
Primarna skupina Značilnosti skupine Uporaba Lastniško ime

Alternativ

na 

skupina

Anti-

mikrob

na 

obloga

Podskupina 

(dodatki)

Za količino 

izločka

Potre

ba po 

seku

ndarn

i 

alginati Biatain Alginate obloge z dodatkom 

hidrokoloidov

zmerno do močno da

alginati Kaltostat zmerno do močno da

alginati Melgisorb Ag da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno da

alginati Melgisorb Plus zmerno do močno da

alginati Silvercel Hydro-Alginate da obloge z dodatkom 

srebra in 

hidrokoloidov

zmerno do močno da

alginati Silvercel Non-Adherent da obloge z dodatkom 

srebra in 

hidrokoloidov

zmerno do močno da

alginati Sorbalgon zmerno do močno da

alginati Suprasorb A zmerno do močno da

Suprasorb A PRO zmerno do močno da

alginati Suprasorb A+Ag da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno da

Suprasorb PRO+Ag da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno da

alginati Tegaderm Alginate Ag da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno da

Tegaderm High Integrity 

Alginate

zmerno do močno da

Vivamel alginat medene 

obloge

da obloge z dodatkom 

medu

zmerno do močno da

Močno vpojne obloge, 

običajno iz natrijevih 

in/ali kalcijevih soli (rjavih 

morskih alg). Vpijajo 

izločke, pri čemer tvorijo 

mehak gel. Lahko so 

samostojni, nanešeni na 

druge materiale ali le 

dodatek drugih sodobnih 

oblog. Pogosto v obliki 

polnil za žepe in globlje 

rane. Vsebujejo lahko 

dodatke, kot so 

hidrokoloidi, srebro, med 

ali kombinacijo različnih 

dodatkov. 

Zaradi izmenjave ionov 

imajo nekatere tudi 

dokazan hemostatski 

učinek.

Za rane z zmernim do 

močnim izločanjem, 

predvsem V kombinaciji 

z antimikrobnimi sredstvi 

za okužene rane. Ali, kjer 

dokazano, za rane z 

biofilmom. Za rahlo 

krvaveče rane, kjer se 

pričakuje več izločka. 



biocelulozne 

obloge

Suprasorb X brez do zmerno da

biocelulozne 

obloge

Suprasorb X+PHMB da obloge z dodatkom 

PHMB

brez do zmerno da

filmi Hydrofilm brez do malo ne

filmi Mepitel Film obloge s 

silikonom

brez do malo ne

Mepore Film ne

Suprasorb F brez do malo ne

filmi XTRATA rola brez do malo ne

gelirajoče obloge Aquacel Ag da obloge z dodatkom 

srebra

malo do močno da

gelirajoče obloge Aquacel Ag+ Extra da obloge z dodatkom 

srebra in 

dezinficiensov

malo do močno da

gelirajoče obloge Aquacel Extra malo do močno da

gelirajoče obloge Aquacel Foam Adhesive pene malo do močno ne

Izjemno tanke 

poliuretanske 

membrane, omogočajo 

izmenjavo plinov, ne 

prepuščajo 

mikroorganizmov in 

izločkov. Omogočajo 

akumulacijo mediatorjev 

celjenja na površini rane. 

Kot primarna obloga za 

rane z malo izločka v fazi 

epitelizacije.

Hidroaktivne obloge iz 

biosintetizirane celuloze, 

ki uravnavajo vlažnost 

rane in blažijo bolečino. 

Lahko vsebujejo  

antimikrobni dodatek.

Za rane z malo do 

zmernim izločanjem v 

vnetni in proliferativni 

fazi. Z antimikrobnim 

dodatkom za okužene 

rane. 

Obloge iz visoko vpojnih 

vlaken, ki ob stiku z 

izločkom tvorijo gel. So 

samostojne vlaknaste 

obloge, ki lahko 

vsebujejo dodatke, ali pa 

so kombinirane z drugimi 

materiali (predvsem 

peno). Vzdržujejo vlažno 

okolje  ter vpijajo izloček. 

Odvisno od sestave in 

dodatkov nekatere 

zmanjšujejo bakterijsko 

breme, delujejo 

antimikrobno in vplivajo 

na biofilm. 

Za rane v fazi vnetja in 

proliferacije, predvsem z 

zmernim do močnim 

izločanjem. Nekatere 

antimikrobne obloge  

dokazano primerne za 

rane z biofilmom in 

okužene rane. 



gelirajoče obloge Aquacel Foam Non 

Adhesive

pene malo do močno da fiksacija

gelirajoče obloge Exufiber zmerno do močno da

Exufiber Ag zmerno do močno da

Suprasorb Liquacel zmerno do močno da

gelirajoče obloge Suprasorb Liquacel Ag da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno da

hidrogeli Comfeel Purilon obloge z dodatkom 

alginatov  in 

hidrokoloidov

malo do zmerno da

hidrogeli Cutimed Gel malo do zmerno da

hidrogeli Granugel obloge z dodatkom 

pektina

brez do malo da

hidrogeli HydroTac tranparent brez do malo da

hidrogeli HydroTac tranparent 

comfort

brez do malo ne

hidrogeli Hydrosorb Gel obloge z dodatkom 

Ringerjeve 

raztopine

brez do malo da

hidrogeli Nu-Gel obloge z dodatkom 

alginatov

malo do močno da

hidrogeli Suprasorb G  (dressing) malo do zmerno da

hidrogeli Suprasorb G (gel) obloge z dodatkom 

hidrokoloidov

malo do zmerno da

hidrogeli Tegaderm Hydrogel 

Wound Filler
brez do malo da

Obloge iz visoko vpojnih 

vlaken, ki ob stiku z 

izločkom tvorijo gel. So 

samostojne vlaknaste 

obloge, ki lahko 

vsebujejo dodatke, ali pa 

so kombinirane z drugimi 

materiali (predvsem 

peno). Vzdržujejo vlažno 

okolje  ter vpijajo izloček. 

