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Αντισηψία χεριών

Sterillium®

Αντισηπτικό χεριών με βάση την ισοπροπανόλη σε υγρή μορφή

• Αντισηπτικό χεριών με βάση την ισοπροπανόλη σε υγρή μορφή για την υγιεινή και χειρουργική 
αντισηψία του δέρματος. 

• Με ευρύ φάσμα δράσης: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (συμπ. Tb), ιοκτόνο 
(συμπ. HBV, HCV, HIV, noro). 

• Δερματολογικά ελεγμένο, κατάλληλο για συχνή χρήση, ακόμη και για χρήστες με ευαίσθητη 
επιδερμίδα.

• Διατίθεται σε φιάλη 1 l με αντλία και φιάλη 500 ml με αντλία.

Manusept® Gel για τα χέρια
Αντισηπτικό χεριών, οικογενειακό και τσέπης

• Εξαλείφει ιούς, βακτήρια και μύκητες.
• Προλαμβάνει κρυολογήματα, γρίπη, γαστρεντερίτιδα, ανεμοβλογιά, ιλαρά κ.λπ.
• Χωράει άνετα στην τσάντα (συσκ. 100 ml).
• Εξαιρετικά φιλικό προς το δέρμα, ακόμη και για μακροχρόνια χρήση χάρη στους 

γαλακτωματοποιητές που περιέχει.
• Ιοκτόνος δράση (ΕΝ 14476) μέσα σε ένα λεπτό. Επιπλέον βακτηριοκτόνος (ΕΝ 13727), 

μυκητοκτόνος (ΕΝ 13624), μυκοβακτηριοκτόνος δράση (ΕΝ 13348).
• Για όλους τους τομείς υγιεινής όπου απαιτείται πλήρης αντισηψία χεριών χωρίς τη χρήση νερού, π.χ. 

κατ’ οίκον νοσηλεία, περιποίηση ηλικιωμένων, βρεφών, στην κατ’ οίκον αιμοκάθαρση, ιατρεία, χώροι 
νοσηλείας, βιομηχανία τροφίμων, κ.λπ.

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Manusept® Gel για τα χέρια

100 ml 981 491 45 2,36 €

475 ml με αντλία 981 492 20 7,55 €

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙ
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Αντισηψία και καθαρισμός δέρματος

Baktolin® pure για τα χέρια και το σώμα
Υποαλλεργικό υγρό σαπούνι για χέρια και σώμα,  
φιλικό προς το δέρμα με ουδέτερο pH 5,5

• Δερματολογικά ελεγμένο, χωρίς άρωμα, χρώμα, αλκαλικά και επικίνδυνα έκδοχα
• Ιδανικό για ιδιαίτερα συχνή χρήση ακόμη και σε ευαίσθητη ξηρή ή ερεθισμένη επιδερμίδα
• Κατάλληλο για χρήση σε νεογνά, παιδιά και ηλικιωμένους, καθώς και για χρήση σε ευαίσθητες 

περιοχές. 
• Οικονομική συσκευασία 1 lt

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Baktolin® pure για τα χέρια και το σώμα

1 l 981 329 10 5,00 €

Cutasept® F
Αντισηπτικό δέρματος με βάση την ισοπροπανόλη σε υγρή μορφή

• Αντισηπτικό  δέρματος με βάση την ισοπροπανόλη σε υγρή μορφή. 
• Με ευρύ φάσμα δράσης: βακτηριοκτόνο (συμπ. MRSA), μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (συμπ. 

Tb), ιοκτόνο (συμπ. HBV, HCV, HIV, noro). 
• Κατάλληλο για τοπική αντισηψία δέρματος πριν από παρακεντήσεις, αιμοληψίες, καθετηριασμούς, 

μικροεπεμβάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις.
• Διατίθεται σε φιάλη 250 ml με ψεκαστήρα και 1 l με ψεκαστήρα.

Cutasept® G
Αντισηπτικό δέρματος για προεγχειρητική και μετεγχειρητική εφαρμογή

• Βακτηριοκτόνο, κατά των ζυμομυκήτων, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο κατά ιών με έλυτρο  
(συμπ. των HBV, HIV, HCV) και κατά των ροταϊών.

• Τομείς εφαρμογής: Χειρουργική – για την προεγχειρητική αντισηψία του δέρματος με ταυτόχρονη 
επισήμανση της απολυμασμένης περιοχής. Για αντισηψία του δέρματος – πριν από εγχύσεις, 
καθετηριασμούς, παρακεντήσεις, αιμοληψίες και χειρουργικές μικροεπεμβάσεις.

• Tαχεία δράση που διαρκεί. Mε χρώμα για επισήμανση της απολυμασμένης περιοχής.
• Eξαιρετικά ανεκτό από το δέρμα.
• Ενεργό συστατικό ανά 100 g: Προπανόλη-2: 63,0 g.
• Διατίθεται σε φιάλη 250 ml.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙ
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Απολύμανση επιφανειών

Bacillol® AF για επιφάνειες
Απολυμαντικό υγρό επιφανειών ταχείας δράσης

• Ταχείας δράσης εντός 30 δευτ.
• Και σε πρακτική συσκευασία τσέπης 50 ml σε μορφή σπρέι για καθημερινή χρήση (σπίτι, γραφείο, 

κοινόχρηστους χώρους, δημόσιες τουαλέτες, για χώρους με τρόφιμα κ.λπ.).
• Ευρύ φάσμα δράσης: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (συμπ. HIV, HBV κ.ά.), 

μυκοβακτηριοκτόνο.

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Bacillol® AF για επιφάνειες

50 ml 981 473 50 2,52 €

1 l 980 369 10 8,72 €

Bacillol® Tissues για επιφάνειες
Απολυμαντικά υγρά μαντιλάκια για επιφάνειες

• Απολυμαντικά μαντιλάκια για την απολύμανση επιφανειών και ιατρικού εξοπλισμού.

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Bacillol® Tissues για επιφάνειες

100 μαντιλάκια 980 505 12 8,84 €

BODE X-Wipes
Σύστημα απολύμανσης καθαρισμού  
μικρών επιφανειών με στεγνά πανάκια για εμποτισμό

• Το σύστημα αποτελείται από δοχείο ανθεκτικό στα οξέα με καπάκι τύπου flip top για αποφυγή 
διαρροών και εξάτμισης και από ρολό αποτελούμενο από πανάκια διαστάσεων περίπου  
40x20 cm από μη υφασμένο πολυεστερικό υλικό (fleece) που εξασφαλίζει άριστη  
διαβρεκτικότητα και μεγάλη σταθερότητα στο διάλυμα.  

• Το σύστημα bode X wipes εξασφαλίζει: Ιδανική αποδέσμευση του απολυμαντικού κατά την 
εφαρμογή, προστασία του διαλύματος από εξωτερική επιμόλυνση και από εξάτμιση, μεγάλη 
ευελιξία χρήσης, σταθερότητα των διαλυμάτων για 28 ημέρες.

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

BODE X-Wipes

90 πανάκια 980 556 6 10,00 €

Κατάλληλο για χρήση με κάθε τύπου 
συμπυκνωμένο ή έτοιμο προς χρήση 

απολυμαντικό επιφανειών ή εργαλείων.
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Mikrobac® forte
Συμπυκνωμένο απολυμαντικό επιφανειών χωρίς αλδεΰδες

• Εξαιρετική καθαριστική δράση, φιλικό προς τον χρήστη, με ευχάριστη μη παραμένουσα οσμή. 
• Οικονομικό και εύκολο στη χρήση, δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. 
• Με ευρύ φάσμα δράσης: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (συμπ. Tb), ιοκτόνο 

(συμπ. HBV, HCV, HIV, noro, polio, rota).

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Mikrobac® forte

5 l (κάνιστρο 5 λίτρων) 980 184 1 59,00 €

Kohrsolin® FF
Συμπυκνωμένο απολυμαντικό επιφανειών χωρίς φορμαλδεΰδη

• Ισχυρή καθαριστική δράση, φιλικό προς τον χρήστη, με ευχάριστη οσμή. 
• Οικονομικό και εύκολο στη χρήση, δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. 
• Με ευρύ φάσμα δράσης: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (συμπ. Tb), ιοκτόνο 

(συμπ. HBV, HCV, HIV, noro, polio, rota), σποροκτόνο (C. Difficile).

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Kohrsolin® FF

5 l (κάνιστρο 5 λίτρων) 980 429 1 48,00 €

Mikrobac® dent
Συμπυκνωμένο απολυμαντικό χωρίς αλδεΰδες  
για χρήση σε μονάδες αναρρόφησης οδοντιατρικής έδρας

• Οικονομικό στη χρήση, με ισχυρή καθαριστική δράση και ευχάριστη μη παραμένουσα οσμή. 
• Με ευρύ φάσμα δράσης: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (συμπ. Tb), ιοκτόνο 

(συμπ. HBV, HCV, HIV).

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Mikrobac® dent

2 l (κάνιστρο 2 λίτρων) 980 173 4 48,00 €

Απολύμανση επιφανειών
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Bodedex® zyme
Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό εργαλείων με ενζυματική σύνθεση

• Κατάλληλο για χρήση στο χέρι, σε πλυντήρια υπερήχων ή σε ημιαυτόματα πλυντήρια εργαλείων. 
• Ισχυρή δράση κατά των ρύπων, απομακρύνει ινώδες και βιοφίλμ. 
• Αραίωση 0,5-5% με δράση εντός 5-15 λεπτών. 
• Υψηλή συμβατότητα με όλα τα υλικά, ιδανικό για χρήση σε θερμοευαίσθητα και θερμοανθεκτικά 

εργαλεία.   

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Bodedex® zyme

5 l (κάνιστρο 5 λίτρων) 981 363 1 86,00 €

Bodedex® forte
Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό εργαλείων

• Κατάλληλο για χρήση στο χέρι, σε πλυντήρια υπερήχων ή σε ημιαυτόματα πλυντήρια εργαλείων. 
• Ισχυρή δράση κατά των ρύπων, απομακρύνει βιοφίλμ και κατάλοιπα σκιαγραφικών. 
• Αραίωση 0,5-1% με δράση εντός 5-10 λεπτών. 
• Υψηλή συμβατότητα με όλα τα υλικά, ιδανικό για χρήση σε θερμοευαίσθητα και θερμοανθεκτικά 

εργαλεία.

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Bodedex® forte

5 l (κάνιστρο 5 λίτρων) 980 243 1 53,00 €

Bomix® plus
Συμπυκνωμένο απολυμαντικό με ιδιαίτερα ισχυρή καθαριστική δράση

• Ιδανικό για προαπολύμανση χειρουργικών εργαλείων. 
• Κατάλληλο για χρήση στο χέρι, σε πλυντήρια υπερήχων ή σε ημιαυτόματα πλυντήρια εργαλείων. 
• Εξαιρετική συμβατότητα με υλικά. 
• Με ευρύ φάσμα δράσης: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (συμπ. HBV, HCV, HIV). 
• Αραίωση 2% με δράση εντός 5 λεπτών. 
• Ευχάριστη οσμή.

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Bomix® plus

5 l (κάνιστρο 5 λίτρων) 980 321 1 73,60 €

Καθαρισμός και απολύμανση εργαλείων
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Καθαρισμός και απολύμανση εργαλείων

Korsolex® med AF
Εξαιρετικά ισχυρό συμπυκνωμένο απολυμαντικό εργαλείων, χωρίς αλδεΰδες,  
με ισχυρή απορρυπαντική δράση

• Εξαιρετικά ασφαλές, εύκολο και οικονομικό στη χρήση. 
• Αραίωση 0,25%-1h, 0,5%-30min, 1,5%-15min με διάρκεια ζωής διαλύματος 5 ημέρες. 
• Με ευρύ φάσμα δράσης: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (συμπ. Tb), ιοκτόνο 

(συμπ. HBV, HCV, HIV, noro, polio, rota). 
• Με ευχάριστη οσμή. 
• Κατάλληλο και για πλυντήρια υπερήχων.

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Korsolex® med AF

5 l (κάνιστρο 5 λίτρων) 981 072 1 92,80 €

Korsolex® PAA
Έτοιμο προς χρήση διάλυμα υπεροξικού οξέoς  
για ταχεία αποστείρωση εργαλείων και ενδοσκοπίων

• Εύκολο στη χρήση (δεν απαιτείται αραίωση) και οικονομικό (διάρκεια διαλύματος έως 9 ημέρες, 
με ειδικούς δείκτες ελέγχου).

• Με ευρύ φάσμα δράσης: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (συμπ. Tb), ιοκτόνο 
(συμπ. HBV, HCV, HIV, polio, rota) εντός 5 λεπτών, σποροκτόνο εντός 15 λεπτών. 

• Απαιτείται καθαρισμός των εργαλείων πριν από τη χρήση.

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Korsolex® PAA

5 l (κάνιστρο 5 λίτρων) 981 210 2 28,80 €

Korsolex® ready for use
Έτοιμο προς χρήση διάλυμα 2% γλουταραλδεΐδης  
για ταχεία απολύμανση εργαλείων και ενδοσκοπίων

• Εύκολο στη χρήση (δεν απαιτείται αραίωση) και οικονομικό (διάρκεια διαλύματος 28 ημέρες). 
• Με ευρύ φάσμα δράσης: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (συμπ. Tb), ιοκτόνο 

(συμπ. HBV, HCV, HIV, polio, rota) εντός 10 λεπτών, σποροκτόνο εντός 2 ωρών.
• Απαιτείται καθαρισμός των εργαλείων πριν από τη χρήση.

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Korsolex® ready for use

5 l (κάνιστρο 5 λίτρων) 980 102 1 25,00 €
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Καθαρισμός και απολύμανση εργαλείων

Δοχεία απολύμανσης
Ειδικά δοχεία για την προετοιμασία απολυμαντικών διαλυμάτων  
και την εμβάπτιση εργαλείων

• Με διάφανο καπάκι και εσωτερική αποσπώμενη σήτα για εύκολη τοποθέτηση και απομάκρυνση 
των εργαλείων και χερούλια για τη μεταφορά. 

Χωρητικότητα Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Δοχεία απολύμανσης

3 l 980 060 1 51,20 €

5 l 980 057 1 80,00 €

10 l 980 059 1 86,40 €

30 l 980 061 1 164,80 €

Korsolex® Bohrerbad
Έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό για περιστροφικά εργαλεία οδοντιατρικής

• Κατάλληλο και για λουτρό υπερήχων. 
• Οικονομικό (διάρκεια διαλύματος 5 ημέρες), γρήγορο (με χρόνο δράσης 5 λεπτά) και εύκολο  

στη χρήση. 
• Με ευρύ φάσμα δράσης: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (συμπ. Tb), ιοκτόνο 

(συμπ. HBV, HCV,  HIV). 
• Εξαιρετική συμβατότητα με υλικά.

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Korsolex® Bohrerbad

2 l (κάνιστρο 2 λίτρων) 980 175 4 35,74 €

Korsolex® plus
Συμπυκνωμένο απολυμαντικό εργαλείων,  
χωρίς αλδεΰδες, με ισχυρή απορρυπαντική δράση

• Εξαιρετικά ασφαλές, εύκολο και οικονομικό στη χρήση. 
• Αραίωση 1%-1h, 2%-30min, 3%-15min με διάρκεια ζωής διαλύματος 7 ημέρες. 
• Με ευρύ φάσμα δράσης: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (συμπ. HBV, HCV, HIV,  

noro, polio, rota). 
• Με ευχάριστη οσμή. 
• Κατάλληλο και για πλυντήρια υπερήχων.

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Korsolex® plus

2 l (κάνιστρο 2 λίτρων) 980 264 4 41,60 €
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Εξοπλισμός BODE

BODE Eurodispenser 1 plus
Για την εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, λοσιόν πλυσίματος  
και περιποίησης του δέρματος

• Κατάλληλο για φιάλες BODE των 500 ml ή 1 l
• Εύκολη αντικατάσταση αντλίας από μπροστά
• Διανομέας από σταθερό, ανθεκτικό μέταλλο
• Όλα τα αφαιρούμενα μέρη είναι κατάλληλα για αποστείρωση σε αυτόκαυστο
• Εύκολη εγκατάσταση ακόμη και σε περιορισμένο χώρο
• Κατάλληλο για όλες τις φιάλες τυποποιημένων διαστάσεων
• Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση φιάλης. Εύκολος χειρισμός και καθαρισμός
• Δυνατότητα ρύθμισης δοσολογίας, μεταξύ 0,75-1,5 ml ανά δόση
• Διαθέσιμα μήκη ενεργοποιούμενου με τον βραχίονα μοχλού
• Για διανομέα 500 ml: 160 και 215 mm, για διανομέα 1 l: 160 και 295 mm
• Διατίθεται και με ενσωματωμένο μετρητή, καθώς και σε έκδοση για χρήση χωρίς επαφή  

και με χρώματα σήμανσης
• Περιέχονται τα εξαρτήματα, φυλλάδιο οδηγιών συναρμολόγησης και εγχειρίδιο χρήσης

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

BODE Eurodispenser 1 plus

500 ml 980 478 1 86,40 €

1 l 980 479 1 96,00 €

BODE Eurodispenser Vario
Διανομέας αντισηπτικού χεριών, λοσιόν πλυσίματος  
και περιποίησης του δέρματος

• Κατάλληλος για φιάλες BODE των 500 ml ή 1 l.
• Από σταθερό, ανθεκτικό πλαστικό.
• Εύκολη εγκατάσταση.
• Όλα τα υλικά έχουν δοκιμαστεί ως προς την καταλληλότητα επαφής με τρόφιμα.
• Από πλαστικό με καλή ανθεκτικότητα στην αλκοόλη και στις τάσεις.
• Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση φιάλης.
• Εύκολος χειρισμός και καθαρισμός.
• Δυνατότητα ρύθμισης δοσολογίας, μεταξύ 1-3 ml ανά δόση.
• Περιέχει τα μέρη στερέωσης, φυλλάδιο οδηγιών συναρμολόγησης και εγχειρίδιο χρήσης.

Περιεχόμενο  
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

BODE Eurodispenser Vario

500 ml 981 287 1 33,60 €

1 l 981 288 1 37,19 €

Πιατάκι βάσης

των 500 ml 981 295 1 12,80 €

του 1 l 981 296 1 12,80 €



15

Εξεταστικά γάντια μιας χρήσης

Peha-soft® nitrile fino powderfree 
Τα εξαιρετικά απαλά γάντια μιας χρήσης  
χωρίς λάτεξ από συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου

• Χωρίς λάτεξ, χωρίς πούδρα, υποαλλεργικό.
• Ανάγλυφη υφή στα ακροδάχτυλα, υψηλή ανθεκτικότητα κατά του σχισίματος.
• Εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή, απόλυτη άνεση, τέλεια εφαρμογή.
• Μεγάλη ασφάλεια (ISO9001), ορθή βιομηχανική πρακτική, συμμόρφωση στο πρότυπο EN 455 

μέρος 1-3. 
• Μεγάλη αντοχή σε χημικές ουσίες.
• Κατάλληλο και για τρόφιμα. 
• Εξαιρετική ελαστικότητα.
• Σε συσκευασία 150 και 10 τεμαχίων.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha-soft® nitrile fino powderfree

Extra Small 150 τεμ. 942 195 10 7,99 €

Small 150 τεμ. 942 196 10 7,99 €

Medium 150 τεμ. 942 197 10 7,99 €

Large 150 τεμ. 942 198 10 7,99 €

Extra Large 150 τεμ. 942 199 10 7,99 €

Small 10 τεμ. 942 220 20 1,08 €

Medium 10 τεμ. 942 221 20 1,08 €

Large 10 τεμ. 942 222 20 1,08 €

* Διατίθενται και σε αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα, σε συσκευασία των 50 ζεύγων.
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Εξεταστικά γάντια μιας χρήσης

Peha-soft® nitrile white powderfree 
Τα προστατευτικά γάντια μιας χρήσης χωρίς λάτεξ,  
από λευκό, συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου

• Διατίθενται σε ουδέτερο λευκό χρώμα.
• Διαθέτουν όλα τα πλεονεκτήματα των γαντιών από φυσικό λάτεξ χωρίς τον κίνδυνο αλλεργίας στο λάτεξ.
• Από ιδιαιτέρως μαλακό νιτρίλιο υψηλής ελαστικότητας που παρέχει υψηλή αίσθηση αφής. 
• Προστατεύουν τον χρήστη και τον ασθενή από την επαφήμε σωματικά υγρά, μικρόβια  

και απολυμαντικά. 
• Κατάλληλα και για τρόφιμα. 
• Σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 455, EN 374 και ASTM F1671.
• Σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha-soft® nitrile white powderfree

Small 100 τεμ. 942 216 10 5,14 €

Medium 100 τεμ. 942 217 10 5,14 €

Large 100 τεμ. 942 218 10 5,14 €

Peha-soft® nitrile guard powderfree
Προστατευτικά γάντια χωρίς λάτεξ  
από συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου με μακριά μανσέτα

• Προστατευτικά γάντια μιας χρήσης χωρίς λάτεξ, από μαλακό καουτσούκ νιτριλίου σε μπλε χρώμα, 
χωρίς πούδρα, με έξτρα μακριά μανσέτα για βέλτιστη προστασία. 

• Χάρη στην ειδική εσωτερική τους επένδυση από πολυμερές τοποθετούνται πολύ εύκολα. 
• Διαθέτουν ανάγλυφη επιφάνεια στην περιοχή των δαχτύλων για τέλεια ικανότητα σύλληψης. 
• Είναι εξαιρετικά ελαστικά, ανθεκτικά στο σχίσιμο και ασφαλή. 
• Έχουν τέλεια εφαρμογή και άψογη απτική αίσθηση. Για χρήση στο αριστερό ή στο δεξί χέρι.
• Για όλους τους τομείς όπου το προσωπικό διατρέχει κίνδυνο μόλυνσης. 
• Κατάλληλα για άτομα με υπερευαισθησία στην πούδρα των γαντιών ή με αλλεργίες στην πρωτεΐνη 

του λάτεξ (αλλεργία τύπου I). 
• Μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 374 (Κατ. ΙΙΙ) για χρήση  

στο εργαστήριο και σε εργασίες καθαρισμού όταν υπάρχει επαφή με χημικές ουσίες  
και απολυμαντικά μέσα. 

• Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha-soft® nitrile guard powderfree μη αποστειρωμένα, σε κουτιά διανομής

X-Small 100 τεμ. 942 200 10 9,86 €

Small 100 τεμ. 942 201 10 9,86 €

Medium 100 τεμ. 942 202 10 9,86 €

Large 100 τεμ. 942 203 10 9,86 €

X-Large 100 τεμ. 942 204 10 9,86 €
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Εξεταστικά γάντια μιας χρήσης

Peha-soft® vinyl
Γάντια μιας χρήσης από βινύλιο χωρίς πούδρα και χωρίς λάτεξ

• Από μαλακό βινύλιο, χωρίς πούδρα. 
• Εύκολη τοποθέτηση χάρη στην εσωτερική τους επένδυση από πολυμερές. 
• Ελαστικά, ανθεκτικά και ασφαλή, με τέλεια εφαρμογή. 
• Σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha-soft® vinyl

Extra Small 100 τεμ. 942 169 10 4,21 €

Small 100 τεμ. 942 170 10 4,21 €

Medium 100 τεμ. 942 171 10 4,21 €

Large 100 τεμ. 942 172 10 4,21 €

Extra Large 100 τεμ. 942 173 10 4,21 €

Peha-soft® syntex powderfree
Τα γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα και χωρίς λάτεξ

• Από συνθετικό υλικό υψηλής ελαστικότητας. 
• Ιδιαιτέρως ανθεκτικά κατά του σχισίματος και ασφαλή.
• Ιδανική εφαρμογή και εξαιρετική αίσθηση αφής.
• Σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha-soft® syntex powderfree

Extra Small 100 τεμ. 942 164 10 4,50 €

Small 100 τεμ. 942 165 10 4,50 €

Medium 100 τεμ. 942 166 10 4,50 €

Large 100 τεμ. 942 167 10 4,50 €

Extra Large 100 τεμ. 942 168 10 4,50 €
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Χειρουργικά γάντια μιας χρήσης

Peha-taft® classic
Χειρουργικά γάντια με πούδρα και χωρίς πούδρα

• Χειρουργικά γάντια από ιδιαίτερα λεπτό λάτεξ από φυσικό καουτσούκ. 
• Προσφέρουν εξαιρετική αίσθηση αφής, διαθέτουν υψηλή ελαστικότητα και είναι ιδιαιτέρως 

ανθεκτικά. Ο ανατομικός τους σχεδιασμός εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή. 
• Γάντια γενικής εφαρμογής για όλους τους χειρουργικούς τομείς. 
• Διατίθενται με και χωρίς πούδρα.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha-taft® classic powdered

Μέγ. 5,5 50 ζεύγη 942 740 4 19,50 €

Μέγ. 6 50 ζεύγη 942 741 4 19,50 €

Μέγ. 6,5 50 ζεύγη 942 742 4 19,50 €

Μέγ. 7 50 ζεύγη 942 743 4 19,50 €

Μέγ. 7,5 50 ζεύγη 942 744 4 19,50 €

Μέγ. 8 50 ζεύγη 942 745 4 19,50 €

Μέγ. 8,5 50 ζεύγη 942 746 4 19,50 €

Μέγ. 9 50 ζεύγη 942 747 4 19,50 €

Peha-taft® classic powderefree

Μέγ. 5,5 50 ζεύγη 942 644 4 30,00 €

Μέγ. 6 50 ζεύγη 942 645 4 30,00 €

Μέγ. 6,5 50 ζεύγη 942 646 4 30,00 €

Μέγ. 7 50 ζεύγη 942 647 4 30,00 €

Μέγ. 7,5 50 ζεύγη 942 648 4 30,00 €

Μέγ. 8 50 ζεύγη 942 649 4 30,00 €

Μέγ. 8,5 50 ζεύγη 942 650 4 30,00 €

Μέγ. 9 50 ζεύγη 942 651 4 30,00 €
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Χειρουργικά γάντια μιας χρήσης

Peha micron®-plus powderfree
Τα εξαιρετικά λεπτά χειρουργικά γάντια για τέλεια απτική αίσθηση

• Χειρουργικά γάντια μιας χρήσης από εξαιρετικά λεπτό και απαλό λάτεξ, ιδίως στις άκρες  
των δαχτύλων για ασύγκριτη απτική αίσθηση. 

• Τοποθετούνται εύκολα χάρη στην εσωτερική τους επένδυση από πολυμερές. Με τροποποιημένη 
επιφάνεια τεχνολογίας Skin Grip για βέλτιστη ικανότητα σύλληψης. 

• Εξαιρετικά ελαστικά και ανθεκτικά στο σχίσιμο. Εφαρμόζουν τέλεια χάρη στο απόλυτα ανατομικό 
τους σχήμα. Με ενισχυμένες μανσέτες. Σε καφέ χρώμα για να μην αντανακλούν το φως.

• Για όλους τους τομείς χειρουργικής, ιδίως για τη μικροχειρουργική. 
• Ιδιαίτερα κατάλληλα και ως εσωτερικά γάντια.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha micron®-plus powderfree αποστειρωμένα, ανά ζεύγος, σε συσκευασία προστατευμένη από το όζον

Μέγ. 5,5 50 ζεύγη 942 570 4 59,18 €

Μέγ. 6 50 ζεύγη 942 571 4 59,18 €

Μέγ. 6,5 50 ζεύγη 942 572 4 59,18 €

Μέγ. 7 50 ζεύγη 942 573 4 59,18 €

Μέγ. 7,5 50 ζεύγη 942 574 4 59,18 €

Μέγ. 8 50 ζεύγη 942 575 4 59,18 €

Μέγ. 8,5 50 ζεύγη 942 576 4 59,18 €

Μέγ. 9 50 ζεύγη 942 577 4 59,18 €
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Peha®-neon plus powderfree
Τα χειρουργικά γάντια χωρίς λάτεξ και χωρίς πούδρα  
από συνθετικό πολυχλωροπρένιο 

• Χειρουργικά γάντια μιας χρήσης χωρίς λάτεξ και χωρίς πούδρα από 100% συνθετικό 
πολυχλωροπρένιο. Χάρη στην εσωτερική τους επένδυση από πολυμερές τοποθετούνται εύκολα. 

• Διαθέτουν ειδική επιφάνεια για καλή ικανότητα σύλληψης και εξαιρετική απτική αίσθηση. Υψηλής 
ελαστικότητας και αντοχής στο σχίσιμο. Εφαρμόζουν τέλεια χάρη στο απόλυτα ανατομικό τους 
σχήμα. Σε καφέ χρώμα για να μην αντανακλούν το φως. 

• Διατίθενται επίσης σετ εκτάκτου ανάγκης που περιέχουν γάντια σε πέντε μεγέθη με δύο εύκολα 
ανοιγόμενες συσκευασίες ανά μέγεθος.

• Για όλους τους τομείς χειρουργικής. 
• Ιδιαίτερα κατάλληλα για χρήστες αλλά και ασθενείς με αλλεργίες στην πρωτεΐνη του λάτεξ 

(αλλεργία τύπου Ι).

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha®-neon plus powderfree αποστειρωμένα, ανά ζεύγος, σε συσκευασία προστατευμένη από το όζον

Μέγ. 5,5 50 ζεύγη 942 544 4 97,01 €

Μέγ. 6 50 ζεύγη 942 545 4 97,01 €

Μέγ. 6,5 50 ζεύγη 942 546 4 97,01 €

Μέγ. 7 50 ζεύγη 942 547 4 97,01 €

Μέγ. 7,5 50 ζεύγη 942 548 4 97,01 €

Μέγ. 8 50 ζεύγη 942 549 4 97,01 €

Μέγ. 8,5 50 ζεύγη 942 550 4 97,01 €

Μέγ. 9 50 ζεύγη 942 551 4 97,01 €

Χειρουργικά γάντια μιας χρήσης
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Peha-taft® latex
Τα χειρουργικά γάντια γενικής χρήσης για εξαιρετική άνεση κατά την εφαρμογή

• Χειρουργικά γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα από λεπτό και ιδιαίτερα απαλό λάτεξ. 
• Χάρη στην ειδική εσωτερική τους επένδυση από πολυμερές τοποθετούνται πολύ εύκολα. 
• Διαθέτουν ειδική επιφάνεια για τέλεια ικανότητα σύλληψης, πολύ καλή απτική αίσθηση, εξαιρετική 

ελαστικότητα και αντοχή στο σχίσιμο. Εφαρμόζουν τέλεια χάρη στο απόλυτα ανατομικό τους σχήμα.
• Γενικής χρήσης για όλους τους τομείς χειρουργικής. Κατάλληλα για να φορούνται και διπλά.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha-taft® latex

Μέγ. 5,5 50 ζεύγη 942 589 6 42,50 €

Μέγ. 6 50 ζεύγη 942 590 6 42,50 €

Μέγ. 6,5 50 ζεύγη 942 591 6 42,50 €

Μέγ. 7 50 ζεύγη 942 592 6 42,50 €

Μέγ. 7,5 50 ζεύγη 942 593 6 42,50 €

Μέγ. 8 50 ζεύγη 942 594 6 42,50 €

Μέγ. 8,5 50 ζεύγη 942 595 6 42,50 €

Μέγ. 9 50 ζεύγη 942 596 6 42,50 €

Peha®-isoprene plus powderfree
Τα χειρουργικά γάντια χωρίς λάτεξ με όλα τα πλεονεκτήματα του λάτεξ

• Χειρουργικά γάντια μιας χρήσης χωρίς λάτεξ και χωρίς πούδρα, από εξαιρετικά λεπτό και απαλό 
100% συνθετικό πολυϊσοπρένιο. 

• Χάρη στην εσωτερική επένδυση από πολυμερές τοποθετούνται εύκολα. 
• Διαθέτουν ασύγκριτη απτική αίσθηση, υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στο σχίσιμο. 
• Εφαρμόζουν τέλεια χάρη στο απόλυτα ανατομικό τους σχήμα.
• Γενικής χρήσης για όλους τους τομείς χειρουργικής.
• Ιδιαίτερα κατάλληλα για χρήστες αλλά και ασθενείς με αλλεργίες στην πρωτεΐνη του λάτεξ 

(αλλεργία τύπου Ι).

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha®-isoprene plus powderfree

Μέγ. 5,5 50 ζεύγη 942 717 4 134,48 €

Μέγ. 6 50 ζεύγη 942 718 4 134,48 €

Μέγ. 6,5 50 ζεύγη 942 719 4 134,48 €

Μέγ. 7 50 ζεύγη 942 720 4 134,48 €

Μέγ. 7.5 50 ζεύγη 942 721 4 134,48 €

Μέγ. 8 50 ζεύγη 942 722 4 134,48 €

Μέγ. 8,5 50 ζεύγη 942 723 4 134,48 €

Μέγ. 9 50 ζεύγη 942 724 4 134,48 €

Χειρουργικά γάντια μιας χρήσης
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Προϊόντα χειρουργείου

Foliodress®

Χειρουργικές μάσκες

• Κατασκευασμένες από υποαλλεργικό μαλακό και ανθεκτικό υλικό φλις, χωρίς φυσικό λάτεξ. 
• Διαθέτουν ενσωματωμένο μεγάλο και μαλακό επενδεδυμένο κάλυμμα μύτης. 
• Προσφέρουν σε ασθενή και χρήστη αξιόπιστη προστασία από μολύνσεις που μπορούν  

να μεταδοθούν από εισπνεόμενα σταγονίδια.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Foliodress® Loop με ελαστικές δέστρες, μπλε

50 τεμ. 992 537 10 5,55 €

Foliodress® protect perfect με δέστρες πίσω, πράσινη

50 τεμ. 992 532 6 7,05 €

Foliodress® anti fogging πράσινη

50 τεμ. 992 530 6 8,00 €

Foliodress® anti splash & visor μπλε

50 τεμ. 992 594 12 45,95 €

Folodress® Loop

Folodress® anti fogging

Folodress® protect perfect

Folodress® anti splash & visor

Foliodress® eye protect
Γυαλιά προστασίας

• Για προστασία τωv ματιών από υγρά, αλλά και από μικρά σωματίδια που μπορεί να προκαλέσουν 
μόλυνση ή τραυματισμό. 

• Με ανατομικό σχήμα, μεγάλο μέγεθος και προέκταση των γυαλιών στα πλαϊνά του ματιού,  
για περισσότερη προστασία. 

• Με ειδική επεξεργασία κατά του θαμπώματος.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Foliodress® eye protect

5 τεμ. 992 524 12 42,53 €
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Προϊόντα χειρουργείου

Foliodress® cap Comfort
Χειρουργικές σκούφιες με τέλεια εφαρμογή,  
αδιαπέρατες στα σωματίδια, για αξιόπιστη προστασία

• Υψηλής ποιότητας χειρουργικές σκούφιες από αεροδιαπερατό και φιλικό προς το δέρμα μη 
υφασμένο υλικό βισκόζης, υψηλή αεροδιαπερατότητα και καλή ρύθμιση της θερμότητας. 

• Με ειδική επεξεργασία για αντοχή στο σχίσιμο και ενίσχυση των ραφών στα σημεία που 
υφίστανται έντονη καταπόνηση. 

• Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων για να καλύψουν όλες τις ανάγκες.
• Μιας χρήσης για την ασφαλή και λειτουργική κάλυψη των μαλλιών.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Foliodress® Comfort Universal τύπου μπερέ

λευκή 100 τεμ. 992 466 8 14,28 €

πράσινη 100 τεμ. 992 465 8 14,28 €

Foliodress® Comfort Plus δετή πίσω

60 τεμ. 992 468 6 27,19 €

Foliodress® Comfort Form Aqua με λάστιχο πίσω

100 τεμ. 992 464 6 32,41 €

Foliodress® Comfort Astro Aqua ολικής κάλυψης

100 τεμ. 992 460 6 43,27 €

Foliodress® Comfort Bandana

100 τεμ. 992 477 6 52,60 €

Folodress® Comfort Universal

Folodress® Form Aqua

Folodress® Comfort Bandana

Folodress® Plus

Folodress® Astro Aqua
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Foliodress® Protect Standard
Ρόμπες χειρουργικές, ρόμπες μιας χρήσης, αποστειρωμένες

• Για προστασία κατά τη διάρκεια επεμβάσεων μικρής έως μέσης διάρκειας και μέσης ροής υγρών. 
• Με φαρδιά αλληλοεπικάλυψη του τμήματος της πλάτης. Μακριά μανίκια, ελαστική πλεκτή μανσέτα 

και κουμπώματα combitape για προσαρμογή του γιακά της ρόμπας. 
• Δεν καταστρέφονται από την τριβή και δεν ξεφτίζουν.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Foliodress® Protect Standard

Medium 36 τεμ. 992 808 1 142,99 €

Large 32 τεμ. 992 809 1 132,93 €

X-Large 32 τεμ. 992 810 1 138,42 €

XX-Large 32 τεμ. 992 811 1 143,46 €

Foliodress® Protect Reinforced
Αποστειρωμένη χειρουργική ρόμπα ενισχυμένη

• Ενισχυμένες χειρουργικές ρόμπες με πρόσθετη αδιαπέρατη ενίσχυση στα αντιβράχια και στην 
περιοχή του θώρακα και ιδιαίτερα πλατιά επιφάνεια επικάλυψης στην πλάτη, με πλατύ κλείσιμο 
combitape ισχυρής πρόσφυσης για προσαρμογή του ανοίγματος για τον λαιμό. 

• Κατάλληλες για επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας με παραγωγή μέτριας έως μεγάλης ποσότητας 
υγρών.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Foliodress® Protect Reinforced

Medium 36 τεμ. 992 816 1 158,59 €

Large 32 τεμ. 992 817 1 160,38 €

X-Large 28 τεμ. 992 818 1 144,77 €

XX-Large 28 τεμ. 992 819 1 154,08 €

Foliodress® Comfort Urology
Αποστειρωμένη χειρουργική Ουρολογική ρόμπα

• Πλήρως αδιάβροχη.
• Με διπλή πιέτα εμπρός για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στα πόδια και μέγιστη άνεση.
• Mε άνετο κόψιμο για εξασφάλιση μέγιστης ελευθερίας κινήσεων στα πόδια.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Foliodress® Comfort Urology

Large 32 τεμ. 992 937 1 272,76 €

X-Large 32 τεμ. 992 938 1 285,93 €

Προϊόντα χειρουργείου
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Foliodress® S
Προστατευτικές ρόμπες για προσωπικό και επισκέπτες

• Μιας χρήσης, από μαλακό υλικό φλις. 
• Ενός μεγέθους, σε φαρδύ κόψιμο που επανωτίζει στην πλάτη, με ταινίες στερέωσης στον λαιμό, 

κορδόνι σύσφιξης μήκους 2 m και ελαστικό άνοιγμα στα μανίκια, με δυνατότητα αποστείρωσης. 
• Διατίθεται επίσης σε αδιάβροχο μοντέλο με επένδυση μεμβράνης.
• Για προστασία έναντι επιμόλυνσης, ιδίως σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σε τμήματα λοιμωδών 

νόσων αλλά και στην περίθαλψη παιδιών ή ηλικιωμένων, για ασθενείς, προσωπικό 
και επισκέπτες. 

• Το αδιάβροχο μοντέλο ενδείκνυται ιδιαίτερα για προστασία από τη διάβρεξη κατά την περιποίηση 
ασθενών, π.χ. κατά το πλύσιμο ή το λουτρό.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Foliodress® S μπλε (μη αδιάβροχες)

112 cm 5 x 10 (50 τεμ.) 604 705 1 69,27 €

Foliodress® S λευκές (αδιάβροχες)

122 cm 5 x 10 (50 τεμ.) 604 707 1 89,26 €

Foliodress® Patient shirt
Ρόμπες ασθενών

• Ανοιχτές στην πλάτη. Κλείνουν εύκολα με δέστρες στον αυχένα και την πλάτη. 
• Ιδαvικές για ασθενείς πριν το χειρουργείο και ασθενείς που χρίζουν φροντίδας. 
• Διατίθενται σε ένα μέγεθος.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Foliodress® Patient shirt

One size 10 τεμ. 992 527 1 15,07 €

Προϊόντα χειρουργείου
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Foliodress® Suit Protect
Κοστούμια χειρουργείου

• Χειρουργικό κοστούμι μιας χρήσης δύο τεμαχίων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13795, 
Μέρος 1-3, από υγροαπωθητικό, αεροδιαπερατό μη υφασμένο υλικό. 

• Διαθέτουν υψηλή αντίσταση στη διαβροχή και στη μεταφορά μικροβίων, είναι ανθεκτικές  
στο σχίσιμο και δεν αφήνουν χνούδι. 

• Αποτελούνται από καζάκα με στρογγυλή λαιμόκοψη, κοντά μανίκια, 3 τσέπες και παντελόνι σε ίσια 
γραμμή με δέστρες στη μέση. 

• Διατίθενται σε μπλε χρώμα, σε συσκευασία σετ μπλούζα-παντελόνι.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Foliodress® Suit Protect

Small 1 τεμ. 992 538 50 3,03 €

Medium 1 τεμ. 992 539 50 3,21 €

Large 1 τεμ. 992 540 50 3,29 €

X-Large 1 τεμ. 992 541 50 3,40 €

XX-Large 1 τεμ. 992 542 50 3,67 €

Foliodress® Jacket
Άνετο μπουφάν μιας χρήσης από θερμαντικό μη υφασμένο υλικό

• Μπουφάν μιας χρήσης από θερμαντικό μη υφασμένο υλικό πολυπροπυλενίου με απαλές, 
ελαστικές πλεκτές μανσέτες στα μανίκια και δύο πρακτικές τσέπες, κλείνει ψηλά σε στενό όρθιο 
γιακά, διαθέτει στην μπροστινή πλευρά πέντε κουμπιά τρουκς που ανοιγοκλείνουν εύκολα. 

• Διατίθεται σε δύο μεγέθη.
• Μιας χρήσης για το χειρουργείο και τον σταθμό νοσηλείας.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Foliodress® Jacket μπλε

Medium 10 τεμ. 992 600 5 31,73 €

Large 10 τεμ. 992 601 5 32,43 €

Προϊόντα χειρουργείου
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Telacomp®

Επίθεμα με υφασμένη ακτινοσκιερή ίνα

• Επιθέματα από γάζα κατά το πρότυπο ΕΝ 14079, με κομμένες και διπλωμένες άκρες και υφασμένη 
ακτινοσκιερή ίνα Telatrast. 

• Μη αποστειρωμένα, σε αποστειρώσιμες χάρτινες θήκες. Η αποστειρωμένη έκδοση του προϊόντος 
είναι μέρος του αρθρωτού συστήματος Telatrast. 

• Διατίθεται σε συσκευασίες πολλαπλών στρώσεων με αυτοκόλλητα που βοηθούν  
στην ακριβή καταμέτρηση των χρησιμοποιούμενων επιθεμάτων, συμβάλλοντας στην τήρηση  
των προδιαγραφών ασφάλειας εντός του χειρουργείου.

• Για αιμόσταση και φροντίδα τραυμάτων, για σύλληψη και συγκράτηση οργάνων και ιστών  
του σώματος.

• Διατίθενται αποστειρωμένα και μη αποστειρωμένα.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Telacomp® μη αποστειρωμένα, 8πλά, 17 κλωστών

10 x 10 cm 100 τεμ. 401 925 10 6,43 €

Telacomp® μη αποστειρωμένα, 12πλά, 17 κλωστών

10 x 10 cm 100 τεμ. 401 935 10 7,26 €

10 x 20 cm 100 τεμ. 401 937 10 13,38 €

Telcomp® μη αποστειρωμένα, 16πλά, 17 κλωστών

5 x 5 cm 100 τεμ. 401 941 30 4,55 €

10 x 10 cm 100 τεμ. 401 945 10 9,17 €

Telacomp® μη αποστειρωμένα, 32πλά, 20 κλωστών

10 x 10 cm 50 τεμ. 400 513 10 13,21 €

Προϊόντα χειρουργείου
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Telasling®

Στρογγυλό τολύπιο γάζας με υφασμένη ακτινοσκιερή ίνα

• Στρογγυλά τολύπια γάζας από γάζα κατά το πρότυπο ΕΝ 14079, 20 κλωστών, με υφασμένη 
ακτινοσκιερή ίνα. Κατασκευασμένα από ένα μόνο τεμ. γάζας. 

• Μη αποστειρωμένα σε αποστειρώσιμες χάρτινες θήκες. Η αποστειρωμένη έκδοση του προϊόντος 
είναι μέρος του αρθρωτού συστήματος Teltrast. 

• Διατίθεται σε συσκευασίες πολλαπλών στρώσεων με αυτοκόλλητα που βοηθούν στην ακριβή 
καταμέτρηση των χρησιμοποιούμενων τολυπίων, συμβάλλοντας στην τήρηση των προδιαγραφών 
ασφάλειας εντός του χειρουργείου.

• Για αιμόσταση και περιποίηση τραυμάτων.
• Διατίθενται αποστειρωμένα και μη αποστειρωμένα.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Telasling® μη αποστειρωμένα, μέγεθος καρυδιού

Μέγ. 2 1.000 τεμ. 482 293 6 39,51 €

Telasling® μη αποστειρωμένα, μέγεθος δαμάσκηνου

Μέγ. 3 2 x 500 τεμ. 482 294 1 64,63 €

Telasling® μη αποστειρωμένα, μέγεθος αβγού

Μέγ. 4 4 x 250 τεμ. 482 299 1 80,70 €

Telasling® μη αποστειρωμένα, μέγεθος extra large

Μέγ. 5 4 x 250 τεμ. 400 493 1 111,18 €

Telasling® μη αποστειρωμένα, μέγεθος γροθιάς

Μέγ. 6 4 x 125 τεμ. 482 295 1 77,01 €

Προϊόντα χειρουργείου
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Telasorb®

Προπλυμένες γάζες λαπαροτομίας μιας χρήσης με υφασμένη ακτινοσκιερή ίνα

• Τολύπια λαπαροτομίας μιας χρήσης που έχουν υποστεί πρόπλυση, 20 κλωστών, με υφασμένα 
ακτινοσκιερά πλινθία Telatrast και βρόχους. 

• Μη αποστειρωμένα, σε δέσμες των 5 τεμαχίων. Η αποστειρωμένη συσκευασία αποτελεί βασικό 
στοιχείο του αρθρωτού συστήματος Telatrast το οποίο χάρη στην πολλαπλή συσκευασία των 
προϊόντων, καθώς και στα αυτοκόλλητα για τον έλεγχο της καταμέτρησης και την τεκμηρίωση, 
ενισχύει την ασφάλεια στο χειρουργείο.

• Η επεξεργασία πρόπλυσης ενισχύει τις απορροφητικές ιδιότητες των γαζών. Οι αναγραφόμενες 
διαστάσεις αντιστοιχούν στις διαστάσεις πριν από την πλύση.

• Για αιμόσταση κα περιποίηση τραυμάτων, για σύλληψη και συγκράτηση οργάνων και ιστών  
του σώματος.

• Διατίθενται αποστειρωμένα και μη αποστειρωμένα.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Telasorb® μη αποστειρωμένη, 4απλή, λευκό

45 x 45 cm 24 x 5 τεμ. 760 543 1 91,98 €

20 x 30 cm 40 x 5 τεμ. 760 541 1 77,07 €

90 x 8 cm 30 x 5 τεμ. 760 548 1 62,39 €

Telasorb® μη αποστειρωμένη, 4απλή, πράσινο

45 x 45 cm 24 x 5 τεμ. 761 543 1 117,86 €

Telasorb® μη αποστειρωμένη, 6πλή, λευκό

45 x 45 cm 20 x 5 τεμ. 760 563 1 124,92 €

Telasorb® μη αποστειρωμένη, 6πλή, πράσινο

50 x 60 cm 12 x 5 τεμ. 761 566 1 129,64 €

45 x 45 cm 20 x 5 τεμ. 761 563 1 157,30 €

Προϊόντα χειρουργείου

Telaprep®

Το σφιχτά στριμμένο τολύπιο επιπωματισμού με υφασμένη ακτινοσκιερή ίνα

• Τολύπια επιπωματισμού από γάζα κατά το πρότυπο ΕΝ 14079, 24 κλωστών, με υφασμένη 
ακτινοσκιερή ίνα Telatrast. 

• Σφιχτά στριμμένα και κατασκευασμένα από ένα μόνο τεμ. γάζας. 
• Μη αποστειρωμένα σε χάρτινες αποστειρώσιμες θήκες.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Telaprep® μη αποστειρωμένα

Μέγ. 1, μικρό 1.000 τεμ. 489 290 6 30,17 €

Μέγ. 2, μεσαίο 1.000 τεμ. 489 291 6 33,78 €

Μέγ. 3, μεγάλο 1.000 τεμ. 489 293 6 42,70 €
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Peha®-instrument
Χειρουργικά εργαλεία μιας χρήσης, αποστειρωμένα

• Για αποστειρωμένη εφαρμογή στην κλινική, τα εξωτερικά ιατρεία και το χειρουργείο. 
• Από ματ, βουρτσισμένο χάλυβα που δεν αντανακλά. 
• Η υψηλή ποιότητα, η επεξεργασία ακριβείας, καθώς και οι αποστειρωμένες μεμονωμένες 

σuσκευασίες, εγγυώvται τέλεια υγιεινή και λειτουργική εφαρμογή ανά πάσα στιγμή. 
• Σήμανση και στις δύο πλευρές της λαβίδας, αποφεύγεται η σύγχυση με τα εργαλεία πολλαπλών 

χρήσεων. 
• Διατίθενται σε πρακτικό box σuσκευασiας/διανεμητή. 
• Οικονομική λύση. 
• Αποκλεισμός του ενδεχόμενου κινδύνου διασταυρούμενης μόλυνσης λόγω χρήσης 

επαναεπεξεργασμένων λαβίδων.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha®- instrument λαβίδες μιας χρήσης, αποστειρωμένες

Adson, ανατομική, ευθεία 12 cm 25 τεμ. 991 060 2 70,68 €

DeBakey, αγγείων, ευθεία 15,5 cm 25 τεμ. 991 061 2 192,75 €

Adson, ιστών, ευθεία 12 cm 25 τεμ. 991 062 2 72,54 €

Standard, ιστών, ευθεία 14 cm 25 τεμ. 991 063 2 77,66 €

Standard, ανατομική, ευθεία 14 cm 25 τεμ. 991 064 2 80,27 €

Splinter, ευθεία 9 cm 25 τεμ. 991 065 2 96,68 €

Micro-Adson, ιστών 12 cm 25 τεμ. 991 066 2 90,20 €

Pean, ευθεία 14 cm 25 τεμ. 991 040 2 111,15 €

Halsted Mosquito, κυρτή 12,5 cm 25 τεμ. 991 041 2 123,65 €

Kocher, ευθεία 14 cm 25 τεμ. 991 042 2 111,76 €

Kocher, ευθεία 20 cm 20 τεμ. 991 048 2 164,18 €

Micro-Mosquito, ευθεία 12,5 cm 25 τεμ. 991 044 2 116,13 €

Λαβίδα τολυπίων 16 cm 20 τεμ. 991 046 2 117,99 €

Λαβίδα σωλήνων  
(χωρίς οδοντώσεις) 16 cm 15 τεμ. 991 047 2 75,42 €

Λαβίδα Adson 
μικροχειρουργικής 12 cm 25 τεμ. 991 067 2 105,66 €

Λαβίδα Jansen ανατομική 16 cm 25 τεμ. 991 068 2 107,05 €

Προϊόντα χειρουργείου
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Peha®-instrument
Χειρουργικά εργαλεία μιας χρήσης, αποστειρωμένα

.
Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha® - instrument ψαλίδια μιας χρήσης, αποστειρωμένα

Braun-Stadler, 
επισειοτομής 14,5 cm 20 τεμ. 991 080 2 120,92 €

Χειρουργικό standard 
οξύ/αμβλύ, ευθύ 14,5 cm 25 τεμ. 991 081 2 104,11 €

Χειρουργικό standard 
αμβλύ/αμβλύ, ευθύ 14,5 cm 25 τεμ. 991 082 2 103,90 €

Χειρουργικό standard  
οξύ/οξύ, ευθύ 13 cm 25 τεμ. 991 083 2 98,56 €

Metzenbaum, κυρτό 14,5 cm 25 τεμ. 991 084 2 88,78 €

Μικροχειρουργικής, ευθύ 11 cm 15 τεμ. 991 085 2 136,13 €

Iris οξύαιχμο, ευθύ 11,5 cm 25 τεμ. 991 086 2 81,15 €

Iris οξύαιχμο, κυρτό 11,5 cm 25 τεμ. 991 087 2 81,83 €

Ψαλίδι επιδέσμων 20 τεμ. 991 090 2 142,19 €

Ψαλίδι νυχιών κυρτό 25 τεμ. 991 091 2 110,32 €

Ανατομικό ψαλίδι υψηλής 
ακρίβειας, κυρτό 14,5 cm 25 τεμ. 991 088 2 193,98 €

Ψαλίδι ομφάλιου λώρου 
Schumacher 20 τεμ. 991 089 2 334,90 €

Peha® - instrument κοχλιάρια και άγκιστρα μιας χρήσης, αποστειρωμένα

Κοχλιάριο διπλού άκρου 16,5 cm 25 τεμ. 991 010 2 147,11 €

Άγκιστρο διπλού άκρου 
Senn-Miller 16 cm 15 τεμ. 991 012 2 98,82 €

Fox ξέστρο οστού 14,5 cm 25 τεμ. 991 013 2 139,91 €

Κοχλιάριο απόξεσης 
διπλού άκρου Jansen 25 τεμ. 991 016 2 266,03 €

Ξέστρο Williger 25 τεμ. 991 018 2 185,22 €

Κοχλιάριο απόξεσης 
διπλού άκρου Volkmann 25 τεμ. 991 017 2 293,58 €

Peha® - instrument βελονοκάτοχα μιας χρήσης, αποστειρωμένα

Βελονοκάτοχο  
Mayo-Hegar 14 cm 25 τεμ. 991 030 2 110,50 €

Βελονοκάτοχο  
Mayo-Hegar 12 cm 25 τεμ. 991 031 2 102,13 €

Βελονοκάτοχο  
Mayo-Hegar 16 cm 25 τεμ. 991 034 2 177,31 €

Peha® - instrument άγκιστρα διαστολής μιας χρήσης, αποστειρωμένα

Αναστροφέας βλεφάρων 16 cm 25 τεμ. 991 015 2 223,58 €

Άγκιστρο τραύματος Gillies 20 τεμ. 991 014 2 144,15 €

Προϊόντα χειρουργείου
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Peha®-instrument
Βασικά σετ χειρουργικών εργαλείων μιας χρήσης, αποστειρωμένα

• Πλήρη σετ με χειρουργικά εργαλεία μιας χρήσης από χάλυβα καθώς και τολύπια για 
αποστειρωμένες εργασίες σε χειρουργικές μικροεπεμβάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 

• Κάθε εργαλείο μιας χρήσης είναι κατασκευασμένο από ματ, βουρτσισμένο χάλυβα που δεν αντανακλά 
το φως και χάρη στην υψηλή τους ποιότητα και την επεξεργασία ακριβείας κατά την παραγωγή τους 
διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή ετοιμότητα για ασύγκριτη υγιεινή και λειτουργική χρήση. 

• Διαθέτουν ειδική σήμανση ως προϊόντα μιας χρήσης για την αποφυγή της σύγχυσης 
με τα επαναχρησιμοποιούμενα εργαλεία. 

• Όλα τα μέρη του σετ περιέχονται χωρίς μεμονωμένη συσκευασία σε πρακτική σκληρή θήκη 
blister.

Περιεχόμενο 
 συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha® - instrument

Basic Set 5 σετ 991 001 4 122,03 €

Περιεχόμενα:
1 ψαλίδι κυρτό Mayo 15,5 cm
1 λαβίδα Kocher 14 cm
1 λαβίδα ιστών Standard 14 cm
1 λαβίδα γαζών Standard 14 cm
1 βελονοκάτοχο Mayo-Hegar 14 cm
5 τολύπια γάζας Pagasling No. 3

Basic Set Fine 5 σετ 991 000 4 102,99 €

Περιεχόμενα:
1 ψαλίδι κυρτό Metzenbaum 14,5 cm
1 λαβίδα Halsted-Mosquito 12,5 cm
1 λαβίδα ιστών Adson 12 cm
1 λαβίδα γαζών Adson 12 cm
1 βελονοκάτοχο Mayo-Hegar 12 cm
5 τολύπια γάζας Pagasling No. 3

Peha® Σετ αφαίρεσης ραμμάτων
Αποστειρωμένο σετ μιας χρήσης που ανταποκρίνεται  
στις δικές σας ειδικές ανάγκες

• Βασικό σετ που ανταποκρίνεται στις δικές σας ειδικές ανάγκες, σε λειτουργική συσκευασία  
για εύκολο χειρισμό, πλήρως αποστειρωμένο.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha® Σετ αφαίρεσης ραμμάτων αποστειρωμένο

1 σετ 991 900 120 1,02 €

Προϊόντα χειρουργείου
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Peha® Λάμα κοπής ραμμάτων
Για την ασφαλή και γρήγορη αφαίρεση ραμμάτων από τραύματα, μιας χρήσης

• Από σκληρυμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, με στρογγυλεμένη, κοφτερή λεπίδα και μακριά λαβή.
• Συσκευασμένη σε ανθεκτική και ασφαλή ατομική συσκευασία από μεμβράνη αλουμινίου.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha® Λάμα κοπής ραμμάτων αποστειρωμένη, σε ατομική συσκευασία

100 τεμ. 999 591 50 34,60 €

MediSet®

Εξωλκέας μεταλλικών ραμμάτων (παπαγαλάκι), μιας χρήσης

• Ανοξείδωτο ατσάλι, 10 εκ.
• Ιδανικό για αφαίρεση μεταλλικών ραμμάτων από τις πληγές.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Εξωλκέας μεταλλικών ραμμάτων (παπαγαλάκι)

1 τεμ. 470 175 80 2,02 €

MediSet®

Σετ συρραφής τραυμάτων, μιας χρήσης

• Σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται σε όλες τις βασικές επεμβάσεις συρραφής τραυμάτων.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Σετ συρραφής τραυμάτων

1 σετ. 479 176 28 5,36 €

Περιεχόμενα:
1 χειρουργικό πεδίο με αυτοκόλλητη οπή
1 χειρουργικό πεδίο 38χ45 cm
5 τολύπια μη υφασμένα 7,5χ7,5 cm
1 βελονοκάτοχο 12 cm
1 ψαλίδι οξύ/οξύ 11,6 cm
1 λαβίδα Adson χειρουργική 

Προϊόντα χειρουργείου
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Foliodrape® Protect
Χειρουργικά πεδία δύο στρωμάτων αδιαπέρατα στην υγρασία  
και στα μικρόβια, ανθεκτικά στο σχίσιμο, δεν αφήνουν χνούδι, μιας χρήσης

• Η επιφάνεια από μεγάλες και σταθερές ίνες πολυπροπυλενίου (spunbond) απορροφά  
τα παραγόμενα υγρά με ασφάλεια και αξιοπιστία.

• Η μεμβράνη πολυαιθυλενίου χωρίς πόρους, αδιαπέρατη σε υγρά και μικρόβια, λειτουργεί ως 
ασπίδα προστασίας μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο επιμόλυνσης στις χειρουργικές επεμβάσεις.

• Με εξαιρετικές ιδιότητες πτύχωσης. Διατίθενται με οπή, με ή χωρίς αυτοκόλλητο.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Foliodrape® Protect Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

50 x 50 cm 100 τεμ. 277 547 4 48,01 €

45 x 75 cm 65 τεμ. 277 500 4 34,85 €

75 x 75 cm 55 τεμ. 277 501 4 36,44 €

75 x 90 cm 35 τεμ. 277 502 4 31,37 €

90 x 100 cm 25 τεμ. 277 504 4 30,12 €

95 x 120 cm 25 τεμ. 277 505 4 32,48 €

90 x 150 cm 20 τεμ. 277 506 4 29,79 €

150 x 175 cm 17 τεμ. 277 548 2 54,46 €

150 x 240 cm 13 τεμ. 938 810 2 55,33 €

Foliodrape® Protect Αυτοκόλλητα Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

50 x 50 cm* 90 τεμ. 277 546 4 47,69 €

45 x 75 cm* 60 τεμ. 277 507 4 40,15 €

75 χ 75 cm 45 τεμ. 938 811 4 37,73 €

75 x 90 cm* 40 τεμ. 277 508 4 37,37 €

90 x 100 cm* 30 τεμ. 277 542 4 49,24 €

150 x 175 cm* 13 τεμ. 277 543 2 71,52 €

170 x 175 cm* 13 τεμ. 277 544 2 72,48 €

200 x 175 cm 13 τεμ. 938 812 2 75,45 €

150 x 240 cm* 12 τεμ. 277 551 2 52,55 €

170 x 300 cm* 7 τεμ. 277 538 2 58,37 €

Foliodrape® Protect Χειρουργικά πεδία με οπή αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

50 x 60 cm, οπή ∅ 5 cm 70 τεμ. 277 549 4 37,19 €

45 x 75 cm, οπή ∅ 7 cm 65 τεμ. 277 503 4 36,76 €

75 x 90 cm, οπή ∅ 10 cm 40 τεμ. 277 511 4 34,52 €

Foliodrape® Protect Αυτοκόλλητα Χειρουργικά πεδία με οπή αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

50 x 60 cm, οπή ∅ 7 cm 70 τεμ. 277 537 4 43,59 €

75 x 90cm, οπή ∅ 7 cm 40 τεμ. 277 517 4 38,33 €

120 x 150 cm, οπή ∅ 7 cm 22 τεμ. 277 545 2 83,39 €

Foliodrape® Protect Αυτοκόλλητα Χειρουργικά πεδία με οπή, 2 τεμ. αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

45 x 75 cm; οπή ∅ μεταβαλλόμενη 65 τεμ. 277 509 4 46,90 €

75 x 90 cm; οπή ∅ μεταβαλλόμενη 40 τεμ. 277 510 4 42,92 €

Foliodrape® Protect Χειρουργικά πεδία

Foliodrape® Protect Αυτοκόλλητα Χειρουργικά πεδία

Foliodrape® Protect Χειρουργικά πεδία με οπή

Foliodrape® Protect Αυτοκόλλητα Χειρουργικά πεδία με οπή

* Η όψη με την κολλητική επιφάνεια επισημαίνεται με μπλε αριθμό.

Προϊόντα χειρουργείου
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Foliodrape® Protect Plus 
Ενισχυμένα χειρουργικά πεδία από ανθεκτικό υλικό δύο στρώσεων  
και με μία επιπλέον ενισχυμένη στρώση υψηλής απορροφητικότητας  
σε συγκεκριμένα σημεία, για επεμβάσεις υψηλών απαιτήσεων, μιας χρήσης

• Η επιφάνεια από υλικό spunbond απορροφά τα παραγόμενα υγρά με ασφάλεια και αξιοπιστία.
• Διαθέτει μία επιπλέον εξαιρετικά απορροφητική ενισχυμένη ζώνη η οποία διαθέτει το κατάλληλο 

μέγεθος και βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο του χειρουργικού πεδίου.
• Μεμβράνη πολυαιθυλενίου χωρίς πόρους, αδιαπέρατη σε υγρά και μικρόβια. 
• Εξαιρετική ικανότητα σύλληψης χάρη στη μικροανάγλυφη επιφάνεια.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Foliodrape® Protect Plus Αυτοκόλλητα Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

75 x 75 cm* 30 τεμ. 938 857 4 33,14 €

75 x 90 cm* 28 τεμ. 938 800 4 51,49 €

90 x 100 cm* 17 τεμ. 938 803 4 48,47 €

200 x 175 cm* 9 τεμ. 938 802 2 94,68 €

150 x 240 cm* 9 τεμ. 938 801 2 96,07 €

170 x 300 cm* 7 τεμ. 938 805 2 91,59 €

Foliodrape® Protect Plus Χειρουργικά πεδία με σχισμή αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

150 x 240 cm, σχισμή 6,5 x 65 cm* 15 τεμ. 938 804 1 146,42 €

225 x 280 cm, σχισμή μεταβλητή* 8 τεμ. 938 819 1 135,25 €

Foliodrape® Protect Plus Αυτοκόλλητα Χειρουργικά πεδία

Foliodrape® Protect Plus Χειρουργικά πεδία με σχισμή

* Η όψη με την κολλητική επιφάνεια επισημαίνεται με μπλε αριθμό.

Foliodrape® Protect & Protect Plus
Σετ χειρουργικών πεδίων για όλες τις ειδικότητες όπως αγγειοχειρουργικά,  
σετ γενικής χρήσης, ουρολογικά, ορθοπεδικά, γυναικολογικά κ.ά. 

• Από ανθεκτικό υλικό δύο στρώσεων (PE/PP) και με μία επιπλέον ενισχυμένη στρώση (SMS) 
υψηλής απορροφητικότητας σε συγκεκριμένα σημεία, για επεμβάσεις υψηλών απαιτήσεων.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Foliodrape® Protect Plus σετ γενικής χρήσης Ι

6 σετ 938 712 1 116,09 €

Περιεχόμενα:
•  1 κάλυμμα τραπεζιού χειρουργικών 

εργαλείων, με ενίσχυση, 140x190
•  1 κάλυμμα τραπεζιού εργαλειοδοσίας 

(mayo), 80x145
•  2 χειρουργικά πεδία, αυτοκόλλητα, 

με ενίσχυση, 75x90
•  1 χειρουργικό πεδίο αυτοκόλλητο,  

με ενίσχυση, 175x200
•  1 χειρουργικό πεδίο αυτοκόλλητο,  

με ενίσχυση, 150x240
•  1 κολλητική ταινία χειρουργείου, 10x50
•  4 πετσέτες κυτταρίνης, 33x33

Προϊόντα χειρουργείου
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Περιποίηση Τραυμάτων

Sterilux® ES
Υπεραπορροφητική υφασμένη γάζα

• Απορροφητική, βαμβακερή, αποστειρωμένη γάζα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή 
ΕΝ14079, με 17 κλωστές, με κομμένες άκρες και διπλωμένη, χωρίς να ξεφτίζουν τα νήματα. 

• Υψηλή απορροφητικότητα, αεροδιαπερατές, ανθεκτικές στο σχίσιμο. 
• Καινοτόμος συσκευασία ανά τεμάχιο – διαμορφωμένη πλαστική συσκευασία (blister) για να 

επιτρέπει τον εύκολο εμποτισμό της γάζας μέσα στην ίδια τη συσκευασία. 
• Για τη γενική περιποίηση τραυμάτων, ιδίως για την πρωτοβάθμια φροντίδα έντονων 

εξιδρωματικών τραυμάτων. 
• Ενδείκνυνται για χρήση ως τολύπια και ως επιθέματα σε χειρουργικές μικροεπεμβάσεις.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Sterilux® ES αποστειρωμένη, 17 κλωστών

8πλή

5 x 5 cm 25 χ 2 τεμ. 418 551 60 2,60 €

7,5 x 7,5 cm 25 χ 2 τεμ. 418 554 36 3,49 €

10 x 10 cm 25 χ 2 τεμ. 418 557 24 4,91 €

10 x 20 cm 25 χ 2 τεμ. 418 559 15 7,10 €

16πλή
17 x 30 cm 12 τεμ. 418 549 10 1,23 €

36 x 40 cm 10 τεμ. 418 550 10 1,92 €

Steriulx® ES μη αποστειρωμένη, 17 κλωστών

8πλή

5 x 5 cm 100 τεμ. 418 800 30 1,31 €

7,5 x 7,5 cm 100 τεμ. 418 802 10 2,45 €

7,5 x 10 cm 100 τεμ. 418 803 10 3,17 €

10 x 10 cm 100 τεμ. 418 804 10 3,61 €

10 x 20 cm 100 τεμ. 418 805 10 6,22 €

Steriulx® ES μη αποστειρωμένη, 13 κλωστών

8πλή

5 x 5 cm 100 τεμ. 416 800 30 1,17 €

7,5 x 7,5 cm 100 τεμ. 416 802 10 1,96 €

10 x 10 cm 100 τεμ. 416 804 10 3,15 €
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Περιποίηση Τραυμάτων

Medicomp®

Mη υφασμένη γάζα (non-woven) 

• Υπεραπορροφητική αποστειρωμένη γάζα 3 φορές πιο απορροφητική από την απλή υφασμένη γάζα.
• Ευκολία κατά την αφαίρεση, δεν κολλάει στο τραύμα.
• Απαλή και αεροδιαπερατή, χωρίς συγκολλητικά υλικά.
• Από μη υφασμένο υλικό (70% κυτταρίνη – 30% ίνες πολυεστέρα).
• Διατίθεται και με τομή σε σχήμα Υ για περιπτώσεις διασωλήνωσης τραχειοστομίας και προστασία 

κατά την εφαρμογή βελόνων και καθετήρων (Medicomp® Drain).
• Διατίθεται σε αποστειρωμένη και μη αποστειρωμένη συσκευασία.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Medicomp® αποστειρωμένη

4πλή

5 x 5 cm 25 x 2 τεμ. 421 721 24 2,36 €

7,5 x 7,5 cm 25 x 2 τεμ. 421 723 12 2,88 €

10 x 10 cm 25 x 2 τεμ. 421 725 8 3,82 €

10 x 20 cm 25 x 2 τεμ. 421 727 8 8,80 €

4πλή

5 x 5 cm 75 x 5 τεμ. 411 531 6 13,91 €

7,5 x 7,5 cm 50 x 5 τεμ. 411 533 6 9,65 €

10 x 10 cm 100 x 2 τεμ. 411 050 12 9,33 €

10 x 10 cm 50 x 5 τεμ. 411 535 5 13,37 €

6πλή

5 x 5 cm 25 χ 2 τεμ. 421 731 24 2,63 €

7,5 x 7,5 cm 25 χ 2 τεμ. 411 076 30 3,06 €

10 x 10 cm 25 χ 2 τεμ. 421 735 8 4,23 €

10 x 20 cm 25 χ 2 τεμ. 421 737 6 9,86 €

Medicomp® Drain σε σχήμα Υ

6πλή
7,5 x 7,5 cm 25 x 2 τεμ. 421 533 12 3,97 €

10 x 10 cm 25 x 2 τεμ. 421 535 8 5,10 €

Medicomp® μη αποστειρωμένη

4πλή

5 x 5 cm 100 τεμ. 421 821 24 0,72 €

7,5 x 7,5 cm 100 τεμ. 421 823 12 1,26 €

10 x 10 cm 100 τεμ. 421 825 12 2,07 €

10 x 20 cm 100 τεμ. 421 827 6 3,85€

6πλή

5 x 5 cm 100 τεμ. 421 831 24 0,90 €

7,5 x 7,5 cm 100 τεμ. 421 833 12 1,70 €

10 x 10 cm 100 τεμ. 421 835 12 2,84 €

10 x 20 cm 100 τεμ. 421 837 6 5,54 €
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Cosmopor® Ε
Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη αντικολλητική γάζα από μη υφασμένο υλικό

• Από μη υφασμένο υλικό, δεν προσφύεται στο τραύμα. Καλή απορροφητικότητα και εφαρμογή.
• Ειδικό για αποστειρωμένη φροντίδα μικροτραυμάτων. Προστασία από κρούσεις.
• Υποαλλεργική, αεροδιαπερατή, φιλική προς το δέρμα. Kατάλληλο για ασθενείς με ευαίσθητη 

επιδερμίδα.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Cosmopor® E

7,2 x 5 cm 10 τεμ. 900 891 20 1,05 €

10 x 8 cm 10 τεμ. 900 893 20 1,69 €

15 x 9 cm 10 τεμ. 900 899 20 2,69 €

20 x 10 cm 10 τεμ. 900 895 20 3,21 €

7,2 x 5 cm 50 τεμ. 900 870 20 4,73 €

6 x 10 cm 25 τεμ. 900 871 27 3,09 €

6 x 15 cm 25 τεμ. 900 872 18 4,52 €

8 x 10 cm 25 τεμ. 900 873 22 3,79 €

8 x 15 cm 25 τεμ. 900 874 14 5,28 €

8 x 20 cm 25 τεμ. 900 875 12 6,70 €

10 x 20 cm 25 τεμ. 900 876 12 7,88 €

10 x 25 cm 25 τεμ. 900 877 8 10,23 €

10 x 35 cm 25 τεμ. 900 878 8 13,45 €

Cosmopor® I.V.
Γάζα στερέωσης βελόνης

• Αυτοκόλλητα επιθέματα στερέωσης βελόνης με επένδυση από απαλό μη υφασμένο υλικό  
και πυρήνα ειδικής επίστρωσης που δεν προσφύεται στο τραύμα. 

• Διαθέτουν πρόσθετο ξεχωριστό παράβλημα ως προστασία στα σημεία όπου ασκεί πίεση  
ο φλεβικός παραμένων καθετήρας. 

• Φιλικά προς το δέρμα χάρη στο υποαλλεργικό συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Cosmopor® I.V.

8 x 6 cm 50 τεμ. 900 805 50 5,74 €
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Περιποίηση Τραυμάτων

Hydrofilm®-Hydrofilm® Plus
Διαφανής μεμβράνη χωρίς/με γάζα

• Αδιαπέραστη από τα μικρόβια και το νερό. 
• Υποαλλεργική, δεν κολλάει στο τραύμα
• Hydrofilm®-Διαφανής μεμβράνη χωρίς γάζα που επιτρέπει την παρακολούθηση του τραύματος. 

Διατίθεται και σε συσκευασία 100 τεμ.
• Hydrofilm® Plus-Διαφανής μεμβράνη με γάζα, απορροφητική. Διατίθεται και σε συσκευασία 50 τεμ.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Hydrofilm® χωρίς γάζα

6 x 7 cm 10 τεμ. 685 755 20 4,04 €

6 x 7 cm 100 τεμ. 685 756 10 28,42 €

10 x 12,5 cm 10 τεμ. 685 757 20 5,76 €

10 x 15 cm 10 τεμ. 685 759 10 6,10 €

10 x 15 cm 50 τεμ. 685 760 10 26,18 €

15 x 20 cm 10 τεμ. 685 761 10 11,25 €

15 x 20 cm 50 τεμ. 685 762 10 50,22 €

10 x 25 cm 25 τεμ. 685 763 10 23,02 €

12 x 25 cm 25 τεμ. 685 764 10 27,95 €

20 x 30 cm 10 τεμ. 685 765 10 19,71 €

Hydrofilm Plus® με γάζα

5 x 7,2 cm 5 τεμ. 685 770 20 2,81 €

5 x 7,2 cm 50 τεμ. 685 771 10 14,11 €

9 x 10 cm 5 τεμ. 685 772 20 3,71 €

9 x 10 cm 50 τεμ. 685 773 10 22,69 €

9 x 15 cm 5 τεμ. 685 774 20 4,31 €

9 x 15 cm 25 τεμ. 685 775 10 14,11 €

10 x 12 cm 25 τεμ. 685 776 10 15,93 €

10 x 20 cm 5 τεμ. 685 777 10 5,81 €

10 x 20 cm 25 τεμ. 685 778 10 21,37 €

10 x 25 cm 25 τεμ. 685 779 10 22,95 €

10 x 30 cm 25 τεμ. 685 780 10 28,35 €



40
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Hydrofilm® I.V.
Το επίθεμα στερέωσης βελόνης με το διαφανές άνοιγμα

• Αυτοκόλλητα επιθέματα στερέωσης βελόνης με διαφανές, μεγάλο άνοιγμα από ημιδιαπερατή 
μεμβράνη πολυουρεθάνης, αδιαπέραστη από τα μικρόβια και το νερό και με κολλητικό 
περίγραμμα από μη υφασμένο υλικό. 

• Επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο του σημείου εισόδου της βελόνης χωρίς να απαιτείται 
αντικατάσταση του επιθέματος, ενώ παράλληλα προστατεύουν από νερό, ακαθαρσίες και βακτήρια. 

• Είναι φιλικά προς το δέρμα χάρη στο υποαλλεργικό συγκολλητικό υλικό τους. 
• Διατίθενται και χωρίς περίγραμμα από μη υφασμένο υλικό.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Hydrofilm® I.V. control

9 x 7 cm 50 τεμ. 685 741 12 14,26 €

Hydrofilm Plus® I.V.

9 x 7 cm 50 τεμ. 685 740 12 14,60 €

Hydrofilm® roll
Αδιάβροχη ταινία από μεμβράνη για διαφανή στερέωση επιθεμάτων τραύματος

• Αδιάβροχη ταινία από διαφανή, αεροδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης με υποαλλεργικό 
πολυακρυλικό συγκολλητικό υλικό. 

• Χάρη στην επίστρωση της πίσω όψης με μεμβράνη ξετυλίγεται εύκολα και κόβεται με ακρίβεια. 
• Δεν προκαλεί διαβροχή, στερεώνεται με ασφάλεια και αφαιρείται ανώδυνα και χωρίς υπολείμματα. 
• Αποστειρώνεται μέσω ακτινοβολίας και είναι ακτινοδιαπερατή.
• Για τη στερέωση ολόκληρης της επιφάνειας του επιθέματος τραύματος και για τη στερέωση 

επιδέσμων σε όλους τους ιατρικούς τομείς, ιδίως όταν απαιτείται η παρακολούθηση της ποσότητας 
εκκρίσεων που απορροφά το επίθεμα ή η αδιάβροχη κάλυψη επιθέματος π.χ. κατά το ντους. 
Ενδείκνυται ιδιαίτερα για τη στερέωση επιδέσμων σε αρθρώσεις, στρογγυλά και κωνικά μέρη 
του σώματος. Για τη στερέωση οργάνων μέτρησης, βελονών, καθετήρων κ.ά. σε ασθενείς με 
ευαίσθητη επιδερμίδα.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Hydrofil® roll μήκος 2 m, σε πτυσσόμενη συσκευασία

10 cm 1 ρολό 685 791 24 7,47 €

Hydrofil® roll μήκος 10 m, σε πτυσσόμενη συσκευασία

5 cm 1 ρολό 685 790 24 15,67 €

10 cm 1 ρολό 685 792 32 23,12 €

15 cm 1 ρολό 685 793 20 42,27 €



41

Περιποίηση Τραυμάτων

Zetuvit® Ε
Επιθέματα απορροφητικά

• Με κάλυμμα από φλις πολυπροπυλενίου που δεν κολλάει, απορροφητικό σώμα από απαλό 
τολύπιο κυτταρίvης, υφασμάτινο στρώμα για τη διανομή των εκκρίσεων και μια επίστρωση  
μη υφασμένου (φλις) πολυπροπυλενίου για την απώθηση της υγρασίας στο πίσω μέρος  
του επιθέματος ως προστατευτικό στρώμα από μολύνσεις. 

• Για την περιποίηση τραυμάτων που συνοδεύονται από έντονες εκκρίσεις σε όλους τους ιατρικούς 
τομείς. Χρησιμεύουν ως προστατευτικό κάλυμμα τραυμάτων.

• Διατίθενται αποστειρωμένα και μη αποστειρωμένα.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Zetuvit® Ε αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

10 x 10 cm 25 τεμ. 413 770 9 6,24 €

10 x 20 cm 25 τεμ. 413 771 9 8,14 €

15 x 20 cm 25 τεμ. 413 772 6 10,73 €

15 x 25 cm 10 τεμ. 413 773 10 5,62 €

20 x 20 cm 15 τεμ. 413 774 7 7,74 €

20 x 25 cm 15 τεμ. 413 775 6 9,22 €

20 x 40 cm 10 τεμ. 413 776 6 13,92 €

Zetuvit® Ε μη αποστειρωμένα

10 x 10 cm 50 τεμ. 413 860 12 9,43 €

10 x 20 cm 50 τεμ. 413 861 4 10,27 €

15 x 20 cm 50 τεμ. 413 862 4 11,88 €

15 x 25 cm 50 τεμ. 413 863 3 12,94 €

20 x 20 cm 50 τεμ. 413 864 4 15,26 €

20 x 25 cm 50 τεμ. 413 865 4 16,18 €

20 x 40 cm 30 τεμ. 413 866 4 14,49 €

Eycopad®

Επιθέματα οφθαλμικά

• Από καθαρό βαμβάκι με επένδυση από μουσελίνα, ιδιαίτερα απαλά και απορροφητικά, 
προσφέρουν άνεση επί μεγάλο χρονικό διάστημα. 

• Για τη θεραπεία τραυμάτων του ματιού.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Eycopad® αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

56 x 70 mm 25 τεμ. 415 540 12 6,84 €

Eycopad® μη αποστειρωμένα

56 x 70 mm 5 τεμ. 415 620 105 1,20 €

56 x 70 mm 50 τεμ. 415 650 15 6,89 €
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Pagavit®

Μπατονέτες για δραστική στοματική περιποίηση

• Έτοιμες για χρήση, εμποτισμένες με γλυκερίνη και κιτρικό οξύ. 
• Διευκολύνουν την καθημερινή στοματική περιποίηση π.χ. σε ασθενείς με διαταραχές του 

ανοσοποιητικού συστήματος, ασθενείς με υψηλό πυρετό, με διατροφική ανεπάρκεια, ασθενείς μετά 
από μεγάλες εγχειρήσεις, ακινητοποιημένους ασθενείς ή ασθενείς που έχουν χάσει τις αισθήσεις 
τους, αλλά και ηλικιωμένους ή ασθενείς που παρουσιάζουν υποβαθμισμένη γενική ή διατροφική 
κατάσταση. 

• Για φρέσκια αναπνοή και αναζωογόνηση, αλλά και ενεργοποίηση της παραγωγής σιέλου.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Pagavit® συσκευασμένες ανά 3 τεμ.

3 x 25 (75 τεμ.) 58 8 9,88 €

Grassolind®

Eπίθεμα με αλοιφή από βαμβακερό ύφασμα αραιής πλέξης

• Επιθέματα χωρίς δραστικές ουσίες από βαμβακερό ύφασμα αραιής πλέξης. Διαπερατά στον 
αέρα και στις εκκρίσεις, εμποτισμένα με ουδέτερη αλοιφή σε μεγάλη ποσότητα ώστε να μην 
απομακρύνεται ακόμη και σε έντονη εξίδρωση. Κόβονται εύκολα στις επιθυμητές διαστάσεις.

• Η αλοιφή περιέχει: λευκή βαζελίνη, εστέρα διγλυκεριδίων από μονοκαρβονικά και δικαρβονικά 
λιπαρά οξέα, συνθετικό κερί.

• Για τη γενική θεραπεία τραυμάτων, ιδίως για τη διατήρηση της ελαστικότητας της επιφάνειας και 
των άκρων του τραύματος, π.χ. για μεγάλης έκτασης εκδορές ή κοψίματα καθώς και εγκαύματα  
ή εγκαύματα από ζεματιστό νερό, στην πλαστική και αισθητική χειρουργική, στην εξαγωγή 
ονύχων, σε επεμβάσεις φίμωσης κ.ά. Για την κάλυψη της δότριας και της λήπτριας περιοχής  
σε μεταμοσχεύσεις δέρματος και για τη συγκράτηση δερματικών μοσχευμάτων μερικού πάχους. 
Ενδείκνυνται επίσης για τη δερματολογία καθώς και για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα  
ή με ευαισθησία σε φάρμακα.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Grassolind® αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

5 x 5 cm 10 τεμ. 499 310 20 3,99 €

5 x 5 cm 50 τεμ. 499 350 10 13,80 €

7,5 x 10 cm 10 τεμ. 499 313 12 5,70 €

7,5 x 10 cm 50 τεμ. 499 353 10 18,90 €

10 x 10 cm 10 τεμ. 499 314 12 5,81 €

10 x 10 cm 50 τεμ. 499 354 4 19,03 €

10 x 20 cm 30 τεμ. 499 336 10 21,48 €

20 x 20 cm 10 τεμ. 499 315 10 20,96 €
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Pagasling® & Pagalong®

Τολύπια γάζας στρογγυλά και κωνικά

• Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 14079-VM 20, 20 κλωστών. 
• Διαθέτουν μεγάλη απορροφητική ικανότητα. 
• Τα στρογγυλά χρησιμοποιούνται για την αιμόσταση και τον καθαρισμό του τραύματος καθώς 

και για απολύμανση μεγάλων επιφανειών δέρματος, ενώ τα κωνικά για ωτορινολαρυγγικές 
επεμβάσεις.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Pagasling® μη αποστειρωμένα, στρογγυλά

Φουντουκιού 
(Νο. 1) 7 x 7 mm 1.000 τεμ. 481 292 6 22,64 €

Καρυδιού (Νο. 2) 12 x 12 mm 1.000 τεμ. 481 293 6 23,52 €

Δαμάσκηνου 
(Νο. 3) 20 x 20 mm 2 x 500 (1.000 τεμ.) 481 294 1 39,01 €

Αβγού (Νο. 4) 24 x 24 mm 4 x 250 (1.000 τεμ.) 481 299 1 60,04 €

Extra Large 
(No. 5) 48 x 24 mm 4 x 250 (1.000 τεμ.) 400 131 1 94,87 €

Γροθιάς (Νο. 6) 47 x 40 mm 4 x 125 (500 τεμ.) 481 295 1 70,24 €

Pagalong® μη αποστειρωμένα, κωνικά

Μικρό 56 x 70 mm 500 τεμ. 400 259 6 58,55 €

Μεγάλο 70 x 85 mm 500 τεμ. 400 260 6 66,71 €

Soft-Zellin®

Κομπρέσες εμποτισμένες σε αλκοόλη

• Κατασκευάζοvται από απαλό μη υφασμένο υλικό (φλις) και σταθεροποιούνται με υφασμάτινη 
επένδυση. 

• Είναι έτοιμες προς χρήση, εμποτισμένες με 0,4 ml ισοπροπυλικής αλκοόλης (70% V/V)  
και αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία. 

• Χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του δέρματος πριν από τη χορήγηση ένεσης.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Soft-Zellin® αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία

60 x 30 mm 100 τεμ. 999 979 20 1,71 €
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Περιποίηση Τραυμάτων

Tampograss®

Γάζα επιπωματισμού με αλοιφή

• Κατασκευάζεται από επιδέσμους επιπωματισμού 24 κλωστών, σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 
63615-ΤB. 

• Μπορεί να εμποτιστεί με οποιαδήποτε αλοιφή και είναι απαλή και ελαστική. 
• Υφίσταται ο ελάχιστος δυνατός κίνδυνος επικόλλησης στο τραύμα και απομακρύνεται ως εκ τούτου 

χωρίς να ερεθίζεται η επιφάνεια του τραύματος. 
• Η αλοιφή περιέχει λιπαρό οξύ γλυκερίνης και άμορφο πυριτικό οξύ. 
• Για τον επιπωματισμό ύστερα από απόφραξη αγγείων της μύτης, τραυματισμό της μύτης, 

επιδιόρθωση του ρινικού διαφράγματος, για οξείες και χρόνιες πυώδεις φλεγμονές του μέσου 
ωτός που βρίσκονται στη φάση της θεραπείας, για φλεγμονές των παραρρινικών κοιλοτήτων. 

• Είναι δυνατός ο συνδυασμός με αντιβιοτικά ή φάρμακα τοπικής θεραπείας σύμφωνα  
με τις ενδείξεις.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Tampograss® αποστειρωμένη, σε ατομική συσκευασία

μήκος 5 m
πλάτος 2 cm 1 τεμ. 230 760 20 6,13 €

πλάτος 4 cm 1 τεμ. 230 765 20 7,85 €
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Περιποίηση Τραυμάτων

Omnisilk®

Ταινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι

• Υποαλλεργική αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης. Από λευκό συνθετικό μετάξι.
• Αφήνει το δέρμα να αναπνέει, ενώ απωθεί το νερό.
• Για ασθενείς με ευαίσθητο δέρμα.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Omnisikl®

μήκος 5 m

πλάτος 1,25 cm 1 ρολό 900 430 300 1,08 €

πλάτος 2,50 cm 1 ρολό 900 431 240 1,49 €

πλάτος 5 cm 1 ρολό 900 432 120 2,70 €

Omnipor®

Ταινίες αυτοκόλλητες μη υφασμένες (χάρτινες)

• Ταινίες από λευκό μη υφασμένο υλικό φλις με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. 
• Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών, κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, 

αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουv υπολείμματα.
• Είναι αδιάβροχες και κόβοvται εύκολα. Σε πλαστικό κύλινδρο, με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα. 
• Για την επικάλυψη και την τοποθέτηση επιδέσμων σε ασθενείς με υπερευαίσθητη επιδερμίδα και 

σε ιδιαίτερα ευαίσθητα μέρη του σώματος.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Omnipor®

μήκος 5 m

πλάτος 1,25 cm 1 ρολό 900 436 300 0,74 €

πλάτος 2,50 cm 1 ρολό 900 437 240 0,95 €

πλάτος 5 cm 1 ρολό 900 438 120 1,97 €

Omniplast®

Ταινίες αυτοκόλλητες υφασμένες

• Υποαλλεργική αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης.
• Από υφασμένο υλικό στο χρώμα του δέρματος.
• Ιδιαίτερα εύκαμπτη και ανθεκτική.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Omnisikl®

μήκος 5 m

πλάτος 1,25 cm 1 ρολό 900 440 300 1,01 €

πλάτος 2,50 cm 1 ρολό 900 441 240 1,49 €

πλάτος 5 cm 1 ρολό 900 442 120 2,84 €
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Περιποίηση Τραυμάτων

Omnifilm®

Ταινίες αυτοκόλλητες πορώδεις-πλαστικές

• Υποαλλεργική αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης από πορώδη, διάφανη μεμβράνη.
• Αφήνει το δέρμα να αναπνέει και μπορεί εύκολα να σχιστεί κατά μήκος και εγκάρσια.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Omnifilm®

μήκος 5 m

πλάτος 1,25 cm 1 ρολό 900 433 300 1,01 €

πλάτος 2,50 cm 1 ρολό 900 434 240 1,49 €

πλάτος 5 cm 1 ρολό 900 435 120 2,71 €

Omnitape®

Ταινίες αυτοκόλλητες συγκράτησης

• Χρησιμεύει για τη στήριξη και την αποφόρτιση τραυματισμένων μυών, καθώς  
και για την προφύλαξη και προπόνηση στην αθλητική ιατρική.

• Από λευκό ρεγιόν με κόλλα από οξείδιο του ψευδαργύρου, ιδιαίτερα ανθεκτικές, μη ελαστικές  
και με μεγάλη ικανότητα συγκόλλησης. 

• Χάρη στις οδοντωτές άκρες τους κόβονται εύκολα με το χέρι. 
• Για λειτουργικούς επιδέσμους. 

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Omnitape®

μήκος 10 m

πλάτος 2 cm 1 ρολό 500 058 96 3,09 €

πλάτος 3,75 cm 1 ρολό 500 059 96 4,96 €

πλάτος 5 cm 1 ρολό 500 060 48 6,28 €



47

Περιποίηση Τραυμάτων

Omnifix® E
Ταινίες στερέωσης επιθεμάτων

• Υποαλλεργικές, αυτοκόλλητες, από μη υφασμένο υλικό (φλις) με συγκολλητική ουσία  
από συνθετικό καουτσούκ. 

• Ιδιαίτερα απαλές και εύκαμπτες. 
• Διαθέτουν εγκάρσια ελαστικότητα. 
• Είναι διαπερατές από τον αέρα και τους υδρατμούς. Δεν χρειάζονται έμβρεξη. 
• Εφαρμόζουν με ασφάλεια, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. 
• Αποστειρώνονται αν δεχτούν ακτινοβολία. 
• Είναι ακτινοδιαπερατές. 
• Για τη στερέωση ολόκληρης της επιφάνειας των επιθεμάτων τραύματος. 
• Ενδείκνυνται ιδιαίτερα για αρθρώσεις, κινητά και κωνοειδή μέρη του σώματος. 
• Για τη στερέωση οργάνων μέτρησης, καθετήρων και βελόνων. Ιδανικές και για ασθενείς  

με ευαίσθητο δέρμα.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Omnifix® Ε

μήκος 10 m

πλάτος 10 cm 1 ρολό 900 650 36 2,70 €

πλάτος 15 cm 1 ρολό 900 651 20 3,91 €

πλάτος 20 cm 1 ρολό 900 652 16 5,54 €

Omnistrip®

Ταινίες σύγκλισης τραύματος, αυτοκόλλητες

• Κατασκευάζονται από μη υφασμένο υλικό (φλις) στο χρώμα του δέρματος και φέρουν 
πολυακρυλικό συγκολλητικό υλικό. 

• Με αποστρογγυλεμένες γωνίες. 
• Είναι διαπερατές από τον αέρα και τους υδρατμούς. Δεν χρειάζονται έμβρεξη. 
• Εφαρμόζουν με ασφάλεια, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. 
• Είναι ακτινοδιαπερατές, ανθεκτικές στον χρόνο και τη θερμοκρασία.
• Για την ατραυματική επανόρθωση τραυμάτων και για χειρουργικές τομές τραυμάτων που έχουν 

επουλωθεί σε πρώτη φάση. Για την αποσυμφόρηση των άκρων του τραύματος από την έλκυση 
και τη σταθεροποίηση των καινούριων ραμμάτων.

Τεμ.  
ανά φάκελο

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Omnistrip® αποστειρωμένες σε φάκελο (blister)

3 x 76 mm 1 x 5 (5 τεμ.) 50 φάκελοι (250 τεμ.) 540 681 6 15,85 €

6 x 38 mm 1 x 6 (6 τεμ.) 50 φάκελοι (300 τεμ.) 540 682 6 18,95 €

6 x 76 mm 1 x 3 (3 τεμ.) 50 φάκελοι (150 τεμ.) 540 683 6 14,41 €

6 x 101 mm 2 x 5 (10 τεμ.) 50 φάκελοι (500 τεμ.) 540 684 6 29,28 €

12 x 101 mm 2 χ 3 (6 τεμ.) 50 φάκελοι (300 τεμ.) 540 685 6 26,99 €

25 x 127 mm 2 x 2 (4 τεμ.) 50 φάκελοι (200 τεμ.) 540 686 6 35,20 €
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Περιποίηση Τραυμάτων

Peha-haft®

Αυτοσυγκρατούμενοι ελαστικοί επίδεσμοι χωρίς λάτεξ

• Διαθέτουν περίπου 85% ελαστικότητα.Εξαιρετική ικανότητα αυτοσυγκράτησης με λίγες περιστροφές 
• Ο επίδεσμος δεν προσφύεται στο δέρμα, τις τρίχες ή τα ρούχα
• Είναι αεροδιαπερατοί και φιλικοί προς το δέρμα

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha-haft®

4 cm x 4 m 1 τεμ. 932 441 280 0,98 €

6 cm x 4 m 1 τεμ. 932 442 280 1,42 €

8 cm x 4 m 1 τεμ. 932 443 140 1,63 €

10 cm x 4 m 1 τεμ. 932 444 140 1,79 €

12 cm x 4 m 1 τεμ. 932 445 140 2,15 €

6 cm x 20 m (κόκκινος) 1 τεμ. 932 460 24 4,91 €

8 cm x 20 m (κόκκινος) 1 τεμ. 932 461 24 5,90 €

10 cm x 20 m (κόκκινος) 1 τεμ. 932 462 24 6,95 €

6 cm x 20 m (μπλε) 1 τεμ. 932 473 24 4,91 €

8 cm x 20 m (μπλε) 1 τεμ. 932 474 24 5,90 €

10 cm x 20 m (μπλε) 1 τεμ. 932 475 24 6,95 €

Peha-crepp® E
Yπέρ-ελαστικός επίδεσμος στερέωσης με υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικές ίνες

• Υπερ-ελαστικοί επίδεσμοι στερέωσης με υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικές ίνες. 
• Σε δομή γκοφρέ. Ελαστικότητα περ. 160%. 
• Τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα και επανωτίζουν σε κάθε περιστροφή. 
• Χάρη στην αραιή τους ύφανση είναι ιδιαίτερα ελαφριοί και αεροδιαπερατοί. 
• Αποστειρώνονται σε ατμό Α 134oC. 70% βισκόζη, 30% πολυαμίδιο.
• Ως επίδεσμοι στερέωσης παντός τύπου, ιδίως για αρθρώσεις καθώς και κωνικά και στρογγυλά 

μέρη του σώματος. Ενδείκνυνται ιδίως για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha-crepp® E σε πλήρη τάνυση, μήκος 4 m, χύδην σε χάρτινα κουτιά

4 cm 20 τεμ. 303 110 8 3,14 €

6 cm 20 τεμ. 303 111 10 3,76 €

8 cm 20 τεμ. 303 112 10 4,52 €

10 cm 20 τεμ. 303 113 6 5,24€

12 cm 20 τεμ. 303 114 4 7,01 €

Peha-crepp® E σε πλήρη τάνυση, μήκος 4 m, σε συσκευασία compact

6 cm 100 τεμ. 303 151 8 16,30 €

8 cm 100 τεμ. 303 152 6 19,20 €

10 cm 100 τεμ. 303 153 6 22,83 €



49

Περιποίηση Τραυμάτων

Idealflex® Universal
Επίδεσμοι ελαστικοί τύπου Ideal

• Με υφασμέvα άκρα, ελαστικότητα της τάξης του 85% περίπου, φιλικοί προς το δέρμα, επιτρέποντάς 
τους να αναπνέουν. Δεν μετατοπίζονται, πλένονται έως και στους 40°C. 

• Χρησιμοποιούνται ως επίδεσμοι στήριξης και ανακούφισης, καθώς και ως αθλητικοί επίδεσμοι,  
ως συμπιεσμένοι επίδεσμοι τραύματος και ως νάρθηκες.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Idealflex® Universal σε ατομική συσκευασία

μήκος 5 m
(τεντωμένο)

πλάτος 6 cm 1 τεμ. 931 321 250 0,48 €

πλάτος 8 cm 1 τεμ. 931 322 200 0,63 €

πλάτος 10 cm 1 τεμ. 931 323 240 0,75 €

πλάτος 12 cm 1 τεμ. 931 324 200 0,95 €

πλάτος 15 cm 1 τεμ. 931 325 160 1,14 €

Idealflex® Universal σε συσκευασία 10 τεμαχίων

μήκος 5 m
(τεντωμένο)

πλάτος 6 cm 10 τεμ. 931 271 28 3,86 €

πλάτος 8 cm 10 τεμ. 931 272 18 5,10 €

πλάτος 10 cm 10 τεμ. 931 273 21 6,03 €

πλάτος 12 cm 10 τεμ. 931 274 23 7,42 €

πλάτος 15 cm 10 τεμ. 931 275 18 9,27 €

πλάτος 20 cm 10 τεμ. 931 276 8 12,37 €
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Περιποίηση Τραυμάτων

Pütterbinde®

Εξαιρετικά δυνατός επίδεσμος χαμηλής έκτασης  
για την τεχνική επίδεσης αντίθετης φοράς

• Ιδιαίτερα δυνατοί επίδεσμοι χαμηλής έκτασης με ελαστικότητα υφάσματος. 
• Ελαστικότητα περ. 90%. 100% βαμβάκι.
• Υψηλή πίεση κατά την κίνηση με χαμηλή πίεση σε κατάσταση ηρεμίας. 
• Με διαρκή δράση συμπίεσης ακόμη και για μόνιμη επίδεση. 
• Αεροδιαπερατοί και καλά ανεκτοί από το δέρμα. Αποστειρώνονται σε ατμό Α 134oC. 
• Με μόνιμα τυπωμένες οδηγίες πλυσίματος στο άκρο του επιδέσμου. 
• Στο χρώμα του δέρματος. 
• Για εξαιρετικά ισχυρή συμπίεση, μετά από θεραπεία σκλήρυνσης κιρσών, για όλα τα οξέα 

και χρόνια φλεβικά συμφορητικά οιδήματα, για έλκη των κάτω άκρων και θρομβοφλεβίτιδα. 
Μεμονωμένοι επίδεσμοι διαφορετικού πλάτους για εφαρμογή σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Pütterbinde® με άγκιστρα, μήκος 5 m σε πλήρη τάνυση, σε ατομική πτυσσόμενη συσκευασία

6 cm 1 τεμ. 931 807 40 2,62 €

8 cm 1 τεμ. 931 808 40 2,89 €

10 cm 1 τεμ. 931 810 40 3,51 €

12 cm 1 τεμ. 931 812 60 4,03 €

Pütterbinde® με άγκιστρα, μήκος 5 m σε πλήρη τάνυση, χύδην σε χαρτοκιβώτια

6 cm 10 τεμ. 931 806 8 23,65 €

8 cm 10 τεμ. 931 814 8 27,09 €

10 cm 10 τεμ. 931 815 8 31,87 €

12 cm 10 τεμ. 931 816 8 37,79 €
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Περιποίηση Τραυμάτων

Stülpa®-fix
Υψηλής ελαστικότητας πλεκτός σωληνωτός  
επίδεσμος με μεγάλη περιεκτικότητα σε βαμβάκι

• Υψηλής ελαστικότητας πλεκτοί σωληνωτοί επίδεσμοι με μεγάλη περιεκτικότητα σε βαμβάκι. 
• Εφαρμόζονται γρήγορα και εύκολα χωρίς σύνθετες τεχνικές επίδεσης. 
• Για ασφαλή και μόνιμη στερέωση. 
• Κόβονται σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς να ξεφτίζουν ή να ξηλώνονται. 
• Αποστειρώνονται σε ατμό Α 134oC.  
• 68% βαμβάκι, 24% πολυαμίδιο, 8% ελαστάν.
• Ως επίδεσμοι στερέωσης παντός τύπου και μεγέθους. Για τη στερέωση υλικού επένδυσης  

σε σημεία του σώματος στα οποία ασκείται πίεση.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Stülpa®-fix μήκος σε πλήρη τάνυση 25 m

Μέγ. 1 1 ρολό 932 541 16 13,54 €

Μέγ. 2 1 ρολό 932 542 10 14,29 €

Μέγ. 3 1 ρολό 932 543 8 15,80 €

Μέγ. 4 1 ρολό 932 544 5 18,96 €

Μέγ. 5 1 ρολό 932 545 4 21,44 €

Μέγ. 6 1 ρολό 932 546 3 24,60 €

Μέγ. 7 1 ρολό 932 547 3 31,82 €

Πίνακας μεγεθών
Μέγ. 1 = επίδεσμοι δαχτύλου
Μέγ. 2 =  επίδεσμοι πολλών δαχτύλων,  

παιδικοί επίδεσμοι μηρού και βραχίονα
Μέγ. 3 =  επίδεσμοι άκρας χειρός και βραχίονα,  

παιδικοί επίδεσμοι κεφαλής
Μέγ. 4 =  επίδεσμοι άκρου ποδός και μηρού,  

παιδικοί επίδεσμοι κορμού
Μέγ. 5 = επίδεσμοι κεφαλής, παιδικοί επίδεσμοι κορμού
Μέγ. 6 = επίδεσμοι κορμού
Μέγ. 7 = μεγάλοι επίδεσμοι κορμού

Stülpa®-ready for use
Έτοιμοι επίδεσμοι

• Για επιδέσμους μεγάλης συχνότητας χρήσης διατίθενται οι επίδεσμοι Stülpa τυποποιημένων 
διαστάσεων έτοιμοι προς χρήση, με κλειστά άκρα, σε ρολό.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Stülpa®- ready for use χύδην σε χαρτοκιβώτια

Μέγ. 1 50 τεμ. 427 261 12 24,66 €

Μέγ. 3 10 τεμ. 427 253 33 15,55 €

Μέγ. 4 10 τεμ. 427 254 24 16,62 €
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Περιποίηση Τραυμάτων

DermaPlast professional®

Επιθέματα αυτοκόλλητα μικροτραυμάτων

• Με απορροφητικό κάλυμμα, το οποίο δεν κολλάει στο τραύμα. Υποαλλεργικό χάρη στο φιλικό προς το 
δέρμα υλικό συγκόλλησης. Εφαρμόζει με ασφάλεια και επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Σε συσκευα-
σίες για επαγγελματική χρήση. Για την απαλή περιποίηση μικροτραυμάτων σε ευαίσθητες επιδερμίδες.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

DermaPlast® classic 
Ιδιαίτερα ανθεκτικό υφασμάτινο επίθεμα

μήκος 5 m

πλάτος 4 cm 1 τεμ. 535 051 32 4,49 €

πλάτος 6 cm 1 τεμ. 535 061 32 5,41 €

πλάτος 8 cm 1 τεμ. 535 071 24 6,70 €

DermaPlast® textile elastic 
Ελαστικό υφασμάτινο επίθεμα, ακολουθεί τις κινήσεις σας. Εύκαμπτο και ευπροσάρμοστο, ειδικό για αρθρώσεις.

μήκος 5 m

πλάτος 4 cm 1 τεμ. 535 251 32 4,82 €

πλάτος 6 cm 1 τεμ. 535 261 32 5,62 €

πλάτος 8 cm 1 τεμ. 535 271 24 6,82 €

DermaPlast® sensitive 
Ευπροσάρμοστο επίθεμα από απαλό μη υφασμένο υλικό, για ευαίσθητες επιδερμίδες, ιδιαίτερα απαλό και 
ανθετικό στο νερό

μήκος 5 m

πλάτος 4 cm 1 τεμ. 535 351 32 4,46 €

πλάτος 6 cm 1 τεμ. 535 361 32 6,13 €

πλάτος 8 cm 1 τεμ. 535 371 24 5,99 €

DermaPlast® sensitive injection
Αυτοκόλλητα επιθέματα για ενέσεις από απαλό μη υφασμένο

16 x 40 mm 250 τεμ. 535 381 60 4,77 €

DermaPlast® sensitive spot
Αυτοκόλλητα επιθέματα για ενέσεις από απαλό μη υφασμένο

διάμετρος 22 mm 200 τεμ. 535 382 36 5,28 €

DermaPlast® universal
Επίθεμα ανθεκτικό στο νερό, σε πρακτικά μεγέθη, από συνθετική μεμβράνη που εμποδίζει τη διείσδυση 
ρύπων και νερού

19 x 72 mm 100 τεμ. 535 151 36 4,05 €

25 x 72 mm 100 τεμ. 535 152 36 4,51 €
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Μπατονέτες HARTMANN
Μπατονέτες για πολλαπλές ιατρικές εφαρμογές

• Διατίθενται σε διάφορους τύπους για ποικίλες εφαρμογές, όπως σε ξύλινα ραβδάκια χωρίς κεφαλή 
βαμβακιού, καθώς και με διαφορετικά μεγέθη κεφαλής βαμβακιού, σε μορφή μπατονέτας  
από πολυπροπυλένιο σε αποστειρωμένη και μη συσκευασία. 

• Τα ραβδάκια από πολυπροπυλένιο διαθέτουν μεγαλύτερη ευκαμψία. 
• Για γενική χρήση σε όλους τους τομείς της ιατρικής, π.χ. για εστιασμένη εφαρμογή αλοιφής υγρών 

ουσιών, για καθαρισμό κ.ο.κ. 

Μπατονέτες αποστειρωμένες
Σε αποστειρωμένη συσκευασία (blister) 2 τεμαχίων. Ενδείκνυνται ιδίως για εξωτερικό καθαρισμό 
και περιποίηση τραυμάτων. 

Μπατονέτες μη αποστειρωμένες
Διατίθενται σε δύο υλικά, σε ξύλο και πολυπροπυλένιο, με διαφορετικά μεγέθη κεφαλής βαμβακιού. 

Διάμετρος Μήκος Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Μπατονέτες HARTMANN αποστειρωμένες, με μεγάλη κεφαλή βαμβακιού

πολυπροπυλένιο 4 mm 14 cm 2 x 100 (200 τεμ.) 967 950 1 28,77 €

Μπατονέτες HARTMANN μη αποστειρωμένες, με μικρή κεφαλή βαμβακιού

ξύλο 2 mm 15 cm 100 τεμ. 967 936 200 1,38 €

Μπατονέτες HARTMANN μη αποστειρωμένες, με μεγάλη κεφαλή βαμβακιού

πολυπροπυλένιο 4 mm 14 cm 50 τεμ. 967 939 20 3,91 €

HARTMANN Watte
Υψηλής ποιότητας υδρόφιλο ιατρικό βαμβάκι

• Ιατρικό βαμβάκι κατά το πρότυπο DIN61640.
• Από 100% φυσικό βαμβάκι σε στρώσεις ζιγκ-ζαγκ.
• Σε πρακτικό σακουλάκι που ανοίγει και κλείνει με κορδόνι.
• Γενικής χρήσης ως απορροφητικό υλικό και επένδυση προστασίας στους τομείς της ιατρικής  

και της υγιεινής.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

HARTMANN Watte

σακούλα

50 g 110 122 20 0,94 €

100 g 110 123 12 1,55 €

200 g 110 128 12 2,81 €

400 g 110 129 18 5,69 €
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Γλωσσοπίεστρα HARTMANN
Ξύλινα γλωσσοπίεστρα

• Από υψηλής ποιότητας σκληρό ξύλο. Χάρη στην εξαιρετικά προσεκτική επεξεργασία  
και τα στρογγυλεμένα άκρα τους, εγγυώνται υψηλή ασφάλεια κατά τη χρήση. 

• Για εξέταση ασθενών, εφαρμογή αλοιφής κ.λπ., η στείρα έκδοση χρησιμοποιείται κυρίως στη 
διαχείριση τραυμάτων με στείρα μέσα, αλλά και σε εργαστηριακές εργασίες όπου απαιτούνται 
απολύτως αποστειρωμέvα υλικά, όπως, για παράδειγμα, για επιχρίσματα κ.λπ. 

• Μετά τη χρήση, η ξύλινη σπάτουλα μπορεί να απορριφθεί εντός της συσκευασίας της για να 
αποφευχθεί η μετάδοση μικροβίων.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Γλωσσοπίεστρα HARTMANN μη αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία blister

100 τεμ. 968 900 50 3,62 €

Peha® Einmalpinzetten
Λαβίδες μιας χρήσης

• Ανατομικού σχήματος από μπλε πλαστικό, με στρογγυλεμένο και πλατύ ρύγχος. 
• Χάρη στην αυλακωτή λαβή τους, ο χειρισμός τους ακόμη και με χρήση γαvτιών ή με υγρά χέρια 

είvαι ασφαλής. 
• Αποστειρωμένες, σε συσκευασία blister.
• Για πολλαπλές χρήσεις που απαιτούν στείρες συνθήκες εργασίας, σε όλους τους τομείς  

της ιατρικής.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Peha® Einmalpinzetten αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία blister

1 τεμ. 478 164 20 0,26 €
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Προϊόντα υγιεινής ιατρείου καθημερινής χρήσης

ValaRoll duo®

Εξεταστικά ρολά δύο στρώσεων κυτταρίνης

• Για την κάλυψη στρωμάτων, κλινών, φορείων κ.λπ. ως ασφαλές μέσο προστασίας έναντι  
των μολύνσεων.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

ValaRoll duo®

50 x 50 cm 1 τεμ. 992 433 9 5,58 €

59 x 50 cm 1 τεμ. 992 435 9 8,42 €

Vala®Protect
Προστατευτικά σεντόνια μιας χρήσης

• Παρέχουν ασφαλή υγιεινή σε όλους τους κλινικούς τομείς, καθώς και στη φροντίδα ηλικιωμένων. 
• Ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μόλυνσης των ασθενών, εμποδίζουν ενδεχόμενους λεκέδες  

σε κλινοστρώματα, φορεία, στρώματα κ.λπ. και έχουν ενεργό δράση στη μείωση της μετάδοσης 
μικροβίων. 

• Οι διαφορετικές διαστάσεις και ποιότητες διασφαλίζουv για την κάθε περίπτωση την οικονομικά 
αποδοτικότερη επιλογή. 

• Δύο ενωμένες μεταξύ τους στρώσεις υλικού χαρίζουν στα Vala®Protect τις χρήσιμες ιδιότητές τους. 
Η άνω όψη από απορροφητικό χαρτί απορροφά αμέσως τα υγρά, ενώ η αδιάβροχη μεμβράνη 
στην κάτω όψη προστατεύει από τη διάβρεξη και σχηματίζει ασφαλή ασπίδα κατά των μικροβίων. 

• Τα προστατευτικά σεντόνια Vala®Protect είναι ανθεκτικά, ταυτόχρονα όμως απαλά και εύκαμπτα 
και συνεπώς ευχάριστα στη χρήση. 

• Για την κάλυψη στρωμάτων, κλινών, φορείων κ.λπ. ως ασφαλές μέσο προστασίας έναντι 
μόλυvσης ή ως προστατευτικό υπόστρωμα σε πάγκους εργασίας, κατά την αιμοληψία κ.ά.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Vala®Protect

Basic

80 x 175 cm 25 τεμ. 992 221 4 13,41 €

38 x 40 cm 250 τεμ. 992 226 8 12,41 €

80 x 140 cm 100 τεμ. 992 227 1 37,84 €

80 x 175 cm 100 τεμ. 992 228 1 42,07 €

80 x 210 cm 100 τεμ. 992 229 1 50,90 €
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Προϊόντα υγιεινής ιατρείου καθημερινής χρήσης

Vala®Comfort multi
Πετσέτες γενικής χρήσης

• Από ανθεκτικό, βαμμένο υλικό φλις, απορροφητικές και ανθεκτικές στο σχίσιμο. 
• Με δυνατότητα απoστείρωσης, σε μοβ-λευκό χρώμα. 
• Ενδείκνυνται για χρήση σε πολλαπλές εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης και εργαστηρίου.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Vala®Comfort multi

34 x 38 cm 50 τεμ. 992 335 24 5,04 €

Vala®Comfort blanket
Παπλώματα από ελαστικό μη υφασμένο υλικό πολυεστέρα

• Ανθεκτικά, ελαφριά, χνουδωτά και εύκαμπτα. 
• Διαπερατά από τα υγρά και τον αέρα. 
• Εξισορροπούν τη θερμοκρασία. 

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Vala®Comfort blanket παπλώματα μιας χρήσης

135 x 195 cm 1 τεμ. 992 332 12 10,78 €

Vala®Comfort pillow
Μαξιλάρια κεφαλής και υποστήριξης από ελαστικό μη υφασμένο υλικό 
πολυεστέρα με επένδυση από μαλακό μη υφασμένο υλικό υφασμάτινης υφής

• Διατηρούν το σχήμα τους, διαθέτουν καλή ικανότητα στήριξης. 
• Ενδείκνυνται επίσης για την ανύψωση μερών του σώματος. 

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Vala®Comfort pillow μαξιλάρια

40 x 50 cm 4 τεμ. 992 333 5 21,35 €
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Προϊόντα υγιεινής ιατρείου καθημερινής χρήσης

Vala®Comfort apron
Ποδιές μιας χρήσης από διαφανές, αδιαπέρατο πολυαιθυλένιο

• Με άνετη λαιμόκοψη και ταινίες κλεισίματος στην πλάτη. 
• Πλάτος 75 cm, σε δύο μήκη: 140 cm, ατομικά διπλωμένες για απλή και υγιεινή λήψη καθώς και 

μήκος 125 cm, σε στοίβες. 
• Για οικονομική εφαρμογή και προστασία από ακαθαρσίες και υγρασία.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Vala®Comfort apron ποδιές μιας χρήσης

κοντές, μήκος 125 cm 100 τεμ. 992 336 10 12,52 €

μακριές, μήκος 140 cm 100 τεμ. 992 337 10 15,37 €

Vala®Comfort net
Πανιά πολλαπλών χρήσεων από δικτυωτό μη υφασμένο υλικό υφασμάτινης υφής

• Iδιαίτερα απαλά και απορροφητικά, ανθεκτικά στο σχίσιμο και στην τριβή ακόμη και όταν βραχούν.
• Ενδείκνυνται ιδιαίτερα για καθαρισμό και στίλβωση.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Vala®Comfort net πανιά πολλαπλών χρήσεων

35 x 38 cm 100 τεμ. 992 330 12 13,03 €

Vala®Fit tape 
Προστατευτικά προστήθια μιας χρήσης

• Με αυτοσυγκρατούμενη κολλητική επιφάνεια για εύκολη και γρήγορη συγκράτηση στα ρούχα.
• Αφαιρείται εύκολα χωρίς υπολείμματα.
• 2 στρώσεων, αποτελούμενα από χαρτί με μεμβράνη στην κάτω όψη και μάρσιπο.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Vala® Fit tape

Band (με δέστρες) 38 χ 70 cm 100 τεμ. 992 252 6 9,94 €

tape (με αυτοκόλλητο) 38 χ 65 cm 100 τεμ. 992 253 6 7,59 €



58

Προϊόντα υγιεινής ιατρείου καθημερινής χρήσης

Pehazell®

Χαρτοβάμβακας

• Με ιδιαίτερη απορροφητικότητα, διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη, σε φύλλα ή σε ρολό. 
• Λευκασμένος χρησιμοποιείται ως απορροφητικό υλικό για την περιποίηση των τραυμάτων  

και για τη φροντίδα των ασθενών, ενώ χωρίς λεύκανση χρησιμοποιείται ως προστατευτικό  
και καθαριστικό μέσο κατά τη φροντίδα των ασθενών.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Pehazell® λευκασμένος σε φύλλα

37 x 57 cm 3 τεμ. x 5 kg (15 kg) 273 005 1 66,63 €

37 x 57 cm 1 τεμ. x 5 kg (5 kg) 273 015 1 23,80 €

28,5 x 37 cm 1 τεμ. x 1 kg (1 kg) 914 166 6 5,82 €

Pehazell® λευκασμένος σε ρολό

10 cm 100 g 914 432 20 1,84 €

36 cm 500 g 272 715 10 4,80 €

36 cm 1.000 g 272 714 6 7,99 €

Pehazell® μη λευκασμένος σε φύλλα

18,5 x 19 cm 3 τεμ. x 5 kg (15 kg) 914 010 1 48,32 €

18,5 x 28,5 cm 3 τεμ. x 5 kg (15 kg) 914 011 1 47,45 €

18,5 x 37 cm 3 τεμ. x 5 kg (15 kg) 914 012 1 47,45 €

37 x 57 cm 3 τεμ. x 5 kg (15 kg) 914 023 3 46,13 €
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MoliNea® plus
Υποσέντονα μιας χρήσης

• Υποσέντονα υψηλής απορροφητικότητας με κανάλια διοχέτευσης της υγρασίας για μεγαλύτερη 
απορροφητικότητα και προστασία της κλίνης, με αντιολισθητική εξωτερική επιφάνεια.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

MoliNea® plus

40 x 60 cm 25 τεμ. 161 200 6 7,31 €

60 x 60 cm 30 τεμ. 161 400 4 10,88 €

60 x 90 cm 30 τεμ. 161 187 4 11,48 €

με πτερύγια συγκράτησης 180 x 90 cm 20 τεμ. 161 804 4 10,09 €

MoliNea® normal
 Υποσέντονο μεσαίας απορροφητικότητας

• Υποσέντονα μεσαίας απορροφητικότητας για χρήση κατά την αλλαγή πάνας, επιθεμάτων  
και προστασία κλίνης, με αντιολισθητική εξωτερική επιφάνεια

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

MoliNea® normal

40 x 60 cm 30 τεμ. 161 220 6 5,64 €

60 x 60 cm 30 τεμ. 161 320 4 8,26 €

60 x 90 cm 30 τεμ. 161 520 4 7,59 €

MoliNea® textile Classic
Υποσέντονο πολλαπλών χρήσεων (πλενόμενο)

• Χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική προστασία του στρώματος σε άτομα με ακράτεια.
• Ιδιαίτερα ανθεκτικό.
• Πλένεται στους 95οC, χωρίς προσθήκη μαλακτικού.
• Το επάνω στρώμα είναι κατασκευασμένο από φύλλα πολυουρεθάνης με υψηλή απορροφητικότητα, 

ενώ το κάτω αντιολισθητικό μέρος είναι 100% αδιάβροχο παρέχοντας απόλυτη προστασία.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

MoliNea® textile Classic

75 x 85 cm 1 τεμ. 155 804 25 15,63 €
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MoliCare® Premium Slip
Σλιπ ακράτειας για κλινήρεις ασθενείς
Αυξάνουν αισθητά την άνεση των ατόμων με ακράτεια

• Υπεραπορροφητικός πυρήνας τριών στρώσεων για απόλυτη προστασία από διαρροές.
• Αιχμαλωτίζει τις δυσάρεστες οσμές.
• Εξισορροπεί το pH 5.5 στην επιφάνεια για αποφυγή δερματικών ερεθισμών. 
• Ανατομικός σχεδιασμός για τέλεια εφαρμογή, με ελαστικές πτυχώσεις γύρω από τα πόδια. 
• Επανακλειόμενες ταινίες velcro, και δείκτη υγρασίας για την υπόδειξη της χρονικής στιγμής αλλαγής. 
• Υποαλλεργικό, δερματολογικά ελεγμένο. 

Περιφέρεια 
Γοφών

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

MoliCare® Premium Slip extra plus σλιπ ημέρας

Extra Small 40-60 cm 30 τεμ. 169 248 4 11,53 €

Small 60-90 cm 30 τεμ. 169 448 3 13,04 €

Medium 90-120 cm 30 τεμ. 169 648 3 13,75 €

Large 120-150 cm 30 τεμ. 169 848 3 14,68 €

Extra Large 150-175 cm 14 τεμ. 169 948 4 11,36 €

MoliCare® Premium Slip super plus σλιπ νύχτας

Small 60-90 cm 30 τεμ. 169 450 3 14,03 €

Medium 90-120 cm 30 τεμ. 169 650 3 15,43 €

Large 120-150 cm 30 τεμ. 169 850 3 16,08 €

Extra Large 150-175 cm 14 τεμ. 169 950 4 12,16 €

Icons MoliCare Premium Elastic

Icons MoliCare Premium Slip

6
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Molimed® Comfort 
Σερβιέτες για ελαφριάς μορφής ακράτεια

• Mε υπεραπορροφητικό πυρήνα που δεσμεύει τις δυσάρεστες οσμές. Διαθέτουν κάλυμμα από Dry-
Plus φλις σε όλη την επιφάνεια της σερβιέτας, για να παραμένει το δέρμα στεγνό

• Προσφέρουν ανατομική, τέλεια εφαρμογή, με ελαστικές πτυχές που αγκαλιάζουν το πόδι, 
διασφαλίζουν την προστασία από διαρροές και προστατεύουν τις ευαίσθητες επιδερμίδες

• Είναι ιδιαιτέρως διακριτικές. Διαθέτουν φαρδιές αυτοκόλλητες ταινίες, που διευκολύνουν  
τη στερέωση των σερβιετών κατά την αλλαγή

• Κατάλληλες επίσης ως προστασία μετά από κολπικές επεμβάσεις και για προστασία από διαρροές 
κατά τη διάρκεια της λοχείας (μέγεθος maxi)

• Συσκευασία 28 τεμαχίων

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Molimed® comfort

mini 28 τεμ. 168 100 12 2,93 €

midi 28 τεμ. 168 101 6 4,03 €

maxi 28 τεμ. 168 102 6 5,66 €
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MoliCare® Premium Mobile
Εσώρουχο ακράτειας για αυτοεξυπηρετούμενους
Σιγουριά, άνεση και διακριτικότητα όλη μέρα

• Καινοτόμος απορροφητικός πυρήνας τριών στρώσεων που εξασφαλίζει ιδιαίτερα ισχυρή 
προστασία από τις διαρροές, ενώ αιχμαλωτίζει τις δυσάρεστες οσμές 

• Διατήρηση της φυσιολογικής οξύτητας (ph 5.5), στην επιφάνεια του πυρήνα, για την προστασία του 
δέρματος .Εργονομικό σχήμα που προσαρμόζεται άψογα στο σώμα 

• Με δείκτη υγρασίας, για την έγκαιρη αλλαγή του εσώρουχου. Υποαλλεργικό, δερματολογικά ελεγμένο 

Περιφέρεια 
Γοφών

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

MoliCare® Premium Mobile extra plus εσώρουχο ημέρας

Extra Small 45-70 cm 14 915 840 4 7,37 €

Small 60-90 cm 14 915 831 4 8,11 €

Medium 80-120 cm 14 915 832 4 8,94 €

Large 100-150 cm 14 915 833 4 10,51 €

Extra Large 130-170 cm 14 915 834 4 11,51 €

MoliCare® Premium Mobile super plus εσώρουχο νύχτας

Small 60-90 cm 14 915 871 4 8,91 €

Medium 80-120 cm 14 915 872 4 9,74 €

Large 100-150 cm 14 915 873 4 11,25 €

Extra Large 130-170 cm 14 915 874 4 12,22 €

6

8
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Προϊόντα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας του δέρματος

MoliCare Skin®

Για απαλό καθαρισμό της επιδερμίδας

• Η σειρά προϊόντων καθαρισμού διαθέτει ειδικά προϊόντα για τον επαγγελματικό καθαρισμό 
κλινήρων ασθενών ή ασθενών με ακράτεια, έχει δημιουργηθεί για τον βαθύ καθαρισμό  
της ώριμης επιδερμίδας με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση.

• Τα συστατικά των προϊόντων καθαρισμού είναι τόσο απαλά για το δέρμα που μπορούν  
να χρησιμοποιούνται καθημερινά χωρίς κανένα πρόβλημα. 

• Όλα τα προϊόντα καθαρισμού είναι δερματολογικά ελεγμένα και έχουν ουδέτερο pH.

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Υγρά μαντιλάκια καθαρισμού χωρίς οινόπνευμα για τοπικό καθαρισμό, 50 μαντίλια

995 038 12 3,22 €

Γάντια καθαρισμού /Έτοιμο μπάνιο για κλινήρεις ασθενείς, 8 γάντια για ολοκληρωμένο μπάνιο

995 083 24 2,41 €

Αφρόλουτρο καθαρισμού σώματος ενυδάτωση, εξουδετέρωση οσμών, 500 ml

995 015 12 4,13 €

Αφρός καθαρισμού για ακράτεια κοπράνων, ενυδάτωση, εξουδετέρωση οσμών, 400 ml

995 081 12 5,94 €

Λοσιόν καθαρισμού για ντουζ ενυδάτωση, εξουδετέρωση οσμών, 500 ml

995 080 12 3,92 €

Σαμπουάν μαλλιών βαθύς καθαρισμός, εξουδετέρωση οσμών, 500 ml

995 017 12 3,73 €
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MoliCare Skin®

Για έγκαιρη περιποίηση της επιδερμίδας

• Τα προϊόντα της σειράς περιποίησης της επιδερμίδας MoliCare Skin® είναι ειδικά σχεδιασμένα  
για τις ανάγκες της ώριμης επιδερμίδας.

• Ιδανικά για καταπραϋντικές μαλάξεις.
• Με πανθενόλη για την ενυδάτωση και τη μεταφορά της υγρασίας στα βαθύτερα στρώματα  

της επιδερμίδας και κρεατίνη για τη διέγερση του μεταβολισμού των κυττάρων της επιδερμίδας  
και την ενίσχυση της φυσικής ασπίδας της.

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Λοσιόν σώματος εντατική φροντίδα ταλαιπωρημένης επιδερμίδας, 500 ml

995 084 12 5,64 €

Κρέμα χεριών μη λιπαρή δραστική ενυδάτωση, γρήγορη απορρόφηση, 200 ml

995 085 12 3,39 €

Λάδι περιποίησης του δέρματος ενυδάτωση, γρήγορη απορρόφηση, 500 ml

995 021 12 9,47 €

Τζελ εντριβής για αναζωογονη τικό μασάζ, 200 ml

995 018 12 3,71 €

MoliCare Skin®

Για έγκαιρη προστασία της επιδερμίδας

• Για προστασία του ερεθισμένου δέρματος από σύγκαμα, πρόληψη έλκους κατάκλισης, αλλαγή 
πάνας, εγκαύματα.

Κωδικός  
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Διαφανής κρέμα προστασίας του δέρματος χωρίς οξείδιο του ψευδαργύρου, υψηλή δραστική προστασία, 
πρόληψη φλεγμονών, 200 ml

995 026 12 7,01 €

Κρέμα προστασίας του δέρματος με οξείδιο του ψευδαργύρου, πρόληψη έλκους κατάκλισης, προστασία 
από ερεθισμούς, 200 ml

995 022 12 4,75 €

Λάδι προστα σίας του δέρματος σε μορφή σπρέι υψηλή δραστική προστασία, απλώνεται εύκολα, 
απορροφάται γρήγορα, 200 ml

995 023 12 6,39 €

Αφρός προστασίας για χρήση μέσα απο την πάνα, 100 ml 

995 024 12 4,53 €

Προϊόντα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας του δέρματος
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Veroval® duo control 
Πιεσόμετρο βραχίονα για εύκολη και γρήγορη μέτρηση

• Ανιχνεύει και εμφανίζει διαταραχές του καρδιακού ρυθμού (αρρυθμίες)
• Ιατρική μέτρηση υψηλής ακρίβειας, χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

τεχνολογία DUO SENSOR, έναν συνδυασμό της ταλαντωσιμετρικής μεθόδου και της μεθόδου του 
στηθοσκοπίου (Korotkoff) για εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια

• Πλήρως αυτόματη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και των παλμών στον βραχίονα με υψηλή 
ακρίβεια

• Εύκολη ανάλυση τιμών μέτρησης μέσω συστήματος σηματοδότησης
• Διευκολύνει τη σωστή μέτρηση χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιχειρίδα 

Secure Fit, τον έλεγχο εφαρμογής περιχειρίδας και την ένδειξη αδράνειας
• Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη για εύκολη ανάγνωση των τιμών μέτρησης
• Εύκολη ανάλυση τιμών μέτρησης μέσω συστήματος σηματοδότησης
• Άνετη περιχειρίδα γενικής χρήσης με εργονομική εφαρμογή
• Εύκολη αποθήκευση των δεδομένων με το λογισμικό Veroval® medi.connect
• Περιλαμβάνεται καλώδιο USB

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Veroval® duo control

1 τεμ. 925 505 4 50,96 €

Veroval® compact
Πιεσόμετρο βραχίονα

• Πιεσόμετρο καρπού για εύκολη και γρήγορη μέτρηση.
• Πλήρως αυτόματη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με υψηλή ακρίβεια.
• Ανιχνεύει και εμφανίζει διαταραχές του καρδιακού ρυθμού (αρρυθμίες).
• Μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση των τιμών μέτρησης.
• Εύκολη ανάλυση τιμών μέτρησης μέσω συστήματος σηματοδότησης.
• Άνετη περιχειρίδα γενικής χρήσης με εργονομική εφαρμογή.
• Με ενσωματωμένο έλεγχο εφαρμογής της περιχειρίδας.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Veroval® compact

1 τεμ. 925 424 4 36,45 €
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Veroval® 
Πιεσόμετρο καρπού για εύκολη και γρήγορη μέτρηση

• Πλήρως αυτόματη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με υψηλή ακρίβεια
• Ανιχνεύει και εμφανίζει διαταραχές του καρδιακού ρυθμού (αρρυθμίες)
• Εύκολη ανάλυση τιμών μέτρησης μέσω συστήματος σηματοδότησης
• Μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση των τιμών μέτρησης. 
• Εύκολος και απλός χειρισμός
• Άνετη περιχειρίδα γενικής χρήσης με εργονομική εφαρμογή
• Με ενσωματωμένο έλεγχο εφαρμογής της περιχειρίδας
• Εύκολη αποθήκευση των δεδομένων με το λογισμικό Veroval® medi.connect

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Veroval®

1 τεμ. 925 325 4 34,75 €

Thermoval® standard
Ηλεκτρονικό θερμόμετρο πυρετού

• Με ευανάγνωστη, διαυγή ψηφιακή οθόνη
• Χρόνος μέτρησης περ. 60-90 δευτ., ακουστικό σήμα για υπόδειξη της ετοιμότητας λειτουργίας και 

της ολοκλήρωσης της μέτρησης, αποθήκευση της μέτρησης
• Αυτόματη απενεργοποίηση, με ανταλλάξιμη μπαταρία μεγάλης διάρκειας
• Για στοματική, μασχαλιαία και πρωκτική μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος, απολυμαίνεται
• 3 χρόνια εγγύηση

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Thermoval® standard

1 τεμ. 925 022 48 2,66 €
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Thermoval® baby
Ηλεκτρονικό θερμόμετρο πυρετού

• Ανέπαφης θερμομέτρησης από το μέτωπο και δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας 
του σώματος, επιφανειών (π.χ. μπιμπερό) ή περιβάλλοντος (παιδικού δωματίου).

• Μέτρηση εντός 3 δευτερολέπτων χάρη στην τεχνολογία υπερύθρων.
• Εντελώς αθόρυβο, οπτικός συναγερμός πυρετού.
• 3 χρόνια εγγύηση.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Thermoval® baby

1 τεμ. 925 092 16 35,78 €

Thermoval® rapid flex
Θερμόμετρο ψηφιακό

• Ηλεκτρονικό θερμόμετρο πυρετού με μαλακό, εύκαμπτο ρύγχος μέτρησης για εξαιρετικά σύντομο 
χρόνο μέτρησης (περ. 10 δευτ. πρωκτική μέτρηση) και με υπερμεγέθη ψηφιακή οθόνη. 

• Ακουστικό σήμα για υπόδειξη της ετοιμότητας λειτουργίας και της ολοκλήρωσης της μέτρησης. 
• Αποθήκευση της μέτρησης. Αυτόματη απενεργοποίηση. 
• Με αδιάβροχο και άθραυστο περίβλημα. 
• Απολυμαίνεται. 
• Με ανταλλάξιμη μπαταρία μεγάλης διάρκειας.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Thermoval® rapid flex

1 τεμ. 925 052 48 7,63 €

Thermoval® basic
Ψηφιακό θερμόμετρο για ασφαλή μέτρηση του πυρετού

• Ηλεκτρονικό θερμόμετρο πυρετού με ευανάγνωστη, διαυγή ψηφιακή οθόνη. 
• Χρόνος μέτρησης περ. 60-90 δευτ. Ακουστικό σήμα για υπόδειξη της ετοιμότητας λειτουργίας 

και της ολοκλήρωσης της μέτρησης. Αποθήκευση της μέτρησης. 
• Αυτόματη απενεργοποίηση.
• Με αδιάβροχο και άθραυστο περίβλημα. Απολυμαίνεται. Με ανταλλάξιμη μπαταρία μεγάλης διάρκειας.
• Για στοματική, μασχαλιαία και πρωκτική μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος.

Περιεχόμενο 
συσκευασίας

Κωδικός 
προϊόντος

Συσκευασίες 
ανά κιβώτιο 
αποστολής

Τιμή
χονδρικής / 

ανά συσκευασία

Thermoval® basic, σε ατομική συσκευασία, 20 τεμάχια ανά χαρτοκιβώτιο

1 τεμ. 925 038 480 4,66 €



Επιθέματα θεραπείας  
τραυμάτων από την HARTMANN
Το ιδανικό σύστημα θεραπείας τραυμάτων.
Aποζημίωση μέσω του ΕΟΠΥΥ.

Για τραύματα όπως: Έλκος κατακλίσεως • Διαβητικό έλκος • Φλεβικό έλκος • 
Αρτηριακό έλκος • Έγκαυμα • Μετεγχειρητικά

HydroTac® 
Επίθεμα υγρής θεραπείας
Υδρόφιλο επίθεμα με συνδυασμό 
αφρώδους υλικού και υδρογέλης

PermaFoam®

Αφρώδες επίθεμα 
Υδρόφιλο επίθεμα από αφρώδες 
υλικό με ειδική πορώδη δομή

HydroClean® 
Επίθεμα υγρής θεραπείας
Επίθεμα υγρής θεραπείας με 
μηχανισμό απορρόφησης-έκπλυσης 
για καθαρισμό και ενεργοποίηση. 
Ιδανικό για ξεκίνημα της θεραπείας

Hydrotherapy Μόνο με δύο καινοτόμα σκευάσματα
Αποτελεσματική και απλή θεραπεία τραυμάτων

Sorbalgon®

Επίθεμα αλγινικού ασβεστίου
Επίθεμα αλγινικού ασβεστίου για 
εύκολο επιπωματισμό

Atrauman® Ag
Επίθεμα με άργυρο
Επίθεμα με αλοιφή που περιέχει 
άργυρο για αντιβακτηριδιακή δράση

Zetuvit® Plus
Eπιθέματα με υπεραπορροφητικό 
πυρήνα
Eπιθέματα με υπεραπορροφητικό 
πυρήνα για εξαιρετική 
απορροφητικότητα

Hydrosorb®

Eπίθεμα υδροκυτταρικού τζελ
Διαφανές επίθεμα με υδροκυτταρικό 
τζελ για την υγρή θεραπεία 
τραυμάτων

Hydrosorb® Gel
Υδροκυτταρικό τζελ
Διαυγές τζελ υψηλού ιξώδους  
σε σύριγγα για την υγρή θεραπεία 
τραυμάτων






