
OD 01.04.2020 Z WŁASNYMI  
PRZEDSTAWICIELAMI HANDLOWYMI W POLSCE

Tradycja i innowacja





Pajunk Group jest międzynarodową firmą zarządzaną przez właściciela z siedzibą w Geisingen, Badenia- 

Wirtembergia (Niemcy) i sprzedażą w Geisingen na rynek Europy Środkowej, Newcastle w Wielkiej Brytanii i 

Atlancie na rynek Amerykański. Pajunk jest wiodącym producentem technologii medycznych w dziedzinie  

znieczulenia regionalnego, neurologii, terapii bólowej, chirurgii małoinwazyjnej i biopsji.

Od 01.04.2020 dbamy o Twoje potrzeby i wymagania za pośrednictwem naszych własnych pracowników  
w Polsce.

Pionierska technologia medyczna
Od 55 lat Pajunk jest synonimem innowacyjnej technologii  
medycznej - produkowanej w Niemczech.



Dzięki niezawodnemu wyczuciu potrzeb lekarzy i wymagań 

rynku elastycznie reagujemy na każdy rozwój - czy to nowe 

techniki i obszary zastosowania, rosnąca presja kosztowa, czy 

trend w kierunku ambulatoryjnej opieki medycznej.

Pajunk rozwiązuje te problemy, tworzy nowe standardy lub  

znajduje sposoby spełnienia zmienionych wymagań dzięki  

odpowiednim innowacjom. 

Naszą siłą jest niezachwiana wola zmiany.

Wykonujemy pionierską prace przez 
cały czas.



Jako specjaliści należymy do grona najlepszych. Wykorzystu-

jemy naszą specjalistyczną ugruntowaną wiedzę z dziesięcio-

leci badań w najnowocześniejszych zastosowaniach 

technologicznych. Nasze nowoczesne zakłady produkcyjne 

obejmują całe spektrum niezbędnych etapów przetwarzania w 

naszej firmie. Ponadto innowacje mogą być opracowywane 

niezależnie i szybko zintegrowane z naszymi istniejącymi pro-

cesami.

Nasze produkty spełniają wymagania Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
wiele międzynarodowych wymagań regulacyjnych, np. Europejska 
MDR i Amerykańska FDA.

Dobrze to dla nas za mało.



Nowy standard złącza zgodny z ISO 80369-6  

przeciwdziała ryzyku podania niewłaściwego leku. Jako wio-

dący producent w znieczuleniu regionalnym, Pajunk stopniowo 

dostosował całą ofertę produktów do zastosowań neuraksjal-

nych, blokad nerwów obwodowych,  punkcji kręgosłupa i infiltra-

cji rany zgodnie z wymaganą normą i odpowiednio oznaczył 

produkty.

Fit for NRFit - wszechstronna usługa Pajunk dla udanej konwersji.

Większe bezpieczeństwo  
pacjentów dzięki NRFit®.



→ Znieczulenie podpajęczynówkowe   → Blokady powięziowe 

→ Znieczulenie zewnątrzoponowe   → Infiltracja ran

→ Łączone znieczulenie    → Interwencyjne leczenie 

     podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe           bólu przewlekłego 

→ Blokady nerwów        → Termolezja

     

→ Nakłucie lędźwiowe

→ Terapia toksyną botulinową

Pełna gama systemów igieł i cewników

Portfolio firmy Pajunk.





Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o nas, naszych  

produktach i usługach, prosimy o kontakt pod adresem: 

info@pajunk-medipro.com 

Państwa kontaktem w kraju jest Dawid Adamcewicz, który skontaktuje się z Państwem  

najszybciej jak to możliwe. 

d.adamcewicz@pajunk-medipro.com      

Tel. +48 608 41 02 03

Chętnie poznamy Państwa osobiście.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: pajunk.com



PAJUNK® Medical Produkte GmbH
Central Europe
Karl-Hall-Straße 1
D-78187 Geisingen
Tel. +49 (0) 77 04 / 80 08-0
Fax +49 (0) 77 04 /80 08-150
www.pajunk.com


