
Silna ochrona
lDelikatnoœæ dla skóry   Idealna równowaga

KATALOG PRODUKTÓW



Wspó³czesne œrodki ochrony indywidualnej takie jak rêkawice czy maseczki, oprócz oczywistej funkcji 
zabezpieczenia personelu medycznego przed drobnoustrojami i zaka¿eniami powinny byæ jednoczeœnie 
przyjazne dla skóry i zapewniaæ najwy¿szy komfort u¿ytkowania.

Cranberry stosuj¹c siê do swojej zasady: Strong in Protection, Soft on Skin (silna ochrona, 
delikatnoœæ dla skóry) oferuje najwy¿szej jakoœci rêkawice i maseczki, które ca³kowicie spe³niaj¹ te 
wymagania gwarantuj¹c bezpieczeñstwo i komfort.

W zawodzie, który wymaga noszenia rêkawiczek przez wiele godzin ka¿dego dnia, 
wybór odpowiednich rêkawic ma ogromne znaczenie. Rêkawice musz¹ zapewniaæ 
nie tylko odpowiedni¹ ochronê przed infekcjami, ale jednoczeœnie musz¹ idealnie 
pasowaæ, gwarantowaæ komfort, wygodê  i sprawnoœæ oraz byæ przyjazne dla skóry.

Cranberry od 20 lat specjalizuje siê w projektowaniu i wytwarzaniu innowacyjnych i unikalnych produktów ochrony osobistej 
dla lekarzy i personelu medycznego. Produkty Cranberry obecne na rynkach piêciu kontynentów s¹ dobrze znane 
i odbierane przez specjalistów medycznych i stomatologicznych z wielu krajów, które cechuj¹ najwy¿sze standardy ochrony 
zdrowia i jakoœci, takich jak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia, i wiele innych.

Potwierdzona skutecznoœæ ochrony

Specjaliœci z zakresu stomatologii uznali, ¿e komfort jest g³ównym kryterium wyboru rêkawic. Rêkawice Cranberry 
produkowane s¹ w rygorystycznych warunkach kontroli jakoœci, aby zapewniæ najwy¿szy komfort dla d³oni oraz zredukowaæ 
zagro¿enie wyst¹pienia podra¿nieñ skóry w trakcie d³ugotrwa³ej pracy.

Najwy¿szy komfort 

Unikalne rozwi¹zania zastosowane w produktach Cranberry chronione s¹ miêdzynarodowymi patentami. Zminimalizowana 
zawartoœæ protein lateksowych, zastosowanie winylu bezzapachowego, ³atwoœæ zak³adania rêkawic bezpudrowych, 
rêkawice wzbogacone lanolin¹ i witamin¹ E, wykorzystanie technologii "FirstTouch" - to tylko niektóre przyk³ady 
innowacyjnych rozwi¹zañ.

Innowacyjne rozwi¹zania

•  jako produkt naturalny ju¿ w czasach staro¿ytnych stosowana by³a do pielêgnacji skóry,  •  ³atwo przenika w g³¹b skóry,  
•  wyg³adza skórê i zmniejsza jej szorstkoœæ,  •  dziêki swoim w³aœciwoœciom emulguj¹cym zatrzymuje wodê w pobli¿u 
powierzchni skóry,  •  chroni skórê przed wysuszeniem,  •  jest „numerem 1” wœród naturalnych produktów reguluj¹cych 
gospodarkê wodn¹ skóry i zmiêkczaj¹cych naskórek,  •  nazwa lanolina pochodzi od ³aciñskiego s³owa "lano", które oznacza 
we³nê.

Czy wiesz, ¿e lanolina...

•  neutralizuje wolne rodniki, które czyni¹ spustoszenie w skórze,  •  dodana do preparatów kosmetycznych hamuje procesy 
starzenia siê skóry, poprawia jej elastycznoœæ i miêkkoœæ,  •  utrzymuje prawid³ow¹ wilgotnoœæ skóry,  •  systematycznie 
stosowana (w kosmetykach) poprawia ukrwienie skóry, zmniejsza wra¿liwoœæ na promieniowanie UV,  •  dzia³a 
przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie siê ran i zmniejsza blizny.

Czy wiesz, ¿e witamina E...



