ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

KAR VÉRNYOMÁSMÉRŐ
RENDELTETÉSE:

A készüléket a szisztolés és diasztolés vérnyomás
és a pulzusszám nem invazív mérésére tervezték,
oszcillometriás módszerrel. Felnőtteknek.
Otthoni vagy klinikai használatra.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- a 3 utolsó mérés átlag értéke
- hálózati adapter használata
(DC 6.0 V, 600 mA) az elemek helyett
- a WHO szerinti klasszifikációs jelzéssel rendelkezik
- alacsony elem szint jelzés
- automatikus kikapcsoló
- 36 hónap garancia
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

A vérnyomás és a pulzusszám
pontos mérése
Memória 120 mérésre
Érzékeli a nem megfelelő szívritmust,
ami különösen az aritmiás
megbetegedések esetében fontos

Könnyű kezelhetőség
Gyors és csendes mérés
Univerzális méretu mandzsetta:
M – L (22 - 42 cm)

Nagy, olvasható LCD kijelző

Katalógusszám 01003011 DEPAN

ORVOSI FELSZERELÉSEK

- mérő eszközök
- mandzsetta
- szövet tok
- AAA 1,5 V elem, 4 db
- opcionális hálózati adapter
- használati útmutató

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

AUTOMATIKUS CSUKLÓ VÉRNYOMÁSMÉRŐ
RENDELTETÉSE:

A készüléket a felnőttek szisztolés és diasztolés
vérnyomás és a pulzusszám nem invazív mérésére
tervezték, oszcillometriás módszerrel.
Otthoni vagy klinikai használatra.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- digitális hiba jelzés
- nagy méretű LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- vérnyomás eredmény kijelző
- memória 120 mérésre
- a WHO szerinti klasszifikációs jelzéssel rendelkezik
- alacsony elem szint jelzés
- dátum/idő
- 24 hónap garancia
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Alkalmas rendszeres magas
vérnyomásban szenvedők,
aktív emberek, sportolók,
túlsúlyos emberek számára, akiknek
problémáik vannak a kar
mandzsetta felhelyezésével

Ideálisan megfelel otthoni
és úton való használatra

Nagy, olvasható LCD kijelző

Automatikus kikapcsoló

Korszerű design

A vérnyomás WHO szerinti
klasszifikációs mutatása

Gyakorlatias tároló tok

Memória 120 mérésre
Alacsony elem szint jelzés

Katalógusszám 01003001 DEPAN

ORVOSI FELSZERELÉSEK

- vérnyomásmérő
- műanyag tok
- AAA elem, 2 db
- használati útmutató

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

KOMPRESSZOROS INHALÁTOR
RENDELTETÉSE:

A termék olyan gyógyszerek és anyagok adagolására szolgál,
amelyek gőz formájában történő alkalmazását közvetlenül
a légutakba kell juttatni. Otthoni használatra alkalmas.
Hatékonyan támogatja a különböző típusú allergiák,
asztma, hörghurut, köhögés, megfázás és egyéb légúti
betegségek kezelését. A termék minden korkategóriának
megfelel.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- a kompresszoros inhalátor a gyógyszert
folyadékból gőzzé alakítja a porlasztóban,
ami megkönnyíti az optimális gyógyszeradag
bejuttatását a légutakba
- a részecskék mérete 0,5 µm - 5 µm
- könnyű összeszerelés, kezelés és tisztítás
- biztonságos használat
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

A két maszk méretnek köszönhetően
az egész család használhatja
A nebulizer kényelmes tartója
megakadályozza a gyógyszer
szétömlését
A csendes működés kényelmes
használatot biztosít

Gyors és hatékony terápia
Nagy teljesítményű dugattyús
kompresszor
A nebulizer (gyógyszertartály)
a gyógyszer kényelmes
adagolására mérőkével
van ellátva

Ergonomikus forma
Katalógusszám 01001011 DEPAN

ORVOSI FELSZERELÉSEK

- kompresszor
- 2 db maszk (gyerekeknek
és felnőtteknek)
- szájrész
- nebulizer (gyógyszertartály)
- levegő tömlő
- szűrő
- használati
útmutató

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

KOMPRESSZOROS INHALÁTOR ELEFÁNT
RENDELTETÉSE:

A termék olyan gyógyszerek és anyagok adagolására szolgál,
amelyek gőz formájában történő alkalmazását közvetlenül
a légutakba kell juttatni. Otthoni használatra alkalmas.
Hatékonyan támogatja a különböző típusú allergiák,
asztma, hörghurut, köhögés, megfázás és egyéb légúti
betegségek kezelését. A termék minden korkategóriának megfelel.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- a kompresszoros inhalátor a gyógyszert
folyadékból gőzzé alakítja a porlasztóban,
ami megkönnyíti az optimális
gyógyszeradag bejuttatását a légutakba
- a részecskék mérete 0,5 µm - 10 µm
- biztonságos használat
- nem tartalmaz latexet
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Gyors és hatékony terápia
Gyermekek számára tervezett termék,
a vidám kialakításnak köszönhetően
könnyebb meggyőzni a gyermeket
a belégzésről

A nebulizer (gyógyszertartály)
a gyógyszer kényelmes adagolására
mérőkével van ellátva
Három színben érhető el: szürke,
kék és rózsaszín

A két maszk méretnek köszönhetően
az egész család használhatja

Könnyű összeszerelés,
kezelés és tisztítás

Esztétikai tulajdonságai mellett
az elefánt ormánya praktikus tartóként
is szolgál a gyógyszeres tégely számára

Csendes működés (≤ 55 dBA)
– nem okoz stresszt a gyereknek

Katalógusszám 01001021 DEPAN

ORVOSI FELSZERELÉSEK

- kompresszor
- 2 db maszk (gyerekeknek és felnőtteknek)
- szájrész
- nebulizer (gyógyszertartály)
- levegő tömlő
- 5d szűrő
- használati útmutató

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

TÖBBFUNKCIÓS KONTAKTUS NÉLKÜLI HŐMÉRŐ
RENDELTETÉSE:

A termék a gyerekek és a felnőttek test hőmérsékletének
mérésére szolgál. Nincs szükség közvetlen test érintkezésre.
Ezenkívül, felület hőmérséklet mérés funkcióval is
rendelkezik. Otthoni vagy klinikai használatra.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- mérési távolság 3-5 cm
- hőmérséklet kalibráció lehetőség
- lehetőség van a mérési skála °C -ról °F-ra való átváltásra
- alacsony elem szint jelzés
- automatikus kikapcsolás 15 másodperc múlva
- 24 hónap garancia
- riasztási érték beállítás lehetőség
- hangjelzés be- illetve kikapcsolsa
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- mérő eszköz
- mini csavarhúzó és 2 db csavar
- AAA 1,5 V elem, 2 db
- használati útmutató

Memória 99 mérési érték
tárolására, automatikus
adat mentés

Rendkívül kényelmes
a hőmérséklet
méréséhez, miközben a
baba alszik, és minden
olyan helyen, ahol fontos
a távolság és a higiénia

Pontos mérés
Színes LCD kijelző a mért
hőmérséklet
ábrázolására (zöld,
narancssárga, vörös)
2 mérési mód: body (test),
surface (felület)

Ergonomikus alak
megkönnyíti
a készülék kézben
tartását

Katalógusszám 01004011 DEPAN

ORVOSI FELSZERELÉSEK

Gyors funkció- a mérési
hossza néhány
másodperc kérdése

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

ORRSZÍVÓ ELEMMEL
RENDELTETÉSE:

A termék a felesleges orrváladék eltávolítására szolgál a
szabad légzés helyreállítása érdekében.
Támogatja a felső légutak fertőzésének kezelését.
A felesleges váladék szisztematikus leszívása az orrból
segít fenntartani a higiéniát és megakadályozza
a fertőzés terjedését.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- a termék kialakítása lehetővé teszi a termék
függőleges helyzetben való hagyását
- csendes működés, nem okoz stresszt a gyereknél
- nincs szükség kiegészítő szűrőkre
- biztonságos használat
- vízálló
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- orrszívó
- 2 db szilikon szipka (gyerekeknek és felnőtteknek)
- pót tömítés, 2 db
- AA elem, 2 db
- használati útmutató
Ideális gyermekek, idősek
és fogyatékkal élők
orrváladékának
leszívásához

Ideálisan megfelel
otthoni és úton
való használatra
Gyors és hatékony
használat

A 2 db szipka
gyerekeknek
és felnőtteknek

A váladék tartály könnyű
kiűrítése és tisztítása

Kényelmes Start/ Stop
gomb
A szipka biztonságos
formája
megakadályozza, hogy
az orrszívó túl mélyre
kerüljön, és nem
okoz irritációt
Megkönnyíti a légzést,
az étkezést és az alvást

Katalógusszám 01002001 DEPAN

ORVOSI FELSZERELÉSEK

Az ergonomikus
forma biztonságos
fogást biztosít,
és megakadályozza, hogy
hogy a készülék
használat közben
kiessen a kezéből

ULTRAHANGÚ LEVEGŐ NEDVESÍTŐ
RENDELTETÉSE:

Biztosítja a levegő optimális nedvesség szintjét. Megszünteti
az elektrosztatikus kisüléseket, felfrissíti a levegőt,
kicsapódnak a szennyeződés részecskék. Rendszeres
használata pozitív hatással van a bőr állapotára,
a koncentrációra, megakadályozza a szem nyálkahártyájának
kiszáradását, a légúti és torokbetegségeket. Javítja az alvás
minőségét. Nyáron és télen is hasznos - a légkondicionált
vagy fűtött helyiségek levegője nagyon száraz.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- a generátor aktivál egy UH membránt, amely
a tartályban lévő vízmolekulákat párává bontja
- 20 m2 nagyságú helyiségek nedvesítésére
- teljesítmény: 25 W
- egyszerű tisztítás
- biztonságos használat
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- levegő nedvesítő
- használati útmutató

A ≤40 dB-es halk
működés tökéletes
megoldás az optimális
páratartalom
fenntartásához alvás
közben is

Automatikus kikapcsolás
üres víztartály esetében
Könnyű
Ideális otthon, irodában
vagy munkahelyen

A víztartály többszínű / 7
színű LED világításának
köszönhetően a készülék
éjszakai világításként is
használható

Nagy, 2,6 liter
víztartály

Tökéletesen felfrissíti a
levegőt és eltávolítja az
elektrosztatikus
kisüléseket
Alacsony energiafogyasztás,
alacsony a környezetre
való hatás
Rendkívüli teljesítmény akár 8,5 órás üzemidő
víztartályonként
Intuitív kezelhetőség

Katalógusszám 05001001 DEPAN

ORVOSI FELSZERELÉSEK

Állítható páratartalom
szint

DEPAN SZONIKUS ELEKTROMOS
FOGKEFE ÜVEG CSÉSZÉVEL
RENDELTETÉSE:

A szonikus fogkefe a fogak tisztítására és a szájüreg
egészségének ápolására szolgál. A terméket kizárólag
egyéni használatra szánják.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- ergonomikus alak a szilárd tartáshoz
- a kefe szerkezete lehetővé teszi a termék függőleges
helyzetben való hagyását
- kb. 37 000 oszcilláló mozgás percenként
- csendes működés
- a készlet cserélhető Ultra-Soft Sensitive fejeket, 2 db, tartalmaz
- egyszerű tisztítás
- biztonságos használat
- IPX7 vízállóság
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- 1 db szonikus kefe
- cserélhető kefe fej, 2 db
- doboz a cserélhető fejek tárolására
- töltő
- üveg csésze
- USB csatlakozó
- elektromos csatlakozódugó
- használati útmutató
Tartalmaz egy kettős
rendeltetésű csészét, amely
töltőként és a szájöblítéshez
szükséges víztartályként is
használható

A szonikus technológia
használata
megkönnyíti és
biztonságosabbá teszi
a lepedék eltávolítását
a fogzománc és az íny
számára

A szónikus fogkefe akár
8-szor több szennyeződést
távolít el, mint a kézi fogkefe,
és hatékonyabb védelmet
nyújt a fogszuvasodás ellen

Fel lehet tölteni autóban, PC-n
keresztül, powerbank
segítségével illetve
egyéb mobil
készüléken keresztül
az USB csatlakozó
segítségével

5 üzemmód: tisztítás,
fehérítés, kids, gyengéd
tisztítás és fogínymasszázs
30 másodpercenként jelzi,
hogy ideje cserélni a
tisztítandó fogrészt
Ideális megoldás érzékeny
fogakkal és fogínnyel
rendelkezők, valamint
fogszabályzót, koronát, hidat
vagy implantátumot viselők
számára

A korszerű és elegáns
kialakításának
köszönhetően még
a nagyon igényes
felhasználó számára
is megfelelő ajándék
lehet

A befejezett fogmosás jelzése
segít a gyermekeknek a jó
fogmosási szokás
kialakításában

A fogkefe könnyen
használható
Katalógusszám 04002021 DEPAN

SZÁJHIGIÉNIA

A villogó dióda az elem
lemerültségét jelzi

SZÓNIKUS ELEKTROMOS MINI KEFE
RENDELTETÉSE:

A szonikus fogkefe a fogak tisztítására és a szájüreg
egészségének ápolására szolgál. A terméket kizárólag
egyéni használatra szánják.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- ergonomikus alak a szilárd tartáshoz
- a kefe szerkezete lehetővé teszi a termék
függőleges helyzetben való hagyását
- 20 000 oszcilláló mozgás percenként
- csendes működés
- AAA elem
- a készlet 2 db cserélhető fejet tartalmaz
- két mintában érhető el
- egyszerű tisztítás
- biztonságos használat
- vízálló
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- 1 db szonikus kefe
- cserélhető kefe fej, 2 db
- védő burkolat (tok)
- AAA elem, 1 db
- használati útmutató

Praktikus, zárható tok védi
a fogkefét és biztosítja a
szállítás során
Kis méretének köszönhetően
ideális utazáshoz, munkába,
iskolába és otthon is

Nem igényel nagy
kézügyességet,
alaposan tisztítja
a gyermekek fogait
Színes grafika ösztönzi
a gyermekeket a
fogkefe használatára
Kényelmes használat,
nem kell tölteni

Katalógusszám 04002001 DEPAN Autó minta / Katalógusszám 04002011 DEPAN Kozmetika minta

SZÁJHIGIÉNIA

A szónikus fogkefe akár
8-szor több szennyeződést
távolít el, mint a kézi fogkefe,
és hatékonyabb védelmet
nyújt a fogszuvasodás ellen

FOGSELYEM
RENDELTETÉSE:

A fogselymet a lepedék és az ételmaradék eltávolítására
használják a fogak között. Kitisztítja azokat a helyeket is,
ahová a fogkefe nem ér el.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- 50 m
- fonott nejlon szálakból készítve
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Segít a szájüreg tisztán
tartásában

A fogselyem viasszal van bevonva,
és ennek köszönhetően könnyen
behatol a fogak közé

Frissítő menta illat
A mindennapi használat megelőzi
a szájszagot

Véd a fogszuvasodás és
a fogínyproblémák ellen
Ideális a fogszabályozók,
a hidak és a fogközök tisztítására

Katalógusszám 03002002 HELTES

SZÁJHIGIÉNIA

- 50 m fogselyem
- használati útmutató

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

KÉZI ORRSZÍVÓ
RENDELTETÉSE:

A termék a felesleges orrváladék eltávolítására szolgál
a szabad légzés helyreállítása érdekében.
Támogatja a felső légutak fertőzésének kezelését.
A felesleges váladék szisztematikus leszívása az orrból
segít fenntartani a higiéniát és megakadályozza
a fertőzés terjedését.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- csendes működés, nem okoz stresszt a gyereknél
- megvédi a gyerekek éca csecsemők orrnyálkahártyáját
- könnyű használat
- vízálló
- a termék ismételt használatra van tervezve
- otthon és az úton is bizonyított hatékonyság
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- orrszívó
- cserélhető szűrők, 4 db
- használati útmutató

Könnyen űríthető és tisztítható
Megkönnyíti a légzést,
az étkezést és az alvást

A szipka biztonságos formája
megakadályozza, hogy az orrszívó
túl mélyre kerüljön, és nem okoz
irritációt
4 cserélhető szűrő tökéletesen
elnyeli a váladékot ée teljesen
higiénikusak
Kényelmesen használható
szilikoncső ergonómikusan
kialakított szipkával

Katalógusszám 02019001 DEPAN

GYEREK

Ideális gyermekek, idősek
és fogyatékkal élők
orrváladékának leszívásához

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

EGÉSZSÉGÜGYI GÖMB PUHA VÉGZŐDÉSSEL
RENDELTETÉSE:

A készítményt felső légúti fertőzések és fülfertőzések
kezelésére szánják. Segít eltávolítani a felesleges
orrváladékot a szabad légzés helyreállítása érdekében,
és megtisztítja a füleket a víztől és a felgyülemlett fülzsírtól.
Segít megelőzni és kezelni a felső légúti fertőzéseket
és a fülgyulladást.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- három méretben érhető el:
2 (30 ml), 7 (80 ml), 9 (135 ml)
- könnyű használat
- nincs szükség kiegészítő szűrőkre
- vízálló
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- egészséggyi gömb puha végződéssel
- termék címke

Ideális gyermekek, idősek és
fogyatékkal élők orrváladékának
leszívásához

Könnyen űríthető és tisztítható

Prémium minőségű termék
páratlanul sima felülettel

Lehetővé teszi az orrváladék vagy
a fülzsír gyors eltávolítását

A gömb használata biztonságos

A 2 és 7 méret a kisgyerekek,
a 9 méret a felnőttek részére

Katalógusszám 02009001 DEPAN 2 sz. Gömb / Katalógusszám 02009011 DEPAN 7 sz. Gömb / Katalógusszám 02009021 DEPAN 9 sz. Gömb

GYEREK

Nagyon puha, kellemes tapintású
hegye megakadályozza az esetleges
orr vagy fül irritációt

Nem okoz stresszt a gyereknek

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

TETÜIRTÓ HAJGUMI
RENDELTETÉSE:

A termék gyerekek és felnőttek számára szolgál
a tetüsedés megelőzése érdekében.
Nem szolgál a fejtetü kezelésére.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- csak külső használatra
- nem tartalmaz vegyszereket
- nem mérgező
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- 4 db hajgumi

Ideális az óvodákba, iskolákba, a nyári
gyerek táborokba, kirándulásokra,
sport tevékenységekhez
A hajgumi 5-7 nap védettséget biztosít
Minden hajgumi külön-külön van
csomagolva
Ne okoz bőr irritációt

Az általuk kibocsátott illatnak
köszönhetően védi a hajat, amely
elriasztja a parazitákat, de kellemes
az ember számára
Hatékony és láthatatlan védelem
a fejtetü ellen
A termék egyéves kortól felnőtt
korig ajánlott
A csomag 4 db különböző színű
hajgumit tartalmaz

Katalógusszám 02021001 DEPAN

GYEREK

A hajgumik 100% ban természetes
illóolajok egyedülálló összetételével
van átitatva

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

EGÉSZSÉGÜGYI BETÉTEK
RENDELTETÉSE:

Az egészségügy betéteket az inkontinenciában szenvedő
idősek, terhes nők és gyermekek számára tervezték.
Védelmet nyújtanak kötszercsere, betegápolás és
pelenkacsere közben. A betétek nagyon praktikusak
utazáskor és a kórházban is - lehetővé teszik a váltást
kellemetlen meglepetések nélkül. Fő rendeltetésük mellett
matracbetétként is nagyon jól használhatóak, hogy
megvédjék a matracot a szennyeződésektől, és higiéniai
segédeszközként is szolgálhatnak az állatok számára.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- három méretben érhetők el:
90 x 60 cm
60 x 60 cm
40 x 60 cm
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Vékonyak, de nagyon jó nedvszívók
Ideális otthon, utazás közben és
egészségügyi létesítményekben

A speciális gyémánt alakú
bemélyedés megakadályozza
a folyadék egy helyen való
összegyűlését

A betét felső része a nedvelszívó
rétegnek köszönhetően száraz
marad

A folyadékot át nem eresztő fólia
kényelmes használatot biztosít
- véd a folyadék átszivárgástól

A betétek kellemes tapintásúak,
nem irritálják a bőrt

Az ágyra helyezett betét a PE
csúszásgátló fóliának köszönhetően
nem csúszik el
Az 5 réteg hatékony védelmet nyújt

Katalógusszám 02012031 DEPAN 90 x 60 cm, Egészségügyi betét / Katalógusszám 02012021 DEPAN 60 x 60 cm, Egészségügyi betét /
Katalógusszám 02012011 DEPAN 40 x 60 cm, Egészségügyi betét

HIGIÉNIA

- egészségügyi betét
- termék címke

HIGIÉNIAI TERMÉK
MELLTARTÓ BETÉTEK
RENDELTETÉSE:

Rendkívül nedvszívó melltartó betét, amelyet nők számára
terveztek a szoptatás alatt. Szárazon tartják a mellbimbókat,
felszívják a felesleges tejet, és megakadályozzák az alsónemű
és a ruházat szennyeződését.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- praktikus, két darabos csomagolásban, műanyag
zacskóba csomagolva
- a betéteket legalább naponta egyszer kell cserélni
- biztonságos használat
- egyszeri használat
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- melltartó betétek: 60 db (30 db műanyag
tasak x 2 db betét)
- termék címke

Vékonyak, de nagyon jó nedvszívók
Öntapadó réteggel rendelkeznek,
amely megakadályozza a betét
mozgását a melltartóban, a
ragasztó nem hagy nyomot a
fehérneműn

Komfort és higiénia szoptatás alatt
Ideális normál és speciális szoptatós
melltartókhoz
A folyadékot át nem eresztő fólia
véd a szivárgás ellen

Katalógusszám 03003001 DEPAN

HIGIÉNIA

A betétek puha szálakból vannak
készítve és így nem irritálják a bőrt

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

SZÖVET RAGTAPASZ
RENDELTETÉSE:

A terméket külső használatra szánják - kötszerek,
dréncsövek, csövek rögzítésére használják.
Ideálisan megfelel az egészségügyi eszközök,
kémcsövek, stb, feliratozására, jelölésére.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- tekercs gyűrűvel a szennyeződés elleni
védelem érdekében
- méretek: 5 m x 2,5 cm
- egyszeri használatra szánt termék
- nem nyúlik
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Széleskörű használat

Elégséges levegőcirkulációt biztosít,
ami meggyorsítja a sebgyógyulást

Ellenáll a víz hatásának
Mozgásszabadságot biztosít

Biztonságos akril ragasztó nem
irritálja a bőrt

Könnyen tépődik, olló nélkül
megfelelő hosszúságra darabolható

100% pamut
Erős, tartós jó tapadással

Katalógusszám 02013001 DEPAN

KÖTSZEREK

- szövet ragtapasz tekercsen

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

ÖNHORDÓ BANDÁZS
RENDELTETÉSE:

A terméket kötések tartására és a sérülések utáni
mozgástartomány csökkentésére tervezték: az ízületek
stabilizálására, rándulások és törések kezelésére.
A bandázs rugalmas és önhordó tulajdonságú.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- nem zsugorodik és nem tekeredik össze
- nyúlik, nem korlátozza a mozgást, nem
korlátozza a vérkeringést
- légáteresztő anyag, nem irritálja a bőrt, gyorsítja
a sebek gyógyulását
- tartós, a kötés javítható anélkül, hogy elveszítené
összetartó tulajdonságait
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Önmagára ragad, és nem a bőrre,
szőrre vagy a ruházatra
Nincs szükség további rögzítésre
Olyan helyeken való használatra,
ahol a hagyományos kötés
lecsúszhat
A kötés kényelmes rögzítése még az
önkezelés során is

Nincs szükség ollóra, elegendő
letépni egy darabot, nem
szakadozik tovább
Ideális utazás, kirándulás közben,
illetve mindennapi használatra
Vészhelyzetekben nélkülözhetetlen,
könnyen elkészíthető a gyors
kötözés
Négy méretben és különböző
színekben kapható

Önhordó bandázs 5 cm x 4,5 m, katalógusszám 02023001 DEPAN / Önhordó bandázs 7,5 cm x 4,5 m, katalógusszám 02023011 DEPAN
Önhordó bandázs 10 cm x 4,5 m, katalógusszám 02023021 DEPAN / Önhordó bandázs 15 cm x 4,5 m, katalógusszám 02023031 DEPAN

KÖTSZEREK

- önhordó bandázs tekercsben
- termék címke

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

FERTŐTLENÍTŐ TAMPON
RENDELTETÉSE:

A termék az egészségügyi eszközök
fertőtlenítésére szolgál.
Egyszeri használat.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- steril
- 70% izopropil-alkohollal kezelve
- közvetlenül lezárt alumíniumzacskókba
csomagolva a kiszáradás
megakadályozása végett
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Finom textúrájú, kiváló minőségű,
„spunbond“, nem szőtt anyagból
készült tamponok

Egyszerű használat, minden
tampon külön-külön
van csomagolva

Az izopropil-alkohol, amellyel
a tamponokat impregnálták,
fertőtlenítő, gombaés baktériumölő
tulajdonságokkal rendelkezik

Katalógusszám 07001001 DEPAN Tamponok 10 db / Katalógusszám 07001011 DEPAN Tamponok 100 db

KÖTSZEREK

- 10 vagy 100 db tampon
- használati útmutató

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

HIDROKOLLOID HÓLYAGTAPASZ KÉSZLET
RENDELTETÉSE:

A termék megkönnyíti a hólyagok gyógyulását. A tapaszok
védenek a kopás ellen és fájdalomcsillapítást biztosítanak.
Védőgátat képeznek a külső tényezők - víz, szennyeződés és
baktériumok - ellen, a poliuretán bevonat véd a nedvesség
behatolása ellen, a hidrokolloid párna pedig felszívja
a hólyagban képződő váladékot.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- egyszeri használatra szánt termék
- külső használatra tervezve
- steril
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- 7 tapasz önálló csomagolásban 3
méretben:
2 db 4,4 cm x 6,9 cm méretben
3 db 2 cm x 6 cm méretben
2 db 3 cm x 6 cm méretben
- termék címke

A poliuretán bevonat véd a
nedvesség behatolása ellen
A bézs szín a diszkrét használat
érdekében
Egy csomag 7 tapaszt tartalmaz

3 méret garantálja a jobb
illeszkedést
Kényelmes és higiénikus használat minden tapasz külön tartályban van
Elasztikus anyag tökéletesen
alkalmazkodik a testhez
Ideális az aktív emberek számára

A hólyag gyors gyógyulását
biztosítja
Katalógusszám 02011001 DEPAN

KÖTSZEREK

A vastag réteg tompítja a hólyagra
gyakorolt nyomást és azonnali
fájdalomcsillapítást biztosít

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

VÍZÁLLÓ TAPASZ KÉSZLET
RENDELTETÉSE:

A tapasz védelmet nyújt a baktériumok,
a szennyeződés és a víz ellen.
A tapaszt mindennap kell cserélni.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- egyszeri használatra szánt termék
- külső használatra tervezve
- tiszta sebre való használat
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Komfort és higiénia
A mikroperforáció a bőr légzését
segíti
A bézs szín a diszkrét használat
érdekében
A nagy nedvszívó képességű párna
felszívja a sérült bőr váladékát

A hipoallergén ragasztó nem
irritálja a bőrt
A tapaszok rugalmasak, ezért
tökéletesen alkalmazkodnak
a testhez és jól védik a sebet
Vízálló

Katalógusszám 02018011 DEPAN

KÖTSZEREK

- 12 tapasz 2 méretben
4 db 7,2 cm x 2,5 cm méretben
8 db 7,2 cm x 1,9 cm méretben
- termék címke

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

EGÉSZSÉGÜGYI LEVEGŐVEL TÖLTTÖTT PÁRNA
RENDELTETÉSE:

Megakadályozza a felfekvések kialakulását, és enyhíti
a meglévő felfekvéseket. Ideális a terhes, szülés előtti
nőknek. Enyhíti az aranyérműtét utáni fájdalmat.
Megkönnyíti a sebek gyógyulását. Alkalmas az ülőmunkát
végző személyek részére.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- a termék ismételt használatra van tervezve
- külső használatra tervezve
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

A párna közepén lévő lyuk enyhíti
a fájdalmas területeket és megvédi
az állapot romlástól

Terápiás, rehabilitációs és
megelőző hatása van

Segít javítani a vérkeringést,
ellazítja az izmokat, csökkenti
a fájdalmat

A párna lágy bársonyból van
gyártva, több színben kapható

Otthoni és klinikai használatra

Katalógusszám 02020001 DEPAN

REHABILITÁCIÓ

- 1 db párna
- 1 db pumpa
- termék címke

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

KINEZIOLÓGIAI SZALAG
RENDELTETÉSE:

A termék a sérülések és a fájdalom kezelésének
támogatására, gyulladásos állapotok, vérömlenyek és
nyirokduzzanatok enyhítésére szolgál. Ezenkívül támogatja
az izmok működését és védi őket a túlterheléstől,
stabilizálja az ízületeket és megelőzi a görcsöket.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- a szalag tekercsen van
- méretek: 5 cm x 5 m
- két irányban akár 170% nyúlik
- súlya és vastagsága az emberi bőrhöz hasonlít
- légáteresztő
- vízálló
- nem tartalmaz latexet
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Védelem, kezelés, kényelem,
regeneráció
Hivatásos és amatőr sportolók
használják, és széles körben
alkalmazzák az ortopédiában
és a rehabilitáció során is
Könnyen vágható, nem szakadozik

A hipoallergén ragasztónak
köszönhetően nem okoz
bőrirritációt, tökéletesen tapad
a testhez és teljesíti a célját
Különböző színben érhető el
Ideális izom-, ín- és
ínszalagfájdalmak esetén

Magas minőségű anyag

Katalógusszám 06002001 DEPAN

REHABILITÁCIÓ

- kineziológiai szalag tekercsen
- használati útmutató

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

KINEZIOLÓGIAI SZALAG
RENDELTETÉSE:

A termék a különböző sérülések megelőzésére és gyógyítás
támogatására szolgál. Korlátozza az ízületek
mozgékonyságát. A bandázs vagy az ortézis helyett
lehet használni.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- a szalag tekercsen van
- méretek: 2,5 cm x 9,14 m; 3,8 cm x 9,14 m; 5 cm x 9,14 m
- légáteresztő és vízálló
- 100% pamutból készült, nem okoz allergiát vagy bőrirritációt
- nem tartalmaz latexet
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Védelem, kezelés, kényelem, a
mozgás tartomány teljes ellenőrzése
Hivatásos és amatőr sportolók
használják, és széles körben
alkalmazzák az ortopédiában
és a rehabilitáció során is
Nem nyúlik meg, és ennek
köszönhetően korlátozza a
kiválasztott izület mozgékonyságát

A hipoallergén ragasztónak
köszönhetően nem okoz
bőrirritációt, tökéletesen tapad
a testhez és teljesíti a célját
Nagy szakítószilárdság
Ideális izom-, ín- és
ínszalagfájdalmak esetén

Könnyen vágható, nem szakadozik
Katalógusszám 06001001 DEPAN 2,5 cm x 9,14 m, szalag / Katalógusszám 06001011 DEPAN 3,8 cm x 9,14 m, szalag /
Katalógusszám 06001021 DEPAN 5 cm x 9,14 m, szalag

REHABILITÁCIÓ

- kineziológiai szalag tekercsen
- termék címke

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

HŰTŐ - MELEGÍTŐ GÉL PÁRNA BAGOLY/ TEKNŐSBÉKA ALAKÚ, GYEREKEKNEK
RENDELTETÉSE:

Ismételten használható termék meleg vagy hideg terápiás
kezeléshez.
Hideg terápia:
- enyhíti a fájdalmat a testhőmérséklet helyi csökkentésével
- zúzódások, rovarcsípések, rándulások, duzzanatok, égési
sérülések, sportsérülések, fejfájás és láz esetén.
Támogatja a műtét utáni felépülést
Meleg terápia:
- helyi lazító hatás (a test felmelegedése) révén enyhülést hoz
- görcsök, izom- és ínsérülések esetén
(kivéve, ha hidegkezelésre van szükség)
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- biztonságos, nem mérgező gél zárt tasakban,
gyorsan melegít/hűt
- a párna hosszú időn keresztül átadja
a hideget vagy a meleget
- a párna még megfagyás után is formálható
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

A párna színes kialakítása
speciálisan a gyerekek számára

Segít a figyelem elterelésében
a fájdalom forrásától

A párna rugalmassága és alakja
lehetővé teszi a test bármely részére
való helyezését

Elengedhetetlen olyan
helyzetekben, amikor gyors
beavatkozásra van szükség

A párnát a mikrohullámú sütőben
is fel lehet melegíteni

Nemcsak otthon Ideális, hanem
úton is megállja a helyét

Katalógusszám 02010032 HELTES

GÉL BOROGATÁS

- gél párna
- termék címke

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

HŰTŐ/ MELEGÍTŐ GÉL PÁRNA 10 x 10 cm / 10 x 26,50 cm
RENDELTETÉSE:

Ismételten használható termék meleg vagy hideg
terápiás kezeléshez.
Hideg terápia:
- enyhíti a fájdalmat a testhőmérséklet helyi csökkentésével
- zúzódások, rándulások, neuralgia, sportsérülések, égési
sérülések, gyulladások, rándulások, poszttraumás fájdalom,
zúzódások esetén alkalmazzák. Jó hatással van kisebb
bőrgyulladások és rovarcsípések esetén. Támogatja a műtét
utáni felépülést
Meleg terápia:
- helyi lazító hatás (a test felmelegedése) révén enyhülést
hoz. Stimulálja a vérkeringést, segít csökkenteni
a diszkomfort érzetet
- görcsök, reumatikus, izom- és menstruációs fájdalmak,
izomgyulladás és reumás ínhüvelygyulladás esetén (kivéve,
ha hidegkezelésre van szükség)
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- biztonságos, nem mérgező gél zárt tasakban,
gyorsan melegít/hűt
- a párna hosszú időn keresztül átadja
a hideget vagy a meleget
- a színes gél érdekes kinézetet ad a párnának
- a párna még megfagyás után is formálható
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

A gyakorlatias lágy huzat elszigeteli
a párna követlen érintkezését
a testtel
A párna rugalmassága és alakja
lehetővé teszi a test bármely részére
való helyezését

A párnát a mikrohullámú sütőben
is fel lehet melegíteni
Elengedhetetlen olyan
helyzetekben, amikor gyors
beavatkozásra van szükség
Ideális útközben, otthon vagy
a munkahelyen

Katalógusszám 02010002 HELTES Gél párna 10 cm x 10 cm / Katalógusszám 02010012 HELTES Gél párna 10 cm x 26,5 cm

GÉL BOROGATÁS

- gél párna
- bársony huzat
- termék címke

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

HŰTŐ - MELEGÍTŐ GÉL PÁRNA 18 x 29,5 cm
RENDELTETÉSE:

Ismételten használható termék meleg vagy hideg terápiás
kezeléshez.
Hideg terápia:
- enyhíti a fájdalmat a testhőmérséklet helyi csökkentésével
- zúzódások, rándulások, neuralgia, sportsérülések, égési
sérülések, gyulladások, rándulások, poszttraumás fájdalom
esetén alkalmazzák. Jó hatással van kisebb bőrgyulladások
és rovarcsípések esetén. Támogatja a műtét utáni felépülést
Meleg terápia:
- helyi lazító hatás (a test felmelegedése) révén enyhülést
hoz. Stimulálja a vérkeringést, segít csökkenteni
a diszkomfort érzetet
- görcsök, reumatikus, izom- és menstruációs fájdalmak,
izomgyulladás és reumás ínhüvelygyulladás esetén (kivéve,
ha hidegkezelésre van szükség)
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- biztonságos, nem mérgező gél zárt tasakban,
gyorsan melegít/hűt
- a párna hosszú időn keresztül átadja
a hideget vagy a meleget
- a párna még megfagyás után is formálható
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

A párna rugalmassága és alakja
lehetővé teszi a test bármely részére
való helyezését
Elengedhetetlen olyan
helyzetekben, amikor gyors
beavatkozásra van szükség

Ideális útközben, otthon vagy
a munkahelyen
A párnát a mikrohullámú sütőben
is fel lehet melegíteni

Katalógusszám 02010022 HELTES

GÉL BOROGATÁS

- gél párna
- termék címke

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

HŰTŐ/ MELEGÍTŐ GÉL PÁRNA TÉRDRE
RENDELTETÉSE:

Ismételten használható termék meleg vagy hideg terápiás
kezeléshez. Elengedhetetlen porc, ízületi tok és meniszkusz
sérülések esetén.
Hideg terápia:
- enyhíti a fájdalmat a testhőmérséklet helyi csökkentésével
- zúzódások, rándulások, neuralgia, sportsérülések,
égési sérülések, gyulladások, rándulások, poszttraumás
fájdalom esetén alkalmazzák. Támogatja a műtét utáni
felépülést
Meleg terápia:
- helyi lazító hatás (a test felmelegedése) révén enyhülést hoz
- görcsök, reumás, izomfájdalom, izomgyulladás és reumás
ínhüvelygyulladás esetén (kivéve, ha hidegkezelésre
van szükség)
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- biztonságos, nem mérgező gél zárt tasakban,
gyorsan melegít/hűt
- a rugalmas gél golyócskák hosszú időn keresztül
átadják a kumulált meleget vagy hideget
- a golyó alakú gél a párnának érdekes alakot biztosít
- a párna még megfagyás után is formálható
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

A tépőzáras gumírozott pánt
megakadályozza a párna mozgását,
és biztosítja, hogy bármilyen
térdkörfogathoz alkalmazkodjon

Ideális otthon, utazáshoz és munkahelyen

A párna rugalmassága és alakja lehetővé
teszi a test bármely részére való
helyezését

A párnát a mikrohullámú sütőben
is fel lehet melegíteni

A párna ergonomikus alakja lehetővé teszi
a járás közbeni mozgást

Elengedhetetlen olyan helyzetekben,
amikor gyors beavatkozásra van szükség

Katalógusszám 02010052 HELTES

GÉL BOROGATÁS

- gél párna
- termék címke

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

HŰTŐ - MELEGÍTŐ GÉL PÁRNA- MIGRÉN ELLEN
RENDELTETÉSE:

Ismételten használható termék meleg vagy hideg
terápiás kezeléshez.
Hideg terápia:
- enyhíti a fájdalmat a testhőmérséklet helyi csökkentésével
- főleg migrén, zúzódások, rándulások, neuralgia,
sportsérülések, égési sérülések, túlmelegedés vagy
láz esetén alkalmazzák
- javítja a hangulatot egy nehéz munkanap után
Meleg terápia:
- helyi relaxáló hatás (a test felmelegedése) révén
enyhülést okoz
- görcsök, arcüregfájdalmak, homlok és halánték
izomfeszültségének enyhítése
- növeli a helyi véráramlást, nyugtat és ellazít
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- biztonságos, nem mérgező gél zárt tasakban,
gyorsan melegít/hűt
- a rugalmas gél golyócskák hosszú időn keresztül
átadják a kumulált meleget vagy hideget
- a golyó alakú gél a párnának érdekes alakot biztosít
- a párna még megfagyás után is formálható
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

A tépőzáras gumírozott pánt
megakadályozza a párna
mozgását, és biztosítja,
hogy bármilyen fejkörfogathoz
alkalmazkodjon

Elengedhetetlen olyan
helyzetekben, amikor gyors
beavatkozásra van szükség
A párnát a mikrohullámú sütőben
is fel lehet melegíteni

Katalógusszám 02010042 HELTES

GÉL BOROGATÁS

- gél párna
- termék címke

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

HŰTŐ/ MELEGÍTŐ GÉL PÁRNA– UNIVERZÁLIS 27x19 cm PÁRNA
RENDELTETÉSE:

Ismételten használható termék meleg vagy hideg terápiás
kezeléshez.
Hideg terápia:
- enyhíti a fájdalmat a testhőmérséklet helyi csökkentésével
- zúzódások, rándulások, neuralgia, sportsérülések,
égési sérülések, gyulladások, rándulások, poszttraumás
fájdalom esetén alkalmazzák. Jó hatással van kisebb
bőrgyulladások és rovarcsípések esetén.
Támogatja a műtét utáni felépülést
Meleg terápia:
- helyi lazító hatás (a test felmelegedése) révén enyhülést
hoz. Stimulálja a vérkeringést, segít csökkenteni
a diszkomfort érzetet
- hátfájás, vállfájás, combfájás, reumás fájdalom,
izomfájdalom, menstruációs fájdalom, izomgyulladás és
reumás ínhüvelygyulladás esetén (kivéve, ha hidegkezelésre
van szükség)
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- biztonságos, nem mérgező gél zárt tasakban,
gyorsan melegít/hűt
- a rugalmas gél golyócskák hosszú időn keresztül
átadják a kumulált meleget vagy hideget
- a golyó alakú gél a párnának érdekes alakot biztosít
- a párna még megfagyás után is formálható
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

A tépőzárral ellátott rugalmas öv
megakadályozza a párna
elmozdulását
A párna rugalmassága és alakja
lehetővé teszi, hogy az ágyéki
régióra, a hasra, a combra, a vállra
és a test egyéb részeire is
alkalmazható legyen

Ideális munkahelyre, otthon vagy
utazásra
Elengedhetetlen olyan
helyzetekben, amikor gyors
beavatkozásra van szükség
A párnát a mikrohullámú sütőben
is fel lehet melegíteni

Katalógusszám 02010062 HELTES

GÉL BOROGATÁS

- gél párna
- termék címke

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

GYÓGYSZERADAGOLÓ, GÖMB ALAKÚ
RENDELTETÉSE:

A termék a tabletta vagy kapszulák tárolására szolgál.
Megkönnyíti a gyógyszerek adagolását
egy egész hétre előre.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- az adagoló nem foglal ehy sok helyet, szép kialakítású
- a tartály tartós anyagból van készítve
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Az adagoló 7 napra való tartályokat
tartalmaz. Minden tartály 4 napi
időszakra van felosztva: reggel,
dél, este, éjszaka

Támogatja a gyógyszerek
rendszeres szedését, ami
a hatékony kezelés alapja

A tartályokat ki lehet venni az
adagolóból, és ennek köszönhetően
magával viheti az egész napra
szükséges gyógyszer adagot

Könnyű gyógyszer feltöltés

Az adagoló a rendszeresen
gyógyszert szedő személyek részére
van tervezve

Megkönnyíti az ellenőrzést, hogy
mikor volt a gyógyszer bevéve

Lezárható fedél, ami megakadályozza
a gyógyszerek kiesését

Katalógusszám 02015011 DEPAN

KIEGÉSZÍTŐK

- gyógyszer adagoló
- termék címke

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

GYÓGYSZERADAGOLÓ, ÁLLÓ
RENDELTETÉSE:

A termék a tabletta vagy kapszulák tárolására szolgál.
Megkönnyíti a gyógyszerek adagolását egy egész hétre előre.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- az adagoló nem foglal ehy sok helyet, szép kialakítású
- a tartály tartós anyagból van készítve
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Az adagoló 7 napra való tartályokat
tartalmaz. Minden tartály 4 napi
időszakra van felosztva: reggel, dél,
este, éjszaka
A tartályokat ki lehet venni az
adagolóból, és ennek köszönhetően
magával viheti az egész napra
szükséges gyógyszer adagot
Támogatja a gyógyszerek
rendszeres szedését, ami
a hatékony kezelés alapja

Könnyű gyógyszer feltöltés
Az adagoló a rendszeresen
gyógyszert szedő személyek részére
van tervezve
A tolható nyitó szerkezet
megakadályozza a gyógyszerek
kiesését
Megkönnyíti az ellenőrzést, hogy
mikor volt a gyógyszer bevéve

Katalógusszám 02015001 DEPAN

KIEGÉSZÍTŐK

- gyógyszer adagoló
- termék címke

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

TERMOFOR 2 L
RENDELTETÉSE:

Újrafelhasználható meleg terápiás termék, amelyet a
fájdalom enyhítésére és a feszült izmok ellazítására
terveztek.
Meleg terápia:
- helyi lazító hatás (a test felmelegedése) révén enyhülést hoz
- görcsök, izomgyulladások és ízületi fájdalmak esetén
használatos
- pozitív hatással van az idegrendszerre
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- a termofor forró, de sohasem forrásban lévő vízzel töltődik fel
- térfogat 2000 ml
- a termoforr gyorsan felmelegszik
- termofór huzat sokféle kivitelben, színben és anyagban
(gyapjú, poliészter, velúr) kapható
- a termofor természetes kaucsukot tartalmaz
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Megelőző és terápiás célokra,
melegítésre és fájdalomcsillapításra
használják
Kiválóan alkalmas a gyenge
vérkeringésű végtagok
felmelegítésére
Nélkülözhetetlen menstruációs
fájdalom esetén

Vízálló és a magas hőmérsékletnek
ellenálló
Kényelmesen használható a test
különböző részein
Ellazít és megnyugtat
Nagy, 2 literes tartály a kumulált
meleg hosszú idejű átadására

Katalógusszám 02001011 DEPAN Termofor 2 L huzattal / Katalógusszám 02001001 DEPAN Termofor 2 L huzat nélkül

KIEGÉSZÍTŐK

- termofor huzattal vagy huzat nélkül
- termék címke

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

HIGANYMENTES HŐMÉRŐ LERÁZÓVAL
RENDELTETÉSE:

A termék a gyerekek és a felnőttek test hőmérsékletének
mérésére szolgál. Otthoni vagy klinikai használatra.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- hőmérséklet mérés tartomány: 35,0°C - 42,0°C
- mérés módszer: szájban / hónaljban / ágyékban / végbélben
- a hőmérő üvegtokkal rendelkezik és fertőtleníteni lehet
- hagyományos hőmérő, amely gallium, indium
és ón fémek ötvözetét tartalmazza
- higanymentes
- nem mérgező
- nincs szükség elemre
- vízálló
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Biztonságos az ember és az élő
környezetre - higany helyett nem
toxikus fémeket tartalmaz

Nem tartalmaz nikkelt, és ennek
köszönhetően az allergiás
betegeknek is alkalmas

A kényelmes „lerázó” megkönnyíti
a mérő folyadék lerázását

Mérési időtartomány: 4-5 perc

Könnyű karbantartás és
fertőtlenítés

Pontos mérés

Katalógusszám 02008011 DEPAN

KIEGÉSZÍTŐK

- mérő eszköz
- használati útmutató

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ

IVD

HCG LEMEZES TERHESSÉG TESZT
RENDELTETÉSE:

A terhesség korai diagnózisa otthoni körülmények között.
A humán koriongonadotropin (HCG) koncentrációja nem terhes
nőknél általában 5,0 mlU/ml. A terhesség előrehaladtával
koncentrációja 25 mlU/ml-re vagy annál magasabbra
emelkedik. A menstruáció kimaradásának idejében a HCG
koncentrációja a vizeletben körülbelül 100 mlU/ml, és eléri
a maximális 100 000 - 200 000 mlU/ml értéket. Ezt a hormont
a terhesség alatt az embrió, majd a méhlepény termeli.
A terhességi teszt a koriongonadotropint mutatja ki a
vizeletben. A tesztcsík olyan antitesteket tartalmaz, amelyek
reagálnak erre a hormonra. Ha a HCG hormon eléri a 10 mlU/ml
vagy magasabb membránérzékenységet, a teszten egy színes
vonal jelenik meg. A színes csík hiánya a negatív eredmény jele.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- teszt önellenőrzésre
- egyszeri használat
- csak külső használatra
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- 1 teszt lemezt tartalmazó tasak és nedvesség elszívó
- vizelet tartály
- 1 db pipetta/csepegtető
- használati útmutató

Magas pontosság >99%
Lengyel bejelentett szervezet által
tanúsított termék
Otthoni használatra tervezve

Könnyű használat- 2-3 csepp
vizelet is elegendő
Az eredmény könnyű meghatározása
A magas, 10 mlU/ml-es érzékenység
lehetővé teszi a terhesség
kimutatását már 5-7 nappal
a fogamzás után

Katalógusszám 02014012 HELTES

TESZTEK

Gyors eredmény 5 percen belül

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ

IVD

TESZT A DROG KIMUTATÁSÁRA
RENDELTETÉSE:

A vizeletből végzett drogteszt egy panelteszt, amely 7
veszélyes anyagot mutat ki a szervezetben: amfetamin,
ecstasy (MDMA), hasis (THC), heroin, kokain, kannabisz és
morfium. Segít a kábítószer-függőség diagnosztizálásában
és a függőség kezelésével kapcsolatos terápiás
tevékenységek nyomon követésében.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- a teszt számos kábítószer és metabolitjaik vizeletben
történő minőségi kimutatására szolgáló
immunkromatográfiás módszeren alapul
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- 1 tasak a teszttel és nedvelszívó anyaggal
- vizelet tartály
- használati útmutató

Gyors és pontos
Az eredmény akár 5 percen belül
Kimutatás:
- heroin, morfium a bevételt
követő 7-72 órán belül
- kokain a bevételt követő
48 órán belül
- amfetamin, extázi a bevételt
követő 1-3 órán belül
- hasis, morfium a bevételt
követő 3-10 órán belül

Katalógusszám 02014002 HELTES

TESZTEK

Könnyű használat

PERSONAL
PROTECTIVE
EQUIPMENT
SZEMÉLYI
VÉDELMI
FELSZERELÉS

HELBO Neoprene FFP1 NR Mask szűrő félmaszk
RENDELTETÉSE:

A HELBO FFP1 NR Neopene Mask véd a por, füst és köd
formájában jelentkező légszennyezés ellen, amennyiben
ezek koncentrációja a levegőben nem haladja meg a 4 x NPK
(NPK - maximálisan megengedett koncentráció) értéket.
A félmaszk rugalmas és tartós neoprén anyagból készül.
A termék szorosan alkalmazkodik az arc formájához és a fej
kerületéhez. Két kilégzőszeleppel rendelkezik, amelyek
hatékonyan eltávolítják a nedvességet, a kilélegzett levegőt
és a szén-dioxidot. A HELBO csereszűrőkben használt nem
szőtt szövet megakadályozza a szennyező anyagok bejutását
a tüdőbe. A használt szűrő a káros port (PM 2,5 és PM 10) is
felfogja.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- ideális a mindennapi élethez (gyalogláshoz, munkába
vagy iskolába járáshoz) és szabadtéri tevékenységekhez
(futóknak, kerékpárosoknak, síelőknek és a nordic
walking rajongóinak)
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

A terméket a Központi
Foglalkozás-egészségügyi Intézet Állami Kutatóintézet vizsgálta
EK-típusbizonyítvánnyal rendelkezik
A termék megerősített
EN 149:2001+A1:2009 szabvány
követelményeinek megfelelőségével
rendelkezik
Az alumínium orrbetét lehetővé teszi
a félmaszk jó illeszkedését

A nagy méretű levegőztető nyílások
növelik a légzés közbeni kényelmet
A két szelep megkönnyíti a kilégzést
A teljes körű védelmet a cserélhető,
minőségi szűrők biztosítják
Szükségesség esetében a szűrőket
önállóan is be lehet szerezni
Különböző színben érhető el

A hosszú tépőzár lehetővé teszi
a szükség szerinti beállítást
Katalógusszám 08002003 HELBO

ANTISZMOG MASZKOK

- szűrő félmaszk
- cserélhető Helbo szűrő, 1 db
- használati útmutató

PERSONAL
PROTECTIVE
EQUIPMENT
SZEMÉLYI
VÉDELMI
FELSZERELÉS

HELBO Neoprene SPORT FFP1 NR Mask szűrő félmaszk
RENDELTETÉSE:

A HELBO SPORT FFP1 NR Neopene Mask véd a por, füst és köd
formájában jelentkező légszennyezés ellen, amennyiben ezek
koncentrációja a levegőben nem haladja meg a 4 x NPK (NPK maximálisan megengedett koncentráció) értéket. A félmaszk
rugalmas, tartós neoprénből készült, hex-sport anyaggal van
dúsítva, amely biztosítja a szabad légzést. A termék szorosan
alkalmazkodik az arc formájához és a fej kerületéhez. Két
kilégzőszeleppel rendelkezik, amelyek hatékonyan eltávolítják
a nedvességet, a kilélegzett levegőt és a szén-dioxidot.
A HELBO csereszűrőkben használt nem szőtt szövet
megakadályozza a szennyező anyagok bejutását a tüdőbe.
A használt szűrő a káros port (PM 2,5 és PM 10) is felfogja.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- a félmaszkot úgy tervezték, hogy megvédje a szabadtéri
tevékenységeket kedvelő embereket, ideális kerékpárosok,
futók, nordic walking, utcai edzés és más sportágak számára
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

A terméket a Központi
Foglalkozás-egészségügyi Intézet Állami Kutatóintézet vizsgálta
EK-típusbizonyítvánnyal rendelkezik
A termék megerősített
EN 149:2001+A1:2009 szabvány
követelményeinek megfelelőségével
rendelkezik
Az alumínium orrbetét lehetővé teszi
a félmaszk jó illeszkedését
A hex-sport anyag lehetővé teszi
a szabad légzést

Tartós neoprén ellenáll az intenzív
megterhelésnek is
A két szelep megkönnyíti a kilégzést
A teljes körű védelmet a cserélhető,
minőségi szűrők biztosítják
Szükségesség esetében a szűrőket
önállóan is be lehet szerezni
Különböző színben érhető el

A hosszú, tartós tépőzár lehetővé teszi
a szükséges méretre történő beállítást
és megakadályozza a félmasz
elmozdulását
Katalógusszám 08002004 HELBO

ANTISZMOG MASZKOK

- szűrő félmaszk
- cserélhető Helbo szűrő, 1 db
- használati útmutató

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

HELBO EGÉSZSÉGÜGYI SZÁJMASZK, HÁROM
RÉTEGŰ NEM SZŐTT SZÁJMASZK, SEBÉSZETI TÍPUSÚ
RENDELTETÉSE:

A HELBO egészségügyi, három rétegű, nem szőtt,
sebészeti típusú szájmaszk a fertőző tényezők elleni
védelmet szolgálja. Orvostechnikai eszközként a II.
osztályú orvosi szájmaszk az egészségügyi személyzet
számára készült, hogy megvédje a beteget az egészségügyi
intézményekben végzett eljárások során.
Mindennapi használatra is ideális olyan helyeken,
ahol kötelező a száj és az orr elfedése (üzletekben,
munkahelyen vagy séta közben).
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- egyszeri külső használatra
- ≥ 98% szűrés hatékonyság
- <40 Pa/cm2 nyomáskülönbség
- mikrobiológiai tisztaság: ≤30 cfu/g
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

Szerkezetének köszönhetően tökéletesen
alkalmazkodik az arc formájához

Magas ≥ 98% baktérium szűrés
hatékonyság

Higiénikus, esztétikus, 1 vagy
5 darabos buborékcsomagolásba
csomagolva

Rugalmas elasztikus pántok
biztosítják a viselési kényelmet
és megakadályozzák a fülek
elálló hatását

Az orrkontúrozó betét biztosítja,
hogy a szájmaszk tökéletesen
illeszkedjen az arcra és hatékony
szűrést biztosítson

Egészségügyi szájmaszk,
az EN 14683 szabvány szerinti
II osztályú

Katalógusszám 02022003 HELBO

COVID

- 50 x 1 db szájmaszk
- 10 x 5 db szájmaszk

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

UJJ PULZOXYMÉTER DEPAN M130 TÍPUS
RENDELTETÉSE:

A terméket a vér telítettségének és a pulzusszámnak
a nem invazív mérésére tervezték. Kis méretének, alacsony
energiafogyasztásának és kényelmes interfészének
köszönhetően az ujjimpulzus-oximéter ideális eszköz
a hemoglobin oxigéntelítettségének ellenőrzésére.
Egyszerűen helyezze az ujját a fotoelektromos érzékelőbe,
és egy gyors mérés történik, amelynek eredménye
leolvasható az OLED kijelzőről.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- a pulzoximétert légzőszervi betegségekben, szívbetegségben,
magas vérnyomásban, cukorbetegségben szenvedők számára
tervezték
- a pulzoximéteres egészségmegfigyelés olyan emberek számára
is ajánlott, akik nagy magasságban dolgoznak vagy sportolnak,
valamint a terhes nők számára
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- DEPAN M130 ujj pulzoxyméter
- zsinór a készülék nyakba akasztására
- AAA 1,5V alkáli elem, 2 db
- használati útmutató

Könnyű használat
Jól olvasható, nagy méretű, színes kijelző
Alacsony energiafogyasztás,
akár 50 üzemóra egy elemmel
Automatikus kikapcsolás
8 másodperc tétlenség után

Gyors vérszaturáció mérés százalékban
- az eredmény automatikusan
megjelenik másodpercek alatt
Kompakt méretek
A mérés eredmény 4 nézetben
lehetséges (felül, alul, jobb, bal oldalon)
A pulzusszám grafikus ábrázolása

Katalógusszám 01007001 DEPAN

COVID

Az elem töltöttség kijelző védi
a készüléket a hirtelen kikapcsolás ellen

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

UJJ PULZOXYMÉTER DEPAN YK-81C TÍPUS
RENDELTETÉSE:

A terméket a vér telítettségének és a pulzusszámnak
a nem invazív mérésére tervezték. Kis méretének, alacsony
energiafogyasztásának és kényelmes interfészének
köszönhetően az ujjimpulzus-oximéter ideális eszköz
a hemoglobin oxigéntelítettségének ellenőrzésére.
Egyszerűen helyezze az ujját a fotoelektromos érzékelőbe,
és egy gyors mérés történik, amelynek eredménye
leolvasható az OLED kijelzőről.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- a pulzoximétert légzőszervi betegségekben, szívbetegségben,
magas vérnyomásban, cukorbetegségben szenvedők számára
tervezték
- a pulzoximéteres egészségmegfigyelés olyan emberek számára
is ajánlott, akik nagy magasságban dolgoznak vagy sportolnak,
valamint a terhes nők számára
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- DEPAN YK-81C ujj pulzoxyméter
- zsinór a készülék nyakba akasztására
- AAA 1,5V alkáli elem, 2 db
- használati útmutató

Könnyű használat
Jól olvasható, nagy méretű, színes kijelző
Alacsony energiafogyasztás, akár
50 üzemóra egy elemmel
Kompakt méretek

Gyors vérszaturáció mérés százalékban
- az eredmény automatikusan megjelenik
másodpercek alatt
A mérés eredmény 4 nézetben lehetséges
(felül, alul, jobb, bal oldalon)
A pulzusszám grafikus ábrázolása
Riasztás funkció

Automatikus kikapcsolás
8 másodperc tétlenség után
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Az elem töltöttség kijelző védi
a készüléket a hirtelen kikapcsolás ellen

ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZ

OXIGÉN KONCENTRÁTOR TÍPUS: OLV-5A
RENDELTETÉSE:

A készüléket úgy tervezték, hogy megnövelt oxigéntartalmú
levegőt juttasson az oxigénterápiát igénylő betegeknek.
A koncentrátort különböző fokú és eredetű hipoxiában
szenvedők, középkorú és idős emberek, terhes nők
használhatják. A készülék támogatja a szív- és érrendszeri,
agyi érrendszeri, légzőszervi és tüdőbetegségek
kezelését is.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- innovatív kialakítás, egyszerű működés, stabil működés
- oxigén előállítása fizikai módszerekkel
(a készülék által felhasznált egyetlen nyersanyag a levegő)
- alacsony üzemeletetési költség
- a koncentrátor tartós és sima burkolattal rendelkezik,
amely megkönnyíti a tisztítást és a fertőtlenítést
- az oxigén áramlás max. intenzitása - 5 l/ perc
- oxigén koncentráció 93% ± 3%
- óra, perc mérés funkció
- automatikus kikapcsoló
- hangjelzés
- 36 hónap garancia
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- készülék
- tápkábel
- 2 db arcmaszk
- orr oxigén kanül
- gyógyszertartály + tartozékok
- nebulizer palack + tömlő
- Hepa és hab szűrő
- használati útmutató

A nagy méretű, jól olvasható LCD
kijelző a készülék üzemeltetési
állapotának jelzésére
Az áramlásmérő a létrehozott
oxigén áramlását ellenőrzi
Alacsony oxigén koncentráció,
hiba és alacsony feszültség riasztás

Egészségügyi intézményekben
és otthoni környezetben történő
használatra

A HEPA és a habszűrő
megakadályozza szennyeződés
bejutását a készülékbe

A bejövő levegőt a nebulizer
palack kellően párásítja

A nebulizer funkciója lehetővé
teszi a gyógyszer aeroszolos
adagolását
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COVID

A készüléket folyamatos
működésre tervezték

HELTES INHALÁCIÓS OXIGÉN
RENDELTETÉSE:

Az oxigént gyors oxigéninhalációra tervezték, amely bárhol
elvégezhető. A maszkként is funkcionáló palackkupaknak
köszönhetően az oxigén alkalmazása gyorsan és egyszerűen
elvégezhető, további tartozékok nélkül.
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- egyetlen felhasználó általi használatra
szánták - ne ossza meg a terméket másokkal
a keresztfertőzés elkerülése érdekében
- a gáz térfogata 12 L
- nyomás 12 bar
AZ EGYSÉGSOMAG TARTALMA:

- egy csomagolás kb. 120 belégzésre elegendő

Otthoni és professzionális
használatra tervezve
Segít pótolni a szervezet
oxigénhiányát, javítja
a koncentrációt, növeli az
állóképességet, csökkenti
a stresszt, fáradtság ellen
használatos
Könnyű
Könnyű használat
Szagmentes
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Ideális légzési
nehézségekkel, keringési
elégtelenséggel,
álmatlanságban
szenvedők, koncentrációs
problémákkal küzdők és
sportolók számára

