ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

PAŽNÍ TLAKOMĚR
URČENÍ:

Výrobek je určen k měření systolického a diastolického
krevního tlaku a srdeční frekvence pomocí neinvazivní
oscilometrické metody. Je určen pro dospělé.
Pro domácí nebo klinické použití.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- průměr z posledních 3 měření
- možnost použití síťového adaptéru
(DC 6.0 V, 600 mA) místo baterií
- má klasifikační ukazatel podle WHO
- indikátor slabé baterie
- automatický vypínač
- záruka 36 měsíců
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Přesné měření krevního tlaku
a srdeční frekvence
Paměť 120 měření
Detekuje nepravidelný srdeční
rytmus, což je důležité zejména
pro pacienty se srdeční arytmií

Snadná obsluha
Rychlé a tiché měření
Manžeta univerzální velikosti:
M – L (obvod 22 - 42 cm)

Velký, čitelný LCD displej

Katalogové č. 01003011 DEPAN

ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ

- měřící přístroj
- manžeta
- textilní pouzdro
- baterie AAA 1,5 V x 4 ks
- volitelně síťový adaptér
- návod k použití

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

AUTOMATICKÝ ZÁPĚSTNÍ TLAKOMĚR
URČENÍ:

Přístroj je určen k neinvazivnímu měření systolického
a diastolického krevního tlaku a srdeční frekvence
u dospělých osob oscilometrickou metodou.
Pro domácí nebo klinické použití.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- digitální chybová hlášení
- velký LCD displej
- automatické vypnutí
- ukazatel výsledku krevního tlaku
- paměť 120 měření
- má klasifikační ukazatel podle WHO
- indikátor slabé baterie
- datum/čas
- záruka 24 měsíců
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Vhodný pro osoby s pravidelnou
hypertenzí, aktivní osoby, sportovce,
obézní osoby, které mají problémy
s nasazením pažní manžety
Velký, čitelný LCD displej
Moderní design
Praktické úložné pouzdro

Ideální pro použití doma i na cestách
Paměť 120 měření
Indikátor slabé baterie
Automatický vypínač
Klasifikační ukazatel krevního
tlaku podle WHO

Katalogové č. 01003001 DEPAN

ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ

- tlakoměr
- plastové pouzdro
- baterie AAA x 2 ks
- návod k použití

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

KOMPRESOROVÝ INHALÁTOR
URČENÍ:

Výrobek je určen k podávání léků a látek vyžadujících
aplikaci ve formě páry přímo do dýchacích cest.
Je určen k použití v domácím prostředí. Účinně podporuje
léčbu různých typů alergií, astmatu, bronchitidy, kašle,
rýmy a dalších onemocnění dýchacích cest.
Výrobek je určen pro uživatele všech věkových kategorií.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- kompresorový inhalátor mění v nebulizéru
lék z kapalného skupenství na páru,
což usnadňuje podání optimální dávky
léku do dýchacích cest
- velikost částic v rozmezí 0,5 µm - 5 µm
- snadná montáž, obsluha a čištění
- bezpečné použití
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Díky dvěma velikostem masky jej
může používat celá rodina
Pohodlný držák na nebulizér
zabraňuje rozlití léku
Tichý provoz zajišťuje
pohodlné použití

Rychlá a účinná terapie
Výkonný pístový kompresor
Nebulizér (nádobka na lék)
s pohodlným měřítkem
pro dávkování léku

Ergonomický tvar
Katalogové č. 01001011 DEPAN

ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ

- kompresor
- masky x 2 ks (pro děti a dospělé)
- náustek
- nebulizér (nádobka na lék)
- vzduchová hadice
- filtr
- návod k použití

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

KOMPRESOROVÝ INHALÁTOR SLON
URČENÍ:

Výrobek je určen k podávání léků a látek vyžadujících
aplikaci ve formě páry přímo do dýchacích cest. Je určen
k použití v domácím prostředí. Účinně podporuje léčbu
různých typů alergií, astmatu, bronchitidy, kašle, rýmy a
dalších onemocnění dýchacích cest. Výrobek je určen
pro uživatele všech věkových kategorií.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- kompresorový inhalátor mění v nebulizéru lék
z kapalného skupenství na páru, což usnadňuje
podání optimální dávky léku do dýchacích cest
- velikost částic v rozmezí 0,5 µm - 10 µm
- použití je bezpečné
- neobsahuje latex
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Rychlá a účinná terapie
Výrobek určený pro děti, díky veselému
designu je snazší přesvědčit dítě k inhalaci
Díky dvěma velikostem masky jej
může používat celá rodina
Kromě estetických vlastností slouží
sloní chobot jako praktický držák
na nádobku s léčivým přípravkem

Nebulizér (nádobka na lék)
s pohodlným měřítkem
pro dávkování léku
K dispozici ve 3 barvách: šedé,
modré a růžové
Snadná montáž, obsluha a čištění
Tichý provoz (≤ 55 dBA) – nezpůsobuje
dítěti stres

Katalogové č. 01001021 DEPAN

ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ

- kompresor
- masky x 2 ks (pro děti a dospělé)
- náustek
- nebulizér (nádobka na lék)
- vzduchová hadice
- filtry x 5 ks
- návod k použití

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

MULTIFUNKČNÍ BEZKONTAKTNÍ TEPLOMĚR
URČENÍ:

Výrobek je určen k měření tělesné teploty dětí a dospělých.
Nevyžaduje přímý kontakt s tělem. Má také funkci měření
povrchové teploty. Pro domácí nebo klinické použití.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- vzdálenost měření 3-5 cm
- možnost kalibrace teploty
- možnost změny teplotní stupnice z °C na °F
- indikátor slabé baterie
- automatické vypnutí po 15 sekundách
- záruka 24 měsíců
- možnost nastavení hodnoty alarmu
- zapnutí/vypnutí zvukového signálu
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- měřící přístroj
- mini šroubovák + 2 šroubky
- baterie AAA 1,5 V x 2 ks
- návod k použití

Paměť na 99 měření,
automatické ukládání
dat

Mimořádně pohodlný při
měření teploty během
spánku dítěte a také
všude tam, kde je důležitý
odstup a hygiena

Přesné měření

Rychlá funkce – doba
měření je otázkou
několika sekund
Ergonomický tvar
usnadňující pevný
úchop

2 režimy měření: body
(tělo), surface (povrchy)

Katalogové č. 01004011 DEPAN

ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ

Barevný LCD displej pro
zobrazení naměřené
teploty (zelená, oranžová,
červená)

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

NOSNÍ ODSÁVAČKA NA BATERIE
URČENÍ:

Výrobek určený k odstranění nosního sekretu za účelem
obnovení volného dýchání. Podporuje léčbu infekcí horních
cest dýchacích. Systematické odsávání přebytečného
hlenu z nosu pomáhá udržovat hygienu a zabraňuje
šíření infekce.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- konstrukce výrobku umožňuje jeho ponechání
ve svislé poloze
- tichý provoz, nezpůsobuje dítěti stres
- nevyžaduje dodatečné filtry
- použití je bezpečné
- voděodolný
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- odsávačka
- silikonové koncovky x 2 ks (pro děti a dospělé)
- rezervní těsnění x 2 ks
- baterie typu AA x 2 ks
- návod k použití
Ideální pro odsávání
sekretu z nosu dětí,
starších osob a osob se
zdravotním postižením