Rêkawice lateksowe
w Cranberry z pasj¹ dbamy o jakoœæ

rêkawice lateksowe, bezpudrowe, jednorazowego u¿ytku, oburêczne, niesterylne

• wewnêtrzna powierzchnia wzbogacona lanolin¹ i witamin¹ E, które
   pielêgnuj¹ skórê i eliminuj¹ podra¿nienia,
• mikro-teksturowana powierzchnia,
• niska zawartoœæ protein (poni¿ej 50 µg/g), neutralne pH, unikalna technika
   produkcji First Touch™ minimalizuj¹ ryzyko alergii,
• bardzo miêkkie i elastyczne - zapewniaj¹ najwy¿sz¹ sprawnoœæ manualn¹
   i wiêkszy komfort u¿ytkowania,
• delikatny zapach cytrusowo-miêtowy oraz zielony kolor rêkawic zapewniaj¹
   uczucie œwie¿oœci.

rozmiary: XS, S, M, L
opakowanie: 
pude³ko zawieraj¹ce 100 szt. rêkawic

rêkawice lateksowe, bezpudrowe, jednorazowego u¿ytku, oburêczne, niesterylne

• wewnêtrzna powierzchnia wzbogacona lanolin¹ i witamin¹ E, które
   pielêgnuj¹ skórê i eliminuj¹ podra¿nienia,
• nawil¿ona wewnêtrzna warstwa u³atwia zak³adanie rêkawic i zapewnia
   poczucie komfortu,
• mikro-teksturowana powierzchnia gwarantuje najwy¿sz¹ pewnoœæ chwytu,
• unikalna technika produkcji First Touch™ oraz niska zawartoœæ protein
   (poni¿ej 50 µg/g) minimalizuj¹ ryzyko alergii,
• rêkawice Silkcare znacznie przewy¿szaj¹ œwiatowe normy dotycz¹ce bariery
   ochronnej, wytrzyma³oœci, zawartoœci protein i komfortu u¿ytkowania.

rozmiary: XS, S, M, L
opakowanie: 
pude³ko zawieraj¹ce 100 szt. rêkawic

     
                                                                                   dopasowane osobno do prawej i lewej d³oni

Rêkawice Silkcare Fitted posiadaj¹ wszystkie w³aœciwoœci rêkawic Silkcare,
a ponadto s¹:

• idealnie dopasowane do kszta³tu d³oni (osobno prawa i lewa d³oñ),
   zmniejszaj¹ napiêcia miêœni d³oni oraz ³agodz¹ zmêczenie spowodowane
   d³ugotrwa³¹ prac¹,
• dostêpne w 6 rozmiarach, aby jak najlepiej dopasowaæ siê do wielkoœci 
   d³oni ró¿nych u¿ytkowników, gwarantuj¹ najwy¿szy komfort pracy.

rêkawice lateksowe, bezpudrowe, jednorazowego u¿ytku, niesterylne

rozmiary: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5
opakowanie: 
pude³ko zawieraj¹ce 100 szt. rêkawic 
(50 prawych i 50 lewych)

 rêkawice lateksowe, bezpudrowe, jednorazowego u¿ytku, oburêczne, niesterylne

• wyprodukowane w unikalnej, bezdotykowej technologii First Touch™, 
• zminimalizowana iloœæ protein, alergenów i czynników dra¿ni¹cych,
• wewnêtrzna pow³oka polimerowa osi¹gana dziêki technologii Nupoly™
   chroni skórê i u³atwia zak³adanie,
• wysoka elastycznoœæ materia³u zapewnia wiêksz¹ sprawnoœæ d³oni,
• zmodyfikowana, mikro-teksturowana powierzchnia gwarantuje pewnoœæ
   chwytu w ka¿dych warunkach: suchych, wilgotnych i mokrych.

rozmiary: XS, S, M, L
opakowanie: 
pude³ko zawieraj¹ce 100 szt. rêkawic



Rêkawice syntetyczne
w Cranberry z pasj¹ dbamy o Twoje zdrowie

 rêkawice nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego u¿ytku, oburêczne, niesterylne

rozmiary: XS, S, M, L
opakowanie: 
pude³ko zawieraj¹ce 200 szt. rêkawic

rêkawice nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego u¿ytku, oburêczne, niesterylne

rozmiary: XS, S, M, L
opakowanie: 
pude³ko zawieraj¹ce 200 szt. rêkawic

rêkawice nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego u¿ytku, oburêczne, niesterylne

