
Κατάλογος Προϊόντων

Επαγγελματικές Λύσεις Υγείας
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•	 Κατάλληλες για τον έλεγχο της γλυκόζης του αίματος και άλλες διαγνωστικές δοκιμές in vitro
•	 Πλήρως θωρακισμένη βελόνα πριν και μετά την χρήση
•	 Σχεδιασμός ενεργοποίησης με πίεση
•	 Εξασφαλίζει κάθε φορά  ένα καλό δείγμα αίματος 
•	 Εξαιρετικά αιχμηρές τρι-λέπιδες ή δι-λέπιδες, μεγάλη διείσδυση
•	 Συσκευασία: 100 τεμ / κουτί, 1.000 τεμ / κιβώτιο

PRESS-PURPLE
AΚΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PRESSURE ACTIVATED

SYR 3
ΣΥΡΙΓΓΕΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

Ακίδες Ασφαλείας 

•	 3 μέρη
•	 Ευανάγνωστη κλίμακα διαβάθμισης ml 
•	 Αποστειρωμένες με οξείδιο του αιθυλενίου (EO), μη τοξικές, μη-πυρετογόνες, 

μίας χρήσεως
•	 Με άκρο τύπου Luer slip
•	 Ατομική αποστειρωμένη blister συσκευασία 
•	 Διαστάσεις και συσκευασίες: 

•	 2 ml/LS 21Gx1 1/2” 100 τεμ/ κουτί , 2.400 τεμ/ κιβώτιο
•	 2 ml/LS 22Gx1 1/2” 100 τεμ/ κουτί, 2.400 τεμ/ κιβώτιο 
•	 5 ml/LS 21Gx1 1/2” 100 τεμ/ κουτί, 1.800 τεμ/ κιβώτιο 
•	 5 ml/LS 22Gx1 1/2” 100 τεμ/ κουτί, 1.800 τεμ/ κιβώτιο 
•	 10 ml/LS 21Gx1 1/2” 100 τεμ/ κουτί, 1.200 τεμ/ κιβώτιο 
•	 20 ml/LS 21Gx1 1/2” 50 τεμ/ κουτί, 800 τεμ/ κιβώτιο 
•	 50 ml/LS 21Gx1 1/2” 50 τεμ/ κουτί, 400 τεμ/ κιβώτιο 
•	 1 ml/LS Insulin 26Gx1 1/2” 100 τεμ/κουτί, 3.000 τεμ/ κιβώτιο 
•	 2.5 ml Dental 100 τεμ/κουτί, 2.400 τεμ/ κιβώτιο 
•	 50 ml/LS Feeding 50 τεμ/κουτί, 400 τεμ/ κιβώτιο 

•	 Από ανοξείδωτο χάλυβα (μικρο-λεπίδες)
•	 Μικρότερη τομή επιτρέπει την ταχύτερη επούλωση της περιοχής
•	 Ακρίβεια τοποθέτησης και εύκολια στη χρήση
•	 Ασφάλεια που αποτρέπει την επαναχρησιμοποίηση
•	 Συσκευασία blister
•	 Μεγέθη: Παιδικό (πορτοκαλί) και νεογνικό(Κίτρινο)
•	 Υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια καθόδου
•	 Ειδικό χρώμα για κάθε μέγεθος για καλύτερη οπτική διάκριση
•	 Συσκευασία: 50τεμ / κουτί, 200 τεμ / κιβώτιο

HEEL–YELLOW/ORANGE
ΑΚΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HEEL

Σύριγγες
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Συσκευές έγχυσης

•	 Κατάλληλο για φιάλες έγχυσης 
•	 Βαλβίδα εξαέρωσης
•	 Αεραγωγός με φίλτρο (Air-inlet)
•	 20 σταγόνες = 1 ml
•	 Φίλτρο 15μm
•	 Κυλινδρικός σφικτήρας (roller-clamp) 
•	 Χωρίς λάτεξ στο σημείο της έγχυσης
•	 Yποδοχέας Luer Slip
•	 21 g βελόνα
•	 Μήκος σωλήνα: 150 cm
•	 Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία
•	 Συσκευασία: 500 τεμ / κιβώτιο

•	 Κατάλληλο για φιάλες έγχυσης 
•	 Με Διακλάδωση τύπου Υ
•	 Βαλβίδα εξαέρωσης
•	 Αεραγωγός με φίλτρο (Air-inlet)
•	 20 σταγόνες = 1 ml
•	 Φίλτρο 15μm
•	 Κυλινδρικός σφικτήρας (roller-clamp) 
•	 Χωρίς λάτεξ στο σημείο της έγχυσης
•	 Yποδοχέας Luer Slip
•	 21 g βελόνα
•	 Μήκος σωλήνα: 150 cm
•	 Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία

INFSET-S
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

INFSET-Y
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ & Υ- ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ

Συσκευή Μετάγγισης

BTSET 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ /ΑΠΟ ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ
•	 Κατάλληλη για φιάλες αίματος
•	 Ακροφύσιο διάτρησης non-vented
•	 20 σταγόνες = 1 ml
•	 Φίλτρο 200 μm 
•	 Κυλινδρικός σφικτήρας (roller-clamp)
•	 Χωρίς λάτεξ στο σημείο της έγχυσης
•	 Yποδοχέας Luer Slip
•	 18 g βελόνα
•	 Μήκος σωλήνα: 150 cm
•	 Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία
•	 Συσκευασία: 400 τεμ / κιβώτιο
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Ρυθμιστής Ροής

•	 Μ ένδειξη κατεύθυνσης ροής
•	 Περιστροφή 360 °
•	 Διαφανές περίβλημα
•	 Στρόφυγγες ενός αρσενικού και δυο θηλυκών συνδετικών luer 
•	 Μπλε χρώμα
•	 Ατομική αποστειρωμένη blister συσκευασία 
•	 Συσκευασία: 50 τεμ / κουτί, 1.000 τεμ / κιβώτιο
•	

3 WAY BLUE
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 3 ΟΔΩΝ(3 WAY)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

Συνδετικό 3-οδών

•	 Από ανθρακούχο χάλυβα
•	 Μεγέθη: 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24
•	 Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία
•	 Συσκευασία: 100 τεμ / κουτί, 5.000 τεμ / κιβώτιο

SBL
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ /ΑΠΟ ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ

•	 Ακριβής έλεγχος του ρυθμού ροής των ενδοφλέβιων υγρών με εύρος 5 έως 250 ml / ώρα
•	 Με μαλακό & ανθεκτικό σωλήνα PVC 
•	 Αρσενικό  luer σύνδεσης στο ένα άκρο και θηλυκό luer σύνδεσης στο άλλο άκρο
•	 Μήκος σωλήνα 40 εκ
•	 Συσκευασία: 40 τεμ / κουτί, 400 τεμ / κιβώτιο

F 5/250
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ

Συρραπτικό Δέρματος και Λαβίδα αφαίρεσης

STAP
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

•	 Από ανοξείδωτο χάλυβα
•	 Εύρος 35 τμχ κλιπς
•	 Ατομική αποστειρωμένη blister συσκευασία 
•	 Συσκευασία: 5 τεμ / κουτί, 100 τεμ / κιβώτιο

Χειρουργικές Λαβίδες

STAP-SCIS
ΛΑΒΙΔΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ/ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ
•	 Μπορεί να αποστειρωθεί με οξείδιο του 

αιθυλενίου (ΕΤΟ)
•	 Ατομική αποστειρωμένη blister συσκευασία 
•	 Συσκευασία: 200 τεμ / κιβώτιο
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•	 Κατασκευασμένος από καθαρό λατέξ με επίστρωση σιλικόνης
•	 Πλαστική βαλβίδα
•	 Ενισχυμένο και συμμετρικό μπαλόνι(υδροθάλαμος)
•	 Κώδικας χρωμάτων
•	 Μεγέθη: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
•	 Ατομική αποστειρωμένη blister συσκευασία 
•	 Συσκευασία: 10 τεμ / κουτί, 600 τεμ / κιβώτιο

•	 Ακτινοσκιερή γραμμή
•	 Ματ επιφάνεια για εύκολη τοποθέτηση
•	 Ο κατάλληλος βαθμός σκληρότητας παρέχει την αντίσταση λόξα
•	 Ατραυματικός, στρογγυλεμένος κλειστού άκρου
•	 Κάλυμμα υποδοχέα αποτρέπει μολύνσεις και παρέχει την εύκολη  

σύνδεση με σύριγγα
•	 Κώδικας χρωμάτων
•	 Σημάδια βάθους
•	 Μεγέθη: 05, 06, 08, 10
•	 Μήκος: 45 εκ
•	 Ατομική αποστειρωμένη blister συσκευασία 
•	 Συσκευασία: 100 τεμ / κουτί, 800 τεμ / κιβώτιο

FC
ΚAΘΕΤΗΡΑΣ FoLEY 2 ΕΞΟΔΩΝ(2 WAY)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ /ΑΠΟ ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ

IFT
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ

•	 Με ακτινοσκιερό άκρο
•	 To μαλακό άκρο και η πολυουρεθάνη εξασφαλίζουν τη μείωση  τραυματισμών στα αγγεία 
•	 Η τοποθέτηση του καθετήρα πάνω στον οδηγό σύρμα επιτρέπει την ευκολότερη εισαγωγή 
•	 7 FR 3 αυλών(lumen)
•	 Συσκευασία: 10 τεμ / κουτί, 120 τεμ / κιβώτιο

CVC-7F 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

Καθετήρες

ΚΦΚ Καθετήρες
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•	 Χρησιμοποιείται για το βραχυπρόθεσμο καθετηριασμός της ουροδόχου 
κύστης

•	 Ματ επιφάνεια για εύκολη τοποθέτηση
•	 Ο κατάλληλος βαθμός σκληρότητας παρέχει την αντίσταση λόξα
•	 Ατραυματικός, στρογγυλεμένος κλειστού άκρου
•	 2 πλαϊνά μάτια, σταυρωτά
•	 Κώδικας χρωμάτων με συνδετικό χωνί
•	 Μεγέθη:  08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
•	 Μήκος: 40 εκ
•	 Ατομική αποστειρωμένη blister συσκευασία 
•	 Συσκευασία: 100 τεμ / κουτί, 1000 τεμ / κιβώτιο

•	 Κατάλληλος για την αφαίρεση secretum από την τραχεία του στόματος και 
τους βρόγχους

•	 Ματ επιφάνεια για εύκολη τοποθέτηση
•	 Ο κατάλληλος βαθμός σκληρότητας παρέχει την αντίσταση λόξα
•	 Ατραυματικός, στρογγυλεμένος κλειστού άκρου
•	 2 πλαϊνά μάτια, σταυρωτά
•	 Κώδικας χρωμάτων με συνδετικό χωνί
•	 Μεγέθη:  06, 08, 10, 12, 14, 16, 18
•	 Μήκος: 50 εκ
•	 Ατομική αποστειρωμένη blister συσκευασία 
•	 Συσκευασία: 100 τεμ / κουτί, 1000 τεμ / κιβώτιο

NELATT
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELAToN 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ

SUCTT
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ SUCTIoN   
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 

Καθετήρες

•	 Ακτινοσκιερή γραμμή
•	 Ματ επιφάνεια για εύκολη τοποθέτηση
•	 Ο κατάλληλος βαθμός σκληρότητας παρέχει την αντίσταση λόξα
•	 Ατραυματικός, στρογγυλεμένος κλειστού άκρου
•	 2 πλαϊνά μάτια, σταυρωτά
•	 Κώδικας χρωμάτων
•	 Σημάδια βάθους
•	 Μεγέθη:  08, 10, 12, 14, 16, 18, 20
•	 Μήκος: 120 εκ
•	 Ατομική αποστειρωμένη blister συσκευασία 
•	 Συσκευασία: 50 τεμ / κουτί, 500 τεμ / κιβώτιο

LEVINT
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ
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Eνδοτραχειακός Σωλήνας

•	 Τόσο για στοματική όσο και ρινική διασωλήνωση
•	 Ατραυματικός, με μαλακό στρογγυλεμένο άκρο
•	 Ακτινοσκιερή γραμμή
•	 Τύπου Murphy
•	 Με cuff χαμηλής πίεσης 
•	 Το cuff ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) 
•	 Βασική υποδοχή
•	 Μεγέθη: 3.0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm
•	 Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία blister
•	 Συσκευασία: 25 τεμ / κουτί, 100 τεμ / κιβώτιο

•	 Τόσο για στοματική όσο και ρινική διασωλήνωση
•	 Μη τραυματικός, με μαλακό στρογγυλεμένο άκρο
•	 Ακτινοσκιερή γραμμή
•	 Τύπου Murphy
•	 Βασική υποδοχή
•	 Μεγέθη: 2,5 mm, 3.0mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm
•	 Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία blister
•	 Συσκευασία: 25 τεμ / κουτί, 100 τεμ / κιβώτιο

•	 Ο σωλήνας είναι ενισχυμένος με σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα για την πρόληψη της 
θραύσης και της στρέβλωσης

•	 Τόσο για στοματική όσο και ρινική διασωλήνωση
•	 Ατραυματικός, με μαλακό στρογγυλεμένο άκρο
•	 Ακτινοσκιερή γραμμή
•	 Τύπου Murphy
•	 Με cuff χαμηλής πίεσης 
•	 Το cuff ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) 
•	 Βασική υποδοχή
•	 Μεγέθη: 3.0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm,  

7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm
•	 Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία blister
•	 Συσκευασία: 25 τεμ / κουτί, 100 τεμ / κιβώτιο

ETC
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ

ETU
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ CUFF
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ
 

ETRC
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ
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•	 Ατραυματικός , με μαλακό στρογγυλεμένο άκρο
•	 Ακτινοσκιερή γραμμή
•	 Με cuff μεγάλου όγκου χαμηλής πίεσης (HI-LO)
•	  Επιθέματα με σχισμές για ασφαλή τοποθέτηση
•	 Στρογγυλοποιημένο  και λείο άκρο που ελαχιστοποιεί τον
•	 τραυματισμό ιστών κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης
•	 Περιστροφικό συνδετικό 15 mm
•	 Μεγέθη: 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm
•	 Συσκευασία: 10 τεμ / κουτί, 100 τεμ / κιβώτιο

PM-TTC
ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σ/ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ

HEMOVAC
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

Σωλήνας Τραχειοστομίας

Σύστημα Παροχέτευσης Τραύματος

•	 Για χαμηλή πίεση της αποστράγγισης τραύματος
•	 Ακτινοσκιερό και μαλακό σωληνάκι αποστράγγισης Ρεντόν
•	 Ένταση: 400 cc
•	 Ο συνδετικός σωλήνας είναι ανθεκτικός, δεν τσακίζει και είναι  

κατασκευασμένος να αντέχει την αναρρόφηση
•	 Σύνδεση με υποδοχέα 
•	 Με μονή ή διπλή βελόνα
•	 Μεγέθη: 10, 12, 14, 16,
•	 Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία blister

•	 Συσκευασία: 10 τεμ / κουτί, 50 τεμ / κιβώτιο
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Ουροσυλλέκτες

UBAG-2000NS 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ /ΑΠΟ ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ

UBAG-2000ST
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (T-VALVE)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ/ΑΠΟ ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ

UMETER-500
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ

•	 Δυνατότητα συλλογής 2.000 ml 
•	 Με τεχνολογία pull-push στο άδειασμα
•	 Ανθεκτικός σωλήνας 90 εκ που δεν τσακίζει
•	 Τρύπες για κρέμασμα
•	 Η βαλβίδα αποτρέπει την παλινδρόμηση και μόλυνση
•	 Κωνικό ακροφύσιο (σύνδεσης με καθετήρα) με καπάκι
•	 Διαβάθμιση σε ml
•	 Τσάντα από PVC

•	 Δυνατότητα συλλογής 2.000 ml 
•	 Κάνουλα εκκένωσης τύπου Τ
•	 Ανθεκτικός σωλήνας 90 εκ που δεν τσακίζει
•	 Τρύπες για κρέμασμα
•	 Η βαλβίδα αποτρέπει την παλινδρόμηση και μόλυνση
•	 Διαβάθμιση σε ml
•	 Τσάντα από PVC
•	 Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία
•	 Συσκευασία: 10 τεμ / κουτί, 200 τεμ / κιβώτιο

•	 500 ml μετρητής ούρων με 2000 ml ουροσυλλέκτη
•	 Αποστειρωμένος με αέριο EO με ισχύ 3 ετών
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Ανάνηψη

•	 Βαλβίδα περιορισμού πίεσης
•	 Μάσκα με φουσκωτό μαξιλάρι αέρα 
•	 Όγκοι οξυγόνου ρεζερβουάρ: Ενήλικων(1,700 ml), παιδική  (600 ml), 

βρεφική (280 ml)
•	 Όγκοι οξυγόνου ασκού: Ενήλικων (2.000 ml), παιδική
•	 και βρεφική (1.600 ml)
•	 Το σετ περιλαμβάνει 1 μάσκα PVC, 3 αεραγωγούς και 1 ρινική κάνουλα 

οξυγόνου

•	 Συσκευασία: 24 τεμ / κιβώτιο

AMBUSET-D
ΣΕΤ ΑΝΑΝΗΨΗΣ PVC 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

•	 Κλιβανιζόμενο (134 ° C)

•	 Βαλβίδα περιορισμού πίεσης

•	 Όγκοι οξυγόνου ρεζερβουάρ: Ενήλικων(1,700 ml), παιδική  (600 ml),  

βρεφική (280 ml)

•	 Όγκοι οξυγόνου ασκού: Ενήλικων (2.000 ml), παιδική 

και βρεφική (1.600 ml)

•	 Μεγέθη Μάσκας : 0, 1, 2, 3, 4, 5

•	 Το σετ περιλαμβάνει  2 μάσκες σιλικόνης, 3 αεραγωγούς, 1 ρινική κάνουλα 

οξυγόνου και 1 διαστολέα στόματος 

•	 Σκληρή πλαστική θήκη μεταφοράς 

•	 Συσκευασία: 10 τεμ / κιβώτιο

AMBUSET-R
ΣΕΤ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
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Ανάνηψη

•	 Η επιφάνεια εφαρμόζει απόλυτα  με το πρόσωπο του ασθενή,  
φουσκωτά aircushion

•	 Από ευδιάκριτο υλικό για εύκολη παρατήρηση κατά τη χρήση
•	 Μεγέθη: ενηλίκων, παιδική και βρεφική

•	 Ατομική συσκευασία

•	 Διαφανής σιλικόνη
•	 Οι μάσκες μπορούν να αποστειρώνονται (αυτόκαυστα)
•	 Μπορεί να αποτρέψει τη διαρροή 
•	 Μεγέθη: 0, 1, 2, 3, 4, 5
•	 Ατομική συσκευασία

AMBUMASK-D
ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ PVC
ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ

AMBUMASK-R
ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ

•	 Εργονομική σχεδίαση 
•	 Υψηλή ευκρίνεια για καλύτερη παρατήρηση
•	 100% ιατρικού τύπου, χωρίς DEHP υλικό PVC
•	 Συσκευασία: 1 τεμ / κουτί, 12 τεμ / κιβώτιο

CPR-F 
CPR ΜΑΣΚΑ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ELEC-W 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΗΚΓ
ΜΕ ΥΓΡΟ ΤΖΕΛ/ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

ELEC-S
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΗΚΓ
ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΤΖΕΛ/ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

Ηλεκτρόδια ΗΚΓ

•	 Κατάλληλο για χρήση σε Holter τεστ, τεστ κοπώσεως,περπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μονάδα 

εντατικής θεραπείας και διαγνωστική μονάδα

•	 Στρογγυλό, αυτοκόλλητο

•	 Υφασμάτινο υλικό 

•	 Επικάλυψη υδρογέλης, για τη γρήγορη μετάδοση ηλεκτρικού σήματος

•	 Υγρό τζελ που δεν αφήνει κατάλοιπα  στο δέρμα

•	 Τιπ  για σύνδεση με καλώδιο ΗΚΓ

•	 Σύστημα ανίχνευσης Ag / AgCl

•	 Με αδιάβροχη κόλλα που δεν απομακρύνεται εύκολα με την εφίδρωση

•	 Η εσωτερική επιφάνεια αλουμινίου της συσκευασίας προστατεύει το προϊόν από εξωτερικούς 

παράγοντες

•	 Μέγεθος: Ενηλίκων (55 mm Διάμετρος)

•	 Συσκευασία: 50 τεμ / θήκη, 600 τεμ / κουτί, 6.000 τεμ / κιβώτιο

•	 Κατάλληλο για χρήση στη χειρουργική, μονάδα εντατικής θεραπείας, EMS και γενική χρήση

•	 Στρογγυλό, αυτοκόλλητο

•	 Αφρώδες υλικό πολυαιθυλένιου (ΡΕ ) στην πίσω επιφάνεια 

•	 Επικάλυψη υδρογέλης, για τη γρήγορη μετάδοση ηλεκτρικού σήματος

•	 Στερεό τζελ, που δεν αφήνει  κατάλοιπα  στο δέρμα

•	 Τιπ  για σύνδεση με καλώδιο ΗΚΓ

•	 Σύστημα ανίχνευσης Ag / AgCl

•	 Με αδιάβροχη κόλλα που δεν απομακρύνεται εύκολα με την εφίδρωση

•	 Η εσωτερική επιφάνεια αλουμινίου της συσκευασίας προστατεύει το προϊόν από εξωτερικούς 

παράγοντες

•	 Μεγέθη: Ενηλίκων (διαμέτρου 55 mm) και παιδικά (διαμέτρου 32 & 38 mm)

•	 Συσκευασία: 50 τεμ / θήκη, 1.000 τεμ / κουτί, 10.000 τεμ / κιβώτιο
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•	 Μήκος καλωδίου: 3 m

•	 Εναλλασόμενη κεφαλή που μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με διαφορετικά 

μοντέλα

•	 Κλείδωμα της κεφαλής εμποδίζει την περιστροφή της μύτης κατά τη λειτουργία

•	 Ξεχωριστά βασικά μέρη για τομή και αιμόσταση

•	 Χωρίς Λάτεξ

•	 Γενικό βύσμα 3 pin

•	 Άκρη στυλεού από ανοξείδωτο χάλυβα

•	 Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία blister

•	 Συσκευασία: 100 τεμ / κιβώτιο

ESUPEN
ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ(ΣΤΥΛΟ)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ /ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Ηλεκτροχειρουργική λαβίδα

•	 Μονοπολικό ή διπολικό

•	 Αγώγιμα αυτοκόλλητα Υδρογέλης

•	 Συμβατό με όλες τις ηλεκτροχειρουργικές μονάδες

•	 Καλώδια πολλαπλών χρήσεων (Προαιρετικό)

•	 Μεγέθη: Ενηλίκων και παιδιών

•	 Συσκευασία: 50 τεμ / κουτί, 400 τεμ / κιβώτιο

ESUPAD
ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ PAD
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

Ηλεκτροχειρουργικό Pad
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Παλμικά Οξύμετρα

•	 Συμβατό με τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων παλμικής οξυμετρίας 
με 7 pins (NELLCOR υποδοχή εισόδου )

•	 Σχεδιασμένο για βέλτιστη άνεση και ακρίβεια
•	 Τύπος επίδεσμου
•	 Μήκος καλωδίου: 90 εκ
•	 Εύρος μετρήσεων SpO2: 70% ~ 100%
•	 Εύρος μέτρησης των καρδιακών παλμών: 30 ~ 250 bpm
•	 Μεγέθη: Eνηλίκων, παίδων
•	 Ειδικά μεγέθη: Ενηλίκων-νεογνών
•	 Συσκευασία: 20 τεμ / κουτί, 800 τεμ / κιβώτιο

DP-NOX
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ PRoBE
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ NELLCoR oXIMAX /ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 

DP-DIG
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ PRoBE
ΨΗΦΙΑΚΟ / ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

DP-NEL
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ PRoBE
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ NELLCo /ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 

•	 Συμβατό με τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων παλμικής οξυμετρίας με 7 pins 
(NELLCOR OXIMAX υποδοχή εισόδου )

•	 Σχεδιασμένο για βέλτιστη άνεση και ακρίβεια
•	 Τύπος επίδεσμου
•	 Μήκος καλωδίου: 90 εκ
•	 Εύρος μετρήσεων SpO2: 70% ~ 100%
•	 Εύρος μέτρησης των καρδιακών παλμών: 30 ~ 250 bpm
•	 Μεγέθη: Ενηλίκων, παιδικό, νεογνικό
•	 Ειδικά μεγέθη: Ενηλίκων-νεογνών
•	  Συσκευασία: 20 τεμ / κουτί, 800 τεμ / κιβώτιο

•	 Συμβατό με τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων παλμικής οξυμετρίας με 7 pins 
(ΨΗΦΙΑΚΗ υποδοχή εισόδου )

•	 Σχεδιασμένο για βέλτιστη άνεση και ακρίβεια
•	 Τύπος επίδεσμου
•	 Μήκος καλωδίου: 90 εκ
•	 Εύρος μετρήσεων SpO2: 70% ~ 100%
•	 Εύρος μέτρησης των καρδιακών παλμών: 30 ~ 250 bpm
•	 Μεγέθη: Ενηλίκων, παίδων
•	 Ειδικά μεγέθη: Ενηλίκων-νεογνών
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Ζελέ Υπερήχων 

Εξεταστικά Γάντια   

EXGL-LP
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ (ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ -ΛΑΤΕΞ)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ / ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 

EXGL-LPF
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ (ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ- ΛΑΤΕΞ)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ / ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

USG–500/1000
ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ
•	 Δεν ερεθίζει το δέρμα
•	 Χωρίς Formaldhyde
•	 Μεγέθη: 500 ml - 1000 ml
•	 Συσκευασία: 12 τεμ / κιβώτιο

•	 Για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
•	 Προστασία από ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες
•	 Χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη προς αποφυγή αλλεργιών
•	 Για χρήση τόσο στο δεξί, όσο και το αριστερό χέρι
•	 Ενισχυμένο για εύκολη τοποθέτηση
•	 Μαλακή δομή και ανατομικό σχήμα για μεγαλύτερη άνεση
•	 Αυξημένη ευαισθησία στα δάχτυλα και την παλάμη
•	 Λιπαντικό: Πουδραρισμένα με βιολογικά απορροφήσιμη πούδρα U.S.P από 

άμυλο αραβοσίτου
•	 Μεγέθη: Μικρό (S), μεσαίο (Μ), μεγάλο (L)
•	 Συσκευασία: 100 τεμ / κουτί, 2.000 τεμ /κιβώτιο

•	 Για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
•	 Προστασία από ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες
•	 Χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη προς αποφυγή αλλεργιών 
•	 Μαλακή δομή και ανατομικό σχήμα για μεγαλύτερη άνεση
•	  Αυξημένη ευαισθησία στα δάχτυλα και την παλάμη
•	 Μεγέθη: Μικρό (S), μεσαίο (Μ), μεγάλο (L)
•	 Συσκευασία: 100 τεμ / κουτί, 2.000 τεμ / κιβώτιο

Μη υφασμένη Μάσκα χειρουργείου

MASK-NW
ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΗ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ
•	 Αντι-αλλεργική
•	 Ραφή υπερήχων
•	 Μαλακό επιρρίνειο έλασμα
•	 Χωρίς Λάτεξ και ίνες υαλοβάμβακα(fiberglass) 
•	 Μιας χρήσης
•	 Συσκευασία: 50 τεμ / κουτί, 2.000 τεμ / κιβώτιο
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Κολποδιαστολείς

VSPEC
ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ

VSPEC-V
ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ(ΜΕ ΒΙΔΑ)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ

•	 Διαφανές περίβλημα παρέχει καλή απεικόνιση
•	 Στρογγυλεμένη άκρη αποτρέπει τον τραυματισμό ιστών
•	 Σύστημα κλειδώματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι
•	 Κώδικας χρωμάτων
•	 Μεγέθη: Μικρό (S), μεσαίο (Μ) και μεγάλο (L)
•	 Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία

•	 Συσκευασία: 200 τεμ / κιβώτιο

•	 Διαφανές περίβλημα παρέχει καλή απεικόνιση
•	 Στρογγυλεμένη άκρη αποτρέπει το τραυματισμό ιστών
•	 Ασφαλής βιδωτός μηχανισμός κλειδώματος για την επιθυμητή γωνία
•	 Κώδικας χρωμάτων 
•	 Μεγέθη: Μικρό (S), μεσαίο (Μ) και μεγάλο (L)
•	 Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία

•	 Συσκευασία: 200 τεμ / κιβώτιο
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