
PRZEZNACZENIE:

CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY

Wyrób przeznaczony do pomiaru skurczowego i rozkurczowe-
go ciśnienia krwi oraz tętna za pomocą nieinwazyjnej metody 
oscylometrycznej. Przeznaczony dla osób dorosłych. Do 
użytku domowego lub klinicznego.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- średnia z ostatnich 3 pomiarów
- możliwość używania  zasilacza sieciowego
  (DC 6.0 V, 600 mA) zamiast baterii 
- posiada wskaźnik klasyfikacji wg WHO
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- automatyczny wyłącznik
- gwarancja 36 miesięcy

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- urządzenie pomiarowe
- mankiet
- materiałowe etui
- bateria AAA 1.5 V x 4 szt.
- opcjonalnie zasilacz
- instrukcja używania 

Dokładny pomiar ciśnienia krwi i tętna

Pamięć 120 pomiarów

Wykrywa nieregularny rytm serca 
co jest szczególnie ważne 
u pacjentów z arytmią serca

Duży, czytelny wyświetlacz LCD

Prosty w obsłudze

Szybki i cichy pomiar

Mankiet w rozmiarze 
uniwersalnym: M - L 
(22 - 42 cm w obwodzie)

Nr katalogowy 01003011 DEPAN

WYRÓB      MEDYCZNY
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PRZEZNACZENIE:

AUTOMATYCZNY CIŚNIENIOMIERZ NADGARSTKOWY

Urządzenie przeznaczone jest do nieinwazyjnego pomiaru 
skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz tętna
u osób dorosłych za pomocą metody oscylometrycznej. 
Do użytku domowego lub klinicznego.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- cyfrowe komunikaty o błędach
- duży wyświetlacz LCD
- automatyczne wyłączanie
- wskaźnik wyniku ciśnienia krwi
- pamięć 120 pomiarów
- posiada wskaźnik klasyfikacji wg WHO
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- data/czas
- gwarancja 24 miesiące

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- ciśnieniomierz
- plastikowe etui
- bateria AAA x 2 szt.
- instrukcja używania 

Polecany osobom z okresowym 
nadciśnieniem, aktywnym, sportowcom, 
osobom otyłym mającym kłopot 
z założeniem mankietu naramiennego

Duży, czytelny wyświetlacz LCD

Nowoczesny design

Praktyczne etui do przechowywania

Idealny do stosowania w domu 
i w podróży

Pamięć 120 pomiarów

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Automatyczny wyłącznik

Wskaźnik klasyfikacji ciśnienia 
krwi wg WHO

Nr katalogowy 01003001 DEPAN

WYRÓB      MEDYCZNY
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PRZEZNACZENIE:

INHALATOR TŁOKOWY

Wyrób przeznaczony do podawania leków i substancji wymagających 
aplikacji w postaci pary, bezpośrednio do dróg oddechowych. 
Przeznaczony do stosowania w warunkach domowych. 
Skutecznie wspomaga leczenie różnego typu alergii, astmy, 
zapalenia oskrzeli, kaszlu, kataru i innych chorób układu 
oddechowego. Wyrób skierowany dla użytkowników w każdym wieku.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- inhalator tłokowy przekształca lek znajdujący się 
  w nebulizatorze z postaci ciekłej do lotnej, 
  co ułatwia dostarczenie odpowiedniej dawki leku 
  do układu oddechowego
- wielkość cząstki w zakresie 0,5 µm - 5 µm
- łatwy w montażu, obsłudze i czyszczeniu
- bezpieczny w użyciu

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- kompresor
- maseczki x 2 szt. (dla dziecka i dorosłego)
- ustnik
- nebulizator (pojemnik na lek)
- przewód powietrzny
- filtr
- instrukcja używania 

Możliwość stosowania przez całą rodzinę,
dzięki dwóm wielkościom maski

Wygodny uchwyt na nebulizator 
zapobiega wylaniu się leku

Ciche działanie zapewnia 
komfort użytkowania

Ergonomiczny kształt

Szybka i skuteczna terapia

Wydajny kompresor tłokowy

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

Nr katalogowy 01001011 DEPAN

WYRÓB      MEDYCZNY
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PRZEZNACZENIE:

INHALATOR TŁOKOWY SŁOŃ

Wyrób przeznaczony do podawania leków i substancji wymagają-
cych aplikacji w postaci pary, bezpośrednio do dróg oddechowych. 
Przeznaczony do stosowania w warunkach domowych. Skutecznie 
wspomaga leczenie różnego typu alergii, astmy, zapalenia oskrzeli, 
kaszlu, kataru i innych chorób układu oddechowego. Wyrób skiero-
wany dla użytkowników w każdym wieku.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- inhalator tłokowy przekształca lek znajdujący się 
  w nebulizatorze z postaci ciekłej do lotnej, co ułatwia
  dostarczenie odpowiedniej dawki leku do układu oddechowego
- wielkość cząstki w zakresie 0,5 µm - 10 µm
- bezpieczny w używaniu
- nie zawiera lateksu

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- kompresor
- maseczki x 2 szt. (dla dziecka i dorosłego)
- ustnik
- nebulizator (pojemnik na lek)
- przewód powietrzny
- filtry x 5 szt.
- instrukcja używania 

Szybka i skuteczna terapia

Produkt dedykowany dzieciom, 
dzięki wesołemu wzorowi łatwiej 
przekonać dziecko do inhalacji

Możliwość stosowania przez całą 
rodzinę, dzięki dwóm wielkościom maski 

Trąba słonia oprócz walorów estetycznych  
pełni rolę praktycznego uchwytu na pojemnik 
na leki do inhalacji 

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

Dostępny w 3 kolorach: szary, 
niebieski i różowy

Łatwy w montażu, obsłudze 
i czyszczeniu

Cichy (≤ 55 dBA) - nie powoduje
stresu u dziecka

Nr katalogowy 01001021 DEPAN

WYRÓB      MEDYCZNY
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PRZEZNACZENIE:

