
 

 

- Cichy w użyciu, nie stresuje dziecka.

- Nie wymaga dodatkowych filtrów.

- Bezpieczny w używaniu.

- Łatwy w czyszczeniu.

- Wodoodporny. 







ZAPYTAJ O MARKĘ WŁASNĄ

















Kompres żelowy typu ciepło
/zimno. Okład przeciwmigrenowy
Wyrób medyczny

www.helbo.pl

Wyrób wielokrotnego użytku przeznaczony do prowadzenia terapii ciepłem lub zimnem.

Terapia zimnem:

- Łagodzi ból poprzez miejscowe obniżenie temperatury ciała.

- Stosowana przede wszystkim przy migrenach, stłuczeniach, obrzękach, nerwobólach, 

  kontuzjach sportowych, oparzeniach czy gorączce.

Terapia ciepłem:

- Przynosi ulgę poprzez miejscowe działanie rozkurczowe (ogrzanie ciała).

- Stosowana przy przykurczach, zapaleniu mięśni, bólach zatok.

Terapia zimnem:

Terapia ciepłem:

Nr katalogowy: 02010051 DEPAN 
                           02010052 HELTES 

Kompres z elastyczną opaską 
zapewnia stabilność okładu

Możliwość nadrukowania nazwy firmy 
lub logo bezpośrednio na kompresie* 

Możliwość produkcji kompresu 
w wybranej kolorystyce*

Żel w postaci kulek 

Idealnie dopasowuje się do głowy, 
może być stosowany na inne części ciała



Podkłady higieniczne 

www.helbo.pl

Podkłady higieniczne przeznaczone do użytku zarówno dla osób starszych dotkniętych problemem 

inkontynencji, jak również dla dzieci. Stanowią zabezpieczenie przed przeciekaniem podczas 

zmiany pieluchy. Podkłady są bardzo przydatne podczas podróży, a także w szpitalu - umożliwiają 

przewijanie bez przykrych niespodzianek. Bardzo dobrze sprawdzają się również jako podkłady 

pod prześcieradło chroniące materac przed zabrudzeniem.

Chłonność:

 

   

folia PE, włóknina, wsad 
polimerowy wraz z pulpą 
celulozową 
podkład 90 x 60 cm - 500 ml
podkład 60 x 60 cm - 300 ml
podkład 40 x 60 cm - 200 ml
niebieski, biały
podkład 90 x 60 - 90 x 60 cm 2%
podkład 60 x 60 - 60 x 60 cm 5%
podkład 40 x 60 - 40 x 60 cm 5%
20 x 3 x 27 cm 

  

+
+
+

SPECYFIKACJA

Podkłady są cienkie a zarazem 
bardzo chłonne  

Bardzo miłe w dotyku,
nie powodują podrażnień skóry

Nieprzepuszczalna folia gwarantuje komfort
użytkowania - zabezpiecza przed przeciekaniem

Podkłady idealnie sprawdzają się przy 
pielęgnacji zwierząt jako mata treningowa  

Podkłady umieszczone na łóżku nie przesuwają się
dzięki antypoślizgowej folii PE   

- Dostępne w trzech rozmiarach: 90 x 60 cm,

  60 x 60 cm, 40 x 60 cm.

- Chłonny wsad wiąże wilgoć i zapewnia ochronę.

- Podkład od spodu zabezpieczony jest niebieską

  nieprzepuszczalną folią antypoślizgową.

- Górna warstwa podkładu wykonana jest 

  z miękkiej włókniny z wytłoczeniem.

- Warstwę chłonną podkładów stanowi wsad

  polimerowy wraz z pulpą celulozową. 

     

Dostępne pod markami:  

Nr katalogowy:
90 x 60 cm
60 x 60 cm
40 x 60 cm

02012031 DEPAN 02012032 HELTES      
02012021 DEPAN 02012022 HELTES   
02012011 DEPAN 02012012 HELTES   

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

20 szt. 
35 x 29 x 40,5 cm

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

480 640 800
8 8 8
24 32 40

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

20 szt. 
35 x 29 x 40,5 cm

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

480 640 800
8 8 8

24 32 40

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

20 szt. 
46 x 29 x 42 cm

DANE LOGISTYCZNE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

360 360 480
6 6 6
18 18 24

Podkłady higieniczne 90 cm x 60 cm    

Podkłady higieniczne 60 cm x 60 cm    

Podkłady higieniczne 40 cm x 60 cm    

Podkład higieniczny 5 szt Etykieta produktu

Wyrób medyczny

Materiał: 

Wymiary wyrobu:

Wymiary opakowania jednostkowego:

Kolor:
+_

+_

+_

ZAPYTAJ O MARKĘ WŁASNĄ



Pojemnik na lekarstwa 

www.helbo.pl

Wyrób przeznaczony do przechowywania leków w postaci tabletek lub kapsułek. 

Materiał:

  

pojemnik stojący: biały;
kasetki: przeźroczysty/biały
pojemnik okrągły: przeźroczysty/
biały; kasetki: żółty, ciemno-żółty
pomarańczowy, czerwony, 
niebieski, fioletowy, różowy
pojemnik stojący:
11 x 13 x 4,3 cm
pojemnik okrągły: 
10 x 9 cm 
pojemnik stojący:
11 x 13 x 4,3 cm
pojemnik okrągły: 
10 x 9 cm

  

o

o

SPECYFIKACJA

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

40 szt. 
44 x 26,5 x 29 cm

DANE LOGISTYCZNE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Po 1 kasetce na każdy dzień tygodnia,
każda kasetka podzielona na 4 pory dnia

Pojemniki są wygodne 
w napełnianiu lekami

Pojemnik nie zajmuje dużo miejsca 

Kasetki wyjmowane całkowicie z pojemnika,
dzięki czemu można nosić całodzienną 

dawkę leków przy sobie 

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

1200 1440 1680
6 6 6
30 36 42

- Pojemnik zawiera kasetki na 7 dni tygodnia.

- Każda kasetka podzielona jest na 4 pory dnia: rano, południe, 

  wieczór, noc.

- Kasetki są całkowicie wyjmowane z pojemnika, co ułatwia 

  rozdzielanie leków lub/i noszenie dziennej kasetki przy sobie.

- Pojemnik nie zajmuje dużo miejsca, ładnie wygląda.

Pojemnik na lekarstwa Etykieta wyrobu

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

40 szt. 
48 x 40,5 x 22 cm

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

1200 1400 1800
5 5 5

30 35 45

Pojemnik stojący 

Pojemnik okrągły  

Elegancki design, można trzymać pojemniki
w widocznym miejscu

Wyrób medyczny

ABS, PPS

Nr katalogowy:
Pojemnik okrągły
Pojemnik stojący

02015011 DEPAN 02015012 HELTES      
02015021 DEPAN 02015022 HELTES   
   

Możliwość nadrukowania nazwy firmy 
lub logo bezpośrednio na pojemniku* 

Kolor: 

Wymiary wyrobu: 

Wymiary opakowania jednostkowego: 

o

o

*Dotyczy określonej ilości zamówieniowej

ZAPYTAJ O MARKĘ WŁASNĄ



www.helbo.pl

Available under the brands: ASK FOR YOUR OWN BRAND

Sztywna taśma 
kinezjologiczna  

Wyrób przeznaczony do zapobiegania oraz leczenia urazów. Ogranicza ruchomość stawów.

Może być stosowany zamiast stabilizatora lub ortezy.

bawełna, hipoalergiczny klej
biały
2,5 cm x 9,14 m
3,8 cm x 9,14 m
5,0 cm x 9,14 m
2,5 cm x 9,14 m- 2,5 x 6 cm     
3,8 cm x 9,14 m- 3,8 x 6 cm
5,0 cm x 9,14 m- 5,0 x 6 cm 

. o

. o

. o

SPECYFIKACJA

Sport i terapia 

Wygodna do cięcia, 
nie strzępi się

Przeznaczona do użytku specjalistycznego 
oraz nieprofesjonalnego

100% bawełny   

- Taśma nawinięta na rolkę.

- Wymiary: 2,5 cm x 9,14 m; 3,8 cm x 9,14 m; 

  10 cm x 9,14 m.

- Może być stosowana w przez zawodowych  

  sportowców oraz amatorów, a także w ortopedii

  i rehabilitacji. 

- Nie rozciąga się, dzięki czemu unieruchamia 

  wybrany staw.

- Jest oddychająca i wodoodporna.

- Wykonana w 100% z bawełny, nie powoduje 

  alergii ani podrażnień skóry.

- Łatwa do cięcia.

- Nie zawiera lateksu. 

     

Nr katalogowy:
Taśma sztywna 2,5 cm x 9,14 m
Taśma sztywna 3,8 cm x 9,14 m
Taśma sztywna 5,0 cm x 9,14 m

.

.

.

06001021 DEPAN 06001022 HELTES      
06001121 DEPAN 06001122 HELTES   
06001221 DEPAN 06001222 HELTES   

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

192 szt. 
55 x 37,5 x 36,5 cm

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

3072 3072 3840
4 4 4
16 16 20

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

144 szt. 
55 x 37,5 x 36,5 cm

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

2304 2304 2880
4 4 4

16 16 20

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

288 szt. 
55 x 37,5 x 36,5 cm

DANE LOGISTYCZNE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

4608 4608 5760
4 4 4
16 16 20

Taśma kinezjologiczna sztywna 2,5 cm x 9,14 m   .

Taśma kinezjologiczna sztywna 3,8 cm x 9,14 m   .

Taśma kinezjologiczna sztywna 5 cm x 9,14 m   .

Taśma kinezjologiczna na rolce

Wyrób medyczny

Materiał: 

Wymiary wyrobu:

Wymiary opakowania jednostkowego:

Kolor:

o
o

o

Dzięki hipoalergicznemu klejowi nie powoduje
podrażnień skóry, idealnie przylega do ciała

spełniając swoje zadanie   



Taśma kinezjologiczna
Wyrób medyczny

www.helbo.pl

Wyrób przeznaczony do leczenia urazów oraz dolegliwości bólowych, zmniejszenia stanów

zapalnych, krwiaków oraz obrzęków limfatycznych. Ponadto wspomaga działanie mięśni 

oraz chroni je przed nadmiernym wysiłkiem lub urazami, stabilizuje stawy.  

Nr katalogowy: 06001011 DEPAN 
                           06001012 HELTES 

Materiał:

   

 
beżowy, czarny, czerwony, niebieski,
pomarańczowy, różowy, zielony,
żółty
5 cm x 5 m
7,5 x 7,5 x 5,3 cm

  

.

SPECYFIKACJA

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

100 szt. 
39 x 34 x 28,5 cm

Taśma kinezjologiczna na rolce

DANE LOGISTYCZNE

 

- Taśma nawinięta na rolkę.

- Wymiary: 5 cm x 5 m.

- Może być stosowana przez zawodowych sportowców oraz 

  amatorów, a także w ortopedii i rehabilitacji.

- Rozciąga się w dwóch kierunkach nawet do 170%.

- Masą i grubością przypomina ludzką skórę, jest oddychająca

  i wodoodporna.

- Nie powoduje alergii ani podrażnień skóry.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Taśmy dostępne w różnych
kolorach

Sport i terapia 

Wygodna do cięcia,
nie strzępi się 

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

3000 3000 4200
6 6 6

30 30 42

Przeznaczona do użytku nieprofesjonalnego
oraz specjalistycznego

Wymiary wyrobu:
Wymiary opakowania jednostkowego:

Dzięki hipoalergicznemu klejowi nie powoduje
podrażnień skóry, idealnie przylega do ciała

spełniając swoje zadanie   

Kolor:

ZAPYTAJ O MARKĘ WŁASNĄ

rozciągliwa tkanina, 
hipoalergiczny klej na rolce



Termofor 2 l  

www.helbo.pl

Wyrób wielokrotnego użytku przeznaczony do prowadzenia terapii ciepłem.

Termofor stosuje się w celach profilaktyczno-leczniczych, do miejscowego ogrzewania ciała.

Terapia ciepłem:

- Przynosi ulgę poprzez miejscowe działanie rozkurczowe (ogrzewanie ciała).

- Stosowana również przy przykurczach, zapaleniu mięśni, pourazowych zwichnięciach 

  i skręceniach. 

termofor: guma - 35%, CaCO3 - 65%
pokrowiec: polar, poliester, welur
termofor: niebieski i czerwony
pokrowiec: niebieski, różowy, 
bordowy/inny na życzenie klienta,
w zależności od ilości zamówionej
36 x 20 cm 5%
38,5 x 23 x 1 cm
 

+

SPECYFIKACJA

Dostępne różne wzory i kolory 
pokrowców 

Możliwość produkcji pokrowców na termofor
w wybranej kolorystyce i wzorze*

Produkt doskonały do ogrzania kończyn 
przy słabym krążeniu krwi

Duża pojemność 2000 ml zapewnia długotrwałe 
oddawanie zakumulowanego ciepła    

Możliwość nadrukowania nazwy firmy lub logo
na opakowaniu termoforu*

- Termofor do napełniania gorącą ale nie 

   wrzącą wodą.

- Pojemność 2000 ml.

- Termofor szybko się nagrzewa.

- Długotrwale oddaje zakumulowane ciepło.

- Wygodne stosowanie na różne części ciała.

- Pokrowiec na termofor w wielu wzorach 

   i kolorach oraz z różnego materiału (polar, 

   poliester, welur).

- Termofor zawiera naturalną gumę.

     

Dostępne pod markami:  

Nr katalogowy:
Termofor 2l w pokrowcu
Termofor 2l w pokrowcu polarowym 
Termofol 2l w pokrowcu futerkowym 

02001011 DEPAN 02001012 HELTES      
02001021 DEPAN 02001022 HELTES   
02001031 DEPAN 02001032 HELTES   

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

30 szt. 
42 x 38,5 x 24 cm

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

1080 1080 1440
6 6 6
36 36 48

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

30 szt. 
42 x 38,5 x 24 cm

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

1080 1080 1440
6 6 6

36 36 48

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

30 szt. 
45 x 37,5 x 26 cm

DANE LOGISTYCZNE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

750 900 1050
5 5 5
25 30 35

Termofor 2 l w pokrowcu

Termofor 2 l w pokrowcu polarowym

Termofor 2 l w pokrowcu futerkowym

Termofor w pokrowcu Etykieta produktu

Wyrób medyczny

Materiał/termofor: 

Wymiary wyrobu:

Wymiary opakowania jednostkowego:

Kolor:

+_

*Dotyczy określonej ilości zamówieniowej

ZAPYTAJ O MARKĘ WŁASNĄ



Wielofunkcyjny termometr 
bezdotykowy
Wyrób medyczny

www.helbo.pl

Nr katalogowy: 01004011 DEPAN 
                           01004012 HELTES 

Materiał:

   

ABS
biały, jasny fiolet 
Tryb Body (ciało)

o32,0-37,4C - zielony
o37,5-37,9C - pomarańczowy
o38,0-42,9C - czerwony;

Tryb Surface (powierzchnia) 
i Animal (zwierzę) - podświetlenie 
zawsze zielone
2 baterie typu AAA
3-5 cm

o
Człowiek: 32,0 - 42,9C

oPowierzchnia: 0 - 100C
oZwierzę: 32,0 - 45,0C

oCzłowiek:   0,2C
oPowierzchnia:   1C

oZwierzę:   0,4C
2,4 x 2,7 cm
12,5 x 17,3 x 6,3 cm

  

SPECYFIKACJA

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

50 szt. 
63,5 x 37,5 x 34 cm

Bateria AAA 1,5V x 2 szt. Instrukcja używania + karta gwarancyjna
Urządzenie pomiarowe Mini-śrubokręt + 2 śrubki

DANE LOGISTYCZNE

 

- Precyzyjny pomiar bezdotykowy. Odleglość pomiarowa 3 - 5 cm.

- Wyświetlacz LCD. 3 kolory podświetlenia sygnalizujące stopień gorączki.

- Pamieć 99 pomiarów. Automatyczne zapisywanie danych.

- 3 tryby pomiaru: Tryb Body (Ciało), Tryb Surface (Powierzchnia), Tryb Animal (Zwierzę).

- Możliwość kalibracji temperatury.

- Możliwość zmiany zakresu temperatur °C lub °F.

- Wskaźnik niskiego poziomu baterii.

- Automatyczny wyłącznik.

- Możliwość ustawienia wartości alarmu.

- Ustawienie wł./wył. sygnału dżwiękowego.

- Ustawienie wł./wył. celownika laserowego.

- Gwarancja 36 miesięcy.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Ergonomiczny kształt 
ułatwiający pewny chwyt

Kolorowy wyświetlacz LCD sygnalizujący
stopień gorączki 

(zielony, pomarańczowy, czerwony) 

Pamięć 99 pomiarów

36 miesięcy gwarancji 

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

600 600 900
3 3 3

12 12 18

Wielofunkcyjny - możliwość dokonania pomiaru
temperatury ciała ludzi, zwierząt, otoczenia 

i powierzchni

Wymiary wyrobu:
Wymiary opakowania jednostkowego:

Wynik pomiaru temperatury 
widoczny natychmiast po użyciu   

Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5V (DC 3.0V)    

Kolor:

Kolor podświetlenia:

Zasilanie:
Odległość pomiarowa:

Zakres pomiarowy:

Dokładność pomiaru:

+_

+_

+_

ZAPYTAJ O MARKĘ WŁASNĄ

Wyrób przeznaczony do pomiaru temperatury ciała dzieci i dorosłych niezależnie od wieku,

zwierząt oraz powierzchni. Nie wymaga bezpośredniego kontaktu z ciałem.

Do użytku domowego i klinicznego.



Termometr bezrtęciowy 
z motylkiem 
Wyrób medyczny

www.helbo.pl

Wyrób przeznaczony do pomiaru temperatury ciała dzieci i dorosłych niezależnie od wieku pod 

pachą, w ustach i rektalnie.

Do użytku domowego lub klinicznego. 

Nr katalogowy: 02008011 DEPAN 
                           02008012 HELTES 

Materiał:

   

szkło, plastik 

przeźroczysty, nakrętka z motylkiem

gal, ind, cyna

o35,0 - 42,0C

4 x 18,4 x 2 cm

  

SPECYFIKACJA

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

288 szt. 
53,5 x 41 x 28 cm

Urządzenie pomiarowe Instrukcja użytkowania

DANE LOGISTYCZNE

 

- Precyzyjny pomiar.
o

- Zakres pomiaru temperatury 35,0 - 42,5C.

- Czas pomiaru 4 - 5 minut.

- Metody pomiaru: pomiar pod pachą/w pochwie, pomiar w ustach, 

  pomiar raktalny (w odbycie).

- Wygodny uchwyt - “motylek” - ułatwiający strzepywanie cieczy pomiarowej.

- Termometr ma szklaną obudowę i może być poddawany dezynfekcji.

- Termometr konwencjonalny zawierający stop metali: gal, ind i cyna.

- Nie zawiera rtęci - jest nietoksyczny i bezpieczny dla człowieka i środowiska.

- Nie wymaga baterii. 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Nie wymaga baterii

“Motylek” przy zakrętce etui ułatwia 
strzepywanie termometru  

Zamiast rtęci zawiera stopy metali 
nietoksycznych i bezpiecznych 

dla człowieka i środowiska  

Możliwość produkcji nakrętki z “motylkiem”
w wybranej kolorystyce*

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

5760 5760 8064
4 4 4

20 20 28

Szklana obudowa zapewnia wygodną 
dezynfekcję

Zakres pomiarowy:

Wymiary opakowania jednostkowego:

Czas pomiaru 4-5 minut  

Kolor:

Stopy metali:

*Dotyczy określonej ilości zamówieniowej

ZAPYTAJ O MARKĘ WŁASNĄ



Wkładki laktacyjne 
Wyrób medyczny

www.helbo.pl

Wyjątkowo chłonne wkładki laktacyjne dla kobiet karmiących piersią.

Zaleca się ich używanie w okresie karmienia piersią. Zapewniają suchość sutkom, pochłaniają 

nadmiar mleka. Zapobiegają brudzeniu się bielizny. 

Nr katalogowy: 03004011 DEPAN 
                           03004012 HELTES 

Materiał:

   

włóknina, bibułka celulozowa, 

wata celulozowa

jasnoróżowy, biały 

dwupak - 11 x 11 cm

23 x 11 x 11 cm

  

SPECYFIKACJA

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

288 szt. 
48 x 36 x 36 cm

Wkładki laktacyjne: 60 szt. (30 szt. torebek foliowych po 2 wkładki każda) 

DANE LOGISTYCZNE

 

- Miękkie włókno chroni sutki przed podrażnieniem.

- Mają zastosowanie w normalnych i specjalnych biustonoszach 

  dla matek karmiących piersią.

- Pakowane w wygodny dwupak z torebki foliowej.

- Posiadają taśmę z klejem dzięki czemu nie przesuwają się 

  w biustonoszu.

- Zabezpieczone są nieprzepuszczalną folią.

- Wkładki są cienkie a zarazem chłonne. 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Pasek z klejem zabezpiecza przed przesuwaniem
się wkładki w biustonoszu

Komfort i higiena podczas laktacji

Bardzo miłe w dotyku,
nie powodują podrażnień skóry  

Nieprzepuszczalna folia zabezpiecza przed 
przeciekaniem

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

288 288 360
4 4 4

16 16 20

Wkładki laktacyjne są cienkie a zarazem
bardzo chłonne

Wymiary saszetki:

Wymiary opakowania jednostkowego:

Możliwość nadrukowania nazwy firmy lub
logo bezpośrednio na wkładkach laktacyjnych*  

Kolor:

*Dotyczy określonej ilości zamówieniowej

ZAPYTAJ O MARKĘ WŁASNĄ



Inhalator tłokowy 
Wyrób medyczny
Dla dzieci i dorosłych

www.helbo.pl

Wyrób przeznaczony do podawania leków i substancji wymagających aplikacji w postaci pary, 

bezpośrednio do dróg oddechowych. Przeznaczony do stosowania w warunkach domowych. 

Skutecznie wspomaga leczenia różnego typu alergii, astmy oraz innych chorób układu 

oddechowego. Wyrób skierowany dla użytkowników w każdym wieku (dla dzieci i dorosłych).

Nr katalogowy: 01001001 DEPAN 
                           01001002 HELTES 

Materiał:

   

Waga:

   

Zasilanie:
Poziom hałasu:
Wielkość cząstki:
Tryb pracy:
Pojemność nebulizatora (pojemnika na lek):
Kolor:
Wymiary inhalatora:
Wymiary opkowania jednostkowego:

   

plastik, blacha stalowa walcowana 
na zimno, PVC, ABS, gąbka
cały zestaw - 1430 g  5 g
kompresor - 1190 g
220 V/50 Hz
<55 dB
0,5 µm - 10 µm
30 min / 30 min
10 ml
biały, przezroczysty
20 x 14,3 x 8,4 cm
23 x 23,8 x 11,5 cm

  

SPECYFIKACJA

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

8 szt. 
48 x 25 x 49,5 cm

Kompresor Przewód powietrzny 2 maseczki (dla dziecka i dorosłego)
 Nebulizator (pojemnik na lek)Ustnik 5 szt. filtrów

Instrukcja używania

DANE LOGISTYCZNE

 

- Idealny dla dzieci i dorosłych - 2 maski.

- Inhalator tłokowy przekształca lek znajdująy się w nebulizatorze 

  z postaci ciekłej do lotnej, co ułatwia dostarczenie odpowiedniej dawki 

  leku do układu oddechowego.

- Skuteczny w leczeniu astmy, alergii, zapalenia oskrzeli, kaszlu, kataru 

  i innych chorób układu oddechowego.

- Wielkość cząstki w zakresie 0,5 µm - 10 µm.

- Nebulizator z praktyczną podziałką do aplikacji leku.

- Wygodny w przenoszeniu dzięki specjalnie zaprojektowanej rączce.

- Łatwy w obsłudze i czyszczeniu.

- Bezpieczny w używaniu. 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Łatwy w obsłudze i czyszczeniu 

Praktyczny kształt zapewnia pewny 
chwyt ułatwiając przenoszenie urządzenia  

Jedno urządzenie a możliwość
stosowania przez całą rodzinę  

Szybka i skuteczna terapia 

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

144 144 192
6 6 6

18 18 24

Wygodny uchwyt na nebulizator 
zapobiega wylaniu się leku

Nebulizator (pojemnik na lek) z wygodną
podziałką do aplikacji leku  

+-

ZAPYTAJ O MARKĘ WŁASNĄ



Inhalator tłokowy SŁOŃ 
Wyrób medyczny
Dla dzieci i dorosłych

www.helbo.pl

Wyrób przeznaczony do podawania leków i substancji wymagających aplikacji w postaci pary, 

bezpośrednio do dróg oddechowych. Przeznaczony do stosowania w warunkach domowych. 

Skutecznie wspomaga leczenia różnego typu alergii, astmy oraz innych chorób układu 

oddechowego. Wyrób skierowany dla użytkowników w każdym wieku (dla dzieci i dorosłych).

Nr katalogowy: 01001011 DEPAN 
                           01001012 HELTES 

SPECYFIKACJA

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

6 szt. 
45,3 x 28 x 41,2 cm

Kompresor Przewód powietrzny 2 maseczki (dla dziecka i dorosłego)
 Nebulizator (pojemnik na lek)Ustnik 5 szt. filtrów

Instrukcja używania

DANE LOGISTYCZNE

 

- Idealny dla dzieci i dorosłych - 2 maski.

- Jeden kształt i 3 kolory do wyboru.

- Inhalator tłokowy przekształca lek znajdujący się w nebulizatorze z postaci 

  ciekłej do lotnej, co ułatwia dostarczenie odpowiedniej dawki leku do układu 

  oddechowego.

- Skuteczny w leczeniu astmy, alergii, zapalenia oskrzeli, kaszlu, kataru i innych 

  chorób ukladu oddechowego.

- Wielkość cząstki w zakresie 0,5 µm - 10 µm.

- Nebulizator z praktyczną podziałką do aplikacji leku.

- Łatwy w obsłudze i czyszczeniu.

- Cichy (= 55 dBA) - nie powoduje stresu u dziecka.

- Bezpieczny w używaniu.

- Nie zawiera lateksu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Łatwy w obsłudze i czyszczeniu 

Kształt przyjazny dzieciom  

Jedno urządzenie a możliwość
stosowania przez całą rodzinę  

Szybka i skuteczna terapia 

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

108 144 180
6 6 6

18 24 30

Trąba słonia oprócz walorów estetycznych
pełni rolę praktycznego uchwytu na

nebulizator 

Nebulizator (pojemnik na lek) z wygodną
podziałką do aplikacji leku  

Dostępny w 3 kolorach:
szary, niebieski, różowy  

Materiał:

   

Waga:

   

Zasilanie:
Poziom hałasu:
Wielkość cząstki:
Tryb pracy:
Pojemność nebulizatora (pojemnika na lek):
Kolor:
Wymiary inhalatora:
Wymiary opkowania jednostkowego:

   

plastik, blacha stalowa walcowana 
na zimno, PVC, ABS, gąbka
cały zestaw - 1630 g
kompresor - 1290 g
220 V/50 Hz
<55 dB
0,5 µm - 10 µm
30 min / 30 min
10 ml
szary, niebieski, różowy
24 x 14 x 11 cm
26,5 x 19,5 x 14,5 cm

  

-

ZAPYTAJ O MARKĘ WŁASNĄ



Szczoteczka soniczna 
MINI 
Dla dzieci i dorosłych

www.helbo.pl

Szczoteczka soniczna służy do mycia zębów oraz dbania o zdrowie jamy ustnej. 

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do indywidualnego użytkowania. 

Nr katalogowy: 
Wzór auto            01006001 DEPAN 01006002 HELTES
Wzór kosmetyki  01006011 DEPAN 01006012 HELTES 

SPECYFIKACJA

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

Karton klapowy 
36 x 23 x 19,5 cm

Szczoteczka soniczna - 1 szt. 
Bateria AAA - 1 szt.

 2 wymienne główki szczoteczki (końcówki)

 Nasadka zabezpieczająca (etui)
Instrukcja używania

DANE LOGISTYCZNE

 

- Ergonomiczny kształt ułatwia pewny chwyt. Budowa szczoteczki pozwala na

  postawienie jej w pozycji pionowej.

- 20 000 ruchów oscylacyjnych na minutę.

- Cicha w użyciu.

- Zasilana baterią AAA.

- Wygodna w przechowywaniu, idealna w podróży dzięki zamykanemu etui 

  i małym gabarytom.

- Zestaw zawiera 2 wymienne końcówki.

- Dostępna w wielu wzorach.

- Przeznaczona zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

- Łatwa w czyszczeniu.

- Bezpieczna w używaniu.

- Wodoodporna.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Wygodna w użytkowaniu, gdyż
nie wymaga ładowania   

Szczoteczka soniczna usuwa do 8 razy więcej
zabrudzeń niż manualna szczoteczka  

Dla dzieci i dorosłych, idealna 
w domu, pracy, szkole i podróży  

2 wymienne główki szczoteczki
w zestawie 

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

3696 4224 5280
11 11 11
77 88 110

Praktyczne zamykane etui chroni 
szczoteczkę i ułatwia przechowywanie

Możliwość dostarczania produktu
w innych wzorach*

Nowoczesny design czyni produkt doskonałym
i praktycznym prezentem nawet dla 

bardzo wymagających  

Materiał:

Waga:

Zasilanie:

Częstotliwość drgań:

Kolor:

Wymiary szczoteczki z główką:

Wymiary opkowania jednostkowego:

   

ABS, TPR, nylon 

37 g/70 g

bateria 1,5 V AAA

20 000 ruchów oscylacyjnych/min

różne wzory

16 x 2 x 1,8 cm

5,1 x 16,2 x 2,8 cm

  

*Dotyczy określonej ilości zamówieniowej

ZAPYTAJ O MARKĘ WŁASNĄ



Szczoteczka soniczna 
Dla dzieci i dorosłych

www.helbo.pl

Szczoteczka soniczna służy do mycia i wybielania zębów, masowania dziąseł oraz dbania 

o zdrowie jamy ustnej. 

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do indywidualnego użytkowania. 

SPECYFIKACJA

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

Karton klapowy 
42 x 35,5 x 31 cm

Szczoteczka soniczna - 1 szt. 
Ładowarka

 2 wymienne główki szczoteczki (końcówki)

Kubek WtyczkaZłącze USB
Instrukcja używaniaPodróżne pudełeczko na wymienne główki szczotkujące 

DANE LOGISTYCZNE

 

- Ergonomiczny kształt ułatwia pewny chwyt. Budowa szczoteczki pozwala na

  postawienie jej w pozycji pionowej.

- Około 37 000 ruchów oscylacyjnych na minutę.

- Cicha w użyciu.

- Posiada dwufunkcyjny kubek, który służy jako ładowarka oraz naczynie na 

  wodę do płukania ust.

- 4 tryby pracy: czyszczenie, wybielanie, delikatne mycie oraz masowanie dziąseł.

- Inteligentny system czasowy zapewnia optymalny czas szczotkowania zębów.

- Możliwość podłączenia ładowarki do kontaktu jak również do urządzeń 

  mobilnych za pomocą złącza USB.

- Zestaw zawiera 2 wymienne końcówki Ultra-Soft Sensitive.

- Łatwa w czyszczeniu.

- Bezpieczna w używaniu.

- Wodoodporna.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Możliwość ładowania w podróży, samochodzie,
za pomocą komputera, Power banka i innych

urządzeń mobilnych z wykorzystaniem złącza USB   

Szczoteczka soniczna usuwa do 8 razy więcej
zabrudzeń niż manualna szczoteczka  

Posiada inteligentny timer
dopasowany do wybranego trybu pracy  

Wymienne główki szczoteczki
dostępne w dwupakach

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

240 300 360
5 5 5

20 25 30

4  tryby pracy: sensitve, gum care,
white, clean

Nowoczesny design czyni produkt doskonałym
i praktycznym prezentem nawet dla 

bardzo wymagających  

Materiał:
Waga:
Napięcie:
Czas ładowania:
Czas pracy:
Tryb pracy:
Częstotliwość drgań:
Kolor:
Wymiary szczoteczki z główką:
Wymiary opkowania jednostkowego:

   

plastik, metal, nylon, ABS, TPR 
104 g
AC 100-240 V, 50 Hz
16 godzin
3 tygodnie przy cyklu 2 x 2 min/dzień
Clean/White/Gum care/Sensitive
37 000 ruchów oscylacyjnych/min
biały
23,2 x 3 x 2,8 cm
11 x 14,4 x 20,3 cm

  

Nr katalogowy: 01005001 DEPAN 
                           01005002 HELTES 

ZAPYTAJ O MARKĘ WŁASNĄ



Zestaw plastrów 
hydrokoloidowych na pęcherze 
Wyrób medyczny

Produkt ułatwia gojenie się pęcherzy. Plastry chronią i amortyzują przed ocieraniem, przynosząc

ulgę w bólu. Stanowią barierę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi a powłoka 

poliuretanowa chroni przed przenikaniem wilgoci. 

Materiał:

   

Plaster: Hydrokoloidowy wsad 
z powłoką poliuretanową. Wsad 
wykonany z kompozytu medycznego
samoprzylepnego kleju 
z hydrofilowym materiałem (CMC).
Saszetka: PET + PE, papier.
Plaster: beżowy.
Osłona plastra: warstwa podkładowa
- biała oraz transparentna folia 
z umieszczonymi niebieskimi 
strzałkami.
Saszetka: 1 strona biała z nadrukiem,
2 strona przezroczysta
Plaster: 4,4 x 6,9; 2 x 6; 3 x 6 cm
Saszetka: 7,5 x 10 cm    5%  
7,5 x 13,2 x 2 cm

  

SPECYFIKACJA

7 plastrów w osobnych saszetkach w trzech rozmiarach:

2 szt. rozmiar 4,4 x 6,9 cm  
3 szt. rozmiar 2 x 6 cm  
2 szt. rozmiar 3 x 6 cm  

DANE LOGISTYCZNE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Ulga w bólu i ochrona  

Beżowy kolor zapewnia dyskrecję
używania  

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

Przeznaczone do użytku 
zewnętrznego

Jeden zestaw to 7 plastrów, 
3 wielkości i lepsze dopasowanie

Wymiary opakowania jednostkowego:

Kolor:

Wymiary wyrobu:

www.helbo.pl

Nr katalogowy: 02011031 DEPAN 
                           02011032 HELTES 

200 szt. 
40 x 27 x 43 cm

Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi
- wodą, brudem i bakteriami

Wygoda użycia - każdy plaster
w oddzielnej saszetce

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

4800 4800 6400
8 8 8

24 24 32

Idealnie przylegają do ciała  

 

- Opatrunek hydrokoloidowy ułatwia gojenie się pęcherzy

  poprzez absorbowanie wydzieliny powstałej wewnątrz nich.

- Zapewnia uczucie ulgi natychmiast po naklejeniu.

- Chroni przed otarciami.

- Każdy plaster zapakowany jest w oddzielną saszetkę.

- Produkt jednorazowego użytku.

- W zestawie znajduje się 7 plastrów w 3 rozmiarach. 

+-

ZAPYTAJ O MARKĘ WŁASNĄ

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:



Zestaw plastrów 
wodoodpornych 
Wyrób medyczny

Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego - na oczyszczoną ranę. Plastry chronią ranę przed 

brudem i wodą. Zaleca się codzienną zmianę plastra na nowy. 

Materiał:

   

Plaster: PE + cienka warstwa 

opatrunku z bawełny 100% + klej

akrylowy + papier zabezpieczający.

Saszetka: papier.

Plaster: brązowy

Saszetka: biały

Plaster: 7,2 x 1,9; 7,2 x 2,5 cm

Saszetka: 9 x 3; 9,0 x 3,5 cm  

7,5 x 13,2 x 2 cm

  

SPECYFIKACJA

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

12 plastrów w dwóch rozmiarach:

4 szt. rozmiar 7,2 x 2,5 cm  
8 szt. rozmiar 7,2 x 1,9 cm  

DANE LOGISTYCZNE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO :

Komfort i higiena  

Beżowy kolor zapewnia dyskrecję
używania  

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

Przeznaczone do użytku 
zewnętrznego

Jeden zestaw to 12 plastrów 
w 2 rozmiarach

Wymiary opakowania jednostkowego:

Kolor:

Wymiary wyrobu:

www.helbo.pl

Nr katalogowy: 02018011 DEPAN 
                           02018012 HELTES 

200 szt. 
40 x 27 x 43 cm

Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi
- wodą, brudem i bakteriami

Hipoalergiczne - nie podrażniają
skóry

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

4800 4800 6400
8 8 8

24 24 32

Idealnie przylegają do ciała  

 

- Plastry wodoodporne chronią przed wodą i zanieczyszczeniami.

- W zestawie znajduje się 12 plastrów w 2 rozmiarach.

- Hipoalergiczne.

- Absorbują wyciek ze zranionej skóry.

- Dobrze przylegają do skóry.

- Wyrób jednorazowego użytku.

ZAPYTAJ O MARKĘ WŁASNĄ



Przylepiec tkaninowy
Wyrób medyczny

Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego  służy do mocowania opatrunku do skóry, 

drenów, rurek oraz urządzeń wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej. 

Idealny do znakowania i opisywania urządzen medycznych, probówek itp.

Materiał:

   

bawełna, akrylowy klej, PP
Przylepiec: biały
Szpulka: niebieska
2,5 cm x 5 m  
5,5 x 3,3 cm

  

SPECYFIKACJA

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

Przylepiec tkaninowy na rolce

DANE LOGISTYCZNE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO :

Terapia, ochrona i uniwersalność   

Wykorzystywany w medycynie m.in. 
 do mocowania opatrunków jak i w życiu 

codziennym (znakowanie, opisywanie)

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

Przeznaczone do użytku 
zewnętrznego

Wymiary opakowania jednostkowego:

Kolor:

Wymiary wyrobu:

www.helbo.pl

Nr katalogowy: 02013211 DEPAN 
                           02013212 HELTES 

360 szt. 
36,5 x 37 x 34,5 cm

100% bawełny

Dzieli się bez użycia nożyczek

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

8640 8640 12960
6 6 6

24 24 36

Szpula z pierścieniem zabezpiecza
przed zabrudzeniem  

 

- Przylepiec wykonany z bawełny.

- Nawinięty na szpulkę i zabezpieczony pierścieniem, który chroni 

  biały przylepiec przed zabrudzeniem.

- Wymiary: 5 m x 2,5 cm.

- Pokryty jednostronnie klejem akrylowym.

- Duża wytrzymałość mechaniczna.

- Wysoka przylepność.

- Odporny na wodę.

- Łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek.

- Jednorazowego użytku.

- Nie rozciąga się w żadnym kierunku.
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Kompres żelowy typu 
ciepło/zimno
Wyrób medyczny

www.helbo.pl

Wyrób wielokrotnego użytku przeznaczony do prowadzenia terapii ciepłem lub zimnem.

Terapia zimnem:

- Łagodzi ból poprzez miejscowe obniżenie temperatury ciała.

- Stosowana przy stłuczeniach, obrzękach, nerwobólach, kontuzjach sportowych, oparzeniach.

Terapia ciepłem:

- Przynosi ulgę poprzez miejscowe działanie rozkurczowe (ogrzanie ciała).

- Stosowana przy przykurczach, zapaleniu mięśni, pourazowych zwichnięciach i skręceniach.

Nr katalogowy: 
02010031 DEPAN 

  02010032 HELTES 
18 x 28 cm 
18 x 28 cm

Materiał/kompres:

   

nietoksyczny żel w nylonowym worku
niebieski / inny na życzenie Klienta, 
w zależności od ilości zamówionej

SPECYFIKACJA

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

20 szt. 
50 x 28 x 25 cm

Kompres żelowy

DANE LOGISTYCZNE

 

- Bezpieczny, nietoksyczny żel w zgrzanym woreczku nylonowym szybko się 

  nagrzewa/ochładza.

- Kompres długotrwale oddaje zakumulowane zimno lub ciepło.

- Giętkość i kształt kompresu umożliwia jego wygodne stosowanie na różne części 

  ciała.

- Kompres nawet po zamrożeniu jest plastyczny.

- Nie zajmuje dużo miejsca.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO :
Etykieta produktu

Możliwość ogrzewania kompresu
w kuchence mikrofalowej

Kompres wykonany jest z trwałego
materiału nylonowego z aktywnym

żelem 

Możliwość produkcji kompresu 
w wybranej kolorystyce*

Możliwość nadrukowania nazwy firmy
lub logo bezpośrednio na kompresie* 

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

1080 1320 1560
6 6 6

54 66 78

Idealnie dopasowuje się do głowy, 
może być stosowany na inne części ciała

Wymiary wyrobu:
Wymiary opakowania jednostkowego:

18 x 28 cm
19 x 27,5 x 1 cm

*Dotyczy określonej ilości zamówieniowej

Kolor:
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Kompres żelowy typu 
ciepło/zimno
Wyrób medyczny

www.helbo.pl

Wyrób wielokrotnego użytku przeznaczony do prowadzenia terapii ciepłem lub zimnem.

Terapia zimnem:

- Łagodzi ból poprzez miejscowe obniżenie temperatury ciała.

- Stosowana przy stłuczeniach, obrzękach, nerwobólach, kontuzjach sportowych, oparzeniach.

Terapia ciepłem:

- Przynosi ulgę poprzez miejscowe działanie rozkurczowe (ogrzanie ciała).

- Stosowana przy przykurczach, zapaleniu mięśni, pourazowych zwichnięciach i skręceniach.

Nr katalogowy: 
 

                     
10 x 10 cm  
 

02010021 DEPAN 
                     
10 x 26,5 cm 

Materiał/kompres:

   

nietoksyczny żel w nylonowym worku
niebieski / inny na życzenie Klienta, 
w zależności od ilości zamówionej

SPECYFIKACJA

 

- Bezpieczny, nietoksyczny żel w zgrzanym woreczku szybko się nagrzewa/ochładza.

- Kompres długotrwale oddaje zakumulowane zimno lub ciepło.

- Giętkość i kształt kompresu umożliwia jego wygodne stosowanie na różne części 

  ciała.

- Aksamitny pokrowiec zabezpiecza kompres przed bezpośrednim kontaktem

  z ciałem.

- Kolorowy żel nadaje wyrobowi ciekawy wygląd.

- Nie zajmuje dużo miejsca.

Możliwość ogrzewania kompresu
w kuchence mikrofalowej

Praktyczny aksamitny pokrowiec izoluje
kompres od bezpośredniego kontaktu

z ciałem 

Możliwość produkcji kompresu 
w wybranej kolorystyce*

Dostępne pod markami:  

Idealnie dopasowuje się do głowy, 
może być stosowany na inne części ciała

Wymiary wyrobu:

Wymiary opakowania jednostkowego:

10 x 10 cm
10 x 26,5 cm
10 x 10  - 10,5 x 13,7 x 2 cm
10 x 26,5  - 10,5 x 19,6 x 2 cm

*Dotyczy określonej ilości zamówieniowej

Kolor:

02010012 HELTES 

02010022 HELTES 

02010011 DEPAN

Możliwość nadrukowania nazwy firmy
lub logo bezpośrednio na kompresie* 

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

60 szt. 
32 x 23 x 23 cm

DANE LOGISTYCZNE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

3240 3780 4320
9 9 9
54 63 72

Kompres żelowy Aksamitny pokrowiec Etykieta wyrobu

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

30 szt. 
32 x 29 x 23 cm

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

1440 1680 1920
8 8 8

48 56 64

Kompres żelowy 10 x 10 

Kompres żelowy 10 x 26,5 
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Kompres żelowy 
chłodząco - łagodzący dla dzieci
Wyrób medyczny

www.helbo.pl

Wyrób wielokrotnego użytku przeznaczony do prowadzenia terapii zimnem.

Terapia zimnem:

- Łagodzi ból poprzez miejscowe obniżenie temperatury ciała.

- Stosowana przy stłuczeniach, ukąszeniach owadów, skręceniach, opuchliznach, oparzeniach,

  kontuzjach sportowych, bólach głowy i gorączce.

Nr katalogowy: 02010071 DEPAN 
                           

Materiał/kompres:

   

nietoksyczny żel w worku z PCV

SPECYFIKACJA

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

100 szt. 
40 x 21,5 x 28 cm

Kompres żelowy

DANE LOGISTYCZNE

 

- Bezpieczny, nietoksyczny żel w zgrzanym woreczku nylonowym szybko się 

  ochładza.

- Kompres długotrwale oddaje zakumulowane zimno.

- Giętkość i kształt kompresu umożliwia jego wygodne stosowanie na różne części 

  ciała.

- Kompres pozostaje elastyczny nawet po zamrożeniu.

- Kolorowe i wesołe wzory kompresów zaprojektowane specjalnie dla dzieci.

- Nie zajmuje dużo miejsca.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:
Etykieta produktu

Elastyczny po zamrożeniu

Wesoły wzór zaprojektowany
z myślą o dzieciach

Możliwość produkcji kompresu 
w wybranej kolorystyce*

Możliwość nadrukowania nazwy firmy
lub logo bezpośrednio na kompresie* 

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

5000 5000 7000
10 10 10
50 50 70

Idealnie dopasowuje się do głowy, 
może być stosowany na inne części ciała

Wymiary opakowania jednostkowego:

kompres Żółw - 12,5 x 8,8 cm
kompres Sowa - 12,2 x 9,3 cm

Kolor:

 02010072 HELTES

Wymiary wyrobu:

12,6 x 15 x 1,3 cm

*Dotyczy określonej ilości zamówieniowej
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zielony, pomarańczowy / inny na 

życzenie Klienta, w zależności od 

ilości zamówionej



Kolor:  
Wymiary wyrobu: 
Wymiary opakowania jednostkowego:

   

nylon, PVC 
biały  
4,5 x 5 x 2 cm
7,5 x 12 x 2,3 cm

  

SPECYFIKACJA
Materiał:

Nić dentystyczna
Dla dzieci i dorosłych

www.helbo.pl

Nić dentystyczna stosowana do usuwania osadu nazębnego oraz resztek jedzenia z przestrzeni 

międzyzębowych.

Nr katalogowy: 03002001 DEPAN 
                           

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

288 szt. 
45 x 39 x 42 cm

Nić - 50 m

DANE LOGISTYCZNE

 

- Dostępna w rozmiarze 50 m.

- Nić wykonana ze splecionych włókien nylonowych.

-  Woskowana o przyjemnym zapachu miętowym.

- Nić przyczynia się do zapobiegania powstawania próchnicy zębów, 

  kamienia nazębnego poprzez usuwanie płytki bakteryjnej. 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:
Instrukcja użycia

Nić usuwa resztki pokarmowe 
wraz z bakteriami

Produkt pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej higieny jamy ustnej

Produkt idealny w czyszczeniu aparatów
ortodontycznych, mostków 

i przestrzeni międzyzębowych

Nić ogranicza powstawanie kamienia
nazębnego oraz próchnicy zębów 

Dostępne pod markami:  

Ilość sztuk na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

3456 4608 5760
4 4 4

12 16 20

Codzienne stosowanie zapobiega 
nieświeżemu oddechowi z ust

i zapaleniu dziąseł

 03002002 HELTES
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Pieluszki dla dzieci

www.helbo.pl

Pieluchy jednorazowego użytku przeznaczone dla noworodków i dzieci o wadze od 2 do 25 kg 

(zgodnie z rozmiarem). Pieluchy mają konstrukcję warstwową, absorbują mocz dziecka, 

pozwalają utrzymać czystość i higienę. Bardzo praktyczne, wygodne i łatwe w użyciu.

                           Pieluchy 3 MIDI 4-9 kg a'48 szt     03006031 DEPAN 
                           Pieluchy 4 MAXI 7-18 kg a'42 szt  
                          Pieluchy 3 MIDI 4-9 kg a'48 szt     03006032 HELTES 
                           Pieluchy 4 MAXI 7-18 kg a'42 szt  

 

SPECYFIKACJA

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu:

4 paczki x 48 szt. 

4 paczki x 42 szt. 

52 x 28 x 22 cm

DANE LOGISTYCZNE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

Pieluchy są cienkie a zarazem 
bardzo chłonne

Pieluchy posiadają system potrójnego 
zabezpieczenia przed przeciekaniem

Wsad absorbujący zatrzymuje wilgoć
zdala od skóry dziecka

Dostępne pod markami:  

Ilość paczek na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

144 168 216
6 6 6
36 42 54

- Dostene w rozmiarach: 1 NEWBORN, 2 MINI, 3 MIDI, 4 MAXI, 

  5 JUNIOR.

- Chłonny wsad wiąże mocz do postaci żelu i zatrzymuje wilgoć 

  zapewniając ochronę.

- Pieluchy zabezpieczone potrójnym systemem przed 

  przeciekaniem.

- Pieluchy posiadają praktyczny system zapięć typu rzep.

Pieluchy jednorazowe: 1 NEWBORN-60 szt, 2 MINI-54 szt, 3 MIDI-48 szt, 4 MAXI-42 szt, 
                                         5 JUNIOR-36 szt. 

Opakowanie zbiorcze/karton:
Wymiary opakowania zbiorczego/kartonu: 54 x 28 x 22 cm

Ilość paczek na palecie:
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie:
Ilość opakowań zbiorczych na palecie:

Wysokość 
euro-palety:

1,6 m. 1,8 m. 2,2 m.

144 168 216
6 6 6

36 42 54

Pieluszki 3 MIDI 4-9 kg a'48 szt 

Pieluszki 4 MAXI 7-18 kg a'42 szt

Oddychający materiał zapobiega powstawaniu 
odparzeń i podrażnień skóry dziecka

Przed wyciekiem bocznym chronią 
wewnętrzne, elastyczne falbanki

Wyrób higieniczny
Dla dzieci
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Nr katalogowy: 

03006041DEPAN 

03006042HELTES 

Chłonność 3 MIDI: 
Chłonność 4 MAXI:
Kolor:
Wymiary opakowania jednostkowego 3 MIDI:
Wymiary opakowania jednostkowego 4 MAXI:

  
400 ml
500 ml
biały z kolorowymi rysunkami 
26,5 x 28 x 10 cm 
28 x 28 x 10,5 cm

  

Materiał: folia PE, włóknina, 
wsad polimerowy


