
Лечение на рани



Фази на оздравителния процес
(схематично представяне във времето)

1. Фаза на почистване
2. Фаза на гранулация
3. Фаза на епителизация
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Функции на превръзката

До заздравяване на раната и затваряне на кожния дефект превръзката изпълнява важните функции на здрава кожа. Тя 
осигурява:
ä	 	защита срещу механично въздействие (мръсотия, удряне, протриване), срещу замърсяване и химично раздразнение 
ä	 защита срещу вторични инфекции
ä	 защита срещу изсъхване и загуба на телесни течности (загуба на електролити)
ä	 защита от топлинна загуба

Освен всеобхватната защита на раната, превръзката може активно да повлияе на оздравителния процес, чрез 
почистване на раната, създаване на микроклимат, който подпомага раневото заздравяване и осигурява покой за 
раната.

Функции във фазата на почистване 

ä	 	Да абсорбира образувалия се ексудат, изпълнен с мъртви клетки, тъканни фрагменти, мръсотия и бактерии
ä	 	Да подпомага и ускорява почистването на раната и да помага за предотвратяване на инфекцията, предизвиквана 

от намиращите се в раната патогенни микроорганизми
ä	 Да защитава раната от допълнителна контаминация

Функции във фазата на гранулацията

ä	 да се поддържа балансирана влажна ранева среда
ä	 	да абсорбира прекомерната секреция, да предотвратява изсъхването на раната и да осигурява достатъчно 

количество влага
ä	 да защитава гранулационната тъкан срещу всякакъв вид последваща травма
ä	 да е атравматична и да не залепва към раната
ä	 да осигурява надеждна защита срещу инфекция

Функции във фазата на епителизация 

ä	 да поддържа балансираната влажност на раната
ä	 	да защитава повърхността на раната от изсъхване и да предпазва епителните клетки от откъсване при смяна на 

превръзката

Сухо лечение на раните 

Използването на сухи превръзки за рани днес е ограничено до следните показания:
ä	 лечение на рани, като част от първа помощ 
ä	 	лечение на първично заздравяващи рани, затворени с шевове, за абсорбиране на процеждащата се кръв, за защита 
	 от вторична инфекция и подплатяване срещу механично дразнене. 

Влажно лечение на раните 

Лечението на рани във влажна среда се счита за стандартна форма на лечение за всички рани, зарастващи вторично, 
при които се изисква произвреждане на тъкан за запълване на дефекта. То е доказало своята стойност, особено при 
лечение на хронични проблемни рани, тъй като влажната и пропусклива превръзка и получената влажна ранева среда, 
водят до по-бързо заздравяване, отколкото изложената на въздух, суха ранева среда.

ä	 	В почистващата фаза, влажните превръзки показват добър почистват ефект върху раната и позволяват 
физически дебирдман, без увреждане на клетки

ä	 	В гранулиращата фаза, превръзките създават физиологичен микроклимат, подобен на този на клетъчна култура, 
който подпомага клетъчната пролиферация и поради това - образуването на гранулационна тъкан

ä	 	В епителизиращата фаза, условията за митоза и миграция на епителни клетки се подобряват под влажни 
превръзки, което води до бърза епителизация с козметично по-благоприятни резултати.
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Ръководство за лечение на рани
Изчистване на раната Гранулация Епителизация

Некроза Инфекция Фибринов налеп

Повърхностни рани

ä TenderWet 24 active

Силно секретиращи рани

Силно секретиращи рани

ä Atrauman Ag1
ä PermaFoam2
ä Sorbalgon

Нормална кожа
ä PermaFoam comfort
ä PermaFoam sacral
ä PermaFoam concave
ä TenderWet 24 active 
Чувствителна кожа
ä PermaFoam

Нормална кожа
ä PermaFoam comfort
ä PermaFoam concave
ä PermaFoam sacral
Чувствителна кожа
ä PermaFoam

Нормална кожа
ä Hydrocoll
ä Hydrofilm
ä Hydrosorb comfort
Чувствителна кожа
ä Hydrosorb

Слабо секретиращи рани

Слабо секретиращи рани

ä Atrauman Ag1
ä TenderWet 24 active 

ä TenderWet 24 active Нормална кожа
ä Hydrocoll
ä Hydrocoll sacral
ä Hydrocoll concave
Чувствителна кожа
ä Hydrosorb

Дълбоки рани

ä TenderWet active cavity ä Atrauman Ag1
ä PermaFoam cavity
ä Sorbalgon/Sorbalgon T

ä PermaFoam cavity
ä Sorbalgon/Sorbalgon T

ä PermaFoam cavity
ä Sorbalgon/Sorbalgon T

Нормална кожа
ä Hydrocoll
ä Hydrofilm
ä Hydrosorb comfort
Чувствителна кожа
ä Hydrosorb

ä Atrauman Ag1
ä TenderWet 24 active

ä TenderWet active cavity ä TenderWet active cavity

1 Atrauman AG като първична превръзка се използва в комбинация с абсорбираща превръзка
2 Perma Foam в инфектирани рани се използва само в комбинация, например с Atrauman AG

Фиксиращи превръзки

1. Общи
ä Omnifix E
ä Omniplast
ä Omnisilk
ä Stulpa Fix

2. За крайници
ä Stulpa Fix

3. За стави
ä Stulpa Fix
ä Omnifix E

4.  За пръсти
ä Stulpa Fix

5. За сакрална област
ä Omnifix E
ä Stulpa Fix
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Atrauman® Ag
Превръзката Atrauman Ag е изработена от полиамиден текстилен материал, 
отблъскващ водата. Носещият материал е покрит с химически свързано метално 
сребро, което е здраво фиксирано за него и е импрегниран с хидрофилна маз, със 
смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен прозход, 
диглицерол, макрогол 2000. Превръзката притежава висока пропускливост за 
ексудат, въздух и водни пари. Раневият секрет с бактериите и ендотоксините се 
поема и абсорбира от вторична превръзка.

Приложение:
Подходящ за прилагане при критично контаминирани рани, инфектирани рани и за профилактика на инфекцията. Atrauman 
Ag предпазва ръбовете на раната от мацерация и колонизирането й с бактерии от кожата и дрехите. Благодарение на 
балансираната концентрация на сребърни йони, превръзката разрушава единствено бактериите, без да засяга здравата 
тъкан. Постига се оптимално съотношение между достатъчен бактерициден ефект и ниска цитотоксичност.

Смяна на превръзката:
Atrauman Ag може да остане върху раната до 3 дни.

Поставяне на превръзката

Повърхностни рани

Дълбоки рани

Размер кат. номер опаковка

Atrauman Ag

5 х 5 см 499 570 3 бр.

10 х 10 см 499 572 3 бр.

10 х 20 см 499 574 3 бр.
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TenderWet 24 Active / TenderWet Active cavity
Силно абсорбираща превръзка, предварително активирана с разтвор на Рингер. В 
продължение на 24 часа този разтвор поддържа влажна среда в раната и поема 
отделения ексудат, ускорявайки почистването на раната. Хидрофобната обвивка 
не позволява залепване и осигурява атравматичност при отстраняване.

Приложение:
За интерактивна терапия във влажна среда. За почистване на раната и поддържане на проветривост, за лечение на 
трудно заздравяващи рани с обилна секреция. Също така, за инфектирани или хронични рани от различен произход, 
например декубитални язви, трофични рани или рани вследствие на диабет, както и рани с латерални джобове. TenderWet 
Active cavity е особено подходящ за кухинни и дълбоки рани.

Поставяне на превръзката

Размер кат. номер опаковка

TenderWet 24 Active

Ø 4 см 609 210 10 бр.

Ø 5,5 см 609 211 10 бр.

4 х 7 см 609 212 10 бр.

7.5 х 7.5 см 609 213 10 бр.

10 х 10 см 609 214 10 бр.

TenderWet Active Cavity

Ø 4 см 609 271 10 бр.

Ø 5,5 см 609 272 10 бр.

4 х 7 см 609 273 10 бр.

7.5 х 7.5 см 609 274 10 бр.

10 х 10 см 609 275 10 бр.

Смяна на превръзката:
TenderWet 24 Active и TenderWet Active cavity се сменят на всеки 24 часа.
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TenderWet Plus / TenderWet Plus cavity
Силно абсорбираща превръзка, предварително активирана с разтвор на Рингер, която 
в продължение на 72 часа поддържа влажна среда в раната. Хидрофобната обвивка не 
позволява преждевременно изсъхване на раната и предпазва от залепване. Импрег-
нираният разтвор на Рингер се освобождава в раната, като едновременно с това, 
в превръзката се абсорбира и задържа ексудат, като по този начин се осигурява на-
деждно почистване на раната. Сърцевината от полихексанид убива бактериите и не 
позволява вторично контаминиране.

Приложение:
За интерактивна терапия във влажна среда на рани с нарушено оздравяване. Подходящ за лечение на хронични рани и рани 
във фазата на почистване.  TenderWet Plus cavity е особено подходящ за кухинни и дълбоки рани.

Поставяне на превръзката

Размер кат. номер опаковка

TenderWet Plus

Ø 5,5 см 609 292 10 бр.

7.5 х 7.5 см 609 293 10 бр.

10 х 10 см 609 294 10 бр.

TenderWet Active Cavity
Ø 4 см 609 295 10 бр.

7.5 х 7.5 см 609 296 10 бр.

Смяна на превръзката:
TenderWet Plus и TenderWet Plus cavity могат да останат в раната до 3 дни.

Hydrosorb Gel
Вискозен аморфен хидрогел на базата на Рингеров разтвор и глицерин, за лечение 
на относително сухи рани. Прозрачният гел подпомага автолитичния дебридман 
или отделянето на некроза чрез постоянно овлажняване на раната и по този начин 
способства бързото почистване на раната. Удобната опаковка във формата на 
спринцовка позволява употреба на цялото количество в опаковката, както и на 
прецизно дозиране, благодарение на двете скали върху буталото на спринцовката. 
Дългият стерилен накрайник осигурява достъп дори и в дълбоки рани, а в случай, че 
не се употреби цялото количество, спринцовката може да се затвори с наличната 
в комплекта капачка за повторна употреба.

Приложение:
За лечение на повърхностни и дълбоки рани със слаба ексудация, напр. венозни улкуси, декубитуси, изгаряния до 2б степен.

Размер кат. номер опаковка

Hydrosorb Gel 15 гр. 900 844 10 бр.

Смяна на превръзката:
Смяна на придружаващата превръзка в зависимост от нейните показания.
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PermaFoam / PermaFoam Comfort
Хидроактивна пенообразна превръзка с полиуретаново покритие. Специалната 
хидрофилна пенеста структура подобрява абсорбцията чрез капилярно действие и 
осигурява бързо почистване на раната като създава влажна среда в нея. Надеждно 
включва и задържа микроорганизмите.

Приложение:
За почистване на неинфектирани от средно до силно секретиращи рани. Стимулира процеса на гранулация, особено при 
хронични рани, напр. варикозни язви или рани от залежаване. Особено подходяща при лечение на венозни язви в комбинация 
с компресивна терапия. За лечение на изгаряния до втора степен. PermaFoam Comfort е снабдена със самозалепващ 
адхезивен кант около ръбовете на превръзката.

PermaFoam Comfort

PermaFoam

PermaFoam Concave

PermaFoam Sacral

Смяна на превръзката:
PermaFoam може да остане върху раната до 4 дни.

PermaFoam Cavity

PermaFoam Tra-
cheostomy

1

2

1

2
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Размер кат. номер опаковка

PermaFoam

Ø 6 см 409 427 10 бр.

10 х 10 см 409 401 10 бр.

10 х 20 см 409 403 5 бр.

15 х 15 см 409 405 5 бр.

20 х 20 см 409 406 3 бр.

PermaFoam Comfort

8 х 8 см 409 428 10 бр.

11 х 11 см 409 408 10 бр.

10 х 20 см 409 410 5 бр.

15 х 15 см 409 412 5 бр.

20 х 20 см 409 413 3 бр.

PermaFoam Sacral
18 х 18 см 409 422 3 бр.

22 х 22 см 409 423 3 бр.

PermaFoam Concave
16.5 х 18 см 409 424 3 бр.

16.5 х 18 см 409 429 10 бр.

PermaFoam Tracheostomy 8 х 8 см 409 426 10 бр.

HydroTac / HydroTac Comfort
HydroTac е хидрополимерна пенеста превръзка с въздухопропусклив водо- и 
бактериоустойчив горен слой от полиуретан и хидроактивен контактен слой, 
импрегниран с хидрогел. Гелът, намиращ се върху контактния слой на превръзката сес 
състои от водосъдържащ полиуретанов хибриден полимер с полипропиленов гликол. 
Моделът HydroTac Comfort е снабден с допълнителна самозалепваща рамка, покрита 
с полиакрилатен адхезив. HydroTac и HydroTac Comfort абсорбират раневия ексудат и 
освобождава влага дори и в мног сухи рани. По този начин се осигурява влажна среда, 
която стимулира оздравителния процес. Гелът върху контактния слой предпазва 
превръзката от залепване към раната. Отсраняването й е лесно, без остатъци. 
Наличието на самозалепващ се кант изключва употребата на други фиксиращи 
средства.

Приложение:
За лечение на рани с умерена до слаба секреция във фазата на гранулация и епителизация, напр. венозни улкуси, диабетно 
стъпало, декубитуси. За третиране на изгаряния до 2ра степен и кожни присадъци.

HydroTac се сменя когато в случай на клинични индикации или когато ексудатът стане видим в краищата на превръзката.

Поставяне на превръзката

1

2

1

3

2

3 3

3 4

4

HydroTac

HydroTac 
Comfort
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Sorbalgon
Калциево-алгинатна превръзка без съдържание на фармацевтично-активни 
вещества. При контакт с раневия ексудат, калциево-алгинатните фибри се 
преобразуват в гел. В раната се образува влажна среда, което е предпоставка за 
естественото й оздравяване. Активно дишаща, силно абсорбираща, с почистващо 
действие, надеждно задържа бактериите в гелообразната структура.

Приложение:
За лечение на пресни и хронични, дълбоки и повърхностни рани със силна до умерена секреция и кървене. Особено подходяща 
за кухинни рани. Показана при инфектирани и трудни за обработване рани в спешна хирургия, при тумори, абсцеси и др. 
Прилага си и при повърхностни рани с неголяма секреция. Позволява да се комбинира с всички видове превръзки. Sorbalgon 
T са тампони под формата на тънки ленти за лечение на тесни фистулни канали.

Смяна на превръзката:
Sorbalgon се подменя след пълната му трансформация в гел. Препоръчва се промиване на раната.

Поставяне на превръзката

Размер кат. номер опаковка

Sorbalgon

5 х 5 см 999 598 10 бр.

10 х 10 см 999 595 10 бр.

10 х 10 см 999 589 5 бр.

Sorbalgon T
1 гр. / 30 см 999 590 3 бр.

2 гр. / 30 см 999 592 5 бр.

Смяна на превръзката:
Превръзката може да остане върху раната от 3 до 5 дни.

Размер кат. номер опаковка

HydroTac

Ø 6 см 685 848 3 бр.

10 х 10 см 685 831 3 бр.

10 х 20 см 685 833 3 бр.

12.5 х 12.5 см 685 836 3 бр.

15 х 15 см 685 839 3 бр.

15 х 20 см 685 843 10 бр.

20 х 20 см 685 844 3 бр.

HydroTac Comfort

8 х 8 см 685 810 10 бр.

12.5 х 12.5 см 685 814 3 бр.

15 х 15 см 685 817 3 бр.

15 х 20 см 685 820 3 бр.

20 х 20 см 685 822 3 бр.
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Hydrocoll
Абсорбираща самофиксираща се хидроколоидна превръзка за лечение на рани във 
влажна среда. Покрита с полупрозрачен водоотблъскващ горен слой, който възпре-
пятства проникването на микроорганизми. Приляга добре по формата на тялото.

Приложение:
Особено подходяща за хронични неинфектирани рани със слаба тенденция към заздравяване, напр. трофични язви, декуби-
туси и др. За обработване на изгаряния до втора степен, за стимулиране процеса на реепителизация на места, от които 
са взети кожни участъци за трансплантация, при натъртване. Hydrocoll Sacral се прилага за лечение на рани, вследствие 
на залежаване в сакралната област. Hydrocoll Concave е подходящ за конични рани, напр. пета, лакът, коляно. Hydrocoll Thin 
се прилага при леко ексудиращи рани или такива във фазата на епителизация.

Поставяне на превръзката

Hydrocoll / Hydrocoll Thin

Hydrocoll concave

Hydrocoll sacral

Смяна на превръзката:
Hydrocoll се сменя, когато превръзката видимо се обезцвети и оформящото се в средата мехурче от акумулиран ексудат 
достигне приблизително размерите на раната.

Размер кат. номер опаковка

Hydrocoll

5 х 5 см 900 740 10 бр.

7,5 х 7,5 см 900 742 10 бр.

10 х 10 см 900 747 3 бр.

15 х 15 см 900 748 5 бр.

20 х 20 см 900 749 5 бр.

Hydrocoll Sacral 12 х 18 см 900 932 10 бр.

Hydrocoll Concave 8 х 12 см 900 756 10 бр.

Hydrocoll Thin

7,5 х 7,5 см 900 757 10 бр.

10 х 10 см 900 758 10 бр.

15 х 15 см 900 760 5 бр.
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Hydrosorb
Абсорбираща превръзка с хидрогел за лечение на рани във влажна среда. Покрита 
с полупроницаем повърхностен слой, възпрепятстващ проникването на 
микроорганизми и вода. Еластично мека, прозрачна превръзка, която позволява 
контрол на раната във всеки един момент. Високият процент вода, съдържащ се 
в структурата на гела, създава влажна среда в раната.

Приложение:
Особено подходяща за лечение на хронични неинфектирани, много сухи рани със слаба тенденция към заздравяване, напр. 
трофични язви, рани от залежаване и др. Освен това може да се ползва при обработване на рани от изгаряния до втора 
степен. Стимулира процеса на епителизация и осигурява допълнителна защита поради добрия буферен ефект. Hydrosorb 
Comfort е със самозалепващ кант около ръбовете на раната.

Смяна на превръзката:
Hydrosorb може да остане върху раната до 5 дни, а в случаи с намаляваща секреция до 7 дни.

Поставяне на превръзката

Размер кат. номер опаковка

Hydrosorb

5 х 7,5 см 900 853 5 бр.

10 х 10 см 900 854 5 бр.

20 х 20 см 900 855 5 бр.

Hydrosorb Comfort

4,5 х 6,5 см 900 702 5 бр.

7,5 х 10 см 900 706 5 бр.

12,5 х 12,5 см 900 723 5 бр.

21,5 х 24 см 900 729 3 бр.
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Atrauman
Атравматична тюлена превръзка, изработена от хидрофобна полиестерна мре-
жа. Импрегнирана е с несъдържащ активни фармацевтични съставки унгвент на 
триглицеридна основа, без примеси на вазелини и други парафини.

