšená funkčnost
Bočnice lze umístit dvěma způsoby - buď směřují do stran nebo dopředu.