Odvisno od sestave in 

dodatkov nekatere 

zmanjšujejo bakterijsko 

breme, delujejo 

antimikrobno in vplivajo 

na biofilm. 

Za rane v fazi vnetja in 

proliferacije, predvsem z 

zmernim do močnim 

izločanjem. Nekatere 

antimikrobne obloge  

dokazano primerne za 

rane z biofilmom in 

okužene rane. 

Obloge z visoko 

vsebnostjo vode, 

pogosto z dodatki, 

nekatere tudi z 

antimikrobnimi.  So v 

amorfni obliki, kot trdne 

obloge, ki se spremenijo 

v gel ob stiku z izločkom, 

ali kot dodatek  oblogam. 

Rani dodajajo vlažnost, 

nekateri tudi vpijajo. 

Mehčajo mrtvine in 

obloge in omogočajo 

avtolizo. Pogosto blažilni 

učinek na bolečine.  

Nekatere zaradi 

antimirkobnih dodatkov 

dokazano učinkujejo na 

bakterije in biofilm.

Za rane, ki potrebujejo 

dodatno vlažnost, za 

rane z mrtvinami in 

oblogami, za 

zagotavljanje vlažnega 

okolja pri ranah, ki malo 

izločajo ali so izsušene. 

Tiste z antimikrobnimi 

dodatki primerni za 

okužene rane in rane z 

biofilmom. 



hidrokoloidi Comfeel Plus obloge z dodatkom 

alginatov 

malo do zmerno ne

hidrokoloidi Comfeel Plus 

Transparent

malo do zmerno ne

hidrokoloidi Cutimed Hydro B malo do zmerno ne

hidrokoloidi Cutimed Hydro L brez do malo ne

hidrokoloidi Granuflex obloge z dodatkom 

pektina, želatine

brez do zmerno ne

hidrokoloidi Bordered Granuflex obloge z dodatkom 

pektina, želatine, 

stanjšan rob

brez do zmerno ne

hidrokoloidi Granuflex Extra Thin obloge z dodatkom 

pektina, želatine

brez do zmerno ne

hidrokoloidi HydroColl malo do zmerno ne

hidrokoloidi HydroColl Thin malo do zmerno ne

hidrokoloidi Suprasorb H Standard malo do zmerno ne

hidrokoloidi Suprasorb H Thin malo do zmerno ne

Tegaderm Hydrocolloid malo do zmerno ne

Tegaderm Hydrocolloid 

Thin
malo do zmerno ne

kolagenske obloge Promogran malo do močno daObloge iz naravnega 

kolagena. Stimulirajo 

tvorbo novega kolagena, 

zmanjšujejo delovanje 

proteaz,  podpirajo 

celično migracijo. Lahko 

so kombinirane z drugimi 

materiali (npr. 

regenerirano oksidirano 

celulozo) in/ ali z  

antimikrobnimi dodatki.

Za rane, ki ne 

napredujejo. V vnetni ali 

proliferativni fazi,  z 

dodatkom antimikrobnih 

sredstev za okužene 

rane. 

Hidrofilne obloge  iz 

hidrokoloidnih snovi, kot 

so karboksimetil celuloze 

(CMC),  želatina, pektini, 

ki pri stiku z izločkom 

rane tvorijo gel. Pogosto 

okluzivne, nekatere z 

dodatki za povečanje 

vpojnosti. Lahko tudi kot 

pasta, ali kot dodatki 

hidrogelom ali drugim 

oblogam. So tanke ali 

debele, brez roba ali z 

lepljivim robom, klasičnih 

ali posebnih oblik (za 

trtico).

Zagotavljajo vlažno 

okolje, okluzivne tudi 

hipoksično okolje, kar 

pozitivno vpliva na 

epitelizacijo  in 

angiogenezo. Ščitijo 

okolno kožo. 

Za rane z malo do 

zmernim izločanjem v 

vnetni in proliferativni 

fazi. Za zaščito ranljivih 

površinskih 

epitelizirajočih ran in 

ogrožene kože. 



kolagenske obloge Promogran Prisma da obloge z dodatkom 

srebra

malo do močno da

kolagenske obloge Suprasorb C malo do močno da

kontaktne mrežice Adaptic obloge z dodatkom 

vazelina

malo do zmerno da

kontaktne mrežice Adaptic Digit Non-

Adherent

obloge s 

silikonom

malo do zmerno ne

kontaktne mrežice Adaptic Digit Toe obloge s 

silikonom

malo do zmerno ne

kontaktne mrežice Adaptic Touch obloge s 

silikonom

malo do zmerno da

kontaktne mrežice Atrauman obloge z dodatkom 

trigliceridov

malo do zmerno da

kontaktne mrežice Atrauman Ag da obloge z dodatkom 

srebra

malo do zmerno da

kontaktne mrežice Atrauman Silicone obloge s 

silikonom

malo do zmerno da

kontaktne mrežice Cuticell obloge z dodatkom 

lanolina

malo do zmerno da

kontaktne mrežice Cuticell Classic obloge z dodatkom 

vazelina

malo  do zmerno da

kontaktne mrežice Cuticell Contact obloge s 

silikonom

malo do zmerno da

kontaktne mrežice Cutimed Sorbion Plus malo do zmerno da

kontaktne mrežice Grassolind obloge z dodatkom 

vazelina

malo do zmerno da

Obloge iz naravnega 

kolagena. Stimulirajo 

tvorbo novega kolagena, 

zmanjšujejo delovanje 

proteaz,  podpirajo 

celično migracijo. Lahko 

so kombinirane z drugimi 

materiali (npr. 

regenerirano oksidirano 

celulozo) in/ ali z  

antimikrobnimi dodatki.

