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dispoFINE
ac pentru injecții, steril

caracteristici
• tubul acului este fabricat din oțel inoxidabil neted și durabil 
• teaca și amboul fabricate din polipropilenă 
• pereții subțiri asigură un flux adecvat 
• vârful ascuțit cu trei suprafețe (tăietură în spate) 
• tip de bizou: bizou lung standard LB/BL 
• suprafața tubului acului acoperită cu agent de alunecare (silicon)
• elementele acului lipite pentru a preveni separarea acestora (adeziv - rășină epoxidică)
•  ambouri colorate în conformitate cu codul ISO, ceea ce permite recunoașterea rapidă 

a dimensiunii acului 
• fără latex, fără ftalați 
• netoxic, nepirogen 
• sterilizat cu EO 
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
•  dispozitiv destinat injecțiilor intravenoase, intramusculare și subcutanate

ambalaj  
intermediar

REF

  IN-03X13       0,3 mm x 13 mm            galben        30 100 buc

  IN-04X19       0,4 mm x 19 mm            gri mediu        27 100 buc

  IN-045X12       0,45 mm x 12 mm         maro        26 100 buc

  IN-045X16       0,45 mm x 16 mm         maro        26 100 buc

  IN-045X22       0,45 mm x 22 mm         maro        26 100 buc

  IN-05X16       0,5 mm x 16 mm            portocaliu        25 100 buc

*IN-05X20       0,5 mm x 20 mm            portocaliu        25 100 buc

  IN-05X25       0,5 mm x 25 mm            portocaliu        25 100 buc

  IN-05X40       0,5 mm x 40 mm            portocaliu        25 100 buc

  IN-06X25       0,6 mm x 25 mm            albastru intens        23 100 buc

  IN-06X30       0,6 mm x 30 mm            albastru intens        23 100 buc

  IN-06X40       0,6 mm x 40  mm           albastru intens        23 100 buc

  IN-07X30       0,7 mm x 30 mm            negru        22 100 buc

  IN-07X40       0,7 mm x 40 mm            negru        22 100 buc

*IN-07X50       0,7 mm x 50 mm            negru        22 100 buc

dimensiune culoare G

ambalaj vrac: 
50 x 100 buc

dispoGUARD
ac pentru injecții cu sistem de siguranță, steril

caracteristici
•  capacul de siguranță poate fi activat cu o mână și acoperă acul imediat după 

injecție 
• capac integrat cu acul 
• vârful ascuțit cu trei suprafețe (tăietură în spate) 
• sistem de coduri de culori pentru dimensiune, marcat pe ambou 
• activarea mecanismului de siguranță semnalată printr-un clic sonor  
• acul este securizat în interiorul capacului de siguranță activat 
• fără latex, fără ftalați
• netoxic, nepirogen 
• sterilizat cu EO 
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
•  dispozitiv destinat injecțiilor intravenoase, intramusculare și subcutanate

INB-03X13       0,3 mm x 13 mm           galben deschis        30 50 buc

INB-045X12       0,45 mm x 12 mm         maro        26 50 buc

INB-05X25       0,5 mm x 25 mm           portocaliu        25 50 buc

INB-05X40       0,5 mm x 40 mm           portocaliu        25 50 buc

INB-06X25       0,6 mm x 25 mm           albastru        23 50 buc

INB-06X30       0,6 mm x 30 mm           albastru        23 50 buc

INB-07X30       0,7 mm x 30 mm           negru        22 50 buc

INB-07X40       0,7 mm x 40 mm           negru        22 50 buc

INB-08X40       0,8 mm x 40 mm           verde        21 50 buc

INB-09X40       0,9 mm x 40 mm           galben        20 50 buc

INB-11X40       1,1 mm x 40 mm           bej         19 50 buc

INB-12X40       1,2 mm x 40 mm           roz         18 50 buc

  IN-08X25       0,8 mm x 25 mm            verde intens        21 100 buc

  IN-08X40       0,8 mm x 40 mm            verde intens        21 100 buc

*IN-08X50       0,8 mm x 50 mm            verde intens        21 100 buc

  IN-09X25       0,9 mm x 25 mm            galben        20 100 buc

  IN-09X40       0,9 mm x 40 mm            galben        20 100 buc

  IN-11X40       1,1 mm x 40 mm            crem        19 100 buc

  IN-12X40       1,2 mm x 40 mm            roz         18 100 buc

  IN-12X50       1,2 mm x 50 mm            roz         18 100 buc

  IN-16X40       1,6 mm x 40 mm            alb         16 100 buc

  IN-18X40       1,8 mm x 40 mm            albastru-gri        15 100 buc

  IN-21X40       2,1 mm x 40 mm            verde deschis        14 100 buc

ambalaj  
intermediar

REF dimensiune culoare G

ambalaj  
intermediar

REF dimensiune culoare G

ambalaj vrac: 
50 x 50 buc

CEL MAI 
VÂNDUT 
PRODUS* disponibil la cerere
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SERINGILE 
NOASTRE

5060

10
11

10

tip de seringă:

2 componente - 
fără garnitură piston

culoarea ambalajului și codul 
formei:

10ml5ml2ml 20ml

5060

10
11

10

3 componente - cu garnitură piston

2ml 3ml 5ml 10ml 20ml 50ml

vârf conector glisant:
vârf conector glisant:

2ml 3ml 5ml 10ml 20ml 50ml

vârf adaptor luer lock:

50ml

tip ambră

50ml 100ml

vârf cateter:

duoNEX dicoNEX

30ml

tipuri de vârfuri:

5060

10
11

10

conector glisant, central

5060

10
11

10 conector glisant, necentral

5060

10
11

10

adaptor luer lock
5060

10
11

10

vârf cateter 90°

5060

10
11

10

vârf cateter 45°

tip de gradație:

5060

10
11

10 gradație normală

5060

10
11

10

gradație extinsă

structura seringii

seringi cu conector glisant și adaptor luer lock

5060

10
11

10

gradație extinsă

seringi cateter

5060

10
11

10

vârf  gradație  

cilindru  piston  garnitură piston  

buton apăsare  

suporturi degete 

conceput pentru a asigura conexiunea între seringă 
și dispozitiv (ac, tub, cateter, robinet, etc.). Vârful este 
prevăzut cu filet pentru a înșuruba seringa, prevenind 
deconectarea

vârful seringii este împins în amboul acului sau în alt 
dispozitiv (de ex. catetere) și răsucit. Acesta permite 
deconectarea imediat ce este necesar

localizarea necentrală a vârfului este utilizată în 
procedurile care implică administrarea de medicamente și 
fluide, în care este necesară o apropiere mai mare de piele 

tip de conexiune folosit pentru clătirea (curățarea) 
cateterelor, tuburilor stomacale și pentru hrănire

vârful tăiat la 45 de grade crește suprafața lumenului 

5060

10
11

10
seringi cu insulină și 
tuberculină
designul special al garniturii pistonului reduce 
reziduurile de medicament/lichid  
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safeLANCE
lanțetă cu sistem de siguranță, activată prin presiune, sterilă

caracteristici
• ușor de utilizat, reduce senzația neplăcută 
•  construcția specială permite ca vârful lanțetei să fie introdus automat în tamponul 

pentru deget și apoi să fie retras, astfel încât acul să nu fie vizibil înainte sau după 
puncție

•  dimensiunea ajustată corect a lanțetei vă permite să extrageți volumul de sânge optim 
cu o durere minimă pentru pacient 

•  designul asigură siguranța personalului medical și a pacientului, eliminând puncția 
accidentală și infectarea 

•  ghidarea perfectă a acului lanțetei în interiorul carcasei reduce vibrația, reducând 
astfel durerea pacientului și împiedicând deteriorarea țesutului pielii 

• disponibil în două dimensiuni:  
    - 23 G, adâncimea puncției 1,8 mm - albastru, special pentru femei și copii  
    - 21 G, adâncimea puncției 2,4 mm - verde, special pentru bărbați 
• fără latex, fără ftalați
• de unică folosință
• sterilizat prin iradiere
• ambalaj: 100 buc/cutie 

indicație
•  prelevarea sângelui capilar din vârful degetului sau din lobul urechii pentru testare, 

de exemplu pentru nivelul glicemiei

ambalaj intermediarREF

NA-18       23 G / 1,8 mm albastru     100 buc

NA-24       21 G / 2,4 mm verde     100 buc

dimensiune/ 
adâncimea puncției

culoare

ambalaj vrac: 
20 x 100 buc

duoNEX
seringă de unică folosință, 2 componente, adaptor luer, sterilă

caracteristici
• linie albă 
• cilindrul transparent permite controlul vizual complet al conținutului
• cu piston contrastant  
• vârful luer amplasat central în seringa de 2 ml, necentral în seringile de 5, 10 și 20 ml
• glisare lină a pistonului  
• flanșă de limitare, care împiedică scoaterea accidentală a pistonului  
• gradație de culoare neagră, clară, lizibilă și permanentă, care facilitează dozarea, în mod adecvat: 
    - fiecare 0,1 ml pentru capacitatea de 2 ml 
    - fiecare 0,2 ml pentru capacitatea de 5 ml 
    - fiecare 0,5 ml pentru capacitatea de 10 ml 
    - fiecare 1 ml pentru capacitatea de 20 ml   
• gradație extinsă care include o extindere cu 10% a capacității nominale
• denumirea seringii și sigla producătorului amplasate pe cilindru   
• de unică folosință  
• nepirogen, netoxic  
• fără latex, fără ftalați  
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
•  seringă din 2 componente pentru injecții subcutanate, intramusculare și intravenoase destinată 

extragerii și administrării medicamentelor/lichidelor la pacienți și recoltării probelor de fluide 
corporale de la pacienți

REF

002ML-2CZ-B       2 ml       100 buc                     30 x 100 buc

005ML-2CZ-B       5 ml       100 buc                     24 x 100 buc

010ML-2CZ-B       10 ml       100 buc                     16 x 100 buc

020ML-2CZ-B       20 ml       50 buc                       16 x 50 buc

capacitate  ambalaj 
intermediar
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dicoNEX
seringă de unică folosință, 3 componente, adaptor luer, sterilă

caracteristici
• cilindrul transparent permite controlul vizual complet al conținutului
• piston contrastant verde  
• vârf adaptor luer  
• garnitură în formă de inel dublu pe opritorul pistonului situat în partea superioară a pistonului 
• glisare lină a pistonului datorită garniturii din cauciuc
• flanșă de limitare, care împiedică scoaterea accidentală a pistonului  
• denumirea seringii și sigla producătorului amplasate pe cilindru   
• gradație de culoare neagră, clară, lizibilă și permanentă, care facilitează dozarea, în mod adecvat: 
    - fiecare 0,1 ml pentru capacitatea de 2 ml 
    - fiecare 0,2 ml pentru capacitatea de 5 ml 
    - fiecare 0,2 ml pentru capacitatea de 10 ml 
    - fiecare 0,5 ml pentru capacitatea de 20 ml 
    - fiecare 1 ml pentru capacitatea de 50 ml   
• de unică folosință, nepirogen, netoxic  
• fără latex, fără ftalați  
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
•  seringă din 3 componente destinată extragerii și administrării medicamentelor/lichidelor la pacienți și 

recoltării probelor de fluide corporale de la pacienți

ambalaj  
intermediar

REF

002ML-3CZ-BL       luer 2 ml central       100 buc                  30 x 100 buc

005ML-3CZ-BL       luer 5 ml central       100 buc                  24 x 100 buc

010ML-3CZ-BL       luer 10 ml central       100 buc                  16 x 100 buc

020ML-3CZ-BL       luer 20 ml necentral             50 buc                  16 x 50 buc

050ML-3CZ-BL       luer 50 ml necentral                 25 buc                  16 x 25 buc

capacitate  vrac
ambalaj

dicoNEX
seringă de unică folosință, 3 componente, adaptor luer lock, sterilă

caracteristici
• cilindrul transparent permite controlul vizual complet al conținutului
• piston contrastant verde (seringă de culoarea ambrei - piston contrastant alb)
• vârf adaptor luer lock  
• garnitură în formă de inel dublu pe opritorul pistonului situat în partea superioară a pistonului 
• glisare lină a pistonului datorită garniturii din cauciuc
• flanșă de limitare, care împiedică scoaterea accidentală a pistonului
• denumirea seringii și sigla producătorului amplasate pe cilindru
• gradație de culoare neagră, clară, lizibilă și permanentă, care facilitează dozarea, în mod adecvat: 
    - fiecare 0,1 ml pentru capacitatea de 2 ml 
    - fiecare 0,2 ml pentru capacitatea de 5 ml și 10 ml 
    - fiecare 0,5 ml pentru capacitatea de 20 ml 
    - fiecare 1 ml pentru capacitatea de 30 ml și 50 ml   
• de unică folosință
• nepirogen, netoxic  
• fără latex, fără ftalați  
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
•  seringă din 3 componente destinată extragerii și administrării medicamentelor/lichidelor la pacienți și 

recoltării probelor de fluide corporale de la pacienți
•  seringa de culoarea ambrei este destinată extragerii și administrării medicamentelor fotosensibile

ambalaj  
intermediar

REF

003ML-3CZ-LL-BL           adaptor luer-lock 3 ml central            verde 100 buc                       30 x 100 buc

005ML-3CZ-LL-BL           adaptor luer-lock 5 ml central            verde 100 buc                       24 x 100 buc

010ML-3CZ-LL-BL           adaptor luer-lock  10 ml central            verde 100 buc                       16 x 100 buc

020ML-3CZ-LL-BL           adaptor luer-lock  20 ml central            verde 50 buc                         16 x 50 buc

030ML-3CZ-LL-BL           adaptor luer-lock 30 ml central            verde 50 buc                         16 x 50 buc

050ML-3CZ-LL-BL           adaptor luer-lock  50 ml central            verde 25 buc                         16 x 25 buc

capacitate culoarea 
pistonului

vrac
ambalaj

050ML-3CZ-LL-B-BL       adaptor luer-lock  50 ml  central           alb  25 buc                         16 x 25 buc

tip ambră

CEL MAI 
VÂNDUT 
PRODUS

tip con

tip con
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dicoNEX
seringă cu cateter de unică folosință, 3 componente, sterilă

caracteristici
• cilindrul transparent permite controlul vizual complet al conținutului
• piston contrastant verde 
• două conectoare luer atașate  
• garnitură în formă de inel dublu pe opritorul pistonului situat în partea superioară a pistonului 
• glisare lină a pistonului datorită garniturii din cauciuc
• flanșă de limitare, care împiedică scoaterea accidentală a pistonului  
• vârful cateterului securizat cu capac
• denumirea seringii și sigla producătorului amplasate pe cilindru
• gradație extinsă  
• gradație de culoare neagră, clară, lizibilă și permanentă, care facilitează dozarea
• gradație la fiecare 1 ml
• de unică folosință
• nepirogen 
• fără latex, fără ftalați  
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
• seringă din 3 componente cu vârf cateter
•  destinată extragerii și administrării medicamentelor/lichidelor la pacienți și recoltării probelor 

de fluide corporale de la pacienți

ambalaj  
intermediar

REF

050ML-3CZ-CEW-BL       vârf cateter 50 ml central 25 buc

capacitate 

dicoNEX
seringă cu cateter de unică folosință, 3 componente, sterilă

caracteristici
• seringă din 3 componente cu vârf amplasat central pentru cateter
• două conectoare luer atașate 
• din polipropilenă
• cilindrul transparent permite controlul vizual complet al conținutului
• cu piston contrastant 
• garnitură în formă de inel dublu pe opritorul pistonului situat în partea superioară a pistonului 
• glisare lină a pistonului datorită garniturii din cauciuc
• flanșă de limitare, care împiedică scoaterea accidentală a pistonului
• vârf tăiat la 45°
• denumirea seringii și sigla producătorului amplasate pe cilindru  
• gradație de culoare neagră, clară, lizibilă și permanentă, care facilitează dozarea
• gradație la fiecare 2 ml
• fără latex, fără ftalați  
• de unică folosință
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
• seringă din 3 componente cu vârf cateter
•  destinată extragerii și administrării medicamentelor/lichidelor la pacienți și recoltării probelor 

de fluide corporale de la pacienți

ambalaj vrac: 
16 x 25 buc

ambalaj vrac: 
4 x 25 buc

tip con

ambalaj  
intermediar

REF

100ML-3CZ-CEW-BL       vârf cateter 100 ml central 25 buc

capacitate tip con
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dicoTUBER
seringă cu tuberculină, sterilă

caracteristici
• cu ac ambalat 0,45 x 13 mm
• exclusiv din polipropilenă
• piston contrastant portocaliu
• cilindrul transparent permite controlul vizual complet al conținutului
• vârf adaptor luer
• glisare lină a pistonului datorită garniturii din cauciuc
• flanșă de limitare, care împiedică scoaterea accidentală a pistonului  
•  gradație de culoare neagră, clară, lizibilă și permanentă, la fiecare 0,05 ml, 

care permite dozarea precisă a medicamentului/lichidului
• designul special al pistonului reduce volumul rezidual de medicament/lichid
• denumirea seringii și sigla producătorului amplasate pe cilindru  
• de unică folosință
• nepirogen, netoxic  
• fără latex, fără ftalați  
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie

indicație
•  seringă din 3 componente destinată extragerii și administrării 

medicamentelor/lichidelor

ambalaj 
intermediar

REF

TU-U20-1-BL                  20  1 ml              100 buc

capacitate

dicoSULIN
seringă cu insulină, sterilă

caracteristici
• cu ac ambalat 0,4 x 13 mm
•  cilindrul transparent din polipropilenă permite controlul vizual complet al conținutului 
•  garnitură în formă de inel dublu pe opritorul pistonului situat în partea superioară 

a pistonului
• glisare lină a pistonului datorită garniturii din cauciuc
• flanșă de limitare, care împiedică scoaterea accidentală a pistonului  
• designul special al pistonului reduce volumul rezidual de medicament/lichid
•  gradație de culoare neagră, clară, lizibilă și permanentă, care facilitează dozarea
• denumirea seringii și sigla producătorului amplasate pe cilindru  
• de unică folosință
• nepirogen, netoxic  
• fără latex, fără ftalați  
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
• seringă din 3 componente destinată injecțiilor intravenoase, intramusculare și subcutanate 
• pentru injecții cu insulină

ambalaj 
intermediar

REF

IN-U40-1-BL                  40  1 ml U-40                 roșu 100 buc

IN-U100-1-BL                  100  1 ml U-100               portocaliu 100 buc

capacitate

ambalaj vrac: 
32 x 100 buc

ambalaj vrac: 
32 x 100 buc

versiune culoarea 
pistonului

nr. de unități

nr. de unități
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dispoSULIN
ac pentru stilou injector de insulină, steril

caracteristici
• produs din polipropilenă, polietilenă și oțel inoxidabil
• vârful acului, cu trei suprafețe, permite penetrarea ușoară și netraumatică a pielii 
• acoperirea acului cu silicon lubrifiant reduce rezistența în timpul injectării
• pereții subțiri ai acului asigură fluxul ușor al medicamentului și debitul potrivit
• capacul colorat și capacul de hârtie al ambalajului simplifică recunoașterea dimensiunii acului
• disponibil în diferite dimensiuni, ceea ce permite adaptarea la nevoile individuale
• universal, compatibil cu toate modelele de stilouri injectoare
• de unică folosință
• nepirogen, netoxic  
• fără latex, fără ftalați  
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 100 buc/cutie 

indicație
• pentru injecție subcutanată  
• destinat utilizării cu stilourile injectoare preumplute (stilouri injectoare de insulină)

ambalaj  
intermediar

REF

INP-033X12        0,33 mm x 12 mm       roz  29 100 buc

INP-030X08        0,30 mm x 8 mm          galben 30 100 buc

INP-025X06        0,25 mm x 6 mm          violet 31 100 buc

INP-025X08        0,25 mm x 8 mm          albastru 31 100 buc

dimensiune culoare G

ambalaj vrac: 
50 x 100 buc

dicoNEX SN
seringă de unică folosință, 3 componente, 
adaptor luer, cu ac alături de seringă

caracteristici
• în set cu ac alături de seringă 
• cilindrul transparent permite controlul vizual complet al conținutului, piston contrastant verde
•  vârf adaptor luer amplasat central pentru capacitatea de 2 ml, necentral pentru capacitatea de 

5, 10, 20, 50 ml
• garnitură în formă de inel dublu pe opritorul pistonului situat în partea superioară a pistonului 
• glisare lină a pistonului datorită garniturii din cauciuc
• flanșă de limitare, care împiedică scoaterea accidentală a pistonului
• denumirea seringii și sigla producătorului amplasate pe cilindru 
• gradație de culoare neagră, clară, lizibilă și permanentă, care facilitează dozarea, în mod adecvat: 
    - fiecare 0,1 ml pentru capacitatea de 2 ml  
    - fiecare 0,2 ml pentru capacitatea de 5 ml (extinsă la 6 ml) 
    - fiecare 0,2 ml pentru capacitatea de 10 ml 
    - fiecare 0,5 ml pentru capacitatea de 20 ml  
    - fiecare 1 ml pentru capacitatea de 50 ml
• tubul acului este fabricat din oțel inoxidabil neted și durabil 
• vârful acului ascuțit cu trei suprafețe 
• tip de bizou: bizou lung standard LB/BL 
• ambouri colorate în conformitate cu codul ISO
• netoxic, nepirogen
• fără latex, fără ftalați  

indicație
• pentru injecțiile subcutanate, intramusculare și intravenoase

ÎN CURÂND ÎN
OFERTA 

NOASTRĂ!!!

dimensiunea aculuiREF capacitate 

002ML-3CZ-SN           2 ml             0,6 mm x 30 mm

005ML-3CZ-SN           5 ml             0,7 mm x 30 mm

010ML-3CZ-SN           10 ml             0,8 mm x 40 mm

020ML-3CZ-SN           20 ml             0,8 mm x 40 mm

050ML-3CZ-SN           50 ml             0,8 mm x 40 mm
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tub stomacal/tub duodenal
steril

caracteristici
• produs din PVC  
• fabricat din material rezistent la îndoire și răsucire, datorită gradului adecvat de duritate
• vârf netraumatic, moale, rotunjit, închis   
• patru unghiuri laterale cu margini moi  
•  conectori codificați cu culori pentru recunoașterea dimensiunii, identificarea numerică 

a dimensiunii pe ambalaj   
•  tubul stomacal este disponibil în 3 lungimi: 80 cm, 100 cm, 125 cm, iar tubul duodenal este 

disponibil cu lungimea de 150 cm
• fără latex
• de unică folosință
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
• introdus prin nas sau gură în stomac sau duoden   
• drenajul conținutului stomacal/intestinal  
• decompresia stomacului (evacuarea aerului sau alimentelor)  
• lavaj gastric  
• prelevarea probelor din conținutul stomacal  
• controlul sângerării din secțiunea superioară a tractului digestiv  
• evaluarea funcției secretorii 
• administrarea medicamentelor, lichidelor și/sau conținutului alimentar în stomac sau duoden 

ambalaj  
intermediar

REF

ZZ-80/CH05  CH 5                    800 mm gri           35 buc                      20 x 35 buc

ZZ-80/CH06  CH 6                    800 mm verde deschis           35 buc                      20 x 35 buc

ZZ-80/CH08  CH 8                    800 mm albastru           35 buc                      20 x 35 buc

ZZ-80/CH10  CH 10                    800 mm negru           35 buc                      20 x 35 buc

ZZ-80/CH12  CH 12                    800 mm alb           35 buc                      20 x 35 buc

ZZ-80/CH14  CH 14                    800 mm verde           30 buc                      20 x 30 buc

ZZ-80/CH16  CH 16                    800 mm portocaliu           30 buc                      20 x 30 buc

ZZ-80/CH18  CH 18                    800 mm roșu           25 buc                      20 x 25 buc

ZZ-80/CH20  CH 20                    800 mm galben           15 buc                      20 x 15 buc

ZZ-80/CH22  CH 22                    800 mm violet           15 buc                      20 x 15 buc

ZZ-80/CH24  CH 24                    800 mm albastru închis           15 buc                      20 x 15 buc

ZZ-100/CH05  CH 5                    1.000 mm gri            30 buc                      20 x 30 buc

ZZ-100/CH06  CH 6                    1.000 mm verde deschis            30 buc                      20 x 30 buc

ZZ-100/CH08  CH 8                    1.000 mm albastru           30 buc                      20 x 30 buc

ZZ-100/CH10  CH 10                    1.000 mm negru           30 buc                      20 x 30 buc

ZZ-100/CH12  CH 12                    1.000 mm alb           30 buc                      20 x 30 buc

ZZ-100/CH14  CH 14                    1.000 mm verde           25 buc                      20 x 25 buc

ZZ-100/CH16  CH 16                    1.000 mm portocaliu           20 buc                      20 x 20 buc

ZZ-100/CH18  CH 18                    1.000 mm roșu           15 buc                      20 x 15 buc

ZZ-100/CH20  CH 20                    1.000 mm galben           15 buc                      20 x 15 buc

ZZ-100/CH22  CH 22                    1.000 mm violet           10 buc                      20 x 10 buc

ZZ-100/CH24  CH 24                    1.000 mm albastru închis           10 buc                      20 x 10 buc

ZZ-125/CH05  CH 05                    1250 mm gri           30 buc                      20 x 30 buc

ZZ-125/CH06  CH 06                    1250 mm verde deschis           30 buc                      20 x 30 buc

ZZ-125/CH08  CH 08                    1250 mm albastru           30 buc                      20 x 30 buc

ZZ-125/CH10  CH 10                    1250 mm negru           30 buc                      20 x 30 buc

ZZ-125/CH12  CH 12                    1250 mm alb           30 buc                      20 x 30 buc

ZZ-125/CH14  CH 14                    1250 mm verde           25 buc                      20 x 25 buc

ZZ-125/CH16  CH 16                    1250 mm portocaliu           20 buc                      20 x 20 buc

ZZ-125/CH18  CH 18                    1250 mm roșu           20 buc                      20 x 20 buc

ZZ-125/CH20  CH 20                    1250 mm galben           15 buc                      20 x 15 buc

ZZ-125/CH22  CH 22                    1250 mm violet           10 buc                      20 x 10 buc

ZZ-125/CH24  CH 24                    1250 mm albastru închis           10 buc                      20 x 10 buc

dimensiune vrac
ambalaj

lungime

ZD-150/CH5  CH 5                     1500 mm gri           30 buc                      20 x 30 buc

ZD-150/CH6  CH 6                    1500 mm verde deschis           30 buc                      20 x 30 buc

ZD-150/CH8  CH 8                    1500 mm albastru           30 buc                      20 x 30 buc

ZD-150/CH10  CH 10                    1500 mm negru           30 buc                      20 x 30 buc

ZD-150/CH12  CH 12                    1500 mm alb           30 buc                      20 x 30 buc

ZD-150/CH14  CH 14                    1500 mm verde           20 buc                      20 x 20 buc

ZD-150/CH16  CH 16                    1500 mm portocaliu           15 buc                      20 x 15 buc

ZD-150/CH18  CH 18                    1500 mm roșu           15 buc                      20 x 15 buc

ZD-150/CH20  CH 20                    1500 mm galben           10 buc                      20 x 10 buc

ZD-150/CH22  CH 22                    1500 mm violet           10 buc                      20 x 10 buc

ZD-150/CH24  CH 24                    1500 mm albastru închis           10 buc                      20 x 10 buc

culoare
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tub de hrănire
steril

caracteristici
• fabricat din PVC rezistent la îndoire și răsucire 
• transparența tubului permite inspectarea vizuală
• vârful netraumatic, moale, rotunjit, închis facilitează introducerea cateterului
• tub prevăzut cu două orificii alternative în capete, cu margini întinse ușor   
• conector compatibil cu capătul conic al seringii cu adaptor luer
• opritorul integrat permite închiderea strânsă a tubului
• c onectori codificați cu culori pentru recunoașterea dimensiunii, identificarea numerică 

a dimensiunii pe ambalaj
•  3 marcaje de adâncime amplasate pe tub permit verificarea amplasării corecte a tubului după 

introducere
• ambalat individual întins
• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
• introdus prin nasul sau gura pacientului pentru a efectua nutriția enterală

ambalaj  
intermediar

REF

CK-04-40  CH 4                     400 mm roșu           100 buc

CK-05-40  CH 5                     400 mm gri           100 buc

CK-06-40  CH 6                     400 mm verde deschis           100 buc

CK-08-40  CH 8                     400 mm albastru           100 buc

CK-10-40  CH 10                     400 mm negru           100 buc

dimensiune culoarelungime

ambalaj vrac: 
10 x 100 buc

cateter de aspirație
steril

caracteristici
• fabricat din PVC moale și flexibil, rezistent la îndoire și răsucire 
• suprafața înghețată împiedică lipirea cateterului de peretele tubului endotraheal  
• vârf netraumatic, moale, rotunjit, deschis  
• vârf cu două unghiuri laterale alternative cu margini moi
•  conectori codificați cu culori pentru recunoașterea dimensiunii, identificarea numerică 

a dimensiunii pe ambalaj  
• de unică folosință
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie  

indicație
• dispozitiv proiectat pentru aspirarea secrețiilor din căile respiratorii superioare
• recomandat pentru sursă de aspirare cu reglare proprie a forței de aspirare

CO-B06-40  CH 6                      400 mm verde deschis           50 buc

CO-B08-40  CH 8                     400 mm albastru           50 buc

CO-B10-40  CH 10                     400 mm negru           50 buc

CO-B12-50  CH 12                     500 mm alb           50 buc

CO-B12-60  CH 12                     600 mm alb           50 buc

CO-B14-50  CH 14                     500 mm verde           50 buc

CO-B14-60  CH 14                     600 mm verde           50 buc

CO-B16-50  CH 16                     500 mm portocaliu           50 buc

CO-B16-60  CH 16                     600 mm portocaliu           50 buc

CO-B18-50  CH 18                     500 mm roșu           50 buc

CO-B18-60  CH 18                     600 mm roșu           50 buc

CO-B20-50  CH 20                     500 mm galben           50 buc

CO-B20-60  CH 20                     600 mm galben           50 buc

CO-B22-50  CH 22                     500 mm violet           50 buc

CO-B22-60  CH 22                     600 mm violet           50 buc
ambalaj vrac: 
10 x 50 buc

ambalaj 
intermediar

REF dimensiune culoarelungime
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cateter de aspirație cu sistem de 
control al aspirației
steril

caracteristici
• fabricat din PVC moale și flexibil, rezistent la îndoire și răsucire 
• control complet asupra aspirației 
• vârf netraumatic, moale, rotunjit, deschis  
• vârf cu două unghiuri laterale alternative cu margini moi
•  conectori codificați cu culori pentru recunoașterea dimensiunii, identificarea numerică 

a dimensiunii pe ambalaj  
• de unică folosință
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie  

indicație
• dispozitiv proiectat pentru aspirarea secrețiilor din căile respiratorii superioare

CO-A06-60  CH 6                    600 mm verde deschis           50 buc

CO-A08-60  CH 8                    600 mm albastru           50 buc

CO-A10-60  CH 10                    600 mm negru           50 buc

CO-A12-60  CH 12                    600 mm alb           50 buc

CO-A14-60  CH 14                    600 mm verde           50 buc

CO-A16-60  CH 16                    600 mm portocaliu           50 buc

CO-A18-60  CH 18                    600 mm roșu           50 buc
ambalaj vrac: 
10 x 50 buc

cateter de aspirație cu suprafață 
înghețată
fără ftalați, steril

caracteristici
• fabricat din PVC moale și flexibil, rezistent la îndoire și răsucire 
• suprafața înghețată permite introducerea ușoară  
• vârf netraumatic, moale, rotunjit, deschis  
• vârf cu două unghiuri laterale opuse cu margini moi
•  conectori codificați cu culori pentru recunoașterea dimensiunii, identificarea numerică 

a dimensiunii pe ambalaj  
• de unică folosință
• fără latex, fără ftalați
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie  

indicație
• dispozitiv proiectat pentru aspirarea secrețiilor din căile respiratorii superioare
• recomandat pentru sursă de aspirare cu reglare proprie a forței de aspirare

CO-BF-ZP-B06-40 CH 6                    400 mm verde deschis           50 buc

CO-BF-ZP-B06-60 CH 6                    600 mm verde deschis           50 buc

CO-BF-ZP-B08-40 CH 8                    400 mm albastru           50 buc

CO-BF-ZP-B08-60 CH 8                    600 mm albastru           50 buc

CO-BF-ZP-B10-40 CH 10                    400 mm negru           50 buc

CO-BF-ZP-B10-60 CH 10                    600 mm negru           50 buc

CO-BF-ZP-B12-60 CH 12                    600 mm alb           50 buc

CO-BF-ZP-B14-60 CH 14                    600 mm verde           50 buc

CO-BF-ZP-B16-60 CH 16                    600 mm portocaliu           50 buc

CO-BF-ZP-B18-60 CH 18                    600 mm roșu           50 buc

CO-BF-ZP-B20-60 CH 20                    600 mm galben           50 buc

CO-BF-ZP-B22-60 CH 22                    600 mm violet           50 buc

CO-BF-ZP-B24-60 CH 24                    600 mm albastru închis           50 buc
ambalaj vrac: 
10 x 50 buc

ambalaj 
intermediar

REF dimensiune culoarelungime

ambalaj 
intermediar

REF dimensiune culoarelungime
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specul vaginal
tip cusco, steril

caracteristici
• ambele lame fabricate din polistiren transparent
• șurub de blocare din polipropilenă  
• muchii perfect netede și simple  
• șuruburi cu coduri de culori în funcție de dimensiune  
• de unică folosință  
• fără latex, fără ftalați
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/folie  

indicație
• dispozitiv pentru examinarea ginecologică a colului uterin și vaginului

REF

WG-XXS  16 mm                     galben XXS

WG-XS  20 mm                     alb  XS

WG-S  24 mm                     albastru S

WG-M  26 mm                     roșu  M

WG-L  30 mm                     verde L

lățime dimensiuneculoare

ambalaj vrac: 
100 buc

dicoSPIKE
canulă de prelevare, sterilă

caracteristici
• designul ergonomic permite manevrarea ușoară  
• vârful ascuțit permite o conexiune ermetică și sigură 
• posibilitatea prelevării medicamentelor din ambalaje de diferite capacități  
•  capac ermetic autoblocant care închide conectorul pentru a oferi o protecție maximă împotriva 

contaminării  
• protecție fiabilă împotriva contaminării microbiene prin utilizarea unui filtru de aer de 1,2 μm  
• disponibil în versiunea cu filtru bacterian și de particule de 5 µm   
• compatibil cu conectorii luer și luer lock  
• fără latex, fără ftalați
• fără PVC
• nepirogen  
• de unică folosință  
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
•  dispozitiv proiectat pentru extragerea medicamentelor din flacoane cu doze multiple, de diferite 

capacități

REF

CPHZ                     cu filtru bacterian 1,2 µm verde 25 buc

CPHN                     cu filtru bacterian 1,2 µm albastru 25 buc 
                     și filtru de particule 5 µm

tip de filtru culoare

ambalaj vrac: 
16 x 25 buc

ambalaj 
intermediar

CEL MAI 
VÂNDUT 
PRODUS

CEL MAI 
VÂNDUT 
PRODUS
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perie cervicală
standard, sterilă

caracteristici
• forma dreaptă permite obținerea probelor din canalul cervical
• vârfuri moi ale periei pentru a evita iritarea
• rază de acțiune optimă datorită mânerului lung  
• de unică folosință
• fără latex, fără ftalați
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
• dispozitiv destinat prelevării probelor celulare din colul uterin pentru frotiuri

REF

SC-001  standard                    100 buc

tip ambalaj 
intermediar

ambalaj vrac: 
10 x 100 buc

perie cervicală
specială, sterilă

caracteristici
• tipul de perie permite obținerea probelor din colul uterin, canalul cervical și zona de transformare
• vârfurile moi ale periei permit recoltarea precisă a materialului pentru examinare
• fabricată exclusiv din polipropilenă 
• rază de acțiune optimă datorită mânerului lung  
• de unică folosință
• fără latex, fără ftalați
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie  

indicație
•  dispozitiv destinat prelevării probelor celulare din colul uterin, canalul cervical și zona de 

transformare pentru frotiuri

REF

SC-002  special                     100 buc

tip ambalaj 
intermediar

ambalaj vrac: 
10 x 100 buc

caracteristici
• din polipropilenă
• dinții de prindere siguri, cu margini rotunjite, nu taie cordonul ombilical  
•  suprafața de prindere zimțată a brațelor stabilizează clema de pe cordonul ombilical, după 

închidere nu este posibilă deschiderea din nou a clemei
• dispozitivul de blocare dublu împiedică deschiderea accidentală
• dimensiune universală
• de unică folosință
• nepirogen
• fără latex, fără ftalați
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie  

indicație
•  dispozitivul este conceput pentru prinderea cordonului ombilical al unui nou-născut în secția de 

nașteri, pentru a închide lumenul vaselor de sânge ombilicale după tăierea placentei

ambalaj vrac: 
50 x 50 buc

REF

ZDPB     universal            alb          50 buc

dimensiune culoare ambalaj 
intermediar

clemă cordon ombilical
steril
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easyFLOW IS
set pentru perfuzie, steril

caracteristici
•  dispozitiv de perforare ascuțit bidirecțional al camerei de picurare cu suprafață antiderapantă care 

garantează o conexiune strânsă și fiabilă cu containerele/pungile de lichid
• admisie de aer cu filtru antibacterian și clapetă colorată (albastră)  
•  cameră de picurare flexibilă, dimensiunea 6 cm, prevăzută cu clapete de presiune suplimentare 

pentru a facilita introducerea în recipiente cu lichide  
• picurător: 20 picături = 1 ml +/- 0,1 ml  
• filtru de lichid care protejează împotriva particulelor mai mari, cu dimensiunea porilor de 15 μm
• tub cu lungime minimă 150 cm, moale, flexibil, cu conector conic luer lock
•  regulator de debit cu sistem de siguranță, cu suport integrat pentru dispozitivul de perforare 

a închiderii și cu cârlig pentru fixarea tubului   
• numele producătorului amplasat pe regulatorul de debit   
• ambele vârfuri ale dispozitivului sunt asigurate suplimentar cu capace de protecție   
• dispozitiv disponibil într-o versiune care conține ftalați și fără ftalați
• de unică folosință  
• nepirogen, netoxic   
• fără latex
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie cu cod de culoare (albastru) pentru identificarea dispozitivului  

indicație
• dispozitiv pentru transferul fluidelor în terapia prin perfuzie

REF

IS            cu ftalați 

IS-BF            fără ftalați

versiune

ambalaj vrac: 
250 buc

tub de extensie pentru pompa de perfuzie
steril

caracteristici
• tub din PVC
• dispozitiv disponibil în versiunea transparentă și ambră pentru medicamentele fotosensibile
• diametrul tubului - exterior: 2,4 mm; interior: 1,24 mm 
• conector luer lock - mamă și tată
• de unică folosință
• fără latex, fără ftalați
• nepirogen, netoxic   
• sterilizat cu EO 
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
• dispozitiv utilizat pentru linia de perfuzie extinsă 

ambalaj vrac: 
24 x 50 buc

REF

P450-BF             transparent             45 cm                     50 buc

P1500-BF             transparent             150 cm                   50 buc

PB1500-BF             ambră                    150 cm                   50 buc

culoarea 
tubului

ambalaj 
intermediar

lungime

CEL MAI 
VÂNDUT 
PRODUS
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easyFLOW TS
set pentru transfuzie, steril

caracteristici
•  dispozitiv de perforare ascuțit bidirecțional al camerei de picurare cu suprafață antiderapantă 

care garantează o conexiune strânsă și fiabilă cu containerele/pungile
• admisie de aer cu filtru antibacterian și clapetă colorată (roșie)
• cameră de picurare flexibilă
• picurător: 20 picături = 1 ml +/- 0,1 ml 
• filtru special pentru sânge cu suprafață mare, dimensiunea porilor 200 μm
• tub cu lungime minimă 150 cm, moale, flexibil 
• conector universal luer lock la capătul tubului
•  regulator de debit cu sistem de siguranță, cu suport integrat pentru dispozitivul de perforare 

a închiderii și cu cârlig pentru fixarea tubului
• numele producătorului amplasat pe regulatorul de debit
• ambele vârfuri ale dispozitivului sunt asigurate suplimentar cu capace de protecție
• dispozitiv disponibil într-o versiune care conține ftalați și fără ftalați
• de unică folosință  
• nepirogen, netoxic
• fără latex
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie cu cod de culoare (roșu) pentru identificarea dispozitivului 

indicație
• dispozitiv utilizat pentru administrarea sângelui și produselor din sânge

robinet tridirecțional
steril

caracteristici
• din policarbonat
• carcasă transparentă
•  identificator optic clar al poziției deschidere/închidere (direcții de flux marcate) care funcționează 

la 360 de grade
•  canalele de curgere consecvente și drepte și un diametru intern optim asigură măsurarea corectă 

a presiunii
• adaptor luer lock tată rotativ
• toate admisiile protejate cu capace  
• rezistență la lipide
• fără latex, fără ftalați
• de unică folosință
• nepirogen, netoxic  
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie

indicație
• dispozitiv proiectat pentru gestionarea fluxului de perfuzare a fluidelor în timpul administrării 
• permite comutarea căii de curgere a perfuziei  
• pentru monitorizarea tensiunii arteriale  
• pentru alimentarea directă cu medicamente/fluide

ambalaj vrac: 
20 x 50 buc

REF

KT-002          albastru               50 buc

ambalaj 
intermediar

culoare

REF

TS            cu ftalați 

TS-BF            fără ftalați
ambalaj vrac: 

250 buc
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robinet tridirecțional cu tub de extensie
steril

caracteristici
• robinet tridirecțional cu tub de extensie de diferite lungimi (de la 7 cm la 100 cm)
• carcasă transparentă  
• identificator optic clar al poziției deschidere/închidere (direcții de flux marcate) 
• robinet tridirecțional din policarbonat, tub de extensie din PVC
• toate admisiile protejate cu capace  
• rezistență la lipide  
• fără latex, fără ftalați
• de unică folosință  
• nepirogen, netoxic  
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie  

indicație
• dispozitiv proiectat pentru gestionarea fluxului de perfuzare a fluidelor în timpul administrării 
• permite comutarea căii de curgere a perfuziei  
• pentru monitorizarea tensiunii arteriale  
• pentru alimentarea directă cu medicamente/fluide

ambalaj vrac: 
20 x 50 buc

REF

KTP-7          7 cm                 50 buc

KTP-10          10 cm                 50 buc

KTP-25          25 cm                 50 buc

KTP-50          50 cm                 50 buc

KTP-75          75 cm                 50 buc

KTP-100          100 cm                 50 buc

ambalaj 
intermediar

lungime
tub

supapă fără ac
steril

caracteristici
• corp din material transparent - policarbonat
• membrana din silicon de înaltă calitate permite injectări cu mai multe porturi
• suprafață de injectare plană - membrană netedă și uniformă a portului, care facilitează dezinfecția
• fără metal, potrivit pentru examinarea RMN
•  conectorul tată al portului transparent este fixat cu un capac care permite îndepărtarea aseptică 

a articolului din ambalaj
• se poate utiliza timp de 7 zile sau până la 350 de activări
• capacitate de amorsare: 0,09 ml
• debit ridicat: 350 ml/min
• rezistă la o presiune a lichidului injectat de 3 bari (44 PSI)
• rezistă la o contrapresiune de 2 bari (29 PSI)
• fără latex, fără ftalați
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie

indicație
• destinat închiderii porturilor de perfuzie
•  dispozitiv destinat injecțiilor multiple fără ac (administrare de medicamente lichide, prelevare de 

probe de sânge) 
• protejează liniile de perfuzie de contaminare și infecție în timpul terapiei prin perfuzie
• nu necesită utilizarea unor capace de protecție
• destinat conectorilor luer și luer lock

ambalaj vrac: 
20 x 100 buc

REF

PB-N          albastru                 100 buc

PB-T          transparent            100 buc

ambalaj 
intermediar

culoare
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opritor canulă
steril

caracteristici
• închide cu precizie și siguranță porturile standard
• opritorul luer are un singur vârf tată   
•  opritor combinat cu vârf tată și mamă dedicat asigurării fixării conectorului 

luer lock în seturile de perfuzie și transfuzie  
• de unică folosință  
• nepirogen  
• fără latex, fără ftalați
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie

indicație
• ca opritor pentru canule intravenoase, porturi și catetere    
•  destinat utilizării în combinație cu alte dispozitive în timpul terapiei prin 

perfuzie, protejează împotriva scurgerii de sânge prin canulă și împotriva 
contaminării și infecțiilor

REF

KDKLL          luer lock               250 buc 10 x 250 buc

KDKC          combi               100 buc 50 x 100 buc

ambalaj 
intermediar

tip vrac
ambalaj
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cateter Foley
bidirecțional, latex acoperit cu silicon, steril

caracteristici
• fabricat din latex moale și flexibil, rezistent la îndoire și răsucire
• vârful special netraumatic, moale, rotunjit facilitează introducerea cateterului în vezica urinară
• vârf cu două unghiuri laterale cu margini moi
•  portul universal al cateterului pentru drenarea urinei se potrivește cu conectorii standard din pungile 

de urină
• suprafață acoperită cu silicon care permite introducerea netraumatică a cateterului
• ușor de umplut și de golit, balon rezistent la rupere, cu capacități diferite
• supapă din plastic sau cauciuc pentru a asigura etanșeitatea balonului
• dimensiunile CH 6, CH 8, CH 10 prevăzute cu un ghid de nailon pentru a facilita cateterizarea
• conține latex, nu conține ftalați
• de unică folosință
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/ambalaj dublu: intern - folie, extern - hârtie-folie

indicație
• pentru drenarea urinei din vezica urinară

REF

CFNL-2D-06-03-P 270 mm           3 ml              CH 6                           verde deschis 10 buc

CFNL-2D-08-05-P 270 mm           3-5 ml              CH 8                           albastru 10 buc

CFNL-2D-10-05-P 270 mm           3-5 ml              CH 10                           negru 10 buc

CFNL-2D-12-10-P 400 mm           5-10 ml              CH 12                           alb 10 buc

CFNL-2D-14-10-P 400 mm           5-10 ml              CH 14                           verde 10 buc

CFNL-2D-16-10-P 400 mm           5-10 ml              CH 16                           portocaliu 10 buc

CFNL-2D-18-10-P 400 mm           5-10 ml              CH 18                           roșu 10 buc

CFNL-2D-20-10-P 400 mm           5-10 ml              CH 20                           galben 10 buc

CFNL-2D-22-10-P 400 mm           5-10 ml              CH 22                           violet 10 buc

CFNL-2D-24-10-P 400 mm           5-10 ml              CH 24                           albastru închis 10 buc

CFNL-2D-12-30-P 400 mm           30 ml              CH 12                           alb 10 buc

CFNL-2D-26-30-P 400 mm           30 ml              CH 26                           roz 10 buc

CFNL-2D-28-30-P 400 mm           30 ml              CH 28                           maro 10 buc

CFNL-2D-30-30-P 400 mm           30 ml              CH 30                           gri 10 buc

CFNL-2D-14-50-P 400 mm           30-50 ml              CH 14                           verde 10 buc

CFNL-2D-16-50-P 400 mm           30-50 ml              CH 16                           portocaliu 10 buc

CFNL-2D-18-50-P 400 mm           30-50 ml              CH 18                           roșu 10 buc

CFNL-2D-20-50-P 400 mm           30-50 ml              CH 20                           galben 10 buc

CFNL-2D-22-50-P 400 mm           30-50 ml              CH 22                           violet 10 buc

CFNL-2D-24-50-P 400 mm           30-50 ml              CH 24                           albastru închis 10 buc

CFNL-2D-26-50-P 400 mm           30-50 ml              CH 26                           roz 10 buc

CFNL-2D-28-50-P 400 mm           30-50 ml              CH 28                           maro 10 buc

CFNL-2D-30-50-P 400 mm           30-50 ml              CH 30                           gri 10 buc

ambalaj 
intermediar

lungime balon dimensiune culoare

CFNL-2D-06-03-L 270 mm           3 ml              CH 6                           verde deschis 10 buc

CFNL-2D-08-05-L 270 mm           3-5 ml              CH 8                           albastru 10 buc

CFNL-2D-10-05-L 270 mm           3-5 ml              CH 10                           negru 10 buc

CFNL-2D-12-10-L 400 mm           5-10 ml              CH 12                           alb 10 buc

CFNL-2D-14-10-L 400 mm           5-10 ml              CH 14                           verde 10 buc

CFNL-2D-16-10-L 400 mm           5-10 ml              CH 16                           portocaliu 10 buc

CFNL-2D-18-10-L 400 mm           5-10 ml              CH 18                           roșu 10 buc

CFNL-2D-20-10-L 400 mm           5-10 ml              CH 20                           galben 10 buc

CFNL-2D-22-10-L 400 mm           5-10 ml              CH 22                           violet 10 buc

CFNL-2D-24-10-L 400 mm           5-10 ml              CH 24                           albastru închis 10 buc

CFNL-2D-26-10-L 400 mm           5-10 ml              CH 26                           roz 10 buc

CFNL-2D-16-30-L 400 mm           30 ml              CH 16                           portocaliu 10 buc

CFNL-2D-18-30-L 400 mm           30 ml              CH 18                           roșu 10 buc

CFNL-2D-20-30-L 400 mm           30 ml              CH 20                           galben 10 buc

CFNL-2D-22-30-L 400 mm           30 ml              CH 22                           violet 10 buc

CFNL-2D-24-30-L 400 mm           30 ml              CH 24                           albastru închis 10 buc

CFNL-2D-26-30-L 400 mm           30 ml              CH 26                           roz 10 buc

cu supapă din plastic

cu supapă din cauciuc

ambalaj vrac: 
40 x 10 buc

ambalaj vrac: 
50 x 10 buc

REF ambalaj 
intermediar

lungime balon dimensiune culoare
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cateter Foley
tridirecțional, latex acoperit cu silicon, steril

caracteristici
• fabricat din latex moale și flexibil, rezistent la îndoire și răsucire
•  portul universal al cateterului pentru drenarea urinei se potrivește cu conectorii standard din 

pungile de urină 
• admisie suplimentară pentru clătirea vezicii urinare
• vârful special netraumatic, moale, rotunjit facilitează introducerea cateterului în vezica urinară
• vârf cu două unghiuri laterale cu margini moi
• suprafață acoperită cu silicon care permite introducerea netraumatică a cateterului
• ușor de umplut și de golit, balon rezistent la rupere 
• supapă din plastic pentru a asigura etanșeitatea balonului
• conține latex, nu conține ftalați
• de unică folosință
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/ambalaj dublu: intern - folie, extern - hârtie-folie

indicație
• pentru drenarea urinei din vezica urinară

REF

CFNL-3D-16-30-P 400 mm           30 ml              CH 16           portocaliu 10 buc

CFNL-3D-18-30-P 400 mm           30 ml              CH 18           roșu  10 buc

CFNL-3D-20-30-P 400 mm           30 ml              CH 20           galben  10 buc

CFNL-3D-22-30-P 400 mm           30 ml              CH 22           violet  10 buc

CFNL-3D-24-30-P 400 mm           30 ml              CH 24           albastru închis 10 buc

CFNL-3D-26-30-P 400 mm           30 ml              CH 26           roz  10 buc

ambalaj 
intermediar

lungime balon dimensiune culoare

ambalaj vrac: 
40 x 10 buc

cateter Foley
bidirecțional, 100% silicon, steril

caracteristici
•  fabricat din silicon moale și flexibil, care reduce reacția alergică a mucoaselor și 

crește confortul pacientului
•  vârful special netraumatic, moale, rotunjit facilitează introducerea cateterului în 

vezica urinară
•  vârf cu două unghiuri laterale cu margini moi
•  portul universal al cateterului pentru drenarea urinei se potrivește cu conectorii 

standard din pungile de urină
• linie radioopacă pe întreaga lungime a cateterului
• ușor de umplut și de golit, balon rezistent la rupere, cu capacități diferite
• supapă din plastic pentru a asigura etanșeitatea balonului
• dimensiunile CH 6, CH 8, CH 10 prevăzute cu un ghid de nailon pentru a facilita cateterizarea
•  disponibil în versiunea seringă preumplută cu 10 ml apă sterilă cu 10% glicerină pentru sigilarea 

balonului 
• cateter Spigot ambalat separat în interiorul ambalajului
• fără latex, fără ftalați
• de unică folosință
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/ambalaj dublu: intern - folie, extern - hârtie-folie

indicație
• pentru drenarea urinei din vezica urinară
• recomandat pentru pacienții cu cheaguri de sânge sau sedimente în urină

REF ambalaj 
intermediar

lungime balon dimensiune culoare

CFNS-2D-06-03-P                 CFNSG-2D-06-03-P  270 mm 3 ml CH 6 bej 10 buc

CFNS-2D-08-05-P                 CFNSG-2D-08-05-P 270 mm 3-5 ml CH 8 negru 10 buc

CFNS-2D-10-05-P                 CFNSG-2D-10-05-P 270 mm 3-5 ml CH 10 gri 10 buc

CFNS-2D-12-10-P                 CFNSG-2D-12-10-P 400 mm 5-10 ml CH 12 alb 10 buc

CFNS-2D-14-10-P                 CFNSG-2D-14-10-P 400 mm 5-10 ml CH 14 verde 10 buc

CFNS-2D-16-10-P                 CFNSG-2D-16-10-P 400 mm 5-10 ml CH 16 portocaliu 10 buc

CFNS-2D-18-10-P                 CFNSG-2D-18-10-P 400 mm 5-10 ml CH 18 roșu 10 buc

CFNS-2D-20-10-P                 CFNSG-2D-20-10-P 400 mm 5-10 ml CH 20 galben 10 buc

CFNS-2D-22-10-P                 CFNSG-2D-22-10-P 400 mm 5-10 ml CH 22 violet 10 buc

CFNS-2D-24-10-P                 CFNSG-2D-24-10-P 400 mm 5-10 ml CH 24 albastru închis 10 buc

REF cu
seringă preumplută

ambalaj vrac: 
40 x 10 buc
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cateter Foley
tridirecțional, 100% silicon, steril

caracteristici
•  fabricat din silicon moale și flexibil, care reduce reacția alergică a mucoaselor și crește 

confortul pacientului
•  portul universal al cateterului pentru drenarea urinei se potrivește cu conectorii 

standard din pungile de urină
• admisie suplimentară pentru clătirea vezicii urinare
•  vârful special netraumatic, moale, rotunjit facilitează introducerea cateterului în vezica 

urinară
• vârf cu două unghiuri laterale cu margini moi
• linie radioopacă pe întreaga lungime a cateterului
• ușor de umplut și de golit, balon rezistent la rupere 
• supapă din plastic pentru a asigura etanșeitatea balonului
• cateter Spigot ambalat separat în interiorul ambalajului
• fără latex, fără ftalați
• de unică folosință
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/ambalaj dublu: intern - folie, extern - hârtie-folie

indicație
• pentru drenarea urinei din vezica urinară
• recomandat pentru pacienții cu cheaguri de sânge sau sedimente în urină

REF

CFNS-3D-16-30-P 400 mm           30 ml              CH 16           portocaliu                   10 buc

CFNS-3D-18-30-P 400 mm           30 ml              CH 18           roșu                      10 buc

CFNS-3D-20-30-P 400 mm           30 ml              CH 20           galben                      10 buc

CFNS-3D-22-30-P 400 mm           30 ml              CH 22           violet                      10 buc

CFNS-3D-24-30-P 400 mm           30 ml              CH 24           albastru închis           10 buc

ambalaj 
intermediar

lungime balon dimensiune culoare

ambalaj vrac: 
40 x 10 buc

cateter Foley
bidirecțional cu vârf Tiemann
latex acoperit cu silicon, steril 

caracteristici
• fabricat din latex moale și flexibil, rezistent la îndoire și răsucire
•  portul universal al cateterului pentru drenarea urinei se potrivește cu conectorii 

standard din pungile de urină
• vârful angulat face mai ușoară depășirea obstacolelor din tractul urinar
• vârf cu două unghiuri laterale cu margini moi
• suprafață acoperită cu silicon care permite introducerea netraumatică a cateterului
• ușor de umplut și de golit, balon rezistent la rupere 
• supapă din plastic pentru a asigura etanșeitatea balonului
• conține latex, nu conține ftalați
• de unică folosință
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/ambalaj dublu: intern - folie, extern - hârtie-folie

indicație
• pentru drenarea urinei din vezica urinară, în cazul uretrelor îngustate

REF

CFTL-2D-12-10-P 400 mm           5-10 ml              CH 12           alb                      10 buc

CFTL-2D-14-10-P 400 mm           5-10 ml              CH 14           verde                      10 buc

CFTL-2D-16-10-P 400 mm           5-10 ml              CH 16           portocaliu                   10 buc

CFTL-2D-18-10-P 400 mm           5-10 ml              CH 18           roșu                      10 buc

CFTL-2D-20-10-P 400 mm           5-10 ml              CH 20           galben                      10 buc

CFTL-2D-22-10-P 400 mm           5-10 ml              CH 22           violet                      10 buc

CFTL-2D-24-10-P 400 mm           5-10 ml              CH 24           albastru închis           10 buc

CFTL-2D-12-30-P 400 mm           30 ml              CH 12           alb                      10 buc

CFTL-2D-14-30-P 400 mm           30 ml              CH 14           verde                      10 buc

CFTL-2D-16-30-P 400 mm           30 ml              CH 16           portocaliu                   10 buc

CFTL-2D-18-30-P 400 mm           30 ml              CH 18           roșu                      10 buc

CFTL-2D-20-30-P 400 mm           30 ml              CH 20           galben                      10 buc

ambalaj 
intermediar

lungime balon dimensiune culoare

ambalaj vrac: 
40 x 10 buc
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cateter Pezzer
latex acoperit cu silicon, steril 

caracteristici
• fabricat din latex moale și flexibil, acoperit cu silicon, rezistent la îndoire și răsucire
• vârful special netraumatic, moale, rotunjit facilitează introducerea cateterului în vezica urinară
• vârf cu trei unghiuri laterale cu margini moi
• conține latex, nu conține ftalați
• de unică folosință
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/ambalaj dublu: intern - folie, extern - hârtie-folie

indicație
•  pentru asigurarea drenajului urinar adecvat direct din vezica urinară sau rinichi în cazul pacienților 

după proceduri chirurgicale
•  introdus prin plaga chirurgicală, se utilizează pentru drenajul urinar permanent, facilitând 

vindecarea plăgii

ambalaj vrac: 
40 x 10 buc

REF

CP-12-40          400 mm              CH 12  10 buc

CP-14-40          400 mm              CH 14  10 buc

CP-16-40          400 mm              CH 16  10 buc

CP-18-40          400 mm              CH 18  10 buc

CP-20-40          400 mm              CH 20  10 buc

CP-22-40          400 mm              CH 22  10 buc

CP-24-40          400 mm              CH 24  10 buc

CP-26-40          400 mm              CH 26  10 buc

CP-28-40          400 mm              CH 28  10 buc

CP-30-40          400 mm              CH 30  10 buc

CP-32-40          400 mm              CH 32  10 buc

CP-34-40          400 mm              CH 34  10 buc

CP-36-40          400 mm              CH 36  10 buc

CP-38-40          400 mm              CH 38  10 buc

CP-40-40          400 mm              CH 40  10 buc

dimensiune ambalaj 
intermediar

lungime

cateter Nelaton
steril

caracteristici
• fabricat din PVC moale și flexibil, rezistent la îndoire și răsucire
• vârful special netraumatic, moale, rotunjit facilitează introducerea cateterului în vezica urinară
• vârf cu două unghiuri laterale cu margini moi
• tub transparent care permite inspectarea vizuală a urinei excretate
•  conectori codificați cu culori pentru recunoașterea dimensiunii, identificarea numerică 

a dimensiunii pe ambalaj  
• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie

indicație
• pentru drenarea urinei din vezica urinară

REF

CN-06-40          400 mm               CH 6                     verde deschis          50 buc

CN-08-40          400 mm               CH 8                     albastru          50 buc

CN-10-40          400 mm               CH 10                     negru          50 buc

CN-12-40          400 mm               CH 12                     alb           50 buc

CN-14-40          400 mm               CH 14                     verde          50 buc

CN-16-40          400 mm               CH 16                     portocaliu          50 buc

CN-18-40          400 mm               CH 18                     roșu           50 buc

CN-20-40          400 mm               CH 20                     galben          50 buc

CN-22-40          400 mm               CH 22                     violet          50 buc

CN-24-40          400 mm               CH 24                     albastru închis          50 buc

dimensiune ambalaj 
intermediar

lungime culoare

ambalaj vrac: 
10 x 50 buc
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cateter Tiemann
steril

caracteristici
• fabricat din PVC moale și flexibil, rezistent la îndoire și răsucire
• vârful special netraumatic, moale, rotunjit facilitează introducerea cateterului în vezica urinară
• vârf cu două unghiuri laterale cu margini moi
• vârf angulat în formă de con, înclinat la un unghi de 45°
• tub transparent care permite inspectarea vizuală a urinei excretate
•  conectori codificați cu culori pentru recunoașterea dimensiunii, identificarea numerică a dimensiunii 

pe ambalaj  
• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie

indicație
• pentru drenarea urinei din vezica urinară, în cazul uretrelor îngustate

REF

CT-08-40                400 mm CH 8 albastru          60 buc  10 x 60 buc

CT-10-40                400 mm CH 10 negru          60 buc  10 x 60 buc

CT-12-40                400 mm CH 12 alb          50 buc  10 x 50 buc

CT-14-40                400 mm CH 14 verde          50 buc  10 x 50 buc

CT-16-40                400 mm CH 16 portocaliu          50 buc  10 x 50 buc

CT-18-40                400 mm CH 18 roșu          40 buc  10 x 40 buc

CT-20-40                400 mm CH 20  galben          40 buc  10 x 40 buc

CT-22-40                400 mm CH 22 violet          40 buc  10 x 40 buc

CT-24-40                400 mm CH 24 albastru închis         40 buc  10 x 40 buc

ambalaj 
intermediar

lungime dimensiune culoare vrac
ambalaj

pungă pentru urină
steril

caracteristici
• pungă fără latex de 2.000 ml, fabricată din PVC cu grosimea de 0,22 mm (perete dublu)
• PVC dublu sigilat pentru protecție maximă împotriva ruperii pungii
• supapă eficientă anti-retur   
• supapă T etanșă, care poate fi acționată ușor cu o mână  
• tub de conectare cu conector universal în trepte, lungimea standard a tubului de 90 cm și 150 cm
• tub fabricat din material rezistent la îndoire și răsucire, care asigură un flux de urină liber și eficient
• gradație precise, ușor de citit (la fiecare 100 ml), adecvată pentru măsurarea diurezei
• orificii consolidate pentru agățat, potrivite pentru agățătoarele standard  
• perete posterior alb, care face urina ușor de observat  
• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/folie

indicație
• pentru colectarea extracorporală a urinei pe 24 de ore și a altor fluide corporale
• durata maximă de utilizare - 24 ore

ambalaj vrac: 
25 x 10 buc

REF

WMD2000-90                 2.000 ml                      90 cm 10 buc

WMD2000-150                 2.000 ml                      150 cm 10 buc

lungime
tub

ambalaj 
intermediar

capacitate
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pungă pentru urină
cu port pentru probe, sterilă

caracteristici
• pungă fără latex de 2.000 ml, fabricată din PVC cu grosimea de 0,40 mm (perete dublu)
• supapă eficientă anti-retur   
• supapă T etanșă, care poate fi acționată ușor cu o mână  
•  tub de conectare cu conector universal în trepte, lungimea standard a tubului de 120 cm (alte lungimi 

disponibile: 90 cm, 150 cm)
• tub fabricat din material rezistent la îndoire și răsucire, care asigură un flux de urină liber și eficient
• port auto-filetant pentru prelevarea probelor
•  gradație precisă, ușor de citit, adecvată pentru măsurarea diurezei, cu o precizie ridicată a măsurării 

de la 25 ml, la fiecare 50 ml de la 50 ml la 200 ml și la fiecare 100 ml până la 2.000 ml 
• orificii consolidate pentru agățat, potrivite pentru agățătoarele standard
• perete posterior alb, care face urina ușor de observat  
• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie

indicație
• pentru colectarea extracorporală a urinei și a altor fluide corporale
• durata maximă de utilizare - 7 zile

ambalaj vrac: 
10 x 10 buc

REF

WMT2000-90           2.000 ml                         90 cm 10 buc

WMT2000-120           2.000 ml                         120 cm 10 buc

WMT2000-150           2.000 ml                         150 cm 10 buc

lungime
tub

ambalaj 
intermediar

capacitate

pungă pentru urină
cu port pentru urină 2W, sterilă

caracteristici
• pungă fără latex de 2.000 ml, fabricată din PVC de grad medical 
• perete posterior alb, care face urina ușor de observat 
• supapă eficientă anti-retur
•  supapă T etanșă, care poate fi acționată ușor cu o mână și care poate fi pliată și introdusă într-o 

carcasă dură
• cameră de picurare tip Pasteur, care asigură o barieră de aer „uscat”
•  două filtre de aer hidrofobe (în pungă și cameră), care împiedică aspirarea, echilibrând presiunea din 

interiorul sistemului
•  tub de 120 cm lungime, cu diametru mare, asigurând un flux urinar liber și eficient, cu un conector 

universal în trepte
• port auto-filetant pentru prelevarea probelor la capătul tubului
• tub prevăzut cu o clemă glisantă și un pin de fixare pentru stabilizarea tubului
•  în locul în care tubul se conectează la cameră, un element suplimentar de ranforsare previne îndoirea 

și răsucirea tubului
•  gradație precisă, ușor de citit, adecvată pentru măsurarea diurezei, cu o precizie ridicată a măsurării, 

la fiecare 25 ml de la 25 ml la 100 ml și la fiecare 100 ml de la 100 ml până la 2.000 ml
• etichetă cu detaliile pacientului și data 
• sistem universal de agățătoare integrat care se potrivește cu șinele rotunde și pătrate ale patului
• fixare suplimentară cu un fir
• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie

indicație
• dispozitivul este destinat colectării urinei timp de 14 zile, în sistem închis

ambalaj vrac: 
40 buc

REF

WM2T2000-120       2.000 ml                         120 cm

lungime
tub

no
u
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pungă pentru clismă
steril

caracteristici
• pungă cu o capacitate de 1750 ml, cu două orificii pentru agățare
• produsă din PVC medical 
• gradată de la 50 ml la 1750 ml   
• gradație liniară la fiecare 100 ml, gradație digitală la fiecare 200 ml 
•  tub cu lungimea de 150 cm, cu o clemă glisantă, încheiat cu un orificiu 

netraumatic și un orificiu lateral  
• tubul este securizat cu un capac  
•  partea superioară a pungii este ranforsată cu o clapetă suplimentară, care 

stabilizează admisia în timpul umplerii cu lichid  
• clapeta este prevăzută cu o supapă anti-retur 
• de unică folosință 
• fără latex 
• sterilizat cu EO 
• ambalaj: 1 buc/folie

indicație
•  pungă care permite introducerea lichidului în intestinul gros prin anus 

pentru eliminarea materiilor fecale și pentru stimularea mișcării peristaltice 
a intestinului

REF

WLS
ambalaj vrac: 

150 x 1 buc

suport pungă pentru urină
nesteril

caracteristici
• din plastic rezistent și durabil  
• clemă specială care împiedică îndoirea tubului  
• potrivit cu șinele rotunde și pătrate ale patului  
• două mânere pe fiecare latură pentru agățarea pungilor de urină de diverse dimensiuni  
• numele producătorului amplasat de dispozitiv  
• fără latex, fără ftalați
• nesteril

indicație
• pentru agățarea pungilor standard pentru colectarea urinei

REF

WNM01                50 buc
ambalaj vrac: 

4 x 50 buc

pungă pentru urină pentru prelevarea probelor
steril

caracteristici
• pungă fără latex cu o capacitate de 100 ml, dimensiunea 19 cm x 7 cm
• fabricată din folie PE delicată, durabilă
• gradație ușor de citit, adecvată pentru măsurarea diurezei, foarte precisă - la fiecare 10 ml  
• porțiunea adezivă a pungii acoperită cu adeziv antialergic, de calitate ridicată  
•  garnitură suplimentară din spumă antialergică care protejează împotriva lipirii peretelui pungii, datorită căreia 

este posibil fluxul liber al urinei  
• de unică folosință  
• fără latex, fără ftalați
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/folie

indicație
• pentru colectarea urinei la sugari și copii mici 

ambalaj vrac: 
25 x 100 buc

REF

WMCH-001          100 ml               pentru băieți                    cu burete      100 buc

WMCH-002          100 ml               pentru băieți                    fără burete      100 buc

WMDZ-001          100 ml               pentru fete                         cu burete      100 buc

WMDZ-002          100 ml               pentru fete                        fără burete      100 buc

scop ambalaj 
intermediar

capacitate versiune

no
u
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pungă pentru clismă
nesteril

caracteristici
• pungă cu o capacitate de 1500 ml, cu un orificiu pentru agățare
• produsă din PVC medical  
• gradată digital la fiecare 250 ml  
•  tub cu lungimea de 115 cm, cu o clemă glisantă, încheiat cu un orificiu netraumatic și 

un orificiu lateral 
• capătul lubrifiat al tubului securizat cu capac 
• de unică folosință 
• fără latex 
• nesteril

indicație
•  pungă care permite introducerea lichidului în intestinul gros prin anus pentru 

eliminarea materiilor fecale și pentru stimularea mișcării peristaltice a intestinului

REF

WLN
ambalaj vrac: 

100 buc

set pentru clismă
nesteril

caracteristici
• pungă cu o capacitate de 1500 ml, cu un orificiu pentru agățare
• produsă din PVC medical  
• gradată digital la fiecare 250 ml  
•  tub cu lungimea de 115 cm, cu o clemă glisantă, încheiat cu un orificiu netraumatic și 

un orificiu lateral 
• capătul lubrifiat al tubului securizat cu capac  
• câmp 42 cm x 45 cm 
• săpun lichid (9 ml)   
• mănuși PE - 1 pereche 
• de unică folosință 
• fără latex
• nesteril 
• ambalaj: 1 set/folie

indicație
•  set care permite introducerea lichidului în intestinul gros prin anus pentru eliminarea 

materiilor fecale și pentru stimularea mișcării peristaltice a intestinului

REF

ZLN
ambalaj vrac: 

50 x 1 set

no
u

no
u
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mască de oxigen
cu tub, sterilă 

caracteristici
• din PVC transparent, netoxic  
• placă metalică ajustabilă pentru nas și dispozitiv de fixare din cauciuc
• prevăzută cu un tub lung de 210 cm (+/- 5%) cu conectori universali  
• tub cu secțiune în formă de stea, rezistent la îndoire  
• conector rotativ care permite ajustarea la poziția pacientului  
• de unică folosință  
• fără latex
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
•  conceput pentru furnizarea oxigenului cu o reglare exactă a concentrației, pentru 

o concentrație de oxigen medie

ambalaj vrac: 
50 x 1 buc

REF

MTS-S          210 cm +/- 5% S

MTS-M          210 cm +/- 5% M

MTS-L          210 cm +/- 5% L

MTS-XL          210 cm +/- 5% XL

dimensiunelungime
tub

mască fără re-inspirare 
cu tub, sterilă

caracteristici
• din PVC transparent, netoxic  
• placă metalică ajustabilă pentru nas și dispozitiv de fixare din cauciuc
• prevăzută cu un tub lung de 210 cm (+/- 5%) cu conectori universali  
• tub cu secțiune în formă de stea, rezistent la îndoire  
• rezervor de oxigen de 1.000 ml
• conector rotativ care permite ajustarea la poziția pacientului 
• supape de silicon pe conector și orificiile de ventilație
• de unică folosință  
• fără latex
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
•  conceput pentru furnizarea oxigenului cu o reglare exactă a concentrației, pentru 

o concentrație de oxigen ridicată

ambalaj vrac: 
50 x 1 buc

REF

MTW-S          210 cm +/- 5% S

MTW-M          210 cm +/- 5% M

MTW-L          210 cm +/- 5% L

MTW-XL          210 cm +/- 5% XL

dimensiunelungime
tub
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mască nebulizator 
cu tub, sterilă

caracteristici
• din PVC transparent, netoxic  
• placă metalică ajustabilă pentru nas și dispozitiv de fixare din cauciuc
• prevăzută cu un tub lung de 210 cm (+/- 5%) cu conectori universali  
• tub cu secțiune în formă de stea, rezistent la îndoire
• 8 ml nebulizator (gradație la fiecare 1 ml)
• dimensiunea medie a moleculei la un debit de 6l / min - 3,23 μm
• de unică folosință  
• fără latex
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
•  entru producerea de aerosoli care conțin medicament nebulizat, care poate fi 

administrat direct în sistemul respirator pe măsură ce pacientul respiră

ambalaj vrac: 
50 x 1 buc

REF

MTN-S          210 cm +/- 5% S

MTN-M          210 cm +/- 5% M

MTN-L          210 cm +/- 5% L

MTN-XL          210 cm +/- 5% XL

dimensiunelungime
tub

mască cu supape multiple 
cu tub, sterilă

caracteristici
• din PVC transparent, netoxic  
• placă metalică ajustabilă pentru nas și dispozitiv de fixare din cauciuc
• prevăzută cu un tub lung de 210 cm (+/- 5%) cu conectori universali  
• tub cu secțiune în formă de stea, rezistent la îndoire
•  prevăzut cu 2 jeturi - alb pentru a seta concentrația de debit mediu (35%, 

40% și 50%) și verde pentru a seta concentrația scăzută (24%, 28% și 30%)
• de unică folosință  
• fără latex
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/folie 

indicație
•  conceput pentru furnizarea oxigenului cu o reglare exactă a concentrației, 

indiferent de modul de respirație al pacientului

ambalaj vrac: 
100 x 1 buc

REF

MTDV-L          210 cm +/- 5% L

MTDV-XL          210 cm +/- 5% XL

dimensiunelungime
tub
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canulă de oxigen nazală
steril

caracteristici
• produsă din PVC medical  
• vârfuri foarte moi cu margini moi   
• fixare sub bărbie cu un inel de reglare moale, glisant  
• distanțare diferită a părții nazale a canulei, în funcție de dimensiune   
• conector universal compatibil cu orice sursă de oxigen   
• tub cu secțiune în formă de stea, rezistent la îndoire  
•  disponibil în 3 dimensiuni: pentru adulți, pentru copii și pentru sugari cu tub lung de 

140 cm, 200 cm, 300 cm și 500 cm
• de unică folosință
• fără latex  
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/folie 

indicație
• conceput pentru administrarea oxigenului prin nas

tub de oxigen
steril

caracteristici
• din PVC transparent, netoxic  
•  tub cu secțiune în formă de stea, rezistent la îndoire, cu benzi de ranforsare pe 

întreaga lungime
•  conectori standardizați la capătul tubului, care permit conectarea la dispozitivele de 

oxigen
• de unică folosință
• fără latex  
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
•  pentru transportarea oxigenului de la o sursă de oxigen la alta dispozitiv medical 

pentru administrarea de oxigen, de ex. mască de oxigen

REF

DT2100          210 cm +/- 2% 100 x 1 buc

DT4260          426 cm +/- 2% 50 x 1 buc

DT7620          762 cm +/- 2% 25 x 1 buc

vrac
ambalaj

lungime
tub

REF

CTNN-200          200 cm               pentru sugari 25 buc       10 x 25 buc

CTNZ-200          200 cm               pentru copii 25 buc       10 x 25 buc

CTND-140          140 cm               pentru adulți 30 buc       10 x 30 buc

CTND-200          200 cm               pentru adulți 25 buc       10 x 25 buc

CTND-300          300 cm               pentru adulți 15 buc       10 x 15 buc

CTND-500          500 cm               pentru adulți 10 buc       10 x 10 buc

scop vrac
ambalaj

lungime
tub

ambalaj 
intermediar
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nebulizator
cu piesă pentru gură și tub, steril 

caracteristici
• din PVC transparent, netoxic
• tub cu secțiune în formă de stea, rezistent la îndoire
• nebulizator de 15 ml (gradație la 2, 4, 6, 9, 12, 15 ml)
• componentele setului: nebulizator, tub, piesă de gură
• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/folie 

indicație
•  pentru producerea de aerosoli care conțin medicament nebulizat, care poate fi 

administrat direct în sistemul respirator pe măsură ce pacientul respiră

REF

NUD          210 cm +/- 5%

lungime
tub

ambalaj vrac: 
50 x 1 buc

nebulizator
cu adaptor T, piesă pentru gură, 
tub ondulat și tub, steril

caracteristici
• din PVC transparent, netoxic
• tub cu secțiune în formă de stea, rezistent la îndoire
• nebulizator 20 ml (gradație la fiecare 2 ml)
•  componentele setului: nebulizator, tub, adaptor T, piesă pentru gură și tub ondulat 

de 15 cm
• diametrul adaptorului T: 22f/22f
• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/folie 

indicație
•  pentru producerea de aerosoli care conțin medicament nebulizat, care poate fi 

administrat direct în sistemul respirator pe măsură ce pacientul respiră

REF

NUT          210 cm +/- 5%

lungime
tub

ambalaj vrac: 
100 x 1 buc
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mască laringiană
PVC, sterilă

caracteristici
• produsă din PVC medical
• corp mască elastic cu descriere (dimensiune, volum manșetă, greutatea sugerată a pacientului)
• formă eliptică, manșetă de etanșare flexibilă și conector universal, transparent: 15 mm
• protecția cu cod de culoare a supapei permite recunoașterea rapidă a dimensiunii 
• versiunea cu seringă și cu lubrifiant conține în ambalaj: 
    -  lubrifiant (ulei de metilsilicon), care permite hidratarea suprafeței exterioare a manșetei înainte 

de introducere
    -  seringă luer ambalată, care permite umplerea manșetei cu cantitatea minimă de aer necesară 

pentru a asigura o etanșare eficientă
• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/blister rigid

indicație
•  dispozitivul introdus în gură, până în partea posterioară a gâtului, formează o garnitură deasupra 

epiglotei pentru:
    - protejarea directă a permeabilității căilor respiratorii ale pacientului 
    - ventilație artificială și în timpul resuscitării cardiopulmonare 
    -  menținerea permeabilității căilor respiratorii în: proceduri chirurgicale scurte, fără a fi nevoie 

de relaxare musculară, atunci când intubația endotraheală nu este necesară și sub anestezie 
pentru procedurile de diagnostic

REF

MKPL-10              1 roz          ≤ 5 kg                  10 ml                     4 ml  10 buc

MKPL-15              1,5 portocaliu          5-10 kg                  10 ml                     7 ml  10 buc

MKPL-20              2 verde închis          10-20 kg                  10 ml                     10 ml 10 buc

MKPL-25              2,5 maro          20-30 kg                  20 ml                     14 ml 10 buc

MKPL-30              3 verde          30-50 kg                  30 ml                     20 ml 10 buc

MKPL-40              4 violet          50-70 kg                  30 ml                     30 ml 10 buc

MKPL-50              5 albastru închis         70-100 kg                  30 ml                     40 ml 10 buc

max.
umflare

dimensiune greutate
pacient

capacitate
seringă

ambalaj 
intermediar

ambalaj vrac: 
5 x 10 buc

REF

MKP-10              1 roz          ≤ 5 kg                   4 ml              10 buc

MKP-15              1,5 portocaliu          5-10 kg                   7 ml              10 buc

MKP-20              2 verde închis          10-20 kg                   10 ml              10 buc

MKP-25              2,5 maro          0-30 kg                   14 ml              10 buc

MKP-30              3 verde          30-50 kg                   20 ml              10 buc

MKP-40              4 violet          50-70 kg                   30 ml              10 buc

MKP-50              5 albastru închis        70-100 kg                   40 ml              10 buc

max.
umflare

dimensiune greutate
pacient

ambalaj 
intermediar

cu seringă și lubrifiant

mască laringiană
silicon, sterilă

caracteristici
• din silicon biocompatibil, care asigură flexibilitatea excelentă a dispozitivului
• corp mască elastic cu descriere (dimensiune, volum manșetă, greutatea sugerată a pacientului)
• formă eliptică, manșetă de etanșare flexibilă și conector universal, transparent: 15 mm
• de unică folosință
• fără latex, fără ftalați
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie

indicație
•  dispozitivul introdus în gură, până în partea posterioară a gâtului, formează o garnitură 

deasupra epiglotei pentru:
    - protejarea directă a permeabilității căilor respiratorii ale pacientului 
    - ventilație artificială și în timpul resuscitării cardiopulmonare 
    -  menținerea permeabilității căilor respiratorii în: proceduri chirurgicale scurte, fără a fi nevoie 

de relaxare musculară, atunci când intubația endotraheală nu este necesară și sub anestezie 
pentru procedurile de diagnostic

REF

MKS-10              1                  ≤ 5 kg  4 ml              10 buc

MKS-15              1,5                  5-10 kg 7 ml              10 buc

MKS-20              2                  10-20 kg 10 ml              10 buc

MKS-25              2,5                  20-30 kg 14 ml              10 buc

MKS-30              3                  30-50 kg 20 ml              10 buc

MKS-40              4                  50-70 kg 30 ml              10 buc

MKS-50              5                  70-100 kg 40 ml              10 buc

max.
umflare

dimensiune greutate
pacient

ambalaj 
intermediar

ambalaj vrac: 
10 x 10 buc

culoarea 
protecției supapei

culoarea 
protecției supapei
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tub endotraheal 
fără manșete, steril

caracteristici
• din PVC flexibil 
• linie radioopacă pe întreaga lungime a tubului 
• prevăzut cu orificiu Murphy lateral  
• gradație la fiecare 1 cm 
• marcaj de adâncime dublu pentru a controla poziția tubului  
• dimensiunea tubului marcată în 3 locuri (pe conector și în două locuri pe tub)  
• conector detașabil cu diametrul exterior de 15 mm 
• de unică folosință
• fără latex 
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
• pentru intubare orală și nazală 
• introdus în trahee pentru a preveni obstrucția căilor respiratorii și insuficiența respiratorie

ambalaj vrac: 
10 x 20 buc

RIB-20          I.D. (mm) 2,0 20 buc

RIB-25          I.D. (mm) 2,5 20 buc

RIB-30          I.D. (mm) 3,0 20 buc

RIB-35          I.D. (mm) 3,5 20 buc

RIB-40          I.D. (mm) 4,0 20 buc

RIB-45          I.D. (mm) 4,5 20 buc

RIB-50          I.D. (mm) 5,0 20 buc

RIB-55          I.D. (mm) 5,5 20 buc

RIB-60          I.D. (mm) 6,0 20 buc

RIB-65          I.D. (mm) 6,5 20 buc

RIB-70          I.D. (mm) 7,0 20 buc

RIB-75          I.D. (mm) 7,5 20 buc

RIB-80          I.D. (mm) 8,0 20 buc

RIB-85          I.D. (mm) 8,5 20 buc

RIB-90          I.D. (mm) 9,0 20 buc

RIB-95          I.D. (mm) 9,5 20 buc

RIB-100          I.D. (mm) 10,0 20 buc

ambalaj 
intermediar

dimensiune

stilet de intubație
steril

caracteristici
• din aluminiu acoperit cu PVC  
• material special pentru rigiditate și flexibilitate  
• destinat utilizării în intubațiile dificile
• marcaje de dimensiune și diametru
• de unică folosință  
• fără latex  
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie 

indicație
• permite realizarea curbării potrivite a tubului endotraheal  
•  introdus în tubul endotraheal facilitează intubația în cazuri de rutină și dificile, când 

orificiul de intrare laringian nu este vizibil

REF

PRI-06        6 Fr             2,0 mm                    310 mm (±10) de la 2,0 la 4,0           50 buc                  10 x 50 buc

PRI-10        10 Fr             3,3 mm                    390 mm (±10) de la 4,5 la 6,5           50 buc                  10 x 50 buc

PRI-14        14 Fr             4,7 mm                    390 mm (±10) de la 7,0 la 10,0        40 buc                  10 x 40 buc

lungimedimensiune diametru ambalaj 
intermediar

tub endotraheal
I.D.

vrac
ambalaj
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tub endotraheal 
cu manșete, steril

caracteristici
• din PVC flexibil 
• prevăzut cu orificiu Murphy lateral și linie radioopacă pe întreaga lungime a tubului 
• gradație la fiecare 1 cm, marcaj de adâncime dublu pentru a controla poziția tubului 
• manșetă cu presiune scăzută și volum mare 
• dimensiunea tubului marcată în 4 locuri (pe conector, pe balonul pilot și în două locuri pe tub)  
• conector detașabil cu diametrul exterior de 15 mm 
• balon pilot cu indicarea LOTULUI și dimensiunii
• de unică folosință
• fără latex 
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie

indicație
• pentru intubare orală și nazală 
• introdus în trahee pentru a preveni obstrucția căilor respiratorii și insuficiența respiratorie

ambalaj vrac: 
10 x 20 buc

REF

RIM-30          I.D. (mm) 3,0 20 buc

RIM-35          I.D. (mm) 3,5 20 buc

RIM-40          I.D. (mm) 4,0 20 buc

RIM-45          I.D. (mm) 4,5 20 buc

RIM-50          I.D. (mm) 5,0 20 buc

RIM-55          I.D. (mm) 5,5 20 buc

RIM-60          I.D. (mm) 6,0 20 buc

RIM-65          I.D. (mm) 6,5 20 buc

RIM-70          I.D. (mm) 7,0 20 buc

RIM-75          I.D. (mm) 7,5 20 buc

RIM-80          I.D. (mm) 8,0 20 buc

RIM-85          I.D. (mm) 8,5 20 buc

RIM-90          I.D. (mm) 9,0 20 buc

RIM-95          I.D. (mm) 9,5 20 buc

RIM-100          I.D. (mm) 10,0 20 buc

ambalaj 
intermediar

dimensiune

tub endotraheal armat 
cu manșete, steril

caracteristici
• din PVC flexibil 
• ranforsare în peretele întregului tub
• prevăzut cu orificiu Murphy lateral și linie radioopacă pe întreaga lungime a tubului
• gradație la fiecare 1 cm, marcaj de adâncime dublu pentru a controla poziția tubului 
• dimensiunea tubului marcată în 4 locuri (pe conector, pe balonul pilot și în două locuri pe tub)  
• conector detașabil cu diametrul exterior de 15 mm 
• de unică folosință
• fără latex 
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie

indicație
• pentru intubare orală și nazală 
• introdus în trahee pentru a preveni obstrucția căilor respiratorii și insuficiența respiratorie
•  pentru intubația pacientului într-o poziție neobișnuită, cu un risc ridicat de îndoire a tubului 

endotraheal

ambalaj vrac: 
10 x 10 buc

REF

RIMZP-30          I.D. (mm) 3,0 10 buc

RIMZP-35          I.D. (mm) 3,5 10 buc

RIMZP-40          I.D. (mm) 4,0 10 buc

RIMZP-45          I.D. (mm) 4,5 10 buc

RIMZP-50          I.D. (mm) 5,0 10 buc

RIMZP-55          I.D. (mm) 5,5 10 buc

RIMZP-60          I.D. (mm) 6,0 10 buc

RIMZP-65          I.D. (mm) 6,5 10 buc

RIMZP-70          I.D. (mm) 7,0 10 buc

RIMZP-75          I.D. (mm) 7,5 10 buc

RIMZP-80          I.D. (mm) 8,0 10 buc

RIMZP-85          I.D. (mm) 8,5 10 buc

RIMZP-90          I.D. (mm) 9,0 10 buc

RIMZP-95          I.D. (mm) 9,5 10 buc

RIMZP-100          I.D. (mm) 10,0 10 buc

ambalaj 
intermediar

dimensiune
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suport tub endotraheal
steril

caracteristici
• din materiale de calitate ridicată
•  elemente de fixare universale Velcro care permit fixarea rapidă și eficientă a suportului 

în jurul capului
•  mânerul ajustabil permite fixarea ușoară și rapidă a tubului endotraheal de orice 

dimensiune  
•  designul special al piesei pentru gură previne traumele pacientului sau deteriorarea 

tubului (prin mușcare)  
•  orificiul suplimentar permite aspirarea chimului, a salivei și a sângelui din cavitatea 

bucală
• de unică folosință  
• fără latex, fără ftalați
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie  

indicație
• pentru stabilizarea poziției tubului endotraheal după introducerea acestuia în trahee

ambalaj vrac: 
100 x 1 buc

REF

SRI-N fixare orizontală albastru-roșu

SRI-A fixare verticală verde

culoareversiune

tub de traheostomie
cu manșete, steril

caracteristici
• din PVC medical, flexibil 
• conector pivotant de 15 mm
•  suporturi pentru gât flexibile cu fante pentru introducerea benzilor pentru a asigura 

poziția tubului
• manșetă moale, cu presiune redusă, cu pereți subțiri
• balonul pilot în culori contrastante indică în mod clar nivelul de umflare a manșetei
• 2 benzi de fixare protejate cu folie
• marcarea clară a dimensiunii pe suporturile pentru gât
• vârf netraumatic, moale, rotunjit, canulă rotunjită 
• linie radioopacă 
• prevăzut cu obturator
• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/blister rigid

indicație
• pentru a controla căile respiratorii ale pacienților după traheostomie
•  introdus în căile respiratorii printr-o incizie chirurgicală a peretelui frontal traheal 

pentru a permite ventilația 
• asigură respirație liberă ocolind nasul, gâtul și laringele 

ambalaj vrac: 
10 x 10 buc

REF

RTM-40          4,0  10 buc

RTM-45          4,5  10 buc

RTM-50          5,0  10 buc

RTM-60          6,0  10 buc

RTM-65          6,5  10 buc

RTM-70          7,0  10 buc

RTM-75          7,5  10 buc

RTM-80          8,0  10 buc

RTM-85          8,5  10 buc

RTM-90          9,0  10 buc

RTM-95          9,5  10 buc

RTM-100          10,0  10 buc

ambalaj 
intermediar

dimensiune
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circuit respirator cu două brațe
steril

caracteristici
• din material EVA de calitate, fără PVC
•  conectorul universal 15F/22M și 22F se potrivește cu produsele și dispozitivele 

compatibile pentru ventilație mecanică sau aparatul de anestezie 
• brațe extensibile cu lungimea maximă de 160 cm  
•  lungimea ajustabilă a circuitului care permite reglarea lungimii sistemului respirator și 

optimizarea spațiului mort 
• prevăzut cu pungă de respirație fără latex: 3l (pentru adulți) sau 1l (pentru copii) 
• tub extensibil suplimentar, lungime: 100 cm  
• margine cu port de blocare luer 
• de unică folosință
• fără latex, fără ftalați
• sterilizat cu EO 
• ambalaj: 1 buc/folie 

indicație
• pentru ventilația mecanică a pacientului 
•  permite transportul amestecului respirator de la echipament (ventilator, aparat de 

anestezie) la dispozitivul de protecție respiratorie (de exemplu, tubul traheal, masca de 
traheostomie) și invers

ambalaj vrac: 
40 x 1 buc

REF

OBWD-1601L           pentru copii 1 litru

OBWD-1603L           pentru adulți 3 litri

capacitate
pungă

scop

caracteristici
• versiune standard din PVC medical 
• versiune extensibilă din material EVA de calitate, fără PVC și fără ftalați 
• conectorul universal 15F/22M - 15M se potrivește cu produsele compatibile 
•  versiune extensibilă caracterizată prin memorarea formei și prin capacitatea de 

a controla poziția conectorului
• conector dublu pivotant pentru cot 
• port pentru aspirație și bronhoscop securizat cu opritor 
• disponibil în versiunile: standard și extensibilă 
• de unică folosință 
• fără latex 
• sterilizat cu EO 
• ambalaj: 1 buc/hârtie-folie

indicație
•  utilizat pentru a conecta tubul de traheostomie sau tubul endotraheal cu circuitul 

respirator al dispozitivului de ventilație 
•  asigură o mai mare mobilitate și rotație a conexiunii, sporind confortul și siguranța 

pacientului

garnitură cateter/
conector dublu pivotant
steril

ambalaj vrac: 
250 x 1 buc

REF

PM-15          standard  15 cm

PMR-15          extensibil 9-18 cm

lungimeversiune
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cale respiratorie orofaringiană/cale 
respiratorie Guedel
steril

caracteristici
• din PE (polietilenă) de calitate ridicată, fără PVC 
•  curba anatomică distinctă a tubului căilor respiratorii permite deschiderea căilor 

respiratorii superioare și fluxul liber de gaze anestezice, aer
• dimensiuni cu coduri de culori   
• marcajul numeric al dimensiunii pe calea respiratorie  
• de unică folosință  
• fără latex, fără ftalați
• sterilizat cu EO  
• ambalaj: 1 buc/folie

indicație
•  utilizat în timpul procedurilor de ventilație artificială pentru a asigura permeabilitatea 

căilor respiratorii 
•  ca instrument pentru paramedici pentru a ajuta la gestionarea căilor respiratorii în caz 

de accident, ceea ce crește eficiența operațiunii de salvare 
• facilitează stabilizarea tubului endotraheal și îl protejează împotriva mușcării

ambalaj vrac: 
100 x 1 buc

REF

RG-40                 40 mm                     000  roz

RG-50                 50 mm                     00  albastru închis

RG-60                 60 mm                     0  negru

RG-70                 70 mm                     1  alb

RG-80                 80 mm                     2  verde

RG-90                 90 mm                     3  galben

RG-100                 100 mm                   4  roșu

RG-110                 110 mm                   5  albastru

RG-120                 120 mm                   6  portocaliu

număr culoaredimensiune

mască de anestezie cu pernă de aer
nesteril

caracteristici
•  datorită calității ridicate a materialelor utilizate, ventilația se efectuează netraumatic și 

în siguranță pentru pacient
•  manșetă gonflabilă de formă anatomică, asigură etanșeitatea perfectă a măștii cu 

presiune minimă
•  dispozitivul, atunci când este aplicat pe față, acoperă strâns gura și nasul pacientului 

fără a comprima ochii
• învelișul transparent asigură observarea vizuală continuă a pacientului
• inele de fixare codificate prin culori, pentru recunoașterea ușoară a dimensiunii
• inelul de fixare poate fi îndepărtat când nu este necesar
•  gama de dimensiuni complete permite alegerea corectă a dimensiunii măștii în funcție 

de vârsta pacientului
•  toate dimensiunile sunt prevăzute cu supapă de fixare gonflabilă, pentru a regla 

cantitatea de aer pentru cea mai bună pernă, adecvată cu fața pacientului
• de unică folosință
• fără latex, fără ftalați
• nesteril
• ambalaj: 1 buc/folie

indicație
• destinat administrării unui amestec de gaze prin dispozitive pentru ventilație artificială
•  permite efectuarea procedurilor medicale, inclusiv ventilația artificială, administrarea 

de gaze anestezice și efectuarea tratamentului de urgență pentru un pacient inconștient

ambalaj vrac: 
100 x 1 buc

REF

MAP-0                 0                 nou-născuți                  -

MAP-1                 1                 sugari                   -

MAP-2                 2                 pediatric                  galben

MAP-3                 3                 adult S                  verde

MAP-4                 4                 adult M                  roșu

MAP-5                 5                 adult L                  albastru

vârsta pacientului/
dimensiune

culoaredimensiune
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Canulă de aspirație chirurgicală Yankauer
standard, sterilă

caracteristici
• complet transparentă pentru a putea observa secreția aspirată în întregime
•  mânerul ușor și perfect echilibrat asigură un confort ridicat al intervenției și reduce 

oboseala mâinilor
•  suprafața interioară perfect netedă împiedică blocarea sau retenția conținutului 

aspirat, asigurând un flux corect și optim
•  canulă cu curbură dublă
• patru orificii laterale, care împiedică lipirea vârfului de țesuturi și un orificiu central
•  conectorul universal în trepte asigură o conexiune strânsă cu o gamă largă de tuburi 

conectoare de aspirație
• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/ambalaj dublu: intern - folie, extern - hârtie-folie

indicație
• evacuarea secrețiilor și fluidelor corporale din câmpul de operație în chirurgia generală

ambalaj vrac: 
4 x 50 buc

REF

KO-00204           CH 21            fără controlul aspirației         50 buc

KO-00214           CH 21            cu controlul aspirației         50 buc

versiunedimensiune

Canulă de aspirație chirurgicală Yankauer
vârf tip bulb, sterilă

caracteristici
•  canulă cu vârf tip bulb cu patru orificii laterale, care împiedică lipirea vârfului de 

țesuturi și un orificiu central
• complet transparentă pentru a putea observa secreția aspirată în întregime 
•  mânerul ușor și perfect echilibrat asigură un confort ridicat al intervenției și reduce 

oboseala mâinilor
•  suprafața interioară perfect netedă împiedică blocarea sau retenția conținutului 

aspirat, asigurând un flux corect și optim
• canulă cu curbură dublă
•  conectorul universal în trepte asigură o conexiune strânsă cu o gamă largă de tuburi 

conectoare de aspirație
• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/ambalaj dublu: intern - folie, extern - hârtie-folie

indicație
• evacuarea secrețiilor și fluidelor corporale din câmpul de operație în chirurgia generală

ambalaj 
intermediar

ambalaj vrac: 
4 x 50 buc

REF

KO-00104           CH 23            fără controlul aspirației         50 buc

KO-00114           CH 23            cu controlul aspirației         50 buc

versiunedimensiune ambalaj 
intermediar
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tub de aspirație chirurgicală
steril

caracteristici
• din PVC moale și flexibil
•  de-a lungul tubului, o ranforsare longitudinală specială pentru a preveni îndoirea și aspirarea 

tubului
•  suprafața interioară perfect netedă a tubului împiedică blocarea conținutului aspirat pe pereți, 

asigurând un flux corect și optim
•  conector de tip pâlnie-pâlnie tăiat, cu posibilitatea de a tăia în locurile marcate ale conectorului 

și de a se potrivi cu orice tip de dispozitiv de aspirație medical (pentru un diametru de la 8 mm 
la 18 mm)

•  conector pâlnie echipat cu un sistem special de îndoire, care permite manipularea adecvată 
a tubului

•  conectori de tub compatibili cu canulele de aspirație standard, care permit o conexiune fiabilă, 
eficientă și etanșă

• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/ambalaj dublu: intern - folie, extern - hârtie-folie

indicație
• dispozitiv conceput pentru conectarea canulei de aspirație la dispozitivul de aspirație medical
•  conector Kapkon – conceput pentru a conecta cateterul de aspirație al căilor respiratorii 

superioare la dispozitivul de aspirație medical

REF

DO-24201              CH 24                  210 cm                  pâlnie-pâlnie

DO-24301              CH 24                  300 cm                  pâlnie-pâlnie

DO-24204              CH 24                  210 cm                  pâlnie-pâlnie tăiat

DO-24202              CH 24                  210 cm                  pâlnie-Kapkon

DO-30201              CH 30                  210 cm                  pâlnie-pâlnie

DO-30301              CH 30                  300 cm                  pâlnie-pâlnie

conectordimensiune lungime
tub

8-10 mm 14-18 mm

10-14 mm

Ghidaj conectori

CONECTOR 
PÂLNIE-PÂLNIE

PÂLNIE-PÂLNIE
CONECTOR TĂIAT

CONECTOR DE TĂIAT 
ÎN 3 TREPTE

PÂLNIE-KAPKON
CONECTOR

+

+

+

ambalaj vrac: 
50 x 1 buc
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set de aspirație chirurgicală
cu canulă Yankauer, standard, steril  

caracteristici
• disponibil cu sau fără controlul aspirației
• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 set/ambalaj dublu: intern - folie, extern - hârtie-folie

indicație
• evacuarea secrețiilor și fluidelor corporale din câmpul de operație în chirurgia generală

CANULĂ
• complet transparentă pentru a putea observa secreția aspirată în întregime 
•  mânerul ușor și perfect echilibrat asigură un confort ridicat al intervenției și 

reduce oboseala mâinilor
•  suprafața interioară perfect netedă împiedică blocarea sau retenția conținutului 

aspirat, asigurând un flux corect și optim
• canulă cu curbură dublă
•  patru orificii laterale, care împiedică lipirea vârfului de țesuturi și un orificiu 

central
•  conectorul universal în trepte asigură o conexiune strânsă cu o gamă largă de 

tuburi conectoare de aspirație

TUB
• din PVC moale și flexibil
•  de-a lungul tubului, o ranforsare longitudinală specială pentru a preveni îndoirea 

și aspirarea tubului
•  suprafața interioară perfect netedă a tubului împiedică blocarea conținutului 

aspirat pe pereți, asigurând un flux corect și optim
•  conector de tip pâlnie-pâlnie tăiat, cu posibilitatea de a tăia în locurile marcate 

ale conectorului și de a se potrivi cu orice tip de dispozitiv de aspirație medical 
(pentru un diametru de la 8 mm la 18 mm)

•  conector pâlnie echipat cu un sistem special de îndoire, care permite manipularea 
adecvată a tubului

•  conectori de tub compatibili cu canulele de aspirație standard, care permit 
o conexiune fiabilă, eficientă și etanșă

REF

ZO-212400104              CH 21 / CH 24       210 cm fără controlul aspirației, 
    pâlnie-pâlnie

ZO-212400114              CH 21 / CH 24       210 cm cu controlul aspirației,
    pâlnie-pâlnie

ZO-402423104              CH 21 / CH 24       400 cm fără controlul aspirației,
    pâlnie-pâlnie

ZO-402423114              CH 21 / CH 24       400 cm cu controlul aspirației,
    pâlnie-pâlnie

ZO-2124001041           CH 21 / CH 24       210 cm fără controlul aspirației,
    pâlnie-pâlnie tăiat pentru a se potrivi

ZO-2124001141           CH 21 / CH 24       210 cm cu controlul aspirației,
    pâlnie-pâlnie tăiat pentru a se potrivi

versiunedimensiunea canulei/
dimensiunea tubului 

lungime
tub

ambalaj vrac: 
50 x 1 set
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set de aspirație chirurgicală
cu canulă Yankauer, tip bulb, steril

caracteristici
• disponibil cu sau fără controlul aspirației
• de unică folosință
• fără latex
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 set/ambalaj dublu: intern - folie, extern - hârtie-folie

indicație
• evacuarea secrețiilor și fluidelor corporale din câmpul de operație în chirurgia generală

CANULĂ
•  canulă cu vârf tip bulb cu patru orificii laterale, care împiedică lipirea vârfului de țesuturi și un 

orificiu central
• complet transparentă pentru a putea observa secreția aspirată în întregime 
•  mânerul ușor și perfect echilibrat asigură un confort ridicat al intervenției și reduce oboseala 

mâinilor
•  suprafața interioară perfect netedă împiedică blocarea sau retenția conținutului aspirat, asigurând 

un flux corect și optim
• canulă cu curbură dublă
•  conectorul universal în trepte asigură o conexiune strânsă cu o gamă largă de tuburi conectoare de 

aspirație

TUB
• din PVC moale și flexibil
•  de-a lungul tubului, o ranforsare longitudinală specială pentru a preveni îndoirea și aspirarea 

tubului
•  suprafața interioară perfect netedă a tubului împiedică blocarea conținutului aspirat pe pereți, 

asigurând un flux corect și optim
•  conector de tip pâlnie-pâlnie tăiat, cu posibilitatea de a tăia în locurile marcate ale conectorului și de 

a se potrivi cu orice tip de dispozitiv de aspirație medical (pentru un diametru de la 8 mm la 18 mm)
•  conector pâlnie echipat cu un sistem special de îndoire, care permite manipularea adecvată 

a tubului
•  conectori de tub compatibili cu canulele de aspirație standard, care permit o conexiune fiabilă, 

eficientă și etanșă

dren T-KEHR
100% silicon, steril

caracteristici
•  din silicon de cea mai bună calitate, 100% biocompatibil și transparent 

de grad medical
•  drenul transparent permite inspecția vizuală și observarea fluidului 

drenat
• capăt netraumatic, moale al drenului
• linie radioopacă pe întreaga lungime a drenului
• lungimea tubului de drenaj 500 mm x 180 mm
• disponibil și în versiunea cu tub de drenaj perforat
• de unică folosință
• fără latex, fără ftalați
• sterilizat cu EO
• ambalaj: 1 buc/ambalaj dublu: intern - folie, extern - hârtie-folie

indicație
• proiectat pentru drenaj biliar

TKEHR10                         TKEHRP10  CH 10 15 buc

TKEHR12                         TKEHRP12  CH 12 15 buc

TKEHR14                         TKEHRP14  CH 14 15 buc
ambalaj vrac: 

12 x 15 buc

REF

ZO-2124002041           CH 23 / CH 24       210 cm fără controlul aspirației, 
    pâlnie-pâlnie tăiat pentru a se potrivi

ZO-2124002141           CH 23 / CH 24       210 cm cu controlul aspirației,
    pâlnie-pâlnie tăiat pentru a se potrivi

ZO-3024002041           CH 23 / CH 24       300 cm fără controlul aspirației,
    pâlnie-pâlnie tăiat pentru a se potrivi

ZO-3024002141           CH 23 / CH 24       300 cm cu controlul aspirației,
    pâlnie-pâlnie tăiat pentru a se potrivi

versiunedimensiunea canulei/
dimensiunea tubului 

lungime
tub

ambalaj vrac: 
50 x 1 set

REF ambalaj 
intermediar

REF cu tub de drenaj 
perforat

dimensiune
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caracteristici
• realizat dintr-o bandă largă TPE întinsă (elastomer termoplastic) 
• materialul fără latex previne reacțiile alergice și iritarea pielii 
• rezistență mare la întindere 
• benzile de unică folosință reduc riscul de infectare 
• lungimea totală a rolei 11,25 m 
• de unică folosință 
• fără latex, fără ftalați 
• ambalajul individual conține: 25 garouri   
• nesteril
• ambalaj: 1 dispenser role/hârtie care permite distribuirea practică a garourilor perforate

indicație
•  utilizat pentru a induce staza venoasă și pentru a face o venă selectată pentru puncție 

mai proeminentă

ambalaj vrac: 
100 role

REF

S001       25 mm x 450 mm albastru

S002       25 mm x 450 mm roz

culoaredimensiune

garou fără latex                                                                                                                  
nesteril

caracteristici
• componente: curea elastică albastră și cataramă din plastic ABS alb
• lungime 480 mm +/- 10 mm, lățime 25 mm +/- 10 mm
•  o bandă largă, elastică, aplicată deasupra locului de puncție venoasă, reduce 

intensitatea presiunii
•  protejează împotriva congestiei brațului, reduce senzațiile neplăcute, îmbunătățește 

calitatea probei de sânge
• reutilizabil 
• conține latex, fără ftalați 
• nesteril
• ambalaj: 1 buc/ambalaj dublu: intern - folie, extern - cutie

indicație
•  utilizat pentru a induce staza venoasă și pentru a face o venă selectată pentru puncție 

mai proeminentă

garou automat
nesteril

REF

SA-001          21 buc

ambalaj 
intermediar

ambalaj vrac: 
20 x 21 buc
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caracteristici
• din polipropilenă
• peri moi pe o parte, spumă pe cealaltă parte
• lungime totală 18 cm
• lungimea părții de curățare 2,5 cm 
• orificiu de aspirație atât pe latura cu peri, cât și în spațiul dintre spumă și peri  
• conector de aspirație controlat la unghi de 45° pentru o manevrare ușoară 
• de unică folosință
• fără latex, fără ftalați 
• nesteril
• ambalaj: 1 buc/folie

indicație
• igiena cavității orale a pacientului  
• funcție pentru periaj, clătire și aspirație simultane 

perie dentară
cu aspirație, nesterilă

REF

HJM-SO          50 buc

ambalaj 
intermediar

ambalaj vrac: 
10 x 50 buc

caracteristici
• lungime totală 15 cm (+/- 2 mm)
• lungimea părții de spumă 2,5 cm
• mâner din poliester 
• tampon din polipropilenă
• de unică folosință
• fără latex, fără ftalați 
• nesteril
• ambalaj: 1 buc/folie

indicație
•  destinat igienei bucale la pacienții care depind parțial sau complet de 

personalul medical  
• permite menținerea mucoasei bucale la o umiditate adecvată
•  vă permite să efectuați o procedură pentru a preveni modificările 

patologice la nivelul gurii

tampon oral
nesteril

REF

HJM-GB          50 buc

ambalaj 
intermediar

ambalaj vrac: 
10 x 50 buc
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caracteristici
•  strat de protecție durabil pentru brățară, caracterizat prin rezistență ridicată la 

umiditate și rezistență la activitatea săpunurilor, dezinfectanților pentru mâini și a altor 
lichide utilizate în spitale

• din vinil moale și delicat
• flexibil, delicat, foarte ușor și simplu de aplicat
• marginile rotunjite previn rănirea  
• rezistență mare la întindere 
• marcaj colorat în funcție de scop 
• sistem de fixare de unică folosință, rezistent la ruperea accidentală
• hipoalergen, fără latex, fără ftalați
•  disponibil într-o versiune cu un câmp de descriere direct pe bandă și cu un card de 

inserție
• nesteril
• ambalaj: 100 buc/cutie

indicație
• pentru identificarea pacienților în secțiile spitalelor

brățară de identificare
nesteril

REF

OPD-B-01          pentru copii și adulți       alb           card de inserție        100 buc

OPD-B-02          pentru copii și adulți       alb           bandă de scriere        100 buc

OPN-R-01          pentru sugari       roz           card de inserție        100 buc

OPN-N-01          pentru sugari       albastru           card de inserție        100 buc

versiunescop culoare ambalaj 
intermediar

ambalaj vrac: 
50 x 100 buc

caracteristici
• din lemn de mesteacăn
• marginile rotunjite previn leziunile
• culoare naturală
• rază de acțiune mare datorită lungimii adecvate 
• durabil
• de unică folosință
• disponibil în versiune sterilă sau nesterilă
• ambalaj: steril - 1 buc/hârtie, nesteril - 100 buc/cutie

indicație
• examinarea cavității orale pentru diagnostic

apăsător limbă
din lemn

REF

SLN-001       nesteril              150 mm x 17 mm 50 x 100 buc

SLS-001       steril              150 mm x 17 mm 20 x 100 buc

dimensiuniversiune vrac
ambalaj

CEL MAI 
VÂNDUT 
PRODUS
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caracteristici
• din sticlă transparentă de calitate ridicată 
• suprafață netedă  
• dimensiunile respectă standardele internaționale 
• suprafață plană, netedă și durabilă 
• specimene uniforme, pigmentare bună a preparatelor 
• cutie înfășurată în folie pentru o protecție mai bună împotriva umidității 
• dimensiuni: 76 mm x 26 mm x 1 mm 
• nesteril 
• ambalaj: 50 buc/ambalaj dublu: cutie și folie

indicație
• conceput pentru păstrarea probelor pentru studiu microscopic

lame pentru microscop
nesteril

REF

SP-01          margini nefinisate                      50 buc

SP-11          margini finisate                      50 buc
          cu câmp de descriere înghețat

versiune ambalaj 
intermediar

ambalaj vrac: 
50 x 50 buc

caracteristici
• covoraș albastru format din 30 de straturi - straturi subțiri lipicioase
• fiecare dintre straturile lipicioase produse din rășină de polietilenă
• nu conține metale grele
• proprietăți adezive excelente
• primul și ultimul strat fixate cu o folie neadezivă
• profil covoraș redus: ap. 2 mm grosime
•  suprafața inferioară aderă foarte bine la podea pe întreaga suprafață, împiedicând 

mișcarea inversă a covorului, permițând trecerea fără probleme a cărucioarelor cu 
echipamente sau paturilor, fără riscul curbării sau ruperii covorașului

•  nu este nevoie să curățați covorașul - de îndată ce suprafața covorașului este 
contaminată, ea trebuie eliminată, descoperind un strat nou și curat

•  există o numerotare a foilor pe un material alb neadeziv în colțul covorașului, pentru 
a facilita identificarea rapidă și îndepărtarea ușoară a straturilor ulterioare

• ușor, simplu de aplicat
• nesteril

indicație
•  prevenirea răspândirii contaminării prin intermediul tălpilor pantofilor și scaunelor cu 

rotile în sălile de operație 

covoraș intrare
nesteril

ambalaj vrac: 
5 x 10 buc

REF

M001       45 cm x 115 cm          10 buc

dimensiuni ambalaj 
intermediar
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caracteristici
• din polietilenă
• transparent
• purtat în jurul gâtului, legat la spate cu ajutorul unor șnururi 
• de unică folosință
• nesteril
• ambalaj: 1 buc/folie

indicație
•  destinat personalului medical ca o protecție suplimentară în procedurile umede, 

cum ar fi pregătirea medicamentelor, spălarea pacienților, hrănirea pacienților

șorț PE
nesteril

ambalaj vrac: 
10 x 100 buc

REF

FF-71x116       116 cm / 71 cm            100 buc

FF-71x180       180 cm / 71 cm            100 buc

lungime/
lățime

ambalaj 
intermediar

caracteristici
• din polietilenă
• suprafață grosieră și material rezistent la rupere
• ambidextru
• alungire min. 130%, rezistență la întindere min. 10 MPa
• aprobat pentru contactul cu alimente
• de unică folosință
• nesteril
• ambalaj: 100 buc/folie, permițând îndepărtarea individuală a mănușilor

indicație
•  destinat utilizării ca adjuvant pentru alte mănuși (mănuși duble) și pentru proceduri 

minim invazive, cum ar fi prepararea medicamentelor, hrănirea pacienților 

mănuși PE
nesteril

ambalaj vrac: 
100 x 100 buc

REF

RF-M        M (femei)                280 mm

RF-L       L (bărbați)              300 mm

lungimedimensiune