Rychlé a efektivní použití

Dvě silikonové koncovky
určené pro děti a dospělé

Ergonomický tvar
zajišťuje bezpečné
uchopení a zabraňuje
vyražení přístroje
z ruky během
používání

Pohodlné tlačítko Start /
Stop
Bezpečný tvar koncovky
zabraňuje příliš
hlubokému zasunutí
odsávačky a nezpůsobuje
podráždění

Ideální pro použití
doma i na cestách

Usnadňuje dýchání,
jídlo a spánek

Katalogové č. 01002001 DEPAN

ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ

Snadné vyprazdňování
a čištění nádoby na hleny

ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU
URČENÍ:

Zajišťuje optimální úroveň vlhkosti vzduchu. Eliminuje
elektrostatické výboje, osvěžuje vzduch, sráží částice nečistot.
Pravidelné používání má pozitivní vliv na stav pokožky,
soustředění, zabraňuje vysychání očních sliznic, onemocnění
dýchacích cest a krku. Zlepšuje kvalitu spánku. Osvědčuje se
v létě i v zimě – v klimatizovaných nebo vytápěných
místnostech je velmi suchý vzduch.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- generátor aktivuje ultrazvukovou membránu,
která rozkládá na páru molekuly vody nacházející
se v nádrži
- určený pro místnosti o velikosti do 20m2
- výkon: 25 W
- snadné čištění
- bezpečné použití
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- zvlhčovač vzduchu
- návod k použití

Tichý provoz ≤40 dB je
dokonalým řešením pro
udržení optimální
vlhkosti také během
spánku

Automatické vypnutí
při prázdné nádrži
(spotřebování vody)

Díky vícebarevnému /
7barevnému LED
osvětlení nádržky na
vodu lze přístroj používat
jako noční světlo

Ideální pro domácnost,
kancelář nebo na
pracoviště
Nastavitelná
úroveň páry

Dokonale osvěžuje a
odstraňuje
elektrostatické výboje

Velká nádrž
o objemu 2,6 litru

Nízká spotřeba energie,
malý dopad na životní
prostředí
Mimořádný výkon –
provoz až 8,5 hodiny
na jednu nádrž vody
Intuitivní obsluha

Katalogové č. 05001001 DEPAN

ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ

Lehký

SONICKÝ ELEKTRICKÝ KARTÁČEK
SE SKLENĚNÝM KELÍMKEM DEPAN
URČENÍ:

Sonický zubní kartáček slouží k čištění a bělení zubů,
masírování dásní a péči o zdraví ústní dutiny.
Výrobek je určen výhradně k individuálnímu použití.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- ergonomický tvar usnadňuje pevný úchop
- konstrukce kartáčku umožňuje jeho ponechání ve svislé poloze
- přibližně 37 000 oscilačních pohybů za minutu
- tichý provoz
- sada obsahuje vyměnitelné koncovky Ultra-Soft Sensitive x 2 ks
- snadné čištění
- bezpečné použití
- třída vodotěsnosti IPX7
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- sonický kartáček x 1 ks
- vyměnitelné hlavice kartáčku (koncovky) x 2 ks
- cestovní krabička na vyměnitelné hlavice
- nabíječka
- skleněný kelímek
- USB konektor
- zástrčka
- návod k použití

Díky použití sonické
technologie je
odstranění zubního
plaku snazší a také
bezpečnější pro zubní
sklovinu a dásně

Sonický zubní kartáček
odstraňuje až 8 krát více
nečistot než manuální zubní
kartáček a poskytuje
účinnější ochranu před
zubním kazem

Blikající dioda indikuje
slabou baterii
Lze dobíjet na cestách
– v autě, přes počítač,
powerbanku a další
mobilní zařízení
pomocí USB konektoru

5 provozních režimů: čištění,
bělení, kids, jemné čištění
a masáž dásní

Moderní a elegantní
design dělá z výrobku
ideální dárek i pro
velmi náročné
uživatele

Každých 30 sekund
signalizuje, že je čas vyměnit
čištěnou část chrupu
Ideální řešení pro osoby
s citlivými zuby a dásněmi
a pro ty, kteří nosí rovnátka,
korunky, můstky nebo
implantáty

Kartáček snadno
se používá

Signál dokončeného čištění
zubů pomáhá dětem vytvořit
si správný návyk čištění zubů
Katalogové č. 04002021 DEPAN

HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ

Obsahuje dvouúčelový
kelímek, který slouží jako
nabíječka a současně jako
nádoba na vodu pro
vyplachování úst

SONICKÝ ELEKTRICKÝ KARTÁČEK MINI
URČENÍ:

Sonický zubní kartáček slouží k čištění zubů a péči o zdraví
ústní dutiny. Výrobek je určen výhradně k individuálnímu
použití.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- ergonomický tvar usnadňuje pevný úchop
- konstrukce kartáčku umožňuje jeho ponechání
ve svislé poloze
- 20 000 oscilačních pohybů za minutu
- tichý provoz
- napájení baterií AAA
- sada obsahuje 2 vyměnitelné hlavice
- k dispozici ve dvou vzorech
- snadné čištění
- bezpečné použití
- voděodolná
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Sonický zubní kartáček
odstraňuje až 8 krát více
nečistot než manuální zubní
kartáček a poskytuje
účinnější ochranu před
zubním kazem
Praktické uzavíratelné
pouzdro chrání zubní
kartáček a zabezpečuje
jej při přepravě
Díky malým rozměrům je
ideální na cesty, do práce,
do školy i na doma

Nevyžaduje mnoho
manuální zručnosti,
důkladně čistí dětské
zuby
Barevná grafika
podněcuje děti k
používání zubního
kartáčku
Pohodlně se používá,
není třeba je nabíjet

Katalogové č. 04002001 DEPAN Vzor auto / Katalogové č. 04002011 DEPAN Vzor kosmetika

HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ

- sonický kartáček x 1 ks
- vyměnitelné hlavice kartáčku
(koncovky) x 2 ks
- ochranná násadka (pouzdro)
- baterie AAA x 1 ks
- návod k použití

DENTÁLNÍ NIT
URČENÍ:

Zubní nit slouží k odstranění zubního plaku
a zbytků jídla z mezizubních prostor.
Vyčistí místa, kam se zubní kartáček nedostane.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- k dispozici ve velikosti 50 m
- je vyrobena z pletených nylonových vláken
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Pomáhá udržovat hygienu
dutiny ústní

Zubní nit je voskovaná, díky tomu
se snadno zavádí do mezizubních
prostor

Osvěžující mátová vůně
Každodenní používání je prevencí
zápachu z úst

Chrání před zubním kazem
a problémy s dásněmi
Ideální pro čištění rovnátek,
můstků a mezizubních prostor

Katalogové č. 03002002 HELTES

HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ

- nit - 50 m
- návod k použití

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

NOSNÍ ODSÁVAČKA MANUÁLNÍ
URČENÍ:

Výrobek určený k odstranění nadbytku nosního sekretu
za účelem obnovení volného dýchání.
Podporuje léčbu infekcí horních cest dýchacích.
Systematické odsávání přebytečného hlenu z nosu
pomáhá udržovat hygienu a zabraňuje šíření infekce.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- tichý provoz, nezpůsobuje dítěti stres
- chrání nosní sliznici kojenců a dětí
- snadno se používá
- voděodolný
- výrobek určený k opakovanému použití
- osvědčuje se doma i na cestách
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- odsávačka
- vyměnitelné filtry x 4 ks
- návod k použití

Snadné vyprazdňování a čištění
Usnadňuje dýchání, jídlo a spánek

Bezpečný tvar koncovky zabraňuje
příliš hlubokému zasunutí
odsávačky a nezpůsobuje
podráždění
4 vyměnitelné filtry dokonale
absorbují hleny a jsou plně
hygienické
Pohodlné použití silikonové
hadičky s ergonomickým náustkem

Katalogové č. 02019001 DEPAN

DÍTĚ

Ideální pro odsávání sekretu
z nosu dětí, starších osob a osob
se zdravotním postižením

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

ZDRAVOTNICKÝ BALONEK S MĚKKÝM KONCEM
URČENÍ:

Výrobek je určen k použití při infekcích horních cest
dýchacích a ušních infekcích. Pomáhá odstraňovat
přebytečný nosní sekret, aby se obnovilo volné dýchání,
a čistí uši od vody a nahromaděného mazu.
Pomáhá předcházet a léčit infekce horních
cest dýchacích a ušní infekce.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- dostupný ve třech velikostech:
2 (30 ml), 7 (80 ml), 9 (135 ml)
- snadno se používá
- nevyžaduje dodatečné filtry
- voděodolná
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- zdravotnický balonek s měkkým koncem
- etiketa výrobku

Ideální pro odsávání sekretu u dětí,
starších osob a osob se zdravotním
postižením

Snadno se vyprazdňuje a čistí

Výrobek prémiové kvality díky
bezkonkurenčně hladkému povrchu

Umožňuje rychlé odstranění
sekretu z nosu nebo ucha

Použití balonku je bezpečné

Velikost 2 a 7 je určena pro kojence
a děti, velikost 9 pro dospělé

Katalogové č. 02009001 DEPAN Balonek č. 2 / Katalogové č. 02009011 DEPAN Balonek č. 7 / Katalogové č. 02009021 DEPAN Balonek č. 9

DÍTĚ

Velmi měkká, na dotek příjemná
koncovka zabraňuje případnému
podráždění v oblasti nosu nebo
ucha

Nezpůsobuje dítěti stres

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

GUMIČKY DO VLASŮ PROTI VŠÍM
URČENÍ:

Výrobek je určen pro děti a dospělé k prevenci zavšivení.
Nejedná se o léčbu vší.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- pouze k vnějšímu použití
- neobsahují pesticidy
- nejsou toxické
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- gumičky do vlasů x 4 ks

Gumičky jsou napuštěny jedinečnou
kompozicí 100% přírodních
esenciálních olejů

Chrání vlasy díky vůni, kterou
uvolňují a která odpuzuje parazity,
ale je příjemná pro člověka

Ideální do školky, školy, na letní
dětské tábory, táboření, výlety,
sportovní aktivity

Účinná a diskrétní ochrana proti
vším
Výrobek je určen pro děti od prvního
roku a pro dospělé
Balení obsahuje 4 gumičky ve 4
různých barvách

Každá gumička je zabalena
samostatně
Nezpůsobují podráždění pokožky

Katalogové č. 02021001 DEPAN

DÍTĚ

Gumičky poskytují ochranu
po dobu 5-7 dní

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

HYGIENICKÉ PODLOŽKY
URČENÍ:

Hygienické podložky jsou určeny pro starší osoby trpící
inkontinencí, ženy v období porodu a děti. Poskytují ochranu
při výměně obvazů, ošetřování pacientů a výměně plenek.
Podložky jsou velmi praktické při cestování a také v
nemocnici – umožňují přebalování bez nepříjemných
překvapení. Kromě svého hlavního účelu fungují velmi dobře
také jako podložky pod prostěradlo chránící matraci před
znečištěním a mohou také sloužit jako hygienická pomůcka
pro zvířata.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- k dispozici ve třech velikostech:
90 x 60 cm
60 x 60 cm
40 x 60 cm
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- hygienická podložka
- etiketa výrobku

Ideální pro domácnosti, cestování
a zdravotnická zařízení
Povrch podložky zůstává suchý
a čistý díky absorpční vrstvě
Podložky jsou příjemné na dotek,
nedráždí pokožku

Speciální prolis ve tvaru diamantu
zabraňuje hromadění tekutiny na
jednom místě
Nepropustná fólie zaručuje pohodlí
při používání – chrání před únikem
tekutiny
Podložky umístěné na lůžku se díky
protiskluzové PE fólii neposouvají
5 vrstev poskytuje účinnou ochranu

Katalogové č. 02012031 DEPAN Hygienické podložky 90 x 60 cm / Katalogové č. 02012021 DEPAN Hygienické podložky 60 x 60 cm /
Katalogové č. 02012011 DEPAN Hygienické podložky 40 x 60 cm

HYGIENA

Tenké, ale současně vysoce
absorpční

HYGIENICKÝ VÝROBEK
PRSNÍ VLOŽKY
URČENÍ:

Mimořádně absorpční prsní vložky určené pro ženy v období
kojení. Udržují bradavky v suchu, absorbují přebytečné
mléko a zabraňují znečištění spodního prádla a oblečení.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- baleno v praktickém balení po dvou kusech v plastovém sáčku
- vložky je nutné měnit alespoň jednou denně
- bezpečné použití
- pro jednorázové použití
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- prsní vložky: 60 ks (30 ks plastových sáčků po 2 ks)
- etiketa výrobku

Tenké, ale současně vysoce
absorpční
Mají samolepicí vrstvu, která
zabraňuje pohybu vložky v
podprsence, lepidlo nezanechává
stopy na spodním prádle

Komfort a hygiena během kojení
Ideální pro běžné i speciální kojicí
podprsenky
Nepropustná fólie chrání před
prosakováním

Katalogové č. 03003001 DEPAN

HYGIENA

Vložky jsou vyrobeny z měkkých
vláken, díky tomu nedráždí pokožku

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

TEXTILNÍ NÁPLAST
URČENÍ:

Výrobek je určen k vnějšímu použití – používá se k fixaci
obvazů, drénů, hadiček. Ideální také pro popisování
a označování lékařských přístrojů, zkumavek atd.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- cívka s kroužkem pro ochranu proti znečištění
- rozměry: 5 m x 2,5 cm
- výrobek pro jednorázové použití
- neroztahuje se žádným směrem
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- textilní náplast na cívce

Odolná proti účinku vody

Zajišťuje dostatečnou cirkulaci
vzduchu, což přispívá k hojení ran

Zajišťuje volnost pohybu

Bezpečné akrylové lepidlo
nezpůsobuje podráždění

Snadné odtrhávání dílků
bez použití nůžek

100% bavlna
Pevná, odolná a s velmi dobrou
přilnavostí

Katalogové č. 02013001 DEPAN

OBVAZY

Široké využití

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

TEXTILNÍ SAMODRŽÍCÍ BANDÁŽ
URČENÍ:

Výrobek je určen k přidržení obvazů a ke snížení
rozsahu pohybu po úrazech: ke stabilizaci kloubů,
k ošetření podvrtnutí a zlomenin.
Bandáž je pružná a má samodržící vlastnosti.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- nesvrašťuje a nekroutí se
- natahuje se, neomezuje pohyb, neomezuje
krevní oběh
- prodyšný materiál nedráždí pokožku,
urychluje hojení ran
- trvanlivý, obvaz lze opravit bez ztráty
soudržných vlastností
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Lepí se na sebe, nikoli na kůži,
vlasy nebo oblečení

Není třeba nůžek, stačí kousek
odtrhnout, netřepí se

Není nutné žádné další upevnění

Ideální na cesty, výlety
i každodenní použití

Pro použití v místech, kde by
tradiční obvaz mohl sklouznout
Pohodlná fixace obvazu
i při svépomocném ošetření

Nepostradatelná v nouzových
situacích, snadno lze udělat
rychlý obvaz
K dispozici ve čtyřech velikostech
a různých barvách

Katalogové č. 02023001 DEPAN Samodržící bandáž 5 cm x 4,5 m / Katalogové č. 02023011 DEPAN Samodržící bandáž 7,5 cm x 4,5 m
Katalogové č. 02023021 DEPAN Samodržící bandáž 10 cm x 4,5 m / Katalogové č. 02023031 DEPAN Samodržící bandáž 15 cm x 4,5 m

OBVAZY

- samodržící bandáž na cívce
- etiketa výrobku

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

DESINFEKČNÍ TAMPONY
URČENÍ:

Výrobek je určen k dezinfekci
zdravotnických prostředků.
K jednorázovému použití.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- sterilní
- nasycené 70% izopropylenalkoholem
- balené přímo v uzavřených
hliníkových sáčcích, aby nevysychaly
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- 10 nebo 100 tamponů
- návod k použití

Snadné použití, každý tampon
je zabalen v samostatném sáčku

Izopropylenalkohol, kterým jsou
tampony napuštěny, má
dezinfekční, fungicidní
a baktericidní vlastnosti

Katalogové č. 07001001 DEPAN Tampony 10 ks / Katalogové č. 07001011 DEPAN Tampony 100 ks

OBVAZY

Tampony vyrobené z vysoce
kvalitní netkané textilie typu
„spunbond“ s jemnou strukturou

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

SADA HYDROKOLOIDNÍCH NÁPLASTÍ NA PUCHÝŘE
URČENÍ:

Výrobek usnadňuje hojení puchýřů. Náplasti chrání před
odřením a poskytují úlevu od bolesti. Poskytují ochrannou
bariéru proti vnějším faktorům – vodě, nečistotám a
bakteriím, polyuretanový povlak chrání před pronikáním
vlhkosti a hydrokoloidní polštářek absorbuje sekrety, které se
tvoří v puchýři.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- výrobek pro jednorázové použití
- určený k vnějšímu použití
- sterilní
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- 7 náplastí v samostatném obalu ve třech
velikostech:
2 ks velikost 4,4 cm x 6,9 cm
3 ks velikost 2 cm x 6 cm
2 ks velikost 3 cm x 6 cm
- etiketa výrobku

Polyuretanový povlak chrání proti
pronikání vlhkosti
Béžová barva pro diskrétnost při
používání
Jedno balení obsahuje 7 náplastí

Zajistí rychlé hojení puchýřů
3 velikosti zaručují lepší
přizpůsobení
Pohodlné a hygienické použití –
každá náplast je v samostatném
obalu
Elastický materiál se dokonale
přizpůsobí tělu
Ideální pro aktivní osoby

Katalogové č. 02011001 DEPAN

OBVAZY

Silná vrstva tlumí tlak vyvíjený na
puchýř a přináší okamžitou úlevu od
bolesti

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

SADA VODĚODOLNÝCH NÁPLASTÍ
URČENÍ:

Náplasti chrání ránu před bakteriemi, nečistotami a vodou.
Náplast je vhodné měnit každý den.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- výrobek pro jednorázové použití
- určený k vnějšímu použití
- k použití na vyčištěnou ránu
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- 12 náplastí ve dvou velikostech:
4 ks velikost 7,2 cm x 2,5 cm
8 ks velikost 7,2 cm x 1,9 cm
- etiketa výrobku

Mikroperforace umožňuje kůži
dýchat
Béžová barva pro diskrétnost při
používání
Vysoce savý polštářek absorbuje
sekret z poraněné kůže

Hypoalergenní lepidlo nedráždí
pokožku
Náplasti jsou pružné, proto
dokonale přilnou k tělu a pevně
chrání ránu
Voděodolné

Katalogové č. 02018011 DEPAN

OBVAZY

Komfort a hygiena

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

ZDRAVOTNICKÝ VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ
URČENÍ:

Zabraňuje vzniku proleženin a poskytuje úlevu
od stávajících proleženin. Ideální pro ženy v období porodu.
Ulevuje od bolesti po operaci hemoroidů.
Usnadňuje hojení ran. Je vhodný pro osoby
se sedavým způsobem života.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- výrobek určený k opakovanému použití
- určený k vnějšímu použití
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Otvor uprostřed polštáře odlehčuje
bolestivé oblasti a chrání je před
zhoršováním stavu
Pomáhá zlepšovat krevní oběh,
uvolňuje svaly, snižuje bolest

Má terapeutické, rehabilitační
a preventivní využití
Pro domácí i klinické použití
Polštář je vyroben z měkkého plyše,
k dispozici v několika barvách

Katalogové č. 02020001 DEPAN

REHABILITACE

- polštář x 1 ks
- pumpička x 1 ks
- etiketa výrobku

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

KINEZIOLOGICKÁ PÁSKA
URČENÍ:

Výrobek je určen k podpoře léčby zranění a bolesti, ke
zmírnění zánětlivých stavů, hematomů a lymfatických
otoků. Kromě toho podporuje funkci svalů a chrání
je před nadměrnou námahou, stabilizuje klouby
a zabraňuje křečím.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- páska navinutá na cívku
- rozměry: 5 cm x 5 m
- roztahuje se ve dvou směrech až o 170%
- svou hmotností a tloušťkou se podobá lidské kůži
- je prodyšná
- voděodolná
- neobsahuje latex
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Ochrana, léčba, pohodlí, regenerace
Používá se u profesionálních
i amatérských sportovců a je hojně
využívána v ortopedii a rehabilitaci
Pohodlně se stříhá, netřepí se
Vysoká kvalita materiálu

Díky hypoalergennímu lepidlu
nezpůsobuje podráždění pokožky,
dokonale přilne k tělu a plní svůj
účel
K dispozici v různých barvách
Ideálně se osvědčí při bolestech
svalů, šlach a kloubů

Katalogové č. 06002001 DEPAN

REHABILITACE

- kineziologická páska na cívce
- návod k použití

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

PEVNÁ KINEZIOLOGICKÁ PÁSKA
URČENÍ:

Výrobek je určen k prevenci a podpoře léčby různých úrazů.
Omezuje pohyblivost kloubů. Lze ji použít místo bandáže
nebo ortézy.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- páska navinutá na cívku
- rozměry: 2,5 cm x 9,14 m; 3,8 cm x 9,14 m; 5 cm x 9,14 m
- prodyšná a voděodolná
- vyrobená ze 100% bavlny, nezpůsobuje alergie
ani podráždění pokožky
- neobsahuje latex
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Ochrana, léčba, pohodlí, plná
kontrola rozsahu pohybu
Používá se u profesionálních
i amatérských sportovců a je také
hojně využívána v ortopedii
a rehabilitaci
Neroztahuje se, díky tomu účinně
znehybňuje vybraný kloub

Díky hypoalergennímu lepidlu
nezpůsobuje podráždění pokožky,
dokonale přilne k tělu a plní svůj
účel
Vysoká odolnost proti roztržení
Ideálně se osvědčí při bolestech
svalů, šlach a vazů

Pohodlně se stříhá, netřepí se

Katalogové č. 06001001 DEPAN Pevná páska 2,5 cm x 9,14 m / Katalogové č. 06001011 DEPAN Pevná páska 3,8 cm x 9,14 m /
Katalogové č. 06001021 DEPAN Pevná páska 5 cm x 9,14 m

REHABILITACE

- kineziologická páska na cívce
- etiketa výrobku

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

GELOVÝ OBKLAD SOVA/ŽELVA CHLADIVÝ/HŘEJIVÝ PRO DĚTI
URČENÍ:

Opakovaně použitelný výrobek pro tepelnou nebo
chladovou terapii.
Terapie chladem:
- zmírňuje bolest lokálním snížením tělesné teploty
- používá se při pohmožděninách, bodnutí hmyzem,
výronech, otocích, popáleninách, sportovních úrazech,
bolestech hlavy a horečce. Podporuje rekonvalescenci
po operacích
Terapie teplem:
- přináší úlevu díky místnímu uvolňujícímu
působení (zahřívání těla)
- používá se při křečích, poraněních svalů a šlach
(pokud není indikována léčba chladem)
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- bezpečný, netoxický gel v uzavřeném
sáčku se rychle zahřívá/ochlazuje
- obklad dlouhodobě předává
nahromaděný chlad nebo teplo
- obklad je poddajný i po zmrazení
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Barevné vzory obkladů speciálně
navržené pro děti

Pomáhá odvést pozornost dítěte
od zdroje bolesti

Pružnost a tvar obkladu umožňují
jeho pohodlné přiložení na různé
části těla

Nepostradatelný v situacích,
kdy je nutný rychlý zásah

Obklad lze ohřívat v mikrovlnné
troubě

Ideálně se osvědčí nejen na doma,
ale také na cestách

Katalogové č. 02010032 HELTES

GELOVÉ OBKLADY

- gelový obklad
- etiketa výrobku

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

GELOVÝ OBKLAD CHLADIVÝ/HŘEJIVÝ 10 x 10 cm / 10 x 26,50 cm
URČENÍ:

Opakovaně použitelný výrobek pro tepelnou nebo
chladovou terapii.
Terapie chladem:
- zmírňuje bolest lokálním snížením tělesné teploty
- používá se při pohmožděninách, otocích, neuralgiích,
sportovních úrazech, popáleninách, zánětech, výronech,
poúrazových bolestech, podlitinách. Dobře působí při
nevelké dermatitidě a štípnutí hmyzem.
Podporuje rekonvalescenci po operacích
Terapie teplem:
- přináší úlevu díky místnímu uvolňujícímu působení
(zahřívání těla). Stimuluje průtok krve, pomáhá snižovat
diskomfort
- používá se při křečích, revmatických, svalových,
menstruačních bolestech, zánětu svalů a revmatickém
zánětu šlach (pokud není indikována léčba chladem)
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- bezpečný, netoxický gel v uzavřeném sáčku
se rychle zahřívá/ochlazuje
- obklad dlouhodobě předává nahromaděný
chlad nebo teplo
- barevný gel dodává obkladu zajímavý vzhled
- obklad je poddajný i po zmrazení
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Praktický měkký potah izoluje
obklad od přímého kontaktu s tělem

Obklad lze ohřívat v mikrovlnné
troubě

Pružnost a tvar obkladu umožňují
jeho pohodlné přiložení na různé
části těla

Nepostradatelný v situacích,
kdy je nutný rychlý zásah
Ideální na cesty, domů nebo do
práce

Katalogové č. 02010002 HELTES Gelový obklad 10 cm x 10 cm / Katalogové č. 02010012 HELTES Gelový obklad 10 cm x 26,5 cm

GELOVÉ OBKLADY

- gelový obklad
- sametový potah
- etiketa výrobku

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

GELOVÝ OBKLAD CHLADIVÝ/HŘEJIVÝ 18 x 29,5 cm
URČENÍ:

Opakovaně použitelný výrobek pro tepelnou nebo
chladovou terapii.
Terapie chladem:
- zmírňuje bolest lokálním snížením tělesné teploty
- používá se při pohmožděninách, otocích, neuralgiích,
sportovních úrazech, popáleninách, zánětech, výronech,
poúrazových bolestech, podlitinách. Dobře působí při
nevelké dermatitidě a štípnutí hmyzem.
Podporuje rekonvalescenci po operacích
Terapie teplem:
- přináší úlevu díky místnímu uvolňujícímu působení
(zahřívání těla). Stimuluje průtok krve, pomáhá snižovat
diskomfort
- používá se při křečích, revmatických, svalových,
menstruačních bolestech, zánětu svalů a revmatickém
zánětu šlach (pokud není indikována léčba chladem)
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- bezpečný, netoxický gel v uzavřeném
nylonovém sáčku se rychle zahřívá/ochlazuje
- obklad dlouhodobě předává nahromaděný
chlad nebo teplo
- obklad je poddajný i po zmrazení
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Pružnost a tvar obkladu umožňují
jeho pohodlné přiložení na různé
části těla
Nepostradatelný v situacích,
kdy je nutný rychlý zásah

Ideální na cesty, domů nebo
do práce
Obklad lze ohřívat
v mikrovlnné troubě

Katalogové č. 02010022 HELTES

GELOVÉ OBKLADY

- gelový obklad
- etiketa výrobku

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

GELOVÝ OBKLAD CHLADIVÝ/HŘEJIVÝ NA KOLENO
URČENÍ:

Opakovaně použitelný výrobek pro tepelnou nebo
chladovou terapii. Nepostradatelný při poranění chrupavky,
kloubního pouzdra a menisku.
Terapie chladem:
- zmírňuje bolest lokálním snížením tělesné teploty
- používá se při pohmožděninách, otocích, neuralgiích,
sportovních zraněních, popáleninách, výronech, namožení.
Podporuje rekonvalescenci po operacích
Terapie teplem:
- přináší úlevu díky místnímu uvolňujícímu působení
(zahřívání těla)
- používá se při křečích, revmatických, svalových bolestech,
zánětech svalů a revmatickém zánětu šlach
(pokud není indikována léčba chladem)
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- bezpečný, netoxický gel v uzavřeném sáčku
se rychle zahřívá/ochlazuje
- pružné gelové kuličky dlouhodobě předávají
nahromaděný chlad nebo teplo
- gel ve tvaru kuliček dodává obkladu zajímavý vzhled
- obklad je poddajný i po zmrazení
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Elastický pásek se zapínáním na suchý zip
zabraňuje pohybu obkladu a zajišťuje, že
se přizpůsobí jakémukoli obvodu kolena
Pružnost a tvar obkladu umožňují jeho
pohodlné přiložení na koleno a jiné části
těla

Ideálně se osvědčuje doma, na cestách
i v práci
Nepostradatelný v situacích, kdy je nutný
rychlý zásah
Obklad lze ohřívat v mikrovlnné troubě

Ergonomický tvar obkladu neomezuje
pohyb při chůzi
Katalogové č. 02010052 HELTES

GELOVÉ OBKLADY

- gelový obklad
- etiketa výrobku

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

GELOVÝ OBKLAD CHLADIVÝ/HŘEJIVÝ – PROTIMIGRÉNOVÝ
URČENÍ:

Opakovaně použitelný výrobek pro tepelnou nebo
chladovou terapii.
Terapie chladem:
- zmírňuje bolest lokálním snížením tělesné teploty
- používá se především při migrénách, pohmožděninách,
otocích, neuralgiích, sportovních úrazech, popáleninách,
úpalu nebo horečce
- zlepšuje náladu po náročném dni v práci
Terapie teplem:
- přináší úlevu díky místnímu uvolňujícímu působení
(zahřívání těla)
- používá se při křečích, bolestech dutin, uvolňuje svalové
napětí na čele a spáncích
- zvyšuje lokální průtok krve, uklidňuje a uvolňuje
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- bezpečný, netoxický gel v uzavřeném sáčku
se rychle zahřívá/ochlazuje
- pružné gelové kuličky dlouhodobě předávají
nahromaděný chlad nebo teplo
- gel ve tvaru kuliček dodává obkladu zajímavý vzhled
- obklad je poddajný i po zmrazení
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Elastický pásek se zapínáním
na suchý zip zabraňuje pohybu
obkladu a zajišťuje, že se
přizpůsobí jakémukoli obvodu hlavy

Nepostradatelný v situacích,
kdy je nutný rychlý zásah
Obklad lze ohřívat v mikrovlnné
troubě

Katalogové č. 02010042 HELTES

GELOVÉ OBKLADY

- gelový obklad
- etiketa výrobku

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

GELOVÝ OBKLAD CHLADIVÝ/HŘEJIVÝ – UNIVERZÁLNÍ OBKLAD 27x19 cm
URČENÍ:

Opakovaně použitelný výrobek pro tepelnou nebo
chladovou terapii.
Terapie chladem:
- zmírňuje bolest lokálním snížením tělesné teploty
- používá se při pohmožděninách, otocích, neuralgiích,
sportovních úrazech, popáleninách, zánětech, výronech,
poúrazových bolestech, podlitinách. Dobře působí při
nevelké dermatitidě a štípnutí hmyzem. Podporuje
rekonvalescenci po operacích
Terapie teplem:
- přináší úlevu díky místnímu uvolňujícímu působení
(zahřívání těla). Stimuluje průtok krve, pomáhá snižovat
diskomfort
- používá se při bolestech zad, ramen, stehen, revmatických,
svalových, menstruačních bolestech, zánětu svalů a
revmatickém zánětu šlach (pokud není indikována léčba
chladem)
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- bezpečný, netoxický gel v uzavřeném sáčku
se rychle zahřívá/ochlazuje
- pružné gelové kuličky dlouhodobě předávají
nahromaděný chlad nebo teplo
- gel ve tvaru kuliček dodává obkladu zajímavý vzhled
- obklad je poddajný i po zmrazení
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Elastický pásek se zapínáním
na suchý zip zabraňuje pohybu
obkladu
Pružnost a tvar obkladu umožňuje
jeho přiložení na bederní oblast,
břicho, stehno, rameno a další části
těla

Ideální do práce, domů nebo na
cesty
Nepostradatelný v situacích,
kdy je nutný rychlý zásah
Obklad lze ohřívat v mikrovlnné
troubě

Katalogové č. 02010062 HELTES

GELOVÉ OBKLADY

- gelový obklad
- etiketa výrobku

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

DÁVKOVAČ NA LÉKY KULATÝ
URČENÍ:

Výrobek určený k uchovávání léčivých přípravků
ve formě tablet nebo tobolek. Usnadňuje dávkování
léků v průběhu celého týdne.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- dávkovač nezabírá mnoho místa, má hezký design
- zásobníky jsou vyrobeny z odolného materiálu
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- dávkovač léků
- etiketa výrobku

Zásobníky lze zcela vyjmout z
dávkovače, díky tomu je možné s
sebou nosit celodenní dávku léků
Dávkovač je zvláště vhodný pro
osoby, které pravidelně užívají léky

Podporuje systematické užívání
léků, které je základem účinné léčby
Usnadňuje kontrolu,
zda byl lék užit
Snadno se plní léky
Uzávěry s klipem zabraňují
vypadávání léků

Katalogové č. 02015011 DEPAN

DOPLŇKY

Dávkovač obsahuje zásobníky
na 7 dní v týdnu. Každý zásobník je
rozdělen na 4 denní doby: ráno,
poledne, večer, noc

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

DÁVKOVAČ NA LÉKY STOJÍCÍ
URČENÍ:

Výrobek určený k uchovávání léčivých přípravků
ve formě tablet nebo tobolek. Usnadňuje dávkování
léků v průběhu celého týdne.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- dávkovač nezabírá mnoho místa, má hezký design
- zásobníky jsou vyrobeny z odolného materiálu
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- dávkovač léků
- etiketa výrobku

Dávkovač obsahuje zásobníky
na 7 dní v týdnu. Každý zásobník je
rozdělen na 4 denní doby: ráno,
poledne, večer, noc

Snadno se plní léky

Zásobníky lze zcela vyjmout z
dávkovače, díky tomu je možné
s sebou nosit celodenní dávku léků

Posuvné otevírání zabraňuje
vypadnutí léků
Usnadňuje kontrolu, zda byl lék užit

Katalogové č. 02015001 DEPAN

DOPLŇKY

Podporuje systematické užívání
léků, které je základem účinné léčby

Dávkovač je zvláště vhodný pro
osoby, které pravidelně užívají léky

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

TERMOFOR 2 L
URČENÍ:

Opakovaně použitelný výrobek pro tepelnou terapii,
určený k úlevě od bolesti a uvolnění napjatých svalů.
Terapie teplem:
- přináší úlevu díky místnímu uvolňujícímu působení
(zahřívání těla)
- používá se při křečích, zánětu svalů a bolesti kloubů
- má pozitivní vliv na nervovou soustavu
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- termofor se plní horkou, nikoli vařící vodou
- objem 2000 ml
- termofor se rychle zahřívá
- obal na termofor v mnoha provedeních a barvách
a z různých materiálů (fleece, polyester, velur)
- termofor obsahuje přírodní kaučuk
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Používá se k preventivním a terapeutickým účelům pro zahřívání
a úlevu od bolesti

Těsný a odolný vůči vysokým
teplotám

Vynikající pro zahřívání končetin se
špatným prokrvením

Uvolňuje a uklidňuje

Nepostradatelný při menstruační
bolesti

Pohodlné použití na různé části těla

Velký 2litrový objem pro dlouhodobé
předávání akumulovaného tepla

Katalogové č. 02001011 DEPAN Termofor 2 L s obalem / Katalogové č. 02001001 DEPAN Termofor 2 L bez obalu

DOPLŇKY

- termofor s obalem nebo bez obalu
- etiketa výrobku

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

BEZRTUŤOVÝ TEPLOMĚR SE SKLEPÁVAČEM
URČENÍ:

Výrobek je určen k měření tělesné teploty dětí
a dospělých. Pro domácí nebo klinické použití.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- rozsah měření teploty: 35,0°C - 42,0°C
- metody měření: měření v ústech / v podpaží /
v pochvě / v konečníku
- teploměr má skleněné pouzdro a lze jej dezinfikovat
- konvenční teploměr obsahující slitinu kovů galia, india a cínu
- neobsahuje rtuť
- není toxický
- nevyžaduje baterie
- voděodolný
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Bezpečný pro člověka i životní
prostředí – místo rtuti obsahuje
slitiny netoxických kovů

Neobsahuje nikl, díky tomu
je vhodný pro alergiky

Pohodlný „sklepávač“ usnadňuje
sklepávání měřicí kapaliny

Přesné měření

Doba měření 4-5 minut

Snadná údržba a desinfekce

Katalogové č. 02008011 DEPAN

DOPLŇKY

- měřící přístroj
- návod k použití

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

IVD

TĚHOTENSKÝ TEST HCG DESTIČKOVÝ
URČENÍ:

Včasná diagnostika těhotenství v domácích podmínkách.
Koncentrace lidského choriogonadotropinu (HCG) u netěhotných
žen je obvykle 5,0 mlU/ml. S postupujícím těhotenstvím se jeho
koncentrace zvyšuje na 25 mlU/ml nebo více. V době vynechání
menstruace je koncentrace HCG v moči asi 100 mlU/ml a
dosahuje maximálně 100 000-200 000 mlU/ml. Tento hormon je
během těhotenství produkován embryem a následně placentou.
Těhotenský test může detekovat choriový gonadotropin v moči.
Testovací proužek obsahuje protilátky, které reagují s tímto
hormonem. Pokud hormon HCG dosáhne citlivosti membrány 10
mlU/ml nebo vyšší, objeví se na testu barevná čárka. Absence
barevné čárky znamená negativní výsledek.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- test pro sebetestování
- jednorázové použití
- pouze k vnějšímu použití
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Rychlý výsledek během 5 minut

Snadné použití – stačí 2-3 kapky moči

Vysoká přesnost >99%

Snadná interpretace výsledku

Výrobek certifikovaný polským
notifikovaným orgánem

Vysoká citlivost 10mlU/ml umožňuje
zjistit těhotenství již 5-7 dní po početí

Určený k domácímu použití

Katalogové č. 02014012 HELTES

TESTY

- sáček s 1 testovací destičkou a absorbérem vlhkosti
- 1 nádobka na moč
- 1 pipeta/kapátko
- návod k použití

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

IVD

TEST PRO DETEKCI DROG
URČENÍ:

Test na přítomnost drog v moči je panelový test, který
detekuje 7 nebezpečných látek v těle: amfetamin, extázi
(MDMA), hašiš (THC), heroin, kokain, konopí a morfin.
Pomáhá při diagnostice drogové závislosti a sledování
terapeutických aktivit souvisejících s léčbou závislosti.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- test je založen na imunochromatografické metodě
pro kvalitativní detekci mnoha drog a jejich
metabolitů v moči
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- 1 sáček s testem a absorbérem vlhkosti
- 1 nádobka na moč
- návod k použití

Rychlý a přesný
Výsledek během 5 minut
Detekce:
- heroinu, morfinu v čase
do 7-72 hodin po užití
- kokainu v čase do 48 hodin
po užití
- amfetaminu, extáze v čase
do 1-3 dní po užití
- hašiš, marihuany v čase do
3-10 dní po užití

Katalogové č. 02014002 HELTES

TESTY

Snadno se používá

OSOBNÍ OCHRANNÝ PROSTŘEDEK

Filtrační polomaska HELBO Neoprene Mask FFP1 NR
URČENÍ:

Filtrační polomaska HELBO Neoprene Mask FFP1 NR chrání
před znečištěním vzduchu v podobě prachu, kouře a mlhy,
pokud jejich koncentrace ve vzduchu nepřekročí 4 x NPK
(NPK – nejvyšší přípustná koncentrace). Polomaska je
vyrobena z pružného a odolného neoprenu. Výrobek se
těsně přizpůsobí tvaru obličeje a obvodu hlavy. Má dva
výdechové ventily, které účinně odvádějí vlhkost,
vydechovaný vzduch a oxid uhličitý. Netkaná textilie použitá
ve výměnných filtrech HELBO zabraňuje pronikání škodlivin
do plic. Použitý filtr rovněž zadržuje škodlivý prach
(PM 2,5 a PM 10).
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- ideální pro každodenní život (chůze, dojíždění do
zaměstnání nebo do školy) i pro outdoorové aktivity
(pro běžce, cyklisty, lyžaře a příznivce nordic walking)
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Výrobek testovaný Centrálním
ústavem pro ochranu zdraví při
práci – Státní výzkumný ústav

Velké vzduchové otvory zvyšují
pohodlí při dýchání

Má certifikát ES schválení typu

Dva ventily usnadňují vydechování
vzduchu

Potvrzená shoda výrobku
s požadavky normy
EN 149:2001+A1:2009

Plnou ochranu zajišťuje vysoce
kvalitní vyměnitelný filtr

Hliníková nosní vložka umožňuje
dobré uzpůsobení polomasky
Dlouhý suchý zip umožňuje
nastavení podle potřeby

V případě opotřebení lze náhradní
filtry zakoupit samostatně
K dispozici v různých barvách

Katalogové č. 08002003 HELBO

ANTISMOGOVÉ MASKY

- filtrační polomaska
- vyměnitelný filtr Helbo x 1 ks
- návod k použití

OSOBNÍ OCHRANNÝ PROSTŘEDEK

Filtrační polomaska HELBO Neoprene Mask SPORT FFP1 NR
URČENÍ:

Filtrační polomaska HELBO Neoprene Mask SPORT FFP1 NR
chrání před znečištěním vzduchu v podobě prachu, kouře a
mlhy, pokud jejich koncentrace ve vzduchu nepřekročí 4 x
NPK (NPK – nejvyšší přípustná koncentrace). Polomaska je
vyrobena z pružného, odolného neoprenu obohaceného
o materiál hex-sport, který zajišťuje volné dýchání. Výrobek se
dokonale přizpůsobí tvaru obličeje a obvodu hlavy. Má dva
výdechové ventily, které účinně odvádějí vlhkost, vydechovaný
vzduch a oxid uhličitý. Netkaná textilie použitá ve výměnných
filtrech HELBO zabraňuje pronikání škodlivin do plic. Použitý
filtr rovněž zadržuje škodlivý prach (PM 2,5 a PM 10).
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- polomaska je navržena tak, aby chránila osoby,
které mají rády venkovní aktivity, ideální pro cyklisty,
běžce, příznivce nordic walkingu, street workoutu
a dalších sportovních disciplín
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

Výrobek testovaný Centrálním ústavem
pro ochranu zdraví při práci – Státní
výzkumný ústav
Má certifikát ES schválení typu

Odolný neopren se osvědčí při intenzivní
námaze

Potvrzená shoda výrobku s požadavky
normy EN 149:2001+A1:2009

Dva ventily usnadňují vydechování
vzduchu

Hliníková nosní vložka umožňuje dobré
uzpůsobení polomasky

Plnou ochranu zajišťuje vysoce kvalitní
vyměnitelný filtr

Materiál hex-sport umožňuje volné
dýchání

V případě opotřebení lze náhradní filtry
zakoupit samostatně

Dlouhý, pevný suchý zip umožňuje
nastavení a zabraňuje přemisťování
polomasky

K dispozici v různých barvách

Katalogové č. 08002004 HELBO

ANTISMOGOVÉ MASKY

- filtrační polomaska
- vyměnitelný filtr Helbo x 1 ks
- návod k použití

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

ZDRAVOTNICKÁ ROUŠKA HELBO, TŘÍVRSTVÁ
NETKANÁ ROUŠKA CHIRURGICKÉHO TYPU
URČENÍ:

Zdravotnická rouška HELBO, třívrstvá netkaná rouška
chirurgického typu, je určena k ochraně před infekčními
faktory. Jako zdravotnický prostředek je zdravotnická
rouška třídy II určena pro zdravotnický personál k ochraně
pacienta během zákroků ve zdravotnických zařízeních.
Je také ideální pro každodenní použití na místech,
kde je nařízena povinnost zakrývat ústa a nos
(v obchodech, v práci nebo během procházky).
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- výrobek k jednorázovému vnějšímu použití
- účinnost filtrace ≥ 98%
- rozdíl tlaků <40 Pa/cm2
- mikrobiologická čistota ≤30 cfu/g
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- 50 x 1 ks rouška
- 10 x 5 ks rouška

Baleno v hygienickém, estetickém
blistru po 1 nebo 5 kusech
Nosní tvarovací vložka zajišťuje,
že rouška dokonale sedí na obličeji
a poskytuje účinnou filtraci

Vysoká účinnost filtrace bakterií ≥ 98%
Pružné gumičky zajišťují pohodlí při
nošení a zabraňují efektu
odstávajících uší
Zdravotnická rouška třídy II
v souladu s normou EN 14683

Katalogové č. 02022003 HELBO

COVID

Díky své konstrukci se dokonale
přizpůsobí tvaru obličeje

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

PRSTOVÝ PULZNÍ OXYMETR DEPAN MODEL M130
URČENÍ:

Výrobek je určen k neinvazivnímu měření saturace krve a
srdeční frekvence. Prstový pulzní oxymetr je díky svým
malým rozměrům, nízké spotřebě energie a pohodlnému
rozhraní ideálním přístrojem pro monitorování saturace
hemoglobinu kyslíkem. Stačí vložit prst do fotoelektrického
snímače, následně proběhne rychlé měření, jehož výsledky
lze odečíst z OLED displeje.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- pulzní oxymetr je určen pro osoby, které se potýkají
s onemocněním dýchacích cest, srdečními chorobami,
hypertenzí, cukrovkou
- monitorování zdravotního stavu pulzním oxymetrem
se doporučuje také osobám, které pracují nebo sportují
ve vysoké nadmořské výšce, a těhotným ženám
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- prstový pulzní oxymetr DEPAN M130
- šňůrka na krk
- alkalická baterie AAA 1,5V x 2 ks
- návod k použití

Snadno se používá
Čitelný, velký, barevný displej

Rychlé měření saturace krve
v procentech – výsledek se zobrazí
automaticky během několika sekund
Kompaktní rozměry

Nízká spotřeba energie, až 50 hodin
provozu na jednu baterii

Zobrazení výsledků měření je možné
ze 4 pohledů (nahoru, dolů,
doprava, doleva)

Automatické vypnutí po 8 sekundách
nečinnosti

Znázornění srdeční frekvence
v podobě grafu

Katalogové č. 01007001 DEPAN

COVID

Indikátor stavu nabití baterie chrání
před náhlým vypnutím zařízení

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

PRSTOVÝ PULZNÍ OXYMETR DEPAN MODEL YK-81C
URČENÍ:

Výrobek je určen k neinvazivnímu měření saturace krve
a srdeční frekvence. Prstový pulzní oxymetr je díky svým
malým rozměrům, nízké spotřebě energie a pohodlnému
rozhraní ideálním přístrojem pro monitorování saturace
hemoglobinu kyslíkem. Stačí vložit prst do fotoelektrického
snímače, následně proběhne rychlé měření, jehož výsledky
lze odečíst z OLED displeje.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- pulzní oxymetr je určen pro osoby, které se potýkají
s onemocněním dýchacích cest, srdečními chorobami,
hypertenzí, cukrovkou
- monitorování zdravotního stavu pulzním oxymetrem
se doporučuje také osobám, které pracují nebo sportují
ve vysoké nadmořské výšce, a těhotným ženám
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- prstový pulzní oxymetr DEPAN YK-81C
- šňůrka na krk
- alkalická baterie AAA 1,5V x 2 ks
- návod k použití

Automatické vypnutí po 8 sekundách
nečinnosti

Snadno se používá
Čitelný, velký, barevný displej

Rychlé měření saturace krve v procentech
– výsledek se zobrazí automaticky během
několika sekund

Nízká spotřeba energie, až 50 hodin
provozu na jednu baterii

Zobrazení výsledků měření je možné ze
4 pohledů (nahoru, dolů, doprava, doleva)

Kompaktní rozměry

Znázornění srdeční frekvence
v podobě grafu
Funkce alarmu
Katalogové č. 01007011 DEPAN

COVID

Indikátor stavu nabití baterie chrání
před náhlým vypnutím zařízení

ZDRAVOTNICKÝ

PROSTŘEDEK

KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR MODEL: OLV-5A
URČENÍ:

Přístroj je určen k dodávání vzduchu se zvýšeným obsahem
kyslíku pacientům vyžadujícím kyslíkovou terapii.
Koncentrátor mohou používat lidé trpící hypoxií různého
stupně a původu, lidé středního věku a starší lidé,
těhotné ženy. Přístroj podporuje také léčbu
kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních,
respiračních a plicních onemocnění.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- novátorská konstrukce, snadná obsluha, stabilní provoz
- vytváření kyslíku fyzikálními metodami
(vzduch je jedinou surovinou, kterou zařízení využívá)
- nízké provozní náklady
- koncentrátor má odolný a hladký plášť, který
usnadňuje čištění a dezinfekci
- max. intenzita průtoku kyslíku – 5l/min
- koncentrace kyslíku 93% ± 3%
- má funkci měření času, minutku
- automatický vypínač
- hlasová funkce
- záruka 36 měsíců
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- zařízení
- napájecí kabel
- maska x 2 ks
- nosní kyslíková kanyla
- nebulizér + příslušenství
- lahev nebulizéru + trubička
- Hepa filtr a pěnový filtr
- návod k použití

Velký LCD displej čitelně prezentuje
stav práce zařízení
Průtokoměr monitoruje průtok
vytvářeného kyslíku
Má funkci alarmu nízké koncentrace
kyslíku, poruchy a nízkého napětí

K použití ve zdravotnických zařízeních
i v domácím prostředí

HEPA filtr a pěnový filtr zabraňují
vnikání nečistot do zařízení

Přiváděný vzduch je dostatečně
zvlhčován díky lahvi nebulizéru

Funkce nebulizace umožňuje
podávat léky ve formě aerosolu

Katalogové č. 01005002 HELTES

COVID

Zařízení je určeno ke kontinuálnímu
provozu

INHALAČNÍ KYSLÍK HELTES
URČENÍ:

Kyslík je určen k rychlé kyslíkové inhalaci, kterou lze provádět
kdekoli. Díky víčku lahve, které současně plní funkci masky,
lze aplikaci kyslíku provádět snadno a rychle, bez nutnosti
použití dalšího příslušenství.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- určeno pro použití jedním uživatelem – nesdílejte
výrobek s dalšími osobami, aby nedošlo
ke křížové infekci
- objem plynu 12 L
- tlak 12 bar
OBSAH JEDNOTKOVÉHO BALENÍ:

- jedno balení vystačí přibližně na 120 vdechů

Určeno k profesionálnímu
i domácímu použití
Pomáhá doplnit nedostatek
kyslíku v těle, zlepšuje
soustředění, zvyšuje
vytrvalost, snižuje stres,
používá se proti únavě
Lehký
Snadno se používá
Bez zápachu

Katalogové č. 08001002 HELTES

COVID

Ideální pro osoby
s dýchacími obtížemi,
oběhovou nedostatečností,
osoby trpící nespavostí,
osoby s problémy se
soustředěním a sportovce