Za rane, ki ne 

napredujejo. V vnetni ali 

proliferativni fazi,  z 

dodatkom antimikrobnih 

sredstev za okužene 

rane. 

Za boleče rane in rane z 

ranljivim tkivom v vnetni 

in proliferativni fazi, z 

malo do zmerno izločka. 

Z dodatki antimikrobnih 

učinkovin za okužene 

rane. 

Mrežice iz različnih 

nosilnih materialov, 

pogosto z dodatki za 

dodatno zaščito ran ali z 

antimikrobnim  

delovanjem. 

Preprečujejo sprijemanje 

sekundarnih oblog z rano 

in omogočajo prehod 

izločka v sekundarno 

oblogo, obenem pa rano 

ščitijo. 



kontaktne mrežice Inadine netkane/tk

ane obloge 

z dodatki

da obloge z dodatkom 

povidon jodida

malo do močno da

 kontaktne mrežice  Lomatuel H  obloge z dodatkom 

vazelina 

 malo do zmerno da

 Lomatuel H PRO  ne  obloge z dodatkom 

vazelina 

 malo do zmerno da

kontaktne mrežice Mepitel obloge s 

silikonom

obloge s silikonom srednje do veliko

da

kontaktne mrežice Mepitel One obloge s 

silikonom

obloge s silikonom srednje do veliko da

medene obloge Vivamel contact medene 

obloge

da obloge z dodatkom 

medu

malo do zmerno da

medene obloge Vivamel alginat alginati da obloge z dodatkom 

medu

zmerno do močno da

Vivamel contact kontaktne 

mrežice

da obloge z dodatkom 

medu

malo do zmerno da

medene obloge Vivamel medicinski med da brez do zmerno da

Vivamel Protect pene da obloge z dodatkom 

medu

malo do zmerno ne

obloge s silikonom Adaptic Digit Non-

Adherent

kontaktne 

mrežice

malo do zmerno ne

obloge s silikonom Adaptic Digit Toe kontaktne 

mrežice

malo do zmerno ne

Za boleče rane in rane z 

ranljivim tkivom v vnetni 

in proliferativni fazi, z 

malo do zmerno izločka. 

Z dodatki antimikrobnih 

učinkovin za okužene 

rane. 

Stična plast z rano je 

prevlečena s silikonom, 

ki je hidrofoben material, 

zato se z rano ne sprime. 

Ščitijo rane, omogočajo 

neboleče menjave 

obloge brez poškodbe 

novo nastalega tkiva, 

preprečujejo bolečine in 

maceracijo okolne kože. 

Na voljo v različnih 

oblikah (pene, kontaktne 

mrežice, filmi),v različnih 

debelinah, brez ali z 

dodatnim robom, ter z 

antimikrobnimi dodatki.  

Za rane, ki so boleče, 

ranljive, z ranljivo in za 

maceracijo ogroženo 

okolno kožo v vnetni in 

proliferatini fazi, z malo 

do močno količino 

izločkov (odvisno od 

oblike). Za okužene 

rane, kadar vsebujejo 

antimikrobne dodatke. 

Mrežice iz različnih 

nosilnih materialov, 

pogosto z dodatki za 

dodatno zaščito ran ali z 

antimikrobnim  

delovanjem. 

Preprečujejo sprijemanje 

sekundarnih oblog z rano 

in omogočajo prehod 

izločka v sekundarno 

oblogo, obenem pa rano 

ščitijo. 

Vsebujejo medicinski 

med v samostojni obliki 

(v tubi) ali v kombinaciji z 

različnimi materiali.  Med 

deluje antimikrobno na 

širok spekter 

mikroorganizmov, 

vključno z rezistentnimi 

sevi. Spodbuja 

avtolitičen debridement, 

deluje protivnetno in 

preprečuje neprijeten 

vonj. 

Za rane z mrtvinami in 

oblogami, za  rane v 

vnetni fazi ter za 

okužene rane, za 

granulirajoče rane. 



obloge s silikonom Adaptic Touch kontaktne 

mrežice

malo do zmerno da

obloge s silikonom Atrauman Silicone kontaktne 

mrežice

malo do zmerno da

obloge s silikonom Biatain Silicone pene obloge z dodatkom 

SAP

zmerno do močno ne

obloge s silikonom Biatain Silicone Ag pene da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno ne

obloge s silikonom Biatain Silicone Lite pene zmerno ne

obloge s silikonom Cuticell  Contact kontaktne 

mrežice

malo do zmerno da

obloge s silikonom Cutimed Siltec pene obloge z dodatkom 

SAP

zmerno do močno da

obloge s silikonom Cutimed Siltec Sorbact pene da obloge z  dodatkom 

DACC in SAP

zmerno do močno ne

obloge s silikonom Mepilex PU pene 

braz roba

zmerno do močno ne

Mepilex XT PU pene 

braz roba

gost izložek, 

zmerno do  

močno

ne

obloge s silikonom Mepilex Ag PU pene 

braz roba

da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno ne

obloge s silikonom Mepilex Border Flex Oval sestavljen

e obloge s 

PU peno z 

zmerno do močno ne

obloge s silikonom Mepilex Border Ag PU pene z 

robom

da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno ne

obloge s silikonom Mepilex Border Flex sestavljen

e obloge s 

PU peno z 

robom- 

zmerno do močno ne

Stična plast z rano je 

prevlečena s silikonom, 

ki je hidrofoben material, 

zato se z rano ne sprime. 