• pierwsze i jedyne rêkawice nitrylowe naturalnie dopasowuj¹ce siê 
   do kszta³tu d³oni,
• specjalnie wyprofilowany "wygiêty" kszta³t rêkawic (osobno dla prawej 
   i lewej d³oni) eliminuje naprê¿enia i minimalizuje zmêczenie d³oni
   spowodowane d³ugotrwa³¹ prac¹, 
• wyj¹tkowo delikatna formu³a "slim" zapewnia komfort "drugiej skóry"
   gwarantuj¹c najwy¿sz¹ wra¿liwoœæ dotykow¹,
• wysoka wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, rozdzieranie i przedziurawianie,
• wyprodukowane w technologii First Touch™,
• dostêpne w 6 rozmiarach, aby jak najlepiej dopasowaæ siê do wielkoœci 
   d³oni ró¿nych u¿ytkowników, gwarantuj¹ najwy¿szy komfort pracy.

rozmiary: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5
opakowanie: 
pude³ko zawieraj¹ce 100 szt. rêkawic 
(50 prawych i 50 lewych)

• doznanie wyj¹tkowego komfortu miêkkiego winylu, 
• g³adka powierzchnia zapewnia wysok¹ wra¿liwoœæ dotykow¹,
• unikalna wewnêtrzna warstwa polimerowa zwiêksza g³adkoœæ i u³atwia
  zak³adanie,
• mankiet zapewnia wiêksz¹ odpornoœæ na rozrywanie rêkawic,
• bezzapachowe, wyprodukowane wg technologii First Touch™.

rozmiary: XS, S, M, L
opakowanie: 
pude³ko zawieraj¹ce 100 szt. rêkawic

rêkawice winylowe, bezpudrowe, jednorazowego u¿ytku, oburêczne, niesterylne

rêkawice nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego u¿ytku, niesterylne     
                                                                                   dopasowane osobno do prawej i lewej d³oni

• rozpieszczaj¹ca skórê formu³a NuSoft™ z lanolin¹ i witamin¹ E
   zapewnia wyj¹tkowy komfort i eliminuje podra¿nienia,
• ultra miêkki nitryl zapewnia komfort lateksu i wysok¹ wra¿liwoœæ dotykow¹,
• wysoka wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, rozdzieranie i przedziurawianie,
• delikatny, mandarynkowo-miêtowy zapach podkreœla poczucie œwie¿oœci,
• pomarañczowy kolor potêguje pozytywne odczucia,
• wyprodukowane w technologii First Touch™,
• pakowane w pude³kach po 200 szt. daj¹ oszczêdnoœæ miejsca i pieniêdzy.

• nowa generacja rêkawic nitrylowych,
• miêkkoœæ i elastycznoœæ zbli¿ona do rêkawic lateksowych,
• wysoka wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, rozdzieranie i przedziurawianie,
• teksturowana powierzchnia koñcówek palców,
• elegancki, niebieski kolor,
• wyprodukowane w technologii First Touch™,
• pakowane w pude³kach po 200 szt. daj¹ oszczêdnoœæ miejsca i pieniêdzy.

rozmiary: XS, S, M, L
opakowanie: 
pude³ko zawieraj¹ce 100 szt. rêkawic

• nowa opatentowana formu³a "slim" zapewnia komfort "drugiej skóry"
   gwarantuj¹c niewiarygodn¹ wra¿liwoœæ dotykow¹,
• optymalna gruboœæ miêkkiego nitrylu zapewnia u¿ytkownikom pewn¹
   ochronê i wysoki komfort,
• zwiêkszona wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, rozdzieranie i przedziurawianie,
• kolor niebieski,
• wyprodukowane w technologii First Touch™.



Maseczki S3
z Cranberry poczujesz ró¿nicê

• pozbawiona barwników i œrodków chemicznych, hypoalergiczna wewnêtrzna
   warstwa przyjazna dla skóry (tak¿e wra¿liwej),
• warstwy filtrów wyprodukowane w 100% bez u¿ycia lateksu i w³ókien
   szklanych,
• specjalna wk³adka modeluj¹ca na nos oraz miêkkie pêtelki na uszy
   zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo i komfort u¿ytkowania,
• zewnêtrzna warstwa odporna na ciecze zapewnia maksymaln¹ ochronê.

standardowe maseczki

• wewnêtrzna warstwa wzbogacona mikro-pow³ok¹ zawieraj¹c¹ aloes,
   witaminê C i witaminê E,
• aktywne wodne sk³adniki pielêgnuj¹ce skórê zawarte w maseczce, 
   w sposób naturalny nawil¿aj¹ i od¿ywiaj¹ skórê poprzez wewnêtrzn¹
   cyrkulacjê powietrza powodowan¹ procesem oddychania,
• chronione miêdzynarodowym patentem,
• oprócz wy¿ej wymienionych cech, maseczki S3 ACE posiadaj¹ wszystkie
   zalety standardowych maseczek S3.

maseczki wzbogacone aloesem, witamin¹ C i witamin¹ E

• wewnêtrzna warstwa wzbogacona mikro-pow³ok¹ zawieraj¹c¹ ekstrakt 
   z ogórka oraz delikatnym zapachem ogórkowym,
• aktywne sk³adniki pielêgnuj¹ce skórê, które zawiera wyci¹g z ogórka, 
   nawil¿aj¹ i od¿ywiaj¹ skórê poprzez wewnêtrzn¹ cyrkulacjê powietrza
   powodowan¹ procesem oddychania,
• chronione miêdzynarodowym patentem,
• oprócz wy¿ej wymienionych cech, maseczki S3 C2 posiadaj¹ wszystkie
   zalety standardowych maseczek S3.

maseczki zawieraj¹ce ekstrakt z ogórka oraz delikatny zapach ogórkowy

• wewnêtrzna warstwa wzbogacona odœwie¿aj¹cym zapachem miêtowym,
• miêta znana z koj¹cego i ch³odz¹cego efektu powoduje uczucie œwie¿oœci 
   i wzmaga poczucie komfortu,
• chronione miêdzynarodowym patentem,
• oprócz wy¿ej wymienionych cech, maseczki S3 Mint posiadaj¹ wszystkie
   zalety standardowych maseczek S3.

maseczki o odœwie¿aj¹cym zapachu miêty

opakowanie: 
pude³ko zawieraj¹ce 50 szt. maseczek

opakowanie: 
pude³ko zawieraj¹ce 50 szt. maseczek

opakowanie: 
pude³ko zawieraj¹ce 50 szt. maseczek

opakowanie: 
pude³ko zawieraj¹ce 50 szt. maseczek

Standardowe maseczki S3 dostêpne s¹ w dwóch kolorach:

Maseczki S3 ACE dostêpne s¹ w czterech kolorach:

Maseczki S3 Mint dostêpne s¹ w czterech kolorach:

Maseczki S3 C2 dostêpne s¹ w trzech kolorach:

Secure Protection
pewna ochrona

Opatentowany, wysokowydajny 
filtr zapewnia skutecznoœæ 
filtracji bakteryjnej BFE> 99%.

Smooth Breathing 
swobodne oddychanie

TMNajnowoczeœniejszy filtr BreathCool  
o wysokiej przepuszczalnoœci dla po-
wietrza pozwala na swobodne oddy-
chanie bez nieprzyjemnego uczucia 
zawilgocenia.

Soft Feeling
uczucie miêkkoœci

Wewnêtrzna pow³oka maseczki wyko-
nana z rewolucyjnego materia³u 

TM CoolSilk zapewnia poczucie wyj¹t-
kowej miêkkoœci i d³ugotrwa³ego 
komfortu. Nie powoduje podra¿nieñ 
skóry.



Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego "MARKU" sp.j. 
42-226 Częstochowa, ul. Loretańska 31
tel. 34 367 00 00, fax 34 368 82 50
e-mail: dental@marku.com.pl                www.marku.com.pl

www.cranberry.pl

First Touch™  (Pierwszy Dotyk) jest symbolem nowego podejœcia 
do problemu zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony przed 
potencjalnymi zaka¿eniami krzy¿owymi ju¿ na etapie produkcji. 
Stosuj¹c najwy¿sze standardy higieny i zaawansowane technologie 
wytwarzania, Cranberry produkuje rêkawice w sposób uniemo¿liwiaj¹cy 
kontakt z ludzk¹ skór¹.

U¿ywaj¹c produktów z symbolem First Touch™ masz pewnoœæ, 
¿e nikt przed Tob¹ ich nie dotyka³!

Jako profesjonalista dbasz o zdrowie 
i komfort swoich pacjentów. 

Cranberry dba o Twoje zdrowie 
i Twój komfort.