WIELOFUNKCYJNY TERMOMETR BEZDOTYKOWY
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Wyrób przeznaczony do pomiaru temperatury ciała dzieci 
i dorosłych. Nie wymaga bezpośredniego kontaktu z ciałem. 
Posiada także funkcję pomiaru temperatury powierzchni. 
Do użytku domowego lub klinicznego.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- odległość pomiarowa 3 - 5 cm
- możliwość kalibracji temperatury
- możliwość zmiany skali temperatur z °C na °F
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- automatyczne wyłączenie po 15 sekundach
- gwarancja 24 miesiące
- możliwość ustawienia wartości alarmu
- ustawienie wł./wył. sygnału dźwiękowego

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- urządzenie pomiarowe
- mini-śrubokręt + 2 x śrubki
- bateria AAA 1,5 V x 2 szt.
- instrukcja używania 

Nr katalogowy 01004011 DEPAN

WYRÓB      MEDYCZNY

Pamięć 99 pomiarów,
automatyczne 
zapisywanie danych

Precyzyjny pomiar

Kolorowy wyświetlacz 
LCD sygnalizujący 
poziom temperatury 
(zielony, pomarańczowy, 
czerwony)

2 tryby pomiaru: body 
(ciało), surface 
(powierzchnia)

Szczególnie wygodny 
przy pomiarze 
temperatury podczas 
snu dziecka, a także 
wszędzie tam, gdzie 
ważne jest zachowanie 
dystansu i higieny

Szybkie działanie
- czas pomiaru 
to kwestia kilku sekund

Ergonomiczny kształt 
ułatwiający pewny 
uchwyt



PRZEZNACZENIE:

ASPIRATOR DO NOSA NA BATERIE

Wyrób przeznaczony do usuwania wydzieliny z nosa w celu 
przywrócenia swobodnego oddychania. Wspomaga leczenie 
zakażeń górnych dróg oddechowych. Systematyczne 
odciąganie nadmiaru śluzu z nosa pomaga w zachowaniu 
higieny oraz zapobiega rozprzestrzenieniu się infekcji.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- budowa wyrobu pozwala na postawienie go w pozycji pionowej
- cichy w użyciu, nie wywołuje stresu u dziecka
- nie wymaga dodatkowych filtrów
- bezpieczny w używaniu
- wodoodporny

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- aspirator
- silikonowe końcówki x 2 szt. (dla dziecka i dorosłego)
- zapasowe uszczelki x 2 szt.
- bateria typu AA x 2 szt.
- instrukcja używania 

Nr katalogowy 01002001 DEPAN

WYRÓB      MEDYCZNY

Idealnie nadaje się do 
odciągania wydzieliny 
z nosa u dzieci, osób 
starszych oraz 
niepełnosprawnych

Dwie silikonowe 
końcówki przeznaczone 
dla dzieci i dorosłych

Wygodny przycisk Start / 
Stop

Bezpieczny kształt koń-
cówki zapobiega zbyt 
głębokiemu wsunięciu 
aspiratora oraz nie powo-
duje podrażnień

Ułatwia oddychanie, 
jedzenie i sen

Doskonały do użytku 
domowego jak 
i w podróży

Szybkie, skuteczne 
działanie

Pojemnik na wydzielinę 
łatwy w opróżnianiu oraz 
utrzymywaniu czystości

Ergonomiczny kształt 
zapewnia pewny chwyt 
oraz zapobiega 
wytrąceniu urządzenia 
z ręki podczas używania
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PRZEZNACZENIE:

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- generator pobudza membranę ultradźwiękową, 
  która rozbija cząsteczki wody znajdujące się 
  w zbiorniku na parę wodną
- dedykowany do pomieszczeń o wielkości do 20 m2

- moc: 25 W
- łatwy w czyszczeniu
- bezpieczny w użyciu

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- nawilżacz powietrza
- instrukcja używania 

Nr katalogowy 05001001 DEPAN

Zapewnia odpowiedni poziom wilgotności powietrza. Eliminuje ładunki 
elektrostatyczne, odświeża powietrze, wytrąca cząsteczki zanieczyszczeń. 
Regularne stosowanie pozytywnie wpływa na kondycję skóry, 
koncentrację, zapobiega wysuszeniu śluzówki oka, chorobom dróg 
oddechowych i gardła. Poprawia jakość snu. Sprawdza się zarówno 
w okresie letnim jak i zimowym - klimatyzowane lub ogrzewane 
pomieszczenia charakteryzują się bardzo suchym powietrzem.

Cicha praca na poziomie 
≤40dB stanowi doskonałe 
rozwiązanie do utrzyma-
nia odpowiedniej wilgot-
ności powietrza 
w trakcie snu 

Dzięki wielokolorowemu
podświetlaniu LED zbior-
nika z wodą urządzenie 
może służyć jako lampka 
nocna

Doskonale odświeża oraz 
eliminuje ładunki elektro-
statyczne

Niski pobór energii, 
niewielki wpływ na 
środowisko

Niezwykle wydajny - na 
jednym zbiorniku wody 
pracuje do 8,5 godziny

Intuicyjna obsługa 

Automatyczne wyłącza-
nie po opróżnieniu 
zbiornika (zużyciu wody)

Lekki

Idealny do domu, biura 
czy zakładu pracy

Regulowany
poziom pary

Pojemny 
zbiornik 2,6 l
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Nr katalogowy 04002021 DEPAN
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PRZEZNACZENIE:

ELEKTRYCZNA SZCZOTECZKA SONICZNA 
ZE SZKLANYM KUBKIEM DEPAN

Szczoteczka soniczna służy do mycia i wybielania zębów, 
masowania dziąseł oraz dbania o zdrowie jamy ustnej.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie
do indywidualnego użytkowania.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- ergonomiczny kształt ułatwia pewny chwyt
- budowa szczoteczki pozwala na postawienie jej w pozycji pionowej
- około 37 000 ruchów oscylacyjnych na minutę
- cicha w użyciu
- zestaw zawiera wymienne końcówki Ultra-Soft Sensitive x 2 szt.
- łatwa w czyszczeniu
- bezpieczna w używaniu
- klasa wodoszczelności IPX7

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- szczoteczka soniczna x 1 szt.
- wymienne główki szczoteczki (końcówki) x 2 szt.
- podróżne pudełeczko 
  na wymienne główki szczotkujące
- ładowarka
- szklany kubek
- złącze USB
- wtyczka
- instrukcja używania 

Posiada dwufunkcyjny 
szklany kubek, który służy 
jako ładowarka oraz naczynie 
na wodę do płukania ust

Szczoteczka soniczna usuwa 
do 8 razy więcej zabrudzeń 
niż szczoteczka manualna, 
zapewnia skuteczniejszą 
ochronę przed próchnicą

5 trybów pracy: czyszczenie, 
wybielanie, kids, delikatne 
mycie oraz masowanie 
dziąseł

Co 30 sekund sygnalizuje 
o konieczności zmiany czysz-
czonej partii uzębienia

Idealna propozycja dla osób 
o wrażliwych zębach 
i dziąsłach, a także noszących 
aparaty ortodontyczne, 
korony, mosty czy implanty

Sygnalizacja zakończonego 
szczotkowania pomaga 
wykształcić prawidłowy 
nawyk mycia zębów u dzieci

Dzięki wykorzystaniu 
technologii dźwięko-
wej usuwanie płytki 
nazębnej jest łatwiej-
sze, a także bezpiecz-
niejsze dla szkliwa i 
dziąseł

Migająca dioda infor-
muje o niskim pozio-
mie naładowania 
baterii

Możliwość ładowania 
w podróży - w samo-
chodzie, za pomocą 
komputera, power 
bank i innych urządzeń 
mobilnych z wykorzy-
staniem złącza USB

Nowoczesny, elegancki 
design czyni produkt 
doskonałym prezen-
tem nawet dla bardzo 
wymagających użyt-
kowników

Szczoteczka łatwa 
w użyciu 



Nr katalogowy 04002001 DEPAN Wzór auto / Nr katalogowy 04002011 DEPAN Wzór kosmetyki 
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PRZEZNACZENIE:

ELEKTRYCZNA SZCZOTECZKA SONICZNA MINI

Szczoteczka soniczna służy do mycia zębów 
oraz dbania o zdrowie jamy ustnej. 
Produkt przeznaczony jest wyłącznie 
do indywidualnego użytkowania.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- szczoteczka soniczna x 1 szt.
- wymienne główki szczoteczki 
  (końcówki) x 2 szt.
- nasadka zabezpieczająca (etui)
- bateria AAA x 1 szt.
- instrukcja używania 

Szczoteczka soniczna usuwa 
do 8 razy więcej zabrudzeń 
niż szczoteczka manualna, 
zapewnia skuteczniejszą 
ochronę przed próchnicą

Praktyczne, zamykane etui 
chroni szczoteczkę oraz 
zabezpiecza ją podczas 
transportu

Dzięki niewielkim rozmiarom 
idealnie sprawdza się 
podczas podróży, w pracy, 
w szkole oraz w domu

Nie wymaga dużej 
wprawy manualnej, 
dokładnie czyści 
ząbki dziecka

Kolorowa grafika 
zachęca dzieci 
do używania
szczoteczki

Wygodna 
w użytkowaniu, 
nie wymaga
ładowania

- ergonomiczny kształt ułatwia pewny chwyt
- budowa szczoteczki pozwala na postawienie jej 
   w pozycji pionowej
- 20 000 ruchów oscylacyjnych na minutę
- cicha w użyciu
- zasilana baterią AAA
- zestaw zawiera 2 wymienne końcówki
- dostępna w dwóch wzorach
- łatwa w czyszczeniu
- bezpieczna w używaniu
- wodoodporna
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PRZEZNACZENIE:

NIĆ DENTYSTYCZNA

Nić dentystyczna stosowana do usuwania osadu 
nazębnego oraz resztek jedzenia z przestrzeni 
międzyzębowych. Oczyszcza miejsca, do których
nie może dotrzeć szczoteczka.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- nić - 50 m
- instrukcja używania 

- dostępna w rozmiarze 50 m
- wykonana ze splecionych włókien nylonowych

Pomaga w utrzymaniu prawidłowej 
higieny jamy ustnej

Odświeżający, miętowy zapach

Codzienne stosowanie zapobiega 
nieświeżemu oddechowi

Nić jest woskowana, dzięki czemu 
łatwo ją wsunąć w przestrzenie 
międzyzębowe

Chroni przed próchnicą oraz 
problemami z dziąsłami

Idealna do czyszczenia aparatów 
ortodontycznych, mostków
i przestrzeni międzyzębowych



Nr katalogowy 02019001 DEPAN

PRZEZNACZENIE:

ASPIRATOR DO NOSA MANUALNY

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
JEDNOSTKOWEGO:

- aspirator
- wymienne filtry x 4 szt.
- instrukcja używania 

Idealnie nadaje się do odciągania 
wydzieliny z nosa u dzieci, osób 
starszych oraz niepełnosprawnych

Łatwy w opróżnianiu oraz 
utrzymywaniu czystości

Ułatwia oddychanie, jedzenie i sen

Bezpieczny kształt końcówki 
zapobiega zbyt głębokiemu 
wsunięciu aspiratora oraz 
nie powoduje podrażnień