Ščitijo rane, omogočajo 

neboleče menjave 

obloge brez poškodbe 

novo nastalega tkiva, 

preprečujejo bolečine in 

maceracijo okolne kože. 

Na voljo v različnih 

oblikah (pene, kontaktne 

mrežice, filmi),v različnih 

debelinah, brez ali z 

dodatnim robom, ter z 

antimikrobnimi dodatki.  

Za rane, ki so boleče, 

ranljive, z ranljivo in za 

maceracijo ogroženo 

okolno kožo v vnetni in 

proliferatini fazi, z malo 

do močno količino 

izločkov (odvisno od 

oblike). Za okužene 

rane, kadar vsebujejo 

antimikrobne dodatke. 



Mepilex Border HEEL sestavljen

e obloge s 

PU peno z Mepilex Border Flex 

Sacrum

sestavljen

e obloge s 

PU peno z obloge s silikonom Mepilex Border Flex Lite PU pene malo do zmerno ne

obloge s silikonom Mepilex EM PU pene malo do zmerno ne

obloge s silikonom Mepilex Transfer PU pena 

brez 

zaščitnega 

filma - 

zmerno do močno da

obloge s silikonom Mepilex Transfer Ag PU pena 

brez 

zaščitnega 

filma - 

da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno da

obloge s silikonom Mepitel kontaktne 

mrežice

malo do zmerno

da

obloge s silikonom Mepitel Film filmi brez do malo ne

obloge s silikonom Mepitel One kontaktne 

mrežice

malo do zmerno da

RespoSorb Silicone obloge s 

silikonom

zmerno do močno da

RespoSorb Silicone 

Border

obloge s 

silikonom

zmerno do močno ne

Suprasorb P Sensitive 

Border

pene zmerno do močno ne

obloge s silikonom Suprasorb P Silicone 

Bordered

pene zmerno do močno ne

Suprasorb P Sensitive 

Border Lite

pene malo do zmerno ne

Suprasorb P Silicone 

Non-Bordered

pene zmerno do močno da

Stična plast z rano je 

prevlečena s silikonom, 

ki je hidrofoben material, 

zato se z rano ne sprime. 

Ščitijo rane, omogočajo 

neboleče menjave 

obloge brez poškodbe 

novo nastalega tkiva, 

preprečujejo bolečine in 

maceracijo okolne kože. 

Na voljo v različnih 

oblikah (pene, kontaktne 

mrežice, filmi),v različnih 

debelinah, brez ali z 

dodatnim robom, ter z 

antimikrobnimi dodatki.  

Za rane, ki so boleče, 

ranljive, z ranljivo in za 

maceracijo ogroženo 

okolno kožo v vnetni in 

proliferatini fazi, z malo 

do močno količino 

izločkov (odvisno od 

oblike). Za okužene 

rane, kadar vsebujejo 

antimikrobne dodatke. 



Suprasorb P Sensitive 

Non-Border

pene zmerno do močno da

obloge s silikonom Tegadern Silicone Foam pene malo do močno ne

pene Aquacel Foam Adhesive gelirajoče 

obloge

obloge s hidrofibro, 

silikonskim lepilnimi 

robm

malo do močno, 

zaščita kože

ne

pene Aquacel Foam Non 

Adhesive

gelirajoče 

obloge

obloge s hidrofibro, 

brez leplinega roba

malo do močno, 

zaščita kože

da

pene Biatain AD zmerno do močno ne

pene Biatain Ag AD da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno ne

pene Biatain Ag NA da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno da

pene Biatain IBU obloge z dodatkom 

ibuprofena

zmerno do močno da

pene Biatain NA zmerno do močno da

pene Biatain Silicone obloge s 

silikonom

obloge z dodatkom 

SAP

zmerno do močno ne

pene Biatain Silicone Ag obloge s 

silikonom

da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno ne

pene Biatain Silicone Lite obloge s 

silikonom

zmerno ne

pene Cutimed Cavity zmerno do močno da

pene Cutimed Siltec obloge s 

silikonom

obloge z dodatkom 

SAP

zmerno do močno da

pene Cutimed Siltec Sorbact obloge s 

silikonom

da obloge z  dodatkom 

DACC in SAP

zmerno do močno ne

pene HydroTac obloge z dodatkom 

hidrogela

malo do zmerno da

Stična plast z rano je 

prevlečena s silikonom, 

ki je hidrofoben material, 

zato se z rano ne sprime. 

Ščitijo rane, omogočajo 

neboleče menjave 

obloge brez poškodbe 

novo nastalega tkiva, 

preprečujejo bolečine in 

maceracijo okolne kože. 

Na voljo v različnih 

oblikah (pene, kontaktne 

mrežice, filmi),v različnih 

debelinah, brez ali z 

dodatnim robom, ter z 

antimikrobnimi dodatki.  

Za rane, ki so boleče, 

ranljive, z ranljivo in za 

maceracijo ogroženo 

okolno kožo v vnetni in 

proliferatini fazi, z malo 

do močno količino 

izločkov (odvisno od 

oblike). Za okužene 

rane, kadar vsebujejo 

antimikrobne dodatke. 

Za rane z izločanjem v 

vseh fazah celjenja- 

sposobnost vpijanja 

odvisna od oblike. V 

kombinaciji z 

antimikrobnimi dodatki 

za okužene rane, v 

kombinaciji z dodatkom 

ibuprofena za boleče 

rane

Običajno narejene iz 

poliuretanov, lahko tudi 

iz drugih materialov. 

Debele ali tanke, z 

različnim številom slojev, 

z lepljivim robom ali brez, 

klasičnih oblik ali 

posebnih oblik za bolj 

zahtevne anatomske 

predele ( npr. za križnico, 

peto, komolec), brez 

dodatkov ali z zelo 

raznolikimi dodatki- 

antimikrobnimi sredstvi, 

silikonsko stično plastjo, 

hidrogelom, 

protibolečinskim 

sredstvom, gelirajočimi 

vlakni in z drugimi 

dodatki. Glavni namen je 

vpijanje in uravnavanje 

vlažnosti rane. Rani 

nudijo tudi toplotno 

izolacijo in dodatno 

zaščito. 



pene HydroTac Comofort obloge z dodatkom 

hidrogela

malo do zmerno ne

pene Lyofoam Max zmerno do močno da

obloge s silikonom Mepilex PU pene 

braz roba

zmerno do močno ne

Mepilex XT PU pene 

braz roba

gost izložek, 

zmerno do  

močno

ne

obloge s silikonom Mepilex Ag PU pene 

braz roba

da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno ne

obloge s silikonom Mepilex Border Flex Oval sestavljen

e obloge s 

PU peno z 

zmerno do močno ne

obloge s silikonom Mepilex Border Ag PU pene z 

robom

da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno ne

obloge s silikonom Mepilex Border Flex sestavljen

e obloge s 

PU peno z 

robom- 

zmerno do močno ne

Mepilex Border HEEL sestavljen

e obloge s 

PU peno z 

zmerno do močno

Mepilex Border Flex 

Sacrum

sestavljen

e obloge s 

PU peno z 

zmerno do močno

obloge s silikonom Mepilex Border Flex lite PU pene malo do zmerno ne

obloge s silikonom Mepilex EM PU pene malo do zmerno ne

obloge s silikonom Mepilex Transfer PU pena 

brez 

zaščitnega 

filma - 

zmerno do močno da

Za rane z izločanjem v 

vseh fazah celjenja- 

sposobnost vpijanja 

odvisna od oblike. V 

kombinaciji z 

antimikrobnimi dodatki 

za okužene rane, v 

kombinaciji z dodatkom 

ibuprofena za boleče 

rane

Običajno narejene iz 

poliuretanov, lahko tudi 

iz drugih materialov. 

Debele ali tanke, z 

različnim številom slojev, 

z lepljivim robom ali brez, 

klasičnih oblik ali 

posebnih oblik za bolj 

zahtevne anatomske 

predele ( npr. za križnico, 

peto, komolec), brez 

dodatkov ali z zelo 

raznolikimi dodatki- 

antimikrobnimi sredstvi, 

silikonsko stično plastjo, 

hidrogelom, 

protibolečinskim 

sredstvom, gelirajočimi 

vlakni in z drugimi 

dodatki. Glavni namen je 

vpijanje in uravnavanje 

vlažnosti rane. Rani 

nudijo tudi toplotno 

izolacijo in dodatno 

zaščito. 



obloge s silikonom Mepilex Transfer Ag PU pena 

brez 

zaščitnega 

filma - 

da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno da

pene PermaFoam Classic PU pena zmerno do močno da

pene PermaFoam Classic 

Comfort

PU pena z 

lepilnim 

robom

zmerno do močno ne

pene Suprasorb P +PHMB da obloge z dodatkom 

PHMB

zmerno do močno da

Suprasorb P adhesive zmerno do močno ne

Suprasorb P non-

adhesive

zmerno do močno da

pene Suprasorb P Silicone 

Bordered

obloge s 

silikonom

zmerno do močno ne

pene Suprasorb P Silicone 

Non-Bordered

obloge s 

silikonom

zmerno do močno da

pene Tegaderm High 

Performance Foam 

Adhesive

malo do močno ne

Tegaderm High 

Performance Foam Non-

Adhesive

malo do močno da

Tegadern Silicone Foam obloge s 

silikonom

malo do močno ne

pene Vivamel Protect medene 

obloge

da obloge z dodatkom 

medu

malo do zmerno ne

Za rane z izločanjem v 

vseh fazah celjenja- 

sposobnost vpijanja 

odvisna od oblike. V 

kombinaciji z 

antimikrobnimi dodatki 

za okužene rane, v 

kombinaciji z dodatkom 

ibuprofena za boleče 

rane

Običajno narejene iz 

poliuretanov, lahko tudi 

iz drugih materialov. 

Debele ali tanke, z 

različnim številom slojev, 

z lepljivim robom ali brez, 

klasičnih oblik ali 

posebnih oblik za bolj 

zahtevne anatomske 

predele ( npr. za križnico, 

peto, komolec), brez 

dodatkov ali z zelo 

raznolikimi dodatki- 

antimikrobnimi sredstvi, 

silikonsko stično plastjo, 

hidrogelom, 

protibolečinskim 

sredstvom, gelirajočimi 

vlakni in z drugimi 

dodatki. Glavni namen je 

vpijanje in uravnavanje 

vlažnosti rane. Rani 

nudijo tudi toplotno 

izolacijo in dodatno 

zaščito. 



poliakrilatne vlažne 

obloge

Obloge, ki vsebujejo z 

Ringerjevo raztopino 

navlažene poliakrilate v 

matrici znotraj ovoja.  Ob 

stiku z izločkom rane 

sproščajo Ringerjevo 

raztopino  v rano in 

vpijajo izloček. 

Spodbujajo avtolizo 

mrtvin ter čiščenje rane 

in  delujejo protivnetno. 

Za rane z mrtvinami,  

nevitalnimi in fibrinskimi 

oblogami, za  rane v 

vnetni fazi z malo do 

veliko izločka.

HydroClean Advance hidrogeli obloge z dodatkom 

Ringerjeve 

raztopine

brez do močno da

polimerne 

membrane

Polymem  WIC brez do močno da

polimerne 

membrane

Polymem  WIC Silver da obloge z dodatkom 

srebra

brez do močno da

polimerne 

membrane

Polymem Film brez do zmerno ne

polimerne 

membrane

Polymem Finger brez do zmerno da

polimerne 

membrane

Polymem MAX zmerno do močno da

polimerne 

membrane

Polymem MAX Film zmerno do močno ne

polimerne 

membrane

Polymem MAX Silver da obloge z dodatkom 

srebra

zmerno do močno da

polimerne 

membrane

Polymem Non- Adhesive brez do zmerno da

Polymem Silicon Border 

(#8)

obloge s 

silikonom

brez do zmerno ne

Polymem Silicon Border 

Silver (#5)

obloge s 

silikonom

da obloge z dodatkom 

srebra

brez do zmerno ne

Obloge, ki v 

poliuretanskem  matriksu 

vsebujejo čistilno 

sredstvo, glicerin ter 

kopolimer škroba. 

Spodbujajo čiščenje in 

avtolitični debridement, 

delujejo protivnetno in 

protibolečinsko, lahko 

vsebujejo antimikrobno 

komponento (srebro).

Za rane v vseh fazah 

celjenja, izbor odvisen od 

količine izločka, globine 

rane in tveganja za 

okužbo. 



polimerne 

membrane

Polymem Silver Finger da obloge z dodatkom 

srebra

brez do zmerno da

polimerne 

membrane

Polymem Silver Non- 

Adhesive

da obloge z dodatkom 

srebra

brez do zmerno da

netkane/tkane 

obloge z dodatki

Actisorb Plus 25 da obloge z dodatkom 

oglja in srebra

zmerno da

netkane/tkane 

obloge z dodatki

Curea P1 Duo obloge z dodatkom 

SAP

malo do močno da

netkane/tkane 

obloge z dodatki

Curea P1 Duo Active obloge z dodatkom 

SAP in oglja

malo do močno da

Curea P2 Active obloge z dodatkom 

SAP in oglja

malo do močno da

netkane/tkane 

obloge z dodatki

Cutimed Sorbact obloge z dodatkom 

DACC

malo do močno da

netkane/tkane 

obloge z dodatki

Inadine kontaktne 

mrežice

da obloge z dodatkom 

povidon jodida

malo do močno da

netkane/tkane 

obloge z dodatki

Mesalt obloge z dodatkom 

NaCl

močno do zelo 

močno

da

netkane/tkane 

obloge z dodatki

Vliwaktiv obloge z dodatkom 

oglja 

zmerno do močno da

netkane/tkane 

obloge z dodatki

Vliwaktiv Ag da obloge z dodatkom 

oglja in srebra

zmerno do močno da

Obloge iz netkanih in 

tkanih materialov , ki, 

odvisno od dodatka, 

vzpodbujajo čiščenje ran 

, vežejo in zmanjšujejo 

bakterijsko breme in/ali 

preprečujejo neprijeten 

vonj. 

Glede na dodatek za 

rane v vnetni fazi, za 

kolonizirane in okužene 

rane, za rane z 

neprijetnim vonjem. 

Obloge, ki v 

poliuretanskem  matriksu 

vsebujejo čistilno 

sredstvo, glicerin ter 

kopolimer škroba. 

Spodbujajo čiščenje in 

avtolitični debridement, 

delujejo protivnetno in 

protibolečinsko, lahko 

vsebujejo antimikrobno 

komponento (srebro).

Za rane v vseh fazah 

celjenja, izbor odvisen od 

količine izločka, globine 

rane in tveganja za 

okužbo. 



visoko vpojne 

obloge

Biatain Super AD obloge z dodatkom 

SAP

močno do zelo 

močno

ne

visoko vpojne 

obloge

Biatain Super NA obloge z dodatkom 

SAP

močno do zelo 

močno

da

visoko vpojne 

obloge

Curea P1 obloge z dodatkom 

SAP

zmerno do močno da

visoko vpojne 

obloge

Curea P1 Easy obloge z dodatkom 

SAP

zmerno do močno da

visoko vpojne 

obloge

Curea P2 obloge z dodatkom 

SAP

zmerno do močno da

visoko vpojne 

obloge

Cutimed Sorbion Sachet 

Border

obloge z dodatkom 

SAP

zmerno do močno ne

visoko vpojne 

obloge

Cutimed Sorbion Sachet 

S

obloge z dodatkom 

SAP

zmerno do močno da

visoko vpojne 

obloge

Mextra Superabsorbent obloge z dodatkom 

SAP

močno do zelo 

močno

da

visoko vpojne 

obloge

Resposorb Super obloge z dodatkom 

SAP

močno do zelo 

močno

da

RespoSorb Silicone obloge z dodatkom 

SAP in silikona

močno do zelo 

močno

da

RespoSorb Silicone 

Border

obloge z dodatkom 

SAP in silikona

močno do zelo 

močno

ne

visoko vpojne 

obloge

Vliwasorb obloge z dodatkom 

SAP

močno do zelo 

močno

da

Vliwasorb adhesive obloge z dodatkom 

SAP

močno do zelo 

močno

ne

visoko vpojne 

obloge

Vliwasorb PRO ne obloge z dodatkom 

SAP

močno do zelo 

močno

da

Sposobne vpijanja velikih 

količin izločkov. Pogosto 

vsebujejo SAP (visoko 

vpojne polimere).  

Zmanjšujejo tveganje za 

iztekanje izločka ter 

maceracijo,  zmanjšujejo 

potrebo po pogostih 

prevezah ran. Lahko 

brez lepilnega roba ali z 

njim. 

Za rane z zelo močnim 

izločanjem, kot so na 

primer  maligne rane in 

rane z limfedemi. 



akrilati Prozorne akrilne obloge 

so izdelane iz 

poliuretanskega filma na 

zgornji in spodnji 

površini, med obema 

slojema pa je vgrajeno 

akrilno polimerno jedro, 

ki ima možnost vpijanja 

izločka. Spodnji-stični 

sloj filma in lepilo na 

njem sta ferforirana, kar 

omogoča prehanje 

izločka v akrilno jedro. 

Obloge so prozorne in 

omogočajo opazovanje 

rane tudi kadar je izloček 

že absorbiran v akrilno 

jedro. Prozorna akrilna 

obloga omogoča 

prehajanje vodni pari iz 

strani kože in prehod 

plinom, kar omogoča 

normalno funkcijo kože, 

hkrati pa je obloga 

popolna bariera za 

mikroorgnizme, tekočine 

in nesnago. Namenjena 

je za rane z malo do 

zmerno količino izločka. 

Za pitve rane z malo do 

zmerno količino izločka v 

vseh fazah celjenja. 

Namenjene tudi zaščiti in 

opazovanju kirurško 

zaprtih incizij. Kot 

preventiva namenjene 

zaščiti ogrožene, 

nepoškodovane kože pri 

prisotnem trenju in 

strižnih silah. Za plitve 

razjede, raztrganine 

kože, razjede zaradi 

pritiska, abrazije, 

površinske opekline, 

donorska mesta in čiste, 

zaprte kirurške incizije ali 

laparoskopske incizije.

Tegaderm Absorbent 

Clear Acrylic
brez do zmerno ne



Dvoslojna obloga z 

bakrom,                                                     

da z dodatkom bakra malo do zmerno ne

Troslojna obloga z 

bakrom - polnilo

da z dodatkom bakra malo  do zmerno ne

obloge z bakrom delujejo 

antiviralno, 

antifungicidno in 

antibakterijsko, vplivajo 

na angiogenezo in 

regeneracijo kože - 

pospešujejo celjenje ran. 

Lahko se jih uporablja v 

različnih fazah celjenja. 

Vsebujejo notranjo 

visoko-vpojno plast  ( 8 – 

10 x teža obloge oz. 

165μL/cm²) s   tkanine  iz 

viskoznih vlaken, ki 

imajo  gostoto 1,4 in 

dolžino 38mm ter 3 % 

vlaken prevlečenih z 

bakrovim oksidom iz 

celuloze

zunanja plast sestavlja 

hidrofobna vezna plast iz 

polipropilenskih vlaken, 

impregniranih z 2,3 %  

teže delcev bakrovega 

oksida

za akutne in kronične 

rane( venski in arterijski 

ulkusi, diabetične 

razjede, RZP,…, rane ki 

se slabo celijo in močno 

kolonizirane in okužene 

rane

obloge z bakrom



Posebnosti v obliki

Po 

potrebi 

primern

o kot 

sekund Proizvajalec Dobavitelj

različne dimenzije, 

polnila

ne Coloplast Medikal Lux d.o.o.

različne dimenzije, 

polnila

ne ConvaTec Valencia Stoma-Medical 

različne dimenzije, 

polnila

ne Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije, 

polnila

ne Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije, 

polnila

ne 3M-Systagenix MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije ne 3M-Systagenix MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije, 

polnila

ne Hartmann Hartmann

različne dimenzije, 

polnila

ne Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije, 

polnila

ne Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije, 

polnila

ne Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije, 

polnila

ne Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije ne 3M MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije, 

polnila

ne 3M MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije ne Tosama Tosama



različne dimenzije, 

polnila

ne Lohmann & 

Rauscher

Tosama

različne dimenzije, 

polnila

ne Lohmann & 

Rauscher

Tosama

različne dimenzije da Hartmann Hartmann

različne dimenzije da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije da Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije da Mediset slinical 

products GmbH

Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije, 

polnila

ne ConvaTec Valencia Stoma-Medical 

različne dimenzije, 

polnila

ne ConvaTec Valencia Stoma-Medical 

različne dimenzije, 

polnila

ne ConvaTec Valencia Stoma-Medical 

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da ConvaTec Valencia Stoma-Medical d.o.o.



različne dimenzije da ConvaTec Valencia Stoma-Medical d.o.o.

različne dimenzije ne Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije ne Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije ne Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije ne Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

amorfna (npr. gel, pasta) ne Coloplast Medikal Lux d.o.o.

amorfna (npr. gel, pasta) ne BSN Medical Kastor

amorfna (npr. gel, pasta) ne ConvaTec Valencia Stoma-Medical 

različne dimenzije ne Hartmann Hartmann

različne dimenzije ne Hartmann Hartmann

amorfna (npr. gel, pasta) ne Hartmann Hartmann

amorfna (npr. gel, pasta) ne 3M-Systagenix MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije ne Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

amorfna (npr. gel, pasta) ne Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

amorfna (npr. gel, pasta) ne 3M
MM Surgical d.o.o.



različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

ne Coloplast Medikal Lux d.o.o.

stanjšane, različne 

dimenzije

ne Coloplast Medikal Lux d.o.o.

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

ne BSN Medical Kastor

različne dimenzije ne BSN Medical Kastor

različne dimenzije da ConvaTec Valencia Stoma-Medical 

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da ConvaTec Valencia Stoma-Medical 

stanjšane, različne 

dimenzije

da ConvaTec Valencia Stoma-Medical 

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

ne Hartmann Hartmann

stanjšane, različne 

dimenzije

ne Hartmann Hartmann

različne dimenzije

ne Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

stanjšane, različne 

dimenzije

ne Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije da 3M

MM Surgical d.o.o.

stanjšane, različne 

dimenzije
da 3M

MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije ne 3M-Systagenix MM Surgical d.o.o.



različne dimenzije ne 3M-Systagenix MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije ne Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije ne 3M-Systagenix MM Surgical d.o.o.

za prste na roki ne 3M-Systagenix MM Surgical d.o.o.

za prste na nogi ne 3M-Systagenix MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije ne 3M-Systagenix MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije ne Hartmann Hartmann

različne dimenzije ne Hartmann Hartmann

različne dimenzije ne Hartmann Hartmann

različne dimenzije ne BSN Medical Kastor

različne dimenzije ne BSN Medical Kastor

različne dimenzije ne BSN Medical Kastor

različne dimenzije ne BSN Medical Kastor

različne dimenzije ne Hartmann Hartmann



različne dimenzije ne 3M-Systagenix MM Surgical d.o.o.

 različne dimenzije ne  Lohmann & 

Rauscher 

 Lohmann & Rauscher 

 različne dimenzije ne  Lohmann & 

Rauscher 

 Lohmann & Rauscher 

različne dimenzije da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije ne Tosama Tosama

različne dimenzije ne Tosama Tosama

različne dimenzije ne Tosama Tosama

amorfna (npr. gel, pasta) ne Tosama Tosama

različne dimenzije

ne Tosama Tosama

za prste na roki ne 3M-Systagenix MM Surgical d.o.o.

za prste na nogi ne 3M-Systagenix MM Surgical d.o.o.



različne dimenzije ne 3M/Systagenix MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije ne Hartmann Hartmann

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Coloplast Medikal Lux d.o.o.

različne dimenzije ne Coloplast Medikal Lux d.o.o.

stanjšane, različne 

dimenzije

da Coloplast Medikal Lux d.o.o.

različne dimenzije ne BSN Medical Kastor

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da BSN Medical Kastor

različne dimenzije ne BSN Medical Kastor

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Mölnlycke Simps'S



stanjšane, različne 

dimenzije

ne Mölnlycke Simps'S

stanjšane, različne 

dimenzije

da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije ne Mölnlycke Simps's

različne dimenzije ne Mölnlycke Simps's

različne dimenzije ne Mölnlycke Simps's

različne dimenzije da Mölnlycke Simps's

različne dimenzije ne Mölnlycke Simps's

različne dimenzije da Hartmann Hartmann

različne dimenzije da Hartmann Hartmann

različne dimenzije da Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije da Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije da Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije da Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher



različne dimenzije da Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da 3M MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da ConvaTec Valencia Stoma-Medical 

različne dimenzije da ConvaTec Valencia Stoma-Medical 

različne dimenzije da Coloplast Medikal Lux d.o.o.

različne dimenzije ne Coloplast Medikal Lux d.o.o.

različne dimenzije ne Coloplast Medikal Lux d.o.o.

različne dimenzije ne Coloplast Medikal Lux d.o.o.

različne dimenzije da Coloplast Medikal Lux d.o.o.

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Coloplast Medikal Lux d.o.o.

različne dimenzije ne Coloplast Medikal Lux d.o.o.

stanjšane, različne 

dimenzije

da Coloplast Medikal Lux d.o.o.

polnilo da BSN Medical Kastor

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da BSN Medical Kastor

različne dimenzije ne BSN Medical Kastor

različne dimenzije da Hartmann Hartmann



različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Hartmann Hartmann

različne dimenzije da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Mölnlycke Simps'S

stanjšane, različne 

dimenzije

da Mölnlycke Simps'S

stanjšane, različne 

dimenzije

da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije ne Mölnlycke Simps's



različne dimenzije ne Mölnlycke Simps's

različne dimenzije, 

polnila

da Hartmann Hartmann

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Hartmann Hartmann

različne dimenzije

da Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije

da Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije

da Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije da Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije da Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije, oblike 

za anatomsko zahtevne 

predele

da 3M MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije

ne 3M MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da 3M MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije

ne Tosama Tosama



različne dimenzije, 

polnila

ne Hartmann Hartmann

polnilo ne Ferris Zaloker & Zaloker d.o.o.

polnilo ne Ferris Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije, oblike 

za zahtevne anatomske 

predele

da Ferris Zaloker & Zaloker d.o.o.

za prste da Ferris Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije da Ferris Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije da Ferris Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije da Ferris Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije da Ferris Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije ne Ferris Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije ne Ferris Zaloker & Zaloker d.o.o.



za prste da Ferris Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije da Ferris Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije ne 3M-Systagenix MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije ne Curea Medical Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimeznije ne Curea Medical Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimeznije ne Curea Medical Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije ne BSN Medical Kastor

različne dimenzije ne 3M-Systagenix MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije ne Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije ne Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije, 

polnila

ne Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher



različne dimenzije da Coloplast Medikal Lux d.o.o.

različne dimenzije da Coloplast Medikal Lux d.o.o.

različne dimenzije da Curea Medical Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije da Curea Medical Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije da Curea Medical Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije da BSN Medical Kastor

različne dimenzije da BSN Medical Kastor

različne dimenzije da Mölnlycke Simps'S

različne dimenzije da Hartmann Hartmann

različne dimenzije da Hartmann Hartmann

različne dimenzije da Hartmann Hartmann

različne dimenzije da Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije da Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher

različne dimenzije da Lohmann & 

Rauscher

Lohmann & Rauscher



različne dimenzije da 3M

MM Surgical d.o.o.



različne dimenzije da MedCu Zaloker&Zaloker d.o.o.

ena dimenzija da MedCu Zaloker&Zaloker d.o.o.