Приложение:
За атравматично лечение на рани във всички фази на оздравителния процес, напр. порезни рани, абразии, охлузвания, 
декубитални рани, и др. Най-вече подходяща за епителизиращи и гранулиращи рани, а също така при кожни трансплантации 
в пластичната и козметичната хирургия. Добре прилепва към раните, пропуска отделения секрет и не залепва към раната.

Смяна на превръзката:
Може да остане върху раната до 3 дни.

Поставяне на превръзката

Повърхностни рани

Дълбоки рани

Размер кат. номер опаковка

Atrauman

5 х 5 см 499 510 10 бр.

5 х 5 см 499 572 50 бр.

7,5 х 10 см 499 513 10 бр.

7,5 х 10 см 499 553 50 бр.

10 х 20 см 499 536 30 бр.
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Grassolind
Превръзка от рядко тъкана тюлена мрежа, импрегнирана с унгвент, който не съ-
държа активни фармацевтични съставки. Осигурява добра пропускливост на се-
крецията и достъп на кислород към раната.

Приложение:
За поддържане на еластичността при пресни и хронични повърхностни рани, особено за рани с ексудат, вследствие на 
абразии, порезни рани, изгаряния и особено в дерматологията за лечение на пациенти с повишена кожна чувствителност.

Смяна на превръзката:
Може да остане върху раната до 3 дни.

Поставяне на превръзката

Повърхностни рани

Дълбоки рани

Размер кат. номер опаковка

Grassolind

5 х 5 см 499 310 10 бр.

7,5 х 10 см 499 313 10 бр.

10 х 10 см 499 314 10 бр.

10 х 20 см 499 336 30 бр.
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Стерилни пост-оперативни превръзки

Cosmopor E
Самофиксираща се превръзка от мек нетъкан материал, покрит с хипоалергичен 
адхезив, с незалепваща вискозна подложка. Притежава добра абсорбираща и буфер-
на способност. Отстранява се безболезнено от раната.

Приложение:
За пост-оперативно третиране на рани. За стерилно лечение на малки наранявания, напр. при оказване на първа помощ.

Размер кат. номер опаковка

Cosmopor E

5 х 7,2 см 900 870 50 бр.

10 х 6 см 900 871 25 бр.

15 х 6 см 900 872 25 бр.

10 х 8 см 900 873 25 бр.

15 х 8 см 900 874 25 бр.

20 х 8 см 900 875 25 бр.

20 х 10 см 900 876 25 бр.

25 х 10 см 900 877 25 бр.

35 х 10 см 900 878 25 бр.

Cosmopor Antibacterial
Стерилна самофиксираща превръзка, изработена от 100% полиестерен мек нетъ-
кан материал. Силно абсорбиращата подложка съдържа слой от метално сребро с 
антибактериален ефект. Ексудатът надеждно се задържа в подложката, а в рана-
та се поддържа влажна среда. Подложката е с незалепващо покритие към раната.

Приложение:
За пост-оперативна терапия на рани и като стерилна превръзка за малки наранявания, напр. при първа помощ. Особено 
подходяща за рани с висок риск от инфекция 48 часа след хирургична намеса.

Размер кат. номер опаковка

Cosmopor  
Antibacterial

5 х 7,2 см 900 000 25 бр.

10 х 6 см 900 001 25 бр.

15 х 6 см 900 002 25 бр.

10 х 8 см 900 003 25 бр.

15 х 8 см 900 004 25 бр.

20 х 10 см 900 005 25 бр.
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Hydrofilm
Hydrofilm е самофиксираща се пост-оперативна превръзка от полупропусклив во-
донепроницаем полиуретанов филм. Прозрачна, с хипоалергичен адхезив, спира про-
никването на бактерии. Отстранява се безболезнено без остатъци.

Приложение:
Като защитен слой върху раната за намаляване риска от вторични инфекции. За предпазване на сухи и първични рани. За 
фиксиране на катетри или канюли. Много подходяща като вторична превръзка. Да не се ползва при клинично инфектирани, 
кървящи или силно ексудиращи рани.

Размер кат. номер опаковка

Hydrofilm

6 х 7 см 685 755 10 бр.

6 х 7 см 685 756 100 бр.

10 х 12,5 см 685 757 10 бр.

10 х 12,5 см 685 758 100 бр.

10 х 15 см 685 759 10 бр.

10 х 15 см 685 760 50 бр.

15 х 20 см 685 761 10 бр.

15 х 20 см 685 762 50 бр.

10 х 25 см 685 763 25 бр.

12 х 25 см 685 764 25 бр.

20 х 30 см 685 765 10 бр.
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Hydrofilm Plus
Прозрачна самофиксираща се превръзка с абсорбираща подложка, покрита с мек 
полиетиленов слой. Полупропускливият водоотблъскващ полиуретанов филм пред-
пазва от проникване на бактерии. Отстранява се безболезнено от раната.

Приложение:
За пост-оперативно третиране на слабо секретиращи рани. Като защита срещу вторична инфекция. Също така, за 
стерилно третиране на малки наранявания.

Размер кат. номер опаковка

Hydrofilm Plus

5 х 7,2 см 685 770 5 бр.

5 х 7,2 см 685 771 50 бр.

9 х 10 см 685 772 5 бр.

9 х 10 см 685 773 50 бр.

9 х 15 см 685 774 5 бр.

9 х 15 см 685 775 25 бр.

10 х 12 см 685 776 25 бр.

10 х 20 см 685 777 5 бр.

10 х 20 см 685 778 25 бр.

10 х 25 см 685 779 25 бр.

10 х 30 см 685 780 25 бр.
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Cosmopor I.V.

Hydrofilm I.V. Control

Hydrofilm I.V.

Стерилна самофиксираща се превръзка за канюли от мек нетъкан материал с не-
залепваща подложка. Снабдена с допълнителна подложка, която предпазва кожата 
от раздразнение след поставяне на интравенозни канюли.

Стерилна адхезивна превръзка за фиксиране на периферни интравенозни канюли. 
Изработена от мек 100% полиестерен нетъкан материал с хипоалергичен адхезив. 
Hydrofilm I.V. Control е с прозрачен полупропусклив водоустойчив прозорец с хипоа-
лергичен адхезив, който позволява мониториране на мястото на убождане.

Стерилна адхезивна превръзка за фиксиране на периферни интравенозни канюли. 
Изработена от прозрачен полупропусклив водоотблъскващ полиуретанов слой с 
хипоалергичен адхезив.

Приложение:
За стерилно третиране мястото на убождане и за фиксиране на канюли.

Приложение:
За стерилно третиране мястото на убождане и за фиксиране на канюли.

Приложение:
За стерилно третиране мястото на убождане и за фиксиране на канюли.

Размер кат. номер опаковка

Cosmopor I.V. 8 х 6 см 900 805 50 бр.

Размер кат. номер опаковка

Hydrofilm I.V. Control 9 х 7 см 685 741 50 бр.

Размер кат. номер опаковка

Hydrofilm I.V. 9 х 7 см 685 740 50 бр.
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Фиксиращи превръзки

Omnifix E

Omniplast

Хипоалергична самозалепваща лента от мек нетъкан текстил за прикрепяне и 
фиксиране на превръзки. Надеждно прилепва към кожата, еластична по ширина, с 
висока въздухо- и влагопропускливост, което не допуска мацерация. Отстранява 
се безболезнено без остатъци, подлежи на стерилизация, неутрална срещу рент-
генови лъчи, високо устойчива на температурни промени.

Хипоалергична адхезивна лента от текстилен материал със синтетичен адхезив. 
Въздухо- и влагопропусклива, прилепва надеждно към кожата, частично разтегли-
ва. Отстранява се безболезнено без остатъци, лесно се къса благодарение на зиг-
загообразните краища.

Приложение:
За фиксиране и прикрепяне на превръзки, цялостно или частично. Особено подходяща за приложение върху стави, обли и 
конични части на тялото, както и за фиксиране на оборудване, сонди и канюли.

Приложение:
За фиксиране и прикрепяне на всякакъв тип превръзки и фиксиране на оборудване, сонди и канюли. За хора с нормална кожа.

Размер кат. номер опаковка

Omnifix E

10 х 5 см 900 649 1 бр.

10 х 10 см 900 650 1 бр.

10 х 15 см 900 651 1 бр.

10 х 20 см 900 652 1 бр.

Размер кат. номер опаковка

Omniplast

5 х 2,5 см 900 441 1 бр.

5 х 5 см 900 442 1 бр.

9,1 х 2,5 см 900 443 12 бр.

9,1 х 5 см 900 444 6 бр.
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Omnipor

Omnisilk

Хипоалергична адхезивна лента, изработена от бял нетъкан материал със синте-
тичен адхезив. С висока въздухо- и влагопропускливост, не позволява мацерация, 
прилепя надеждно. Отстранява се безболезнено без остатъци, лесно се къса бла-
годарение на зигзагообразните краища. Не поглъща рентгенови лъчи, устойчива на 
температурни колебания.

Хипоалергична адхезивна лента, изработена от изкуствена коприна със синте-
тичен адхезив. Отстранява се безболезнено без остатъци, лесно се къса благо-
дарение на зигзагообразните краища. Не поглъща рентгенови лъчи, устойчива на 
температурни колебания.

Приложение:
За нежно фиксиране и прикрепяне на превръзки. За хора с хиперчувствителна кожа, особено при дълготрайни превръзки и 
при фиксиране на оборудване, сонди и канюли на особено чувствителни части от тялото.

Приложение:
За нежно фиксиране и прикрепяне на всякакъв тип превръзки и фиксиране на оборудване, сонди и канюли. За хора с 
чувствителна кожа.

Размер кат. номер опаковка

Omnipor

5 х 2,5 см 900 437 1 бр.

5 х 5 см 900 438 1 бр.

9,1 х 2,5 см 900 425 12 бр.

9,1 х 5 см 900 426 6 бр.

Размер кат. номер опаковка

Omnisilk

5 х 2,5 см 900 431 1 бр.

5 х 5 см 900 432 1 бр.

9,1 х 2,5 см 900 419 1 бр.

9,1 х 5 см 900 420 1 бр.
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Omnifilm

Omnistrip

Хипоалергична адхезивна лента, изработена от порьозен филм материал с поли-
акрилатен адхезив. С въздухо- и влагопропускливост, прилепя надеждно. Отстра-
нява се безболезнено без остатъци, лесно се къса благодарение на зигзагообразни-
те краища. Не поглъща рентгенови лъчи, устойчива на температурни колебания.

Стерилни ленти за безшевно затваряне на рани. Изработени от полиестерен не-
тъкан материал с хипоалергичен акрилатен адхезив. Omnistrip ленти са със заобле-
ни краища, надеждно прилепят към кожата, еластични, с висока въздухо-пропуск-
ливост.

Приложение:
За фиксиране и прикрепяне на превръзки и при фиксиране на оборудване, сонди и канюли. За хора с чувствителна кожа.

Приложение:
За безшевно затваряне на рани.

Размер кат. номер опаковка

Omnifilm

5 х 2,5 см 900 434 1 бр.

5 х 5 см 900 435 1 бр.

9,1 х 2,5 см 900 422 1 бр.

9,1 х 5 см 900 423 1 бр.

Размер кат. номер опаковка

Omnistrip

3 х 76 мм 540 681 250 бр.

6 х 38 мм 540 682 300 бр.

6 х 76 мм 540 683 150 бр.

6 х 101 мм 540 684 500 бр.

12 х 101 мм 540 685 300 бр.
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Традиционни превързочни продукти

Sterilux ES нестерилни компреси

Sterilux ES стерилни компреси

Нестерилни марлени компреси, изработени от абсорбираща марля с рязани краи-
ща, със сгънати навътре ръбове.

Приложение:
За общо третиране на рани, за приложение като тампони или превръзки, в 
хирургията или в амбулаторната практика.

Стерилни марлени компреси, изработени от абсорбираща марля с рязани краища, 
със сгънати навътре ръбове.

Приложение:
За общо третиране на рани, за приложение като тампони или превръзки, в 
хирургията или в амбулаторната практика.

Размер кат. номер опаковка

Sterilux ES, 8 дипли, 17 нишки

5 х 5 см 418 800 100 бр.

7,5 х 7,5 см 418 802 100 бр.

10 х 10 см 418 804 100 бр.

Sterilux ES, 12 дипли, 17 
нишки

5 х 5 см 418 806 100 бр.

7,5 х 7,5 см 418 807 100 бр.

10 х 10 см 418 809 100 бр.

Размер кат. номер опаковка

Sterilux ES, ст.  
8 дипли, 17 нишки

5 х 5 см 418 551 25 х 2 бр.

7,5 х 7,5 см 418 554 25 х 2 бр.

10 х 10 см 418 557 25 х 2 бр.

Eycopad
Очна превръзка от абсорбираща памучна вата с покритие от памучна марля. Изключи-
телно мека, с отличен буферен ефект.

Приложение:
За превръзка на око.

Размер кат. номер опаковка

Eycopad, стерилен
56 х 70 мм 415 540 25 бр.

70 х 85 мм 417 540 25 бр.

Eycopad, нестерилен
56 х 70 мм 415 650 25 бр.

70 х 85 мм 417 650 25 бр.
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Medicomp
Компреси с марлена структура от бял нетъкан материал, не отделят мъх, без 
оптически избелващи агенти.

Приложение:
За общо третиране на рани, за приложение като тампони или превръзки, в 
хирургията или в амбулаторната практика.

Размер кат. номер опаковка

Medicomp, нестерилни 4 
дипли

5 х 5 см 421 821 100 бр.

7,5 х 7,5 см 421 823 100 бр.

10 х 10 см 421 825 100 бр.

10 х 20 см 421 827 100 бр.

Medicomp, стерилни 4 дипли

5 х 5 см 411 074 25 х 2 бр.

7,5 х 7,5 см 411 072 25 х 2 бр.

10 х 10 см 411 064 25 х 2 бр.

10 х 20 см 411 075 25 х 2 бр.

Zetuvit E
Абсорбиращ компрес с покривен слой от нетъкан полипропилен, недразнещ кожата. Силно 
абсорбиращата сърцевина е съставена от разбита целулоза и надеждно задържа ексу-
дата в себе си. Долният слой към раната не позволява залепване, а горният хидрофобен 
слой действа като бариера срещу контаминация.

Приложение:
За третиране на силно секретиращи рани във всички области на медицината; за предпазване на рани благодарение на 
добрия буферен ефект.

Размер кат. номер опаковка

Zetuvit E, стерилен

10 х 10 см 413 770 25 бр.

10 х 20 см 413 771 25 бр.

15 х 20 см 413 772 25 бр.

15 х 25 см 413 773 10 бр.

20 х 20 см 413 774 15 бр.

20 х 25 см 413 775 15 бр.

20 х 40 см 413 776 10 бр.

Zetuvit E, нестерилен

10 х 10 см 413 860 50 бр.

10 х 20 см 413 861 50 бр.

15 х 20 см 413 862 50 бр.

15 х 25 см 413 863 50 бр.

20 х 20 см 413 864 50 бр.

20 х 25 см 413 865 50 бр.

20 х 40 см 413 866 50 бр.
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Фиксиращи и тубуларни бинтове

Peha Crepp

Peha Haft Latexfree

Супер еластичен фиксиращ бинт от мек материал, с отлична въздухо-пропуск-
ливост, бладгодарение на високото съдържание на натурални нишки в отворена 
структура, добър захват поради креповата текстура. Бързо и лесно поставяне, 
еластичност 160 %, подлежи на стерилизация на пара 134°С.

Самозалепващ бял фиксиращ бинт с кохезивен ефект поради креповата тексту-
ра и покритието без съдържание на латекс. Разтегливост приблизително 85%, 
лесна употреба, залепва само за себе си, а не към кожата или дрехите, с висока 
въздухо-пропускливост. Нежен към кожата, оформя се добре по тялото, подлежи 
на стерилизация.

Размер кат. номер опаковка

Peha Crepp

4 м х 4 см 303 010 1 бр.

4 м х 6 см 303 011 1 бр.

4 м х 8 см 303 012 1 бр.

4 м х 10 см 303 013 1 бр.

4 м х 12 см 303 014 1 бр.

Размер кат. номер опаковка

Peha Half Latexfree

4 м х 2,5 см 932 452 8 бр.

4 м х 4 см 932 441 1 бр.

4 м х 6 см 932 442 1 бр.

4 м х 8 см 932 443 1 бр.

4 м х 10 см 932 444 1 бр.

4 м х 12 см 932 445 1 бр.

20 м х 4 см 932 446 1 бр.

20 м х 6 см 932 447 1 бр.

20 м х 8 см 932 448 1 бр.

20 м х 10 см 932 449 1 бр.

20 м х 12 см 932 450 1 бр.

Приложение:
За общо приложение при фиксиране на превръзки, особено на стави, обли и конични части на тялото.

Приложение:
За фиксиране, особено на стави, обли и конични части на тялото, за прикрепяне на превръзки и ортопедични подложни 
материали, канюли, и др., като прикрепящ бинт с лека компресия.
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Безшевен плетен тубуларен бинт с висока еластичност по дължина и ширина. Ле-
сен за употреба, на руло, изработен от мек памук и вискоза, с различни ширини в 
зависимост от мястото на прилагане.

Приложение:
За лесно фиксиране на превръзки; като подложка на или за поставяне върху гипс, 
шина или цинков бинт.

Високо еластичен мрежест тубуларен бинт с високо съдържание на памучни ниш-
ки, бърз и лесен за употреба, надеждно и трайно прикрепяне, лесно се реже и оформя 
без нищене, подлежи на стерилизация на пара 134°С.

Приложение:
За прикрепяне на превръзки към всички части на тялото.

Stulpa

Размер кат. номер опаковка

Stulpa

0R, 15 м х 1,5 см 427 110 1 бр.

1R, 15 м х 2,5 см 427 111 1 бр.

2R, 15 м х 6 см 427 112 1 бр.

3R, 15 м х 8 см 427 113 1 бр.

4R, 15 м х 10 см 427 114 1 бр.

5R, 15 м х 12 см 427 115 1 бр.

6R, 15 м х 15 см 427 146 1 бр.

7R, 15 м х 21 см 427 147 1 бр.

8R, 15 м х 24 см 427 148 1 бр.

Размер кат. номер опаковка

Stulpa Fix

размер 1, 25 м 932 541 1 бр.

размер 2, 25 м 932 542 1 бр.

размер 3, 25 м 932 543 1 бр.

размер 4, 25 м 932 544 1 бр.

размер 5, 25 м 932 545 1 бр.

размер 6, 25 м 932 546 1 бр.

Stulpa Fix
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Verba E
Широк еластичен пост-оперативен поддържащ бинт с велкро залепяне, ширина 25 
см. Надлъжна еластичност и напречна стабилност, равномерно разпределено наля-
гане по повърхността без да нарушава дишането. Лесен за употреба, благодарение 
на велкро лентата, нежен към кожата,  въздухо-пропусклив, може да се пере на 
95°С.

Размер кат. номер опаковка

Verba E
65 – 95 см 932 536 1 бр.

95 – 115 см 932 537 1 бр.

Приложение:
За поддържане след гръдни или коремни операции, за облекчаване на хирургични рани и за превенция срещу херния, при 
гръдни травми като нараняване или фрактури на гръдния кош.

Компресивни бинтове

Putterbinde
Слабо разтеглив памучен крепов бинт с текстилна еластичност приблизително 
90%. Осигурява висока компресия в работно положение и лека компресия в покой, 
упражнява компресия и при дълготрайна употреба. Може да се пере на 95°С и да се 
стерилизира на пара на134°С, телесен цвят.

Приложение:
За високо компресивна терапия; след склеротизация на вариците, при всички остри и хронични венозни обструктивни 
едеми, при улкуси на краката и тромбофлебит; като поддържащ бинт при мускулно-скелетни травми; в случай на 
компресивна терапия на венозни улкуси на краката се препоръчва техника с обратно намотаване с два бинта.

Размер кат. номер опаковка

Putterbinde

5 м х 8 см 931 808 1 бр.

5 м х 10 см 931 810 1 бр.

5 м х 12 см 931 812 1 бр.
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Особено тънък, двойно еластичен, слабо разтеглив бинт с надлъжна еластичност 
приблизително 90% и напречна еластичност приблизително 40%. Осигурява изклю-
чително висока компресия в работно положение и лека компресия в положение на 
покой, упражнява компресия и при дълготрайна употреба. Може да се пере на 95°С 
и да се стерилизира на пара на134°С, телесен цвят.

Приложение:
За висока компресия; след склеротизация на вариците, при всички остри и хронични венозни обструктивни едеми, при 
улкуси на краката и тромбофлебит.

Lastodur Soft
Силно разтеглив бинт с постоянна еластичност приблизително 170%.  Разтегли-
востта може да варира, за да се осигури контролирана компресия, оформя се лесно 
по крайниците, устойчив на носене. Не се препоръчва при състояние на покой, по-
ради силната си разтегливост, въздухо-пропусклив и нежен към кожата. Може да 
се пере на 60°С и да се стерилизира, телесен цвят.

Размер кат. номер опаковка

Lastodur Soft 7 м х 10 см 931 655 1 бр.

Приложение:
За лека компресия; като поддържащ бинт при мускулно-скелетни травми; като спортен бинт.

Putterflex

Размер кат. номер опаковка

Putterflex
5 м х 8 см 931 828 1 бр.

5 м х 10 см 931 829 1 бр.

27



Idealast – haft

Idealast

Слабо разтеглив кохезивен бинт с постоянна еластичност приблизително 90%, с 
кохезивен ефект върху двете страни на бинта за перфектно прилягане; добра ком-
пресия в движение и средна в покой, въздухо-пропусклив, може да се стерилизира 
на пара на 134°C, бял цвят.

Слабо разтеглив памучен крепов бинт с постоянна еластичност приблизително 
80%. Еластичността не се губи при дълготрайна употреба; добра компресия в дви-
жение и лека в покой, показан за употреба в състояние на покой. Може да се пере на 
60°С и да се стерилизира.

Размер кат. номер опаковка

Idealast - haft

4 м х 6 см 931 110 1 бр.

4 м х 8 см 931 111 1 бр.

4 м х 10 см 931 112 1 бр.

4 м х 12 см 931 113 1 бр.

10 м х 6 см 931 114 1 бр.

10 м х 8 см 931 115 1 бр.

10 м х 10 см 931 116 1 бр.

10 м х 12 см 931 117 1 бр.

Размер кат. номер опаковка

Idealast

5 м х 6 см 931 153 1 бр.

5 м х 8 см 931 154 1 бр.

5 м х 10 см 931 155 1 бр.

5 м х 12 см 931 156 1 бр.

5 м х 15 см 931 157 1 бр.

5 м х 20 см 931 158 1 бр.

Приложение:
За средна компресия; за профилактика и последващо лечение на венозни нарушения; като поддържащ бинт при мускулно-
скелетни травми; като спортен бинт.

Приложение:
За лека до средна компресия; за профилактика и последващо лечение на венозни нарушения; като поддържащ бинт при 
мускулно-скелетни травми; като спортен бинт; за прикрепяне на превръзки с компресивен ефект.
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Idealast color Binde
Кохезивен еластичен бинт, слабо разтеглив, еластичност приблизително 90%, ко-
хезивност от двете страни на бинта, добра компресия в движение и средна в по-
кой, въздухопропусклив, може да се стерилизира на пара 134°С, цвят – син и червен.

Приложение:
Спортен бинт; като поддържащ бинт при мускулно-скелетни травми; като 
спортен бинт; за прикрепяне на превръзки с компресивен ефект.

Размер кат. номер опаковка

Idealast color Binde - червен 4 м х 8 см 931 187 1 бр.

Idealast color Binde - син 4 м х 8 см 931 182 1 бр.

Idealflex
Слабо разтеглив бинт с постоянна еластичност приблизително 90%, нежен към 
кожата. Може да се пере на 60°С и да се стерилизира на пара на 134°С, бял цвят.

Приложение:
За средна компресия; като поддържащ бинт при мускулно-скелетни травми; като 
спортен бинт; за прикрепяне на превръзки с компресивен ефект.

Размер кат. номер опаковка

Idealflex

5 м х 6 см 931 290 1 бр.

5 м х 8 см 931 291 1 бр.

5 м х 10 см 931 292 1 бр.

5 м х 12 см 931 293 1 бр.

5м х 15 см 931 294 1 бр.

5 м х 20 см 931 295 1 бр.

Бинтове с цинкова паста

Varolast
Двупосочно еластичен компресивен бинт с цинкова паста, готов за употреба; дву-
посочната разтегливост на материала осигурява надеждно прикрепяне без свлича-
не и спомага за равномерното постепенно намаляване на компресията; нежен към 
кожата; бързо съхнещ.

Приложение:
Компресивна терапия при флебити на дълбоките и повърхностни вени; при 
продължаващо лечение след тромбози, улкуси и сухи дерматити; като поддържащ 
бинт в общата ортопедия.

Размер кат. номер опаковка

Varolast 5 м х 10 см 931 574 1 бр.
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Компресивна терапия

Cambren C
Високо еластичен анти-емболичен чорап, осигуряващ постепенно намаляване на на-
лягането. С отвор върху пръстите за постоянен контрол и плетена пета; еластич-
на силиконова лента в горния край, която отлично приляга на крака; цветна лента за 
индикация за размера. Не се свлича, въздухо-пропусклив и удобен за носене, устойчив, 
може да се пере. В точния размер, Cambren C осигурява константна компресия с гра-
дивно намаляване на налягането от прасеца (приблизително 18 mm Hg) до бедрото 
(приблизително 6 mm Hg).

Приложение:
За пре-, интра- и пост-оперативна профилактика на тромбоза и емболизъм при 
имобилизирани пациенти.

Размер Обик. прасец 
(A)

Дължина
(B)

Обиколка бедро 
(C)

Кат.номер Oпаковка

Cambren C до коляно

К1 макс. 31 см 997 394 чифт

К2 31 – 38 см 997 395 чифт

К3 мин. 38 см 997 396 чифт

Cambren C до бедро

SK1 макс. 31 см макс. 74 см 997 397 чифт

SK2 макс. 31 см 74 – 84  см 997 398 чифт

SK3 макс. 31 см мин. 84  см 997 399 чифт

SМ1 31 - 38 см макс. 74 см 997 400 чифт

SМ2 31 - 38 см 74 – 84  см 997 401 чифт

SМ3 31 - 38 см мин. 84  см 997 402 чифт

SG1 мин. 38 см макс. 74 см 997 403 чифт

SG2 мин. 38 см 74 – 84  см 997 404 чифт

SG3 мин. 38 см мин. 84  см 997 405 чифт

Cambren C 
до ингвиналната сгъвка

H1 макс. 31 см мин. 72  см макс. 64 см 997 406 чифт

H2 31 - 38 см мин. 72  см макс. 64 см 997 407 чифт

H3 мин. 38 см мин. 72  см макс. 64 см 997 408 чифт

H4 мин. 38 см мин. 72  см 64 - 82 см 997 409 чифт

A
B

C
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Saphenamed UCV

Saphenamed UCV е двукомпонентна система от компресивни чорапи, съдържаща 
два чорапа с различна компресия, които се комбинират и осигуряват налягане, 
което намалява градивно към горния край на чорапите. Компресията на долния 
чорап е 18 mmHg (Клас 1), а на горния приблизително 22 mmHg (Клас 1). Терапев-
тичният принцип е базиран на наслагването на двата чорапа, които комбинирано 
предоставят компресия от приблизително 40 mmHg (Клас 3) в състояние на покой. 
Вълнообразните нишки на двата чорапа осигуряват здрав захват и не позволяват 
свличане. Компресията, която е оказана в работно положение е до 55 mmHg в об-
ластта на глезена. Saphenamed е особено нежен към кожата поради съдържанието 
на нишки с морски водорасли, богати на минерали и витамини, които подпомагат 
възстановяването на кожата. Това прави чорапа комфортен за носене и през ля-
тото.

Размер Oбик. глезен 
(cB)

Oбик. прасец 
(cC)

Oбик. под 
коляно (cD)

Kат. номер Oпаковка

Saphenamed UCV

1 19 – 21 см 30 – 35 см 28 – 36 см 997 427 1 горен, 2 долни

2 21 – 23 см 33 – 38 см 31 – 36 см 997 428 1 горен, 2 долни

3 23 – 25 см 36 – 41 см 34 – 39 см 997 429 1 горен, 2 долни

4 25 – 27 см 39 – 44 см 37 - 42 см 997 430 1 горен, 2 долни

5 27 - 29 см 42 – 47 см 40 – 45 см 997 431 1 горен, 2 долни

6 29 – 31 см 45 – 50 см 43 – 48 см 997 432 1 горен, 2 долни

Приложение:
Двукомпонентната система се ползва главно за терапия или превенция на венозен улкус (ulcus cruris venosum). Основната 
задача е да се подпомогне венозния поток, особено в случай на отворена рана в долната част на крака. Предотвратява 
се повторна поява на излекувани трофични язви, както и поява на трофични язви след настъпили изменения в кожата 
(известни като бяла атрофия). При лечение на отворена трофична язва, освен двукомпонентната система в лечението 
трябва да бъдат включени подходящи превръзки, в зависимост от етапа на оздравителния процес.

cD

cC

cB

D
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Медицинска козметика Menalind Professional

Menalind Foam

Menalind Tissues

Menalind Shampoo

Пяна за почистване на кожата

Мокри кърпи за почистване на кожата

Шампоан

Пяна за почистване със съдържание креатин, който подпомага естествените про-
цеси за защита на кожата. С патентован неутрализатор на миризми и неутрално 
рН, 400 мл.

Меки мокри кърпички, напоени с почистващ лосион, 50 бр. в опаковка.

Приложение:
За бързо и удобно почистване на кожата в резултат на инконтиненция.

Нежен почистващ шампоан за коса и сух чувствителен скалп. Пълно измиване дори и 
при по-рядка употреба. С подхранващ пантенол и неутрално рН, 500 мл.

Приложение:
За меко измиване на коса и сух чувствителен скалп.

Приложение:
За нежно и бързо почистване на силно замърсена кожа в резултат на инконтиненция. Без употреба на вода и измиващи 
средства. Пръска се директно върху засегнатата зона от около 20 см разстояние .

кат. номер опаковка

Menalind Professional Skin Cleansing Foam 995 029 1 бр.

кат. номер опаковка

Menalind Professional Moist Skin Care Tissues 995 038 1 бр.

кат. номер опаковка

Menalind Professional Shampoo 995 030 1 бр.
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Menalind Skin Care Oil

Олио за поддържане на кожата

Поддържащо олио със съдържание на витамин Е. Разнася се лесно, не оставя кожата 
с мазно усещане, 500 мл.

Приложение:
За интензивна грижа на много суха раздразнена кожа.

кат. номер опаковка

Menalind Skin Care Oil 995 034 1 бр.

Menalind Body Lotion

Лосион за тяло

Лосион за тяло със съдържание на креатин. Овлажнява и поддържа защитните функ-
ции на кожата, 500 мл.

Приложение:
За интензивна грижа на много суха раздразнена кожа.

кат. номер опаковка

Menalind Skin Body Lotion 995 032 1 бр.
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Menalind Skin Protect Cream

Menalind Hand Cream

Крем за защита на кожата

Крем за ръце

Крем, съдържащ креатин, който подпомага естествените механизми за защита на 
кожата. Образува защитен филм върху кожата. С неутрализатор на миризми, 200 
мл. 

Приложение:
За защита на раздразнена кожа, особено в гениталната област от въздействието 
на вредни вещества. Надеждна профилактика срещу появата на декубитус.

Крем за ръце със съдържание на креатин, който подпомага естествените механизми 
за защита на кожата, 200 мл.

Приложение:
За интензивна грижа на много суха раздразнена кожа.

кат. номер опаковка

Menalind Skin Protect Cream 995 035 1 бр.

кат. номер опаковка

Menalind Hand Cream 995 033 1 бр.
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