4 wymienne filtry doskonale absor-
bują wydzielinę i są w pełni 
higieniczne

Wygodny w użyciu, silikonowy 
wężyk z ergonomicznym ustnikiem

- cichy w użyciu, nie wywołuje stresu u dziecka
- chroni błonę śluzową nosa u niemowląt i dzieci
- prosty w użyciu
- wodoodporny
- wyrób wielokrotnego użytku
- sprawdza się w warunkach domowych 
  jak i podczas podróży

WYRÓB      MEDYCZNY

Wyrób przeznaczony do usuwania nadmiaru wydzieliny 
z nosa w celu przywrócenia swobodnego oddychania. 
Wspomaga leczenie zakażeń górnych dróg oddechowych. 
Systematyczne odciąganie nadmiaru śluzu z nosa pomaga 
w zachowaniu higieny oraz zapobiega rozprzestrzenieniu 
się infekcji.
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Nr katalogowy 02009001 DEPAN Gruszka nr 2 / Nr katalogowy 02009011 DEPAN Gruszka nr 7 / Nr katalogowy 02009021 DEPAN Gruszka nr 9

PRZEZNACZENIE:

GRUSZKA MEDYCZNA Z MIĘKKIM KOŃCEM

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- gruszka medyczna z miękkim końcem                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- etykieta produktu

Idealnie nadaje się do odciągania 
wydzieliny u dzieci, osób starszych 
oraz niepełnosprawnych

Produkt jakości premium dzięki 
niespotykanie gładkiemu 
wykończeniu

Bezpieczna w używaniu

Bardzo miękka, miła w dotyku 
końcówka zapobiega ewentualnym 
podrażnieniom okolic nosa lub ucha

Łatwa w opróżnianiu i czyszczeniu

Nie wywołuje stresu u dzieci

Pozwala szybko usunąć wydzielinę 
z nosa lub ucha

Rozmiar nr 2 i 7 przeznaczony 
dla niemowląt i dzieci, 
rozmiar nr 9 dla osób dorosłych 

- dostępna w trzech rozmiarach: 2 (30ml), 7 (80ml), 9 (135ml)
- łatwa w użyciu
- nie wymaga dodatkowych filtrów
- wodoodporna

WYRÓB      MEDYCZNY

Wyrób przeznaczony do stosowania przy nieżytach górnych 
dróg oddechowych oraz stanach zapalnych uszu. 
Pomaga usunąć nadmiar wydzieliny z nosa w celu 
przywrócenia swobodnego oddychania oraz oczyścić
uszy z nagromadzonej w nich wody i woskowiny. 
Pomaga zapobiegać i leczyć infekcje górnych 
dróg oddechowych oraz stanów zapalnych uszu.
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Nr katalogowy 02021001 DEPAN

PRZEZNACZENIE:

GUMKI DO WŁOSÓW PRZECIW WSZOM

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- gumki do włosów x 4 szt.

Gumki są nasączone unikalną 
kompozycją w 100% z naturalnych 
olejków eterycznych

Idealne w przedszkolach, szkołach, 
podczas kolonii, obozów, wycieczek, 
zajęć sportowych

Gumki stanowią ochronę 
przez 5 - 7 dni

Każda gumka jest indywidualnie 
zapakowana

Nie wywołują podrażnień skóry

Chronią włosy dzięki wydzielanemu 
zapachowi, który odstrasza 
pasożyty, ale jest przyjemny 
dla ludzi 

Skuteczna i dyskretna ochrona 
przed wszami

Produkt przeznaczony dla dzieci 
od pierwszego roku życia oraz
dla dorosłych

Opakowanie zawiera 4 gumki 
w 4 różnych kolorach

- tylko do użytku zewnętrznego
- nie zawierają pestycydów
- nietoksyczne

WYRÓB      MEDYCZNY

Wyrób przeznaczony dla dzieci i dorosłych 
w celu zapobiegania zarażeniu wszawicą. 
Nie jest sposobem leczenia wszawicy.
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Nr katalogowy 02012031 DEPAN Podkłady higieniczne 90 x 60 cm / Nr katalogowy 02012021 DEPAN Podkłady higieniczne 60 x 60 cm /
Nr katalogowy 02012011 DEPAN Podkłady higieniczne 40 x 60 cm H

IG
IE

N
A

PRZEZNACZENIE:

PODKŁADY HIGIENICZNE

Podkłady higieniczne przeznaczone zarówno dla osób 
starszych dotkniętych problemem inkontynencji,
jak również kobiet w połogu oraz dzieci. 
Stanowią zabezpieczenie podczas zmiany opatrunków, 
zabiegów pielęgnacyjnych przy opiece nad chorym
oraz przy zmianie pieluch. Podkłady są bardzo 
przydatne podczas podróży, a także w szpitalu
 – umożliwiają przewijanie bez przykrych niespodzianek. 
Oprócz swojego głównego przeznaczenia bardzo 
dobrze sprawdzają się również jako podkłady pod 
prześcieradło chroniące materac przed zabrudzeniem 
oraz mogą służyć jako wyrób higieniczny dla zwierząt.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- podkłady higieniczne
- etykieta produktu

Cienkie a zarazem bardzo chłonne

Idealne w domu, podróży 
i w placówkach medycznych 

Powierzchnia podkładu pozostaje 
sucha i czysta dzięki warstwie 
chłonnej

Miłe w dotyku, nie powodują 
podrażnień skóry

Specjalne tłoczenia w kształcie 
diamentu zapobiegają kumulowa-
niu się płynu w jednym miejscu

Nieprzepuszczalna folia gwarantuje 
komfort użytkowania - zabezpiecza 
przed przeciekaniem

Podkłady umieszczone na łóżku nie 
przesuwają się dzięki 
antypoślizgowej folii PE

5 warstw zapewnia skuteczną 
ochronę

- dostępne w trzech rozmiarach: 
  90 x 60 cm 
  60 x 60 cm
  40 x 60 cm

WYRÓB      MEDYCZNY



Nr katalogowy 03003001 DEPAN

PRZEZNACZENIE:

WKŁADKI LAKTACYJNE

Wyjątkowo chłonne wkładki laktacyjne przeznaczone 
dla kobiet w okresie karmienia piersią. 
Zapewniają suchość sutkom, pochłaniają nadmiar 
mleka, zapobiegają brudzeniu się bielizny oraz ubrania.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- wkładki laktacyjne: 60 szt. 
  (30 szt. torebek foliowych po 2 wkładki każda)
- etykieta wyrobu

Wykonane z miękkiego włókna, 
dzięki czemu nie powodują
podrażnień skóry

Cienkie a zarazem bardzo chłonne

Posiadają warstwę samoprzylepną, 
która zabezpiecza przed 
przesuwaniem się wkładki 
w biustonoszu, klej nie pozostawia 
śladu na bieliźnie

Komfort i higiena podczas laktacji

Idealne do normalnych jak 
i specjalnych biustonoszy
dla kobiet karmiących piersią

Nieprzepuszczalna folia 
zabezpiecza przed przeciekaniem

- pakowane w wygodny dwupak z torebki foliowej
- zaleca się wymianę wkładki przynajmniej raz dziennie
- bezpieczne w użytkowaniu
- jednorazowego użytku

WYRÓB HIGIENICZNY
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Nr katalogowy 02013001 DEPAN

PRZEZNACZENIE:

PRZYLEPIEC TKANINOWY

Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego – służy 
do mocowania opatrunków, drenów, rurek. Idealny 
również do znakowania i opisywania urządzeń 
medycznych, probówek itp.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- przylepiec tkaninowy na rolce

- szpulka z pierścieniem zabezpiecza przed zabrudzeniem
- wymiary: 5 m x 2,5 cm
- wyrób jednorazowego użytku
- nie rozciąga się w żadnym kierunku

Szerokie zastosowanie

Odporny na działanie wody

Zapewnia swobodę ruchu

Łatwe dzielenie na odcinki 
bez użycia nożyczek 

Zapewnia odpowiednią cyrkulację 
powietrza co sprzyja gojeniu się ran

Bezpieczny klej akrylowy 
nie powoduje podrażnień

100% bawełny

Mocny, wytrzymały o bardzo
dobrej przylepności 

WYRÓB      MEDYCZNY

O
PA

TR
U

N
K

I



Nr katalogowy 02023001 DEPAN Bandaż kohezyjny 5 cm x 4,5 m / Nr katalogowy 02023011 DEPAN Bandaż kohezyjny 7,5 cm x 4,5 m 
Nr katalogowy 02023021 DEPAN Bandaż kohezyjny 10 cm x 4,5 m / Nr katalogowy 02023031 DEPAN Bandaż kohezyjny 15 cm x 4,5 m

PRZEZNACZENIE:

WŁÓKNINOWY BANDAŻ KOHEZYJNY

Wyrób przeznaczony do podtrzymywania opatrunków 
oraz do zmniejszania zakresu ruchu po urazie:
do stabilizacji stawów, zaopatrywania zwichnięć 
i złamań. Bandaż jest elastyczny i ma właściwości 
kohezyjne.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- bandaż kohezyjny na rolce
- etykieta produktu

Przyczepia się do siebie,
a nie do skóry, włosów czy ubrań

Nie wymaga dodatkowych 
mocowań

Do zastosowania w miejscach, 
w których tradycyjny bandaż 
mógłby się zsuwać

Wygodne mocowanie opatrunków 
również przy samodzielnym
zakładaniu

Nie wymaga nożyczek, wystarczy 
oderwać kawałek, nie strzępi się

Sprawdza się w podróży, 
na wycieczkach, a także na co dzień

Niezastąpiony w nagłych 
sytuacjach, bez trudu można
szybko wykonać opatrunek

Dostępny w czterech rozmiarach 
i różnych kolorach 

WYRÓB      MEDYCZNY

- nie marszczy się, nie zwija się
- rozciąga się, nie ogranicza ruchów, 
  nie ogranicza krążenia krwi
- oddychający materiał nie powoduje podrażnień skóry,        
  przyspiesza gojenie się ran
- wytrzymały, można poprawiać opatrunek bez utraty 
  właściwości kohezyjnych
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Nr katalogowy 07001001 DEPAN Gaziki 10 szt. / Nr katalogowy 07001011 DEPAN Gaziki 100 szt.

PRZEZNACZENIE:

GAZIKI DO DEZYNFEKCJI

Produkt przeznaczony do dezynfekcji wyrobów 
medycznych. Wyrób jednorazowy.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- 10 lub 100 gazików
- instrukcja używania 

Gaziki wykonane z włókniny 
typu „spulance” wysokiej jakości 
o strukturze delikatnego materiału

Alkohol izopropylowy, 
którym nasączone są gaziki, 
ma właściwości odkażające, 
grzybobójcze 
oraz bakteriobójcze

Wygodne w użyciu, każdy gazik 
zapakowany jest w osobną 
saszetkę

WYRÓB      MEDYCZNY

- sterylne
- nasączone 70% alkoholem izopropylowym
- opakowane bezpośrednio w szczelne saszetki 
  aluminiowe, dzięki czemu nie ulegają wysuszeniu
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Nr katalogowy 02011001 DEPAN
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PRZEZNACZENIE:

ZESTAW PLASTRÓW HYDROKOLOIDOWYCH NA PĘCHERZE

Produkt ułatwia gojenie się pęcherzy. Plastry chronią 
przed ocieraniem, przynoszą ulgę w bólu. 
Stanowią barierę ochronną przed czynnikami 
zewnętrznymi - wodą, brudem i bakteriami, powłoka 
poliuretanowa chroni przed przenikaniem wilgoci, 
a opatrunek hydrokoloidowy absorbuje wydzielinę, 
która powstaje w pęcherzu.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- 7 plastrów w osobnych saszetkach w trzech rozmiarach:
   2 szt. rozmiar 4,4 cm x 6,9 cm
   3 szt. rozmiar 2 cm x 6 cm 
   2 szt. rozmiar 3 cm x 6 cm
- etykieta wyrobu

- produkt jednorazowego użytku
- przeznaczone do użytku zewnętrznego
- wyrób sterylny

Gruba warstwa amortyzuje nacisk 
wywierany na pęcherz przynosząc 
natychmiastową ulgę w bólu

Powłoka poliuretanowa chroni 
przed przenikaniem wilgoci

Beżowy kolor zapewnia dyskrecję 
podczas używania

Jeden zestaw to 7 plastrów

Zapewniają szybkie gojenie 
się pęcherzy

3 wielkości gwarantują lepsze 
dopasowanie 

Wygodne, higieniczne użycie - każdy 
plaster znajduje się w oddzielnej 
saszetce

Elastyczne, dzięki czemu doskonale 
przylegają do ciała

Idealne dla osób aktywnych 

WYRÓB      MEDYCZNY



Nr katalogowy 02018011 DEPAN

PRZEZNACZENIE:

ZESTAW PLASTRÓW WODOODPORNYCH

Plastry chronią ranę przed bakteriami, brudem i wodą. 
Zaleca się codzienną zmianę plastra na nowy.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- 12 plastrów w dwóch rozmiarach:
   4 szt. rozmiar 7,2 cm x 2,5 cm
   8 szt. rozmiar 7,2 cm x 1,9 cm
- etykieta wyrobu

- wyrób jednorazowego użytku
- przeznaczone do użytku zewnętrznego
- do stosowania na oczyszczoną ranę

Komfort i higiena

Mikroperforacja pozwala skórze 
oddychać

Beżowy kolor zapewnia dyskrecję 
podczas używania

Wysokochłonny opatrunek 
absorbuje wyciek ze zranionej skóry

Hipoalergiczny klej nie podrażnia 
skóry

Elastyczne, dzięki czemu doskonale 
przylegają do ciała szczelnie 
chroniąc ranę

Wodoodporne

WYRÓB      MEDYCZNY
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Nr katalogowy 02020001 DEPAN

PRZEZNACZENIE:

MEDYCZNA PODUSZKA POWIETRZNA

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- poduszka x 1 szt.
- pompka x 1 szt.
- etykieta wyrobu

Otwór znajdujący się na środku 
poduszki pozwala odciążyć bolesne 
miejsce, zabezpiecza je przed 
pogorszeniem stanu

Pomaga poprawić krążenie krwi, 
rozluźnia mięśnie, redukuje ból

Ma zastosowanie lecznicze, 
rehabilitacyjne oraz profilaktyczne

Do użytku domowego i klinicznego

Wykonana z miękkiego pluszu, 
dostępna w kilku kolorach

- wyrób wielokrotnego użytku
- przeznaczona do użytku zewnętrznego

WYRÓB      MEDYCZNY

Zapobiega powstawaniu odleżyn oraz przynosi ulgę przy 
już istniejących. Idealna dla kobiet w okresie połogu. 
Niweluje ból po operacjach hemoroidów. 
Ułatwia gojenie się ran. Sprawdza się u osób
o siedzącym trybie życia.
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Nr katalogowy 06002001 DEPAN

PRZEZNACZENIE:

TAŚMA KINEZJOLOGICZNA

Wyrób przeznaczony do wspomagania leczenia urazów 
oraz dolegliwości bólowych, zmniejszenia stanów 
zapalnych, krwiaków oraz obrzęków limfatycznych. 
Ponadto wspomaga działanie mięśni oraz chroni
je przed nadmiernym wysiłkiem, stabilizuje stawy, 
zapobiega skurczom.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- taśma kinezjologiczna na rolce
- instrukcja używania 

Ochrona, leczenie, wygoda,
regeneracja

Stosowana przez profesjonalnych 
sportowców jak i amatorów, 
ma szerokie zastosowanie 
w ortopedii i rehabilitacji

Wygodna do cięcia, nie strzępi się

Wysoka jakość materiału

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

Dostępna w różnych kolorach

Idealnie sprawdzi się przy 
dolegliwościach bólowych mięśni, 
ścięgien i stawów

WYRÓB      MEDYCZNY

- taśma nawinięta na rolkę
- wymiary: 5 cm x 5 m
- rozciąga się w dwóch kierunkach nawet do 170%
- masą i grubością przypomina ludzką skórę
- oddychająca
- wodoodporna
- nie zawiera lateksu
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Nr katalogowy 06001001 DEPAN Taśma sztywna 2,5 cm x 9,14 m / Nr katalogowy 06001011 DEPAN Taśma sztywna 3,8 cm x 9,14 m / 
Nr katalogowy 06001021 DEPAN Taśma sztywna 5 cm x 9,14 m

PRZEZNACZENIE:

SZTYWNA TAŚMA KINEZJOLOGICZNA

Wyrób przeznaczony do zapobiegania oraz 
wspomagania leczenia urazów. 
Ogranicza ruchomość stawów. Może być stosowany 
zamiast stabilizatora lub ortezy.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- taśma kinezjologiczna na rolce
- etykieta wyrobu

Ochrona, leczenie, wygoda, 
pełna kontrola zakresu ruchu

Stosowana przez profesjonalnych 
sportowców jak i amatorów, 
ma szerokie zastosowanie także 
w ortopedii i rehabilitacji

Nie rozciąga się, dzięki czemu 
skutecznie unieruchamia 
wybrany staw

Wygodna do cięcia, nie strzępi się

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

Wysoka odporność na rozerwanie

Idealnie sprawdza się przy 
dolegliwościach bólowych mięśni, 
ścięgien i wiązadeł

WYRÓB      MEDYCZNY

- taśma nawinięta na rolkę
- wymiary: 2,5 cm x 9,14 m; 3,8 cm x 9,14 m; 5 cm x 9,14 m
- oddychająca i wodoodporna
- wykonana w 100% z bawełny, nie powoduje 
  alergii ani podrażnień skóry
- nie zawiera lateksu

R
E

H
A

B
IL

IT
A

C
JA



Nr katalogowy 02010032 HELTES

PRZEZNACZENIE:

KOMPRES ŻELOWY CIEPŁO/ZIMNO DLA DZIECI SOWA/ŻÓŁW

Wyrób wielokrotnego użytku przeznaczony do prowadzenia 
terapii ciepłem lub zimnem.
Terapia zimnem:
-
-

-

-

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- kompres żelowy
- etykieta produktu

Kolorowe wzory kompresów 
zaprojektowane specjalnie dla 
dzieci

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

Możliwość ogrzania kompresu 
w kuchence mikrofalowej

Pomaga odwrócić uwagę 
dziecka od ośrodka bólu

Niezastąpiony w sytuacjach, 
w których konieczna jest 
nagła interwencja

Idealnie sprawdzi się nie tylko 
w domu, ale także w podróży

- bezpieczny, nietoksyczny żel w zgrzanym woreczku 
  szybko się nagrzewa / ochładza
- kompres długotrwale oddaje zakumulowane zimno lub ciepło
- kompres pozostaje elastyczny nawet po zamrożeniu

WYRÓB      MEDYCZNY

łagodzi ból poprzez miejscowe obniżenie temperatury ciała
stosowana przy stłuczeniach, ukąszeniach owadów, 
skręceniach, opuchliznach, oparzeniach, kontuzjach 
sportowych, bólach głowy i gorączce. 
Wspomaga rekonwalescencję po przebytych zabiegach

przynosi ulgę poprzez miejscowe działanie rozkurczowe 
(ogrzanie ciała)
stosowana przy przykurczach, uszkodzeniach mięśni, 
ścięgien (o ile nie jest zalecona terapia zimnem)
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Terapia ciepłem:



Nr katalogowy 02010002 HELTES Kompres żelowy 10 cm x 10 cm / Nr katalogowy 02010012 HELTES Kompres żelowy 10 cm x 26,5 cm 

PRZEZNACZENIE:

KOMPRES ŻELOWY TYPU CIEPŁO/ZIMNO 10x10 cm / 10x26,50 cm

Wyrób wielokrotnego użytku przeznaczony do prowadzenia 
terapii ciepłem lub zimnem.
Terapia zimnem:
-
-

-

-

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- kompres żelowy
- aksamitny pokrowiec
- etykieta produktu

Praktyczny, miękki pokrowiec 
izoluje kompres od bezpośredniego 
kontaktu z ciałem

Giętkość i kształt kompresu umożli-
wia jego wygodne stosowanie na 
różne części ciała

Możliwość ogrzewania kompresu 
w kuchence mikrofalowej 

Niezastąpiony w sytuacjach, 
w których konieczna jest 
nagła interwencja 

Idealnie sprawdzi się w podróży, 
domu czy pracy

- bezpieczny, nietoksyczny żel w zgrzanym 
  woreczku szybko się nagrzewa / ochładza
- kompres długotrwale oddaje zakumulowane zimno lub ciepło
- kolorowy żel nadaje kompresowi ciekawy wygląd
- kompres nawet po zamrożeniu jest plastyczny

WYRÓB      MEDYCZNY

łagodzi ból poprzez miejscowe obniżenie temperatury ciała
stosowana przy stłuczeniach, obrzękach, nerwobólach,  
kontuzjach sportowych, oparzeniach, stanach zapalnych, 
zwichnięciach, bólach pourazowych, siniakach. Sprawdza się 
w przypadku nierozległych zapaleń skóry i ukąszeń owadów. 
Wspomaga rekonwalescencję po przebytych zabiegach

przynosi ulgę poprzez miejscowe działanie rozkurczowe 
(ogrzanie ciała). Stymuluje przepływ krwi, pomaga 
zmniejszyć uczucie dyskomfortu
stosowana przy przykurczach, bólach reumatycznych, 
mięśniowych, menstruacyjnych, zapaleniach mięśni 
i reumatoidalnym zapaleniu ścięgien 
(o ile nie jest wskazana terapia zimnem)
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Terapia ciepłem:



Nr katalogowy 02010022 HELTES

PRZEZNACZENIE:

KOMPRES ŻELOWY TYPU CIEPŁO/ZIMNO  18 x 29,5 cm

Wyrób wielokrotnego użytku przeznaczony do prowadzenia 
terapii ciepłem lub zimnem.
Terapia zimnem:
-
-

-

-

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- kompres żelowy
- etykieta produktu

Giętkość i kształt kompresu 
umożliwia jego wygodne stosowa-
nie na różne części ciała

Niezastąpiony w sytuacjach, 
w których konieczna jest nagła 
interwencja

Idealnie sprawdzi się w podróży, 
domu czy pracy

Możliwość ogrzewania kompresu 
w kuchence mikrofalowej 

- bezpieczny, nietoksyczny żel w zgrzanym woreczku 
  nylonowym szybko się nagrzewa / ochładza
- kompres długotrwale oddaje zakumulowane 
  zimno lub ciepło
- kompres nawet po zamrożeniu jest plastyczny

WYRÓB      MEDYCZNY

łagodzi ból poprzez miejscowe obniżenie temperatury ciała
stosowana przy stłuczeniach, obrzękach, nerwobólach,  
kontuzjach sportowych, oparzeniach, stanach zapalnych, 
zwichnięciach, bólach pourazowych, siniakach. Sprawdza się 
w przypadku nierozległych zapaleń skóry i ukąszeń owadów. 
Wspomaga rekonwalescencję po przebytych zabiegach

przynosi ulgę poprzez miejscowe działanie rozkurczowe 
(ogrzanie ciała). Stymuluje przepływ krwi, pomaga 
zmniejszyć uczucie dyskomfortu
stosowana przy przykurczach, bólach reumatycznych, 
mięśniowych, menstruacyjnych, zapaleniach mięśni 
i reumatoidalnym zapaleniu ścięgien 
(o ile nie jest wskazana terapia zimnem)
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Terapia ciepłem:



Nr katalogowy 02010052 HELTES

PRZEZNACZENIE:

KOMPRES ŻELOWY TYPU CIEPŁO/ZIMNO NA KOLANO

Wyrób wielokrotnego użytku przeznaczony do prowadzenia 
terapii ciepłem lub zimnem. Niezastąpiony przy 
uszkodzeniach chrząstki, torebki stawowej czy łękotki.
Terapia zimnem:
-
-

-

-

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- kompres żelowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- etykieta produktu

Elastyczna opaska z rzepem zapobiega 
przesuwaniu się okładu oraz zapewnia 
dopasowanie do każdego obwodu kolana

Giętkość i kształt kompresu umożliwia 
jego wygodne stosowanie na kolano jak 
i na inne części ciała

Ergonomiczna konstrukcja okładu 
nie krępuje ruchów podczas chodzenia

Idealnie sprawdzi się w domu, 
podróży i pracy

Niezastąpiony w sytuacjach, 
w których konieczna jest nagła 
interwencja

Możliwość ogrzania kompresu 
w kuchence mikrofalowej

- bezpieczny, nietoksyczny żel w zgrzanym 
  woreczku szybko się nagrzewa / ochładza
- elastyczne żelowe kulki długotrwale oddają 
  zakumulowane zimno lub ciepło
- żel w postaci kulek nadaje kompresowi ciekawy wygląd
- kompres nawet po zamrożeniu jest plastyczny

WYRÓB      MEDYCZNY
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Terapia ciepłem:

łagodzi ból poprzez miejscowe obniżenie temperatury ciała
stosowana przy stłuczeniach, obrzękach, nerwobólach, 
kontuzjach sportowych, oparzeniach, zwichnięciach, 
nadwyrężeniach. Wspomaga rekonwalescencję 
po przebytych zabiegach

przynosi ulgę poprzez miejscowe działanie rozkurczowe 
(ogrzanie ciała)
stosowana przy przykurczach, bólach reumatycznych, 
mięśniowych, zapaleniach mięśni i reumatoidalnym 
zapaleniu ścięgien (o ile nie jest wskazana terapia zimnem)



Nr katalogowy 02010042 HELTES

PRZEZNACZENIE:

KOMPRES ŻELOWY TYPU CIEPŁO/ZIMNO NA CZOŁO

Wyrób wielokrotnego użytku przeznaczony do prowadzenia 
terapii ciepłem lub zimnem.
Terapia zimnem:
-
-

-

-

-

-

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- kompres żelowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- etykieta produktu

Elastyczna opaska z rzepem 
zapobiega przesuwaniu 
się okładu oraz zapewnia 
dopasowanie do każdego 
obwodu głowy

Niezastąpiony w sytuacjach, 
w których konieczna jest nagła 
interwencja

Możliwość ogrzania kompresu 
w kuchence mikrofalowej

- bezpieczny, nietoksyczny żel w zgrzanym 
  woreczku szybko się nagrzewa / ochładza
- elastyczne żelowe kulki długotrwale oddają 
  zakumulowane zimno lub ciepło
- żel w postaci kulek nadaje kompresowi ciekawy wygląd
- kompres nawet po zamrożeniu jest plastyczny

WYRÓB      MEDYCZNY

łagodzi ból poprzez miejscowe obniżenie temperatury ciała
stosowana przede wszystkim przy migrenach, stłuczeniach, 
obrzękach, nerwobólach, kontuzjach sportowych, 
oparzeniach, udarach cieplnych czy gorączce
poprawia samopoczucie po ciężkim dniu w pracy

przynosi ulgę poprzez miejscowe działanie rozkurczowe 
(ogrzanie ciała)
stosowana przy przykurczach, bólach zatok, przynosi ulgę 
w napięciach mięśni czoła oraz skroni
zwiększa lokalny przepływ krwi, uspokaja i relaksuje
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Terapia ciepłem:



Nr katalogowy 02010062 HELTES
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PRZEZNACZENIE:

KOMPRES ŻELOWY CIEPŁO/ZIMNO UNIWERSALNY 27x19 cm

Wyrób wielokrotnego użytku przeznaczony do prowadzenia 
terapii ciepłem lub zimnem.
Terapia zimnem:
-
-

-

-

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- kompres żelowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- etykieta produktu

Elastyczna opaska z rzepem 
zapobiega przesuwaniu się okładu

Giętkość i kształt kompresu pozwala 
na jego stosowanie zarówno 
na odcinek lędźwiowy, brzuch, 
udo, bark jak i na inne części ciała

Idealnie sprawdzi się w pracy, 
domu czy podróży

Niezastąpiony w sytuacjach, 
w których konieczna jest nagła 
interwencja

Możliwość ogrzewania kompresu 
w kuchence mikrofalowej 

- bezpieczny, nietoksyczny żel w zgrzanym 
  woreczku szybko się nagrzewa / ochładza
- elastyczne żelowe kulki długotrwale oddają 
  zakumulowane zimno lub ciepło
- żel w postaci kulek nadaje kompresowi ciekawy wygląd
- kompres nawet po zamrożeniu jest plastyczny

WYRÓB      MEDYCZNY

łagodzi ból poprzez miejscowe obniżenie temperatury ciała
stosowana przy stłuczeniach, obrzękach, nerwobólach, 
kontuzjach sportowych, oparzeniach, stanach zapalnych, 
zwichnięciach, bólach pourazowych, siniakach. Sprawdza się 
w przypadku nierozległych zapaleń skóry i ukąszeń owadów. 
Wspomaga rekonwalescencję po przