
                          ČISTILNE GOBICE 
                           (sterilne ali nesterilne) 
 

 
Tipi gobic:VELIKE TRIKOTNE (koda 2319), SREDNJE TRIKOTNE (koda 1919),MALE 
TRIKOTNE (koda 1419) in SREDNJE ZOBČATE (koda 1924). 

 
 



Čistilne gobice se v uporabljajo za izvajanje ustne nege:  
 za čiščenje ustne votline, dlesni, jezika, zob (namesto peana in tamponov oz. zobne 

ščetke, posebno tam, kjer čiščenje z zobno ščetko ni primerno zaradi občutljivih dlesni) 
 za vlaženje suhih ust  (gobico namočimo v vodo, čaj, limonado in z njo navlažimo usta); 
 za odstranjevanje oblog na jeziku in sluznici; 

 skratka povsod tam, kjer je potrebno kaj očistiti oz. nanesti določene pripravke 

Čistilna gobica je sestavljena iz glavice, ki je izdelana iz bele, mehke poliuretanske pene in 
lesenega držala. Ker so gobice trdno pritrjene na leseni palčki, so primerne tudi za čiščenje 

težje dosegljivih predelov telesa. Vsak spoj glavice gobice in lesenega držala je 
prekontroliran, kar zagotavlja, da je čistilna gobica 100% varna za uporabo. 

Gobice izdelujemo v dveh izvedbah: 
 sterilne - so v vrečkah pakirane posamično 
 nesterilne - niso pakirane v vrečkah 

V našem proizvodnem programu imamo  naslednje tipe gobic:  
 
TIP KODA 

IZDELKA 
ŠT. KOS V OSNOVNI 
ŠKATLI 

VELIKOST 
GLAVICE  

GOBICE 
(v mm) 
D X Š X V 

CELOTNA 
DOLŽINA 

GOBICE 
 (v mm) 

Velika trikotna nesterilna 2319 N 75 kos/škatlo 24x24x35 180 

Velika trikotna sterilna 2319 75 kos/škatlo 

posamično pakiranje 

Srednja trikotna nesterilna 1919N 100 kos/škatlo 20x20x30 175 

Srednja trikotna sterilna 1919 100 kos/škatlo 

posamično pakiranje 

Mala trikotna nesterilna 1419N 100kos/škatlo 18x18x26 165 

Mala trikotna sterilna 1419 100 kos/škatlo 

posamično pakiranje 

Srednja zobčata nesterilna 1924N 100 kos/škatlo Ø22x21 170 

Srenja zobčata sterilna 1924 100 kos/škatlo 

posamično pakiranje 

 pyrogen free           enostaven in učinkovit pripomoček za ustno nego 

100% kontrola spoja glavice in držala     varen izdelek        

narejeno v Sloveniji                             latex free 

Gobice so bile testirane na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor. 
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