Лични грижи

Апарати за кръвно налягане Tensoval
Tensoval Duo Control II
Нов апарат за кръвно налягане, препоръчван при високо артериално налягане,
аритмия и предсърдно мъждене. Уникална Duo Sensor технология, която отчита
тоновете на съцето, благодарение на вградения в апарата микрофон. Индикация
в случай на аритмия, памет за 2 х 60 измервания със сутрешни и вечерни данни,
функция „Гост” за трети човек, мек калъф за удобно съхранение; в комплект с маншон размер (22 – 32 см) или (32 – 42 см) и възможност за маншон размер (17 – 22
см), подходящ за деца. 5 години гаранция.

кат. номер

опаковка

Tensoval Duo Control II, маншон (22 – 32 см)

900 223

1 бр.

Tensoval Duo Control II, маншон (32 – 42 см)

900 233

1 бр.

Tensoval Duo Control
Електронен апарат за кръвно налягане подходящ за хора с нарушения в сърдечния
ритъм поради уникалната Duo Sensor технология, която отчита тоновете на сърцето, благодарение на вградения в апарата микрофон. Памет за 2 х 30 измервания
и функция „Гост” за трети човек, мек калъф за съхранение, в комплект с маншон
размер (22 – 32 см) или (32 – 42 см). 3 години гаранция.

кат. номер

опаковка

Tensoval Duo Control, маншон (22 – 32 см)

900 205

1 бр.

Tensoval Duo Control, маншон (32 – 42 см)

900 211

1 бр.

Tensoval Comfort
Автоматичен апарат, подходящ за пациенти във всички възрастови групи; широк
дисплей и големи бутони за лесна употреба; памет 2 х 30 измервания, калъф за
удобно съхранение; в комплект с маншон размер (22 – 32 см) или (32 – 42 см).
3 години гаранция.

кат. номер

опаковка

Tensoval Comfort, маншон (22 – 32 см)

900 196

1 бр.

Tensoval Comfort, маншон (32 – 42 см)

900 199

1 бр.

Tensoval Mobil
Автоматичен апарат за китка, с технология „Comfort Air”, позволяваща напомпване на маншона без излишно притискане, съобразено с индивидуалното кръвно
налягане на всеки човек; обиколка на маншона 12,5 – 22,5 см; памет 2 х 60 измервания и функция „Гост” за трети човек, твърда кутия за надеждно съхранение. 3
години гаранция.

Tensoval Mobil

кат. номер

опаковка

900 115

1 бр.

Tensoval Compact
Полуавтоматичен апарат за кръвно налягане, подходящ за пациенти във всички
възрастови групи; LCD дисплей, показващ кръвното налягане и пулс; маншон 22 –
32 см; калъф за удобно съхранение; 3 години гаранция.

Tensoval Compact

кат. номер

опаковка

900 178

1 бр.

Tensoval Маншони

Tensoval Comfort
Tensoval Duo Control

Tensoval Duo Control II

размер

кат. номер

22 х 32 см

900 154

32 х 42 см

900 155

22 х 32 см

900 218

32 х 42 см

900 219

17 х 22 см

900 241

22 х 32 см

900 242

32 х 42 см

900 243

размер

кат. номер

6V

900 152

Tensoval Адаптор
Tensoval Adapter

Термометри Thermoval
Thermoval Duo Scan
Иновативен термометър с инфрачервен сензор, който позволява измерване в
ухото и на челото. Бързо измерване в рамките на 1 сек. (в ухото), особено подходящ за деца, лесен за употреба поради наличието само на два бутона. Памет за
последната измерена стойност и звуков сигнал, известяващ началото и края на
измерването. 3 години гаранция.

Thermoval Duo Scan

кат. номер

опаковка

925 083

1 бр.

Thermoval Rapid Flex
Термометър с гъвкав и водоустойчив накрайник, особено подходящ за деца. Измерва температурата за 10 сек., с голям цифров дисплей и един бутон за по-лесна
употреба. Функция за запаметяване на последната измерена стойност и звуков
сигнал за започване и приключване на измерването. 3 години гаранция.

Thermoval Rapid Flex

кат. номер

опаковка

925 057

1 бр.

Thermoval Classic / Color
Електронен термометър за лесно и бързо измерване на температура с голям
дисплей; аксиларно, орално или ректално измерване; звуков сигнал за започване и
приключване на измерването; запаметяване на последната измерена стойност;
автоматично изключване; водоустойчив накрайник. 3 години гаранция.

Thermoval Classic / Color

кат. номер

опаковка

925 027

1 бр.

Thermoval Basic
Електронен клиничен термометър за аксиларно, орално или ректално измерване;
сензор с висока чувствителност – резултат 6-9 сек., звуков сигнал за започване
и приключване на измерването; цифров LCD дисплей, автоматично изключване; водоустойчив накрайник, позволяващ почистване и дезинфекция.

Thermoval Basic

кат. номер

опаковка

925 039

1 бр.

Продукти при инконтиненция
Molicare Comfort
Силно абсорбиращ памперс за възрастни с анатомична форма и с 3-слойно абсорбиращо ядро, с патентовани молекули циклодекстрин, неутрализиращи миризмата,
с нова “Air-active” технология с висока въздухопропускливост и нежна към кожата
материя, странични ивици, предпазващи от изтичане на течност, индикатор върху външната страна, показващ кога трябва да бъде сменен и фиксиращи лепенки за
многократно отваряне; дерматологично тествани.

Приложение:
Подходящ за пациенти с тежка уринарна и фекална инконтиненция, както и за неподвижни и силно зависими пациенти; за
мобилни пациенти с лека уринарна и фекална инконтиненция. Подходящ за нощна употреба.

Molicare Comfort

Размер

кат. номер

опаковка

S (60 – 90 см)

169 103

30 бр.

M (90 – 120 см)

169 203

30 бр.

L (120 – 150 см)

169 303

30 бр.

Molimed Premium
Подложки при лека инконтиненция с комфортна анатомична форма. Dry-Plus-Layer
технологията и суперабсорбиращата сърцевина бързо изтеглят течността, надеждно я задържат далече от кожата и я предпазват от мокрота. Дискретни, благодарение на патентовани молекули циклодекстрин, които гарантирано абсорбират и неутрализират миризмата. Дишащото фолио позволява на кожата да диша,
а адхезивната лента надеждно задържа подложката към бельото. Дерматологично
тествани.

Приложение:
Подходящо за хора с лека уринарна инконтиненция, като защита след вагинални операции или като удобна абсорбираща
подложка след раждане.

Molimed Premium

Размер

кат. номер

опаковка

Midi

168 644

14 бр.

Мaxi

168 654

14 бр.

Molimed for Men active
Подложки за инконтиненция, специално проектирани за мъжката анатомия. С DryPlus-Layer технология и суперабсорбираща сърцевина, които осигуряват бърза
абсорбция и предпазват от мокрота. Съдържат патентовани молекули циклодекстрин, които абсорбират и неутрализират миризмата. Особено удобни и дискретни, с лесна фиксация към бельото.
Приложение:
Подходящо за активни пациенти от мъжки пол, с лека уринарна инконтиненция.

Molimed for Men active

кат. номер

опаковка

168 600

14 бр.

Molimed for Men protect
Подложки за инконтиненция с иновативна V-образна форма, специално проектирана
оптимално да приляга на мъжката анатомия. Съдържат патентовани молекули
циклодекстрин, които абсорбират и неутрализират миризмата. Със силно абсорбираща сърцевина, не позволяваща изтичане. Въздухопропускливи, нежни към кожата, особено удобни и дискретни.
Приложение:
Подходящо за активни пациенти от мъжки пол, с умерена до силна уринарна и
фекална инконтиненция.

Molimed for Men protect

кат. номер

опаковка

168 705

14 бр.

Molinea Plus
Подложки със силно абсорбираща сърцевина от разбита целулоза и горен слой
от нетъкан текстил, който не задържа влага. Долният слой е изработен от
водонепропусклив полиетилен.
Приложение:
Като абсорбираща подложка при инконтиненция или като допълнително предпазване
на леглото, в случай че се носят други продукти по тялото.

Molinea Plus

Размер

кат. номер

опаковка

60 х 60 см

161 300

100 бр.

60 х 60 см

161 400

30 бр.

60 х 90 см

161 600

100 бр.

60 х 90 см

161 700

30 бр.

90 х 180 см

161 804

20 бр.

Почистваща и поддържаща козметика Menalind Professional
Пяна за почистване на кожата
Пяна за почистване със съдържание на креатин, който подпомага естествените
процеси за защита на кожата. С патентован неутрализатор на миризми и неутрално рН, 400 мл.
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.

Menalind Professional Skin Cleansing Foam

кат. номер

опаковка

995 029

1 бр.

Шампоан
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.

Menalind Professional Shampoo

кат. номер

опаковка

995 030

1 бр.

Крем за защита на кожата
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.

Menalind Skin Protect Cream

кат. номер

опаковка

995 035

1 бр.

Крем за ръце
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.

Menalind Hand Cream

кат. номер

опаковка

995 033

1 бр.

Козметична серия за суха и атопична кожа Menalind Derm
Поддържащ крем
Поддържащ крем с 5% урея и масло от свещица за продължително третиране на
атопична екзема и много суха кожа; снабдява кожата с влага и липиди; успокоява
чувството на обтягане на кожата и подобрява нейния липиден баланс; 100 ml.
Приложение:
За продължително третиране на атопична екзема и много суха кожа; приложение
два пъти дневно, а при нужда и по-често.

Menalind Derm Care Cream

кат. номер

опаковка

995 662

1 бр.

Лосион за тяло
Поддържащ лосион с 3% урея и масло от свещица за продължително третиране на
атопична екзема и много суха кожа; снабдява кожата с влага и липиди; успокоява
чувството на обтягане на кожата и подобрява нейния липиден баланс; 300 ml.
Приложение:
За продължително третиране на атопична екзема и много суха кожа; приложение
два пъти дневно, а при нужда и по-често.

Menalind Derm Body Lotion

кат. номер

опаковка

995 664

1 бр.

Душ - лосион
Душ – лосион, подходящ за хора с атопична екзема или много суха и проблемна
кожа, склонна към раздразнение; измива нежно, почиства и овлажнява кожата на
тялото; 200 ml.
Приложение:
За нежно измиване, почистване и овлажняване на кожата; подходящ за ежедневна
употреба при поддържащо лечение.

Menalind Derm Shower Lotion

кат. номер

опаковка

995 666

1 бр.

Душ - олио
Душ – олио с естествени подхранващи масла за измиване на атопична и много суха
кожа, склонна към раздразнения; 200 ml.
Приложение:
За измиване на атопична и много суха, склонна към раздразнения кожа; подходящ за
ежедневна употреба, особено при по-тежки случаи.

Menalind Derm Shower Oil

кат. номер

опаковка

995 665

1 бр.

Олио за измиване на ръце
Олио за измиване на ръце с естествени подхранващи масла, което нежно измива,
почиства, овлажнява и освежава кожата на ръцете. Неутрално рН; 200 ml.
Приложение:
За измиване на атопична и много суха, склонна към раздразнения кожа; подходящ за
многократна ежедневна употреба.

Menalind Derm Hand Wash Oil

кат. номер

опаковка

995 663

1 бр.

Пластири за първа помощ DermaPlast
DermaPlast Universal
•
•
•

DermaPlast Universal

Водоустойчив адхезивен пластир от полиетиленов филм
телесен цвят
подходящ за хора с чувствителна кожа

размер

кат. номер

опаковка

6 х 10 см

535 101

10 бр.

2 размера

535 121

20 бр.

5 размера

535 131

40 бр.

19 х 72 мм

535 151

100 бр.

DermaPlast Kids
•
•
•

DermaPlast Kids

Водоустойчив адхезивен пластир
предпазва раната от замърсяване
със забавни детски картинки

размер

кат. номер

опаковка

6 х 10 см

535 601

10 бр.

2 размера

535 621

20 бр.

DermaPlast Knee & Elbow
•
•
•

DermaPlast Knee & Elbow

Хипоалергичен водоустойчив пластир за лакът и коляно
с антибактериален сребърен слой
със забавни детски картинки

размер

кат. номер

опаковка

76 х 76 мм

535 610

8 бр.

DermaPlast Sport
•
•
•

DermaPlast Sport

Хипоалергичен адхезивен пластир от полиетиленова пяна с микроперфорации
гъвкава структура
отлично защитава раната

размер

кат. номер

опаковка

6 х 10 см

535 401

10 бр.

19 х 72 мм

535 421

20 бр.

DermaPlast Cold Sore Patch
•
•
•
•
•

DermaPlast Cold Sore Patch

Адхезивен пластир с хидрогел и хидроколоид за херпеси
абсорбира секрета и бактериите
водонепропусклив, дишащ и нежен към кожата
отстраняването му не дразни кожата
в удобна кутийка, снабдена с огледало и пинсети

размер

кат. номер

опаковка

17 х 22 мм

536 085

16 бр.

DermaPlast Sensitive
•
•
•
•

DermaPlast Sensitive

Хипоалергичен адхезивен пластир от мек еластичен нетъкан материал
високо пропусклив на въздух и влага
телесен цвят
подходящ за силно чувствителна кожа

размер

кат. номер

опаковка

6 х 10 см

535 301

10 бр.

19 х 72 мм

535 321

20 бр.

DermaPlast Textile Elastic
•
•
•

DermaPlast Textile Elastic

Адхезивен пластир от мек текстилен материал
еластичен по ширина
с водоотблъскваща импрегнация

размер

кат. номер

опаковка

6 х 10 см

535 201

10 бр.

2 размера

535 221

20 бр.

4 размера

535 231

16 бр.

DermaPlast Aqua
•
•
•

DermaPlast Aqua

Хипоалергичен прозрачен пластир
водоустойчив
от полиуретанов филм

размер

кат. номер

опаковка

2 размера

535 521

20 бр.

DermaPlast Hydro active blister
•
•
•
•
•

DermaPlast Hydro active blister

Водоустойчив адхезивен хидроколоиден пластир
за облекчаване на натиска и болката
предпазва раната от замърсяване
за лечение и превенция на мазоли
телесен цвят

размер

кат. номер

опаковка

S, 55 х 19 мм

535 711

8 бр.

L, 60 х 35 мм

535 701

6 бр.

DermaPlast Hydro burn plaster
•
•
•
•
•

DermaPlast Hydro burn plaster

Прозрачен пластир с хидрогел
за третиране на повърхностни изгаряния
с охлаждащ ефект
намалява болката и предпазва раната
овлажнява и поема секрета от раната

размер

кат. номер

опаковка

1 размер

536 055

3 бр.

DermaPlast Classic
•
•

DermaPlast Classic

Адхезивен пластир от устойчив текстил
с водоотблъскваща импрегнация

размер

кат. номер

опаковка

6 х 10 см

535 001

10 бр.

Козметични продукти
Bel Baby подплънки за кърмачки
Подплънки за кърмачки с анатомична форма с абсорбираща целулозна сърцевина.
Вътрешният нетъкан слой е особено мек и нежен към кожата, а външният осигурява надеждна защита за дрехите и е снабден с адхезивни ленти за прикрепяне.

Bel Baby

кат. номер

опаковка

491 191

30 бр.

Bel клечки за уши
Клечки за уши, изработени от памук и микрофибър. В удобна пластмасова опаковка. Дерматологично тествани.
Приложение:
За ежедневна козметична употреба и грижа за тялото.

кат. номер

опаковка

Bel Family клечки за уши

187 672

200 бр.

Bel Premium клечки за уши

187 324

300 бр.

Bel Premium козметични тампони
Козметични тампони, напоени с лосион, за нежно и ефективно почистване на лице
и отстраняване на грим. Тампоните са изработени от памук и микрофибри с почистваща емулсия с неутрално pH и без съдържание на алкохол. Предлага се в две
разновидности – с Алое Вера и с морски водорасли. Дерматологично и офталмологично тествани.

Приложение:
За ежедневно почистване на лице и отстраняване на грим.
кат. номер

опаковка

Bel Premium с Алое Вера

918 598

30 бр.

Bel Premium с морски водорасли

918 595

30 бр.

Нестерилни ръкавици
Peha – fol
Еднократни нестерилни ръкавици от мек прозрачен полиетилен. С релефна повърхност в областта на пръстите. За лява или дясна ръка.
Приложение:
За универсална употреба.

Peha - fol

кат. номер

опаковка

999 521

100 бр.

Peha - soft Nitrile
Еднократни нестерилни ръкавици, изработени от синтетичен нитрил без съдържание на латекс и пудра. Текстурирани в областта на пръстите за отлична сензитивност и захват. Високо еластични и устойчиви на късане. За лява или дясна
ръка. Без риск от алергии към латекс. Цвят – син.

Приложение:
За универсална употреба в областта на медицината, където се изисква комфорт и висока сензитивност; особено
подходящи за хора с алергия към латекса; приложими в лаборатории, за работа с химикали и дезинфектанти; подходящи
за хранителната промишленост.

Peha – soft Nitrile

Размер

кат. номер

опаковка

XS (5,5 - 6,0)

942 189

100 бр.

S (6,5 – 7,0)

942 190

100 бр.

M (7,5 – 8,0)

942 191

100 бр.

L (8,5 – 9,0)

942 192

100 бр.

Нестерилни маски
Foliodress Mask Loop
Хирургична маска от хипоалергичен нетъкан материал, без съдържание на латекс.
Интегриран бактериален филтър с висока бактериална ефективност, носен фиксатор, с ластик.

Foliodress Mask Loop

Размер

кат. номер

опаковка

175x100mm

992 537

50 бр.

Марлени компреси
Sterilux ES
Марлени компреси, изработени от абсорбираща марля с рязани краища, със сгънати навътре ръбове, 8 дипли, 17 нишки.
Приложение:
За общо третиране на рани, за приложение като тампони или превръзки, в хирургията или в амбулаторната практика.

Sterilux ES, нестерилни

Sterilux ES, стерилни

размер

кат. номер

опаковка

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.

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.

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.

Medicomp, нестерилни 4
дипли

размер

кат. номер

опаковка

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.

5 х 5 см

411 074

25 х 2 бр.

411 072

25 х 2 бр.

411 064

25 х 2 бр.

Medicomp, стерилни 4 дипли 7,5 х 7,5 см
10 х 10 см

Продукти за здравна грижа
Дървени шпатули за език
Дървени шпатули за език със заоблени краища и гладки ръбове; стерилни или нестерилни.
Приложение:
За прегледи, нанасяне на кремове и унгвенти; стерилните шпатули са особено
подходящи за стерилно третиране на рани, както и в лабораторни условия, когато
се налага използването на материали, без наличие на микроби, напр. при намазки и др.
кат. номер

опаковка

Дървени шпатули Нестерилни

968 900

100 бр.

Дървени шпатули Стерилни

470 009

100 бр.

Фиксиращи бинтове
Peha Crepp
Силно еластичен фиксиращ бинт от мек материал, с отлична въздухо-пропускливост, 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.
Приложение:
За общо приложение при фиксиране на превръзки, особено на стави, обли и конични
части на тялото.

Peha Crepp

Размер

кат. номер

опаковка

4 м х 6 см

303 011

1 бр.

4 м х 10 см

303 013

1 бр.

Фиксиращи превръзки
Omnisilk
Хипоалергична адхезивна лента, изработена от изкуствена коприна със синтетичен адхезив. Отстранява се безболезнено без остатъци, лесно се къса благодарение на зигзагообразните краища. Не поглъща рентгенови лъчи, устойчива на
температурни колебания.
Приложение:
За нежно фиксиране и прикрепяне на всякакъв тип превръзки и фиксиране на оборудване, сонди и канюли. За хора с чувствителна кожа.

Omnisilk

Размер

кат. номер

опаковка

9,1 х 2,5 см

900 419

1 бр.

9,1 х 5 см

900 420

1 бр.

Omnifilm
Хипоалергична адхезивна лента, изработена от порьозен филм материал с полиакрилатен адхезив. С въздухо- и влаго-пропускливост, прилепя надеждно. Отстранява се безболезнено без остатъци, лесно се къса благодарение на зигзагообразните краища. Не поглъща рентгенови лъчи, устойчива на температурни колебания.
Приложение:
За фиксиране и прикрепяне на превръзки и при фиксиране на оборудване, сонди и
канюли. За хора с чувствителна кожа.

Omnifilm

Размер

кат. номер

опаковка

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.

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 буферна 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.

Cosmopor E

Размер

кат. номер

опаковка

5 х 7,2 см

900 870

50 бр.

15 х 8 см

900 874

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 нетъкан материал. Силно абсорбиращата подложка съдържа слой от метално сребро с
антибактериален ефект. Ексудатът надеждно се задържа в подложката, а в раната 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.

Cosmopor Antibacterial

Размер

кат. номер

опаковка

5 х 7,2 см

901 000

25 бр.

10 х 6 см

901 001

25 бр.

15 х 6 см

901 002

25 бр.

10 х 8 см

901 003

25 бр.

15 х 8 см

901 004

25 бр.

20 х 10 см

901 005

25 бр.

Hydrofilm Plus
Прозрачна самофиксираща се превръзка с абсорбираща подложка, покрита с мек
полиетиленов слой. Полупропускливият водоотблъскващ полиуретанов филм предпазва 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.

Hydrofilm Plus

Размер

кат. номер

опаковка

5 х 7,2 см

685 770

5 бр.

9 х 10 см

685 772

5 бр.

10 х 25 см

685 779

25 бр.
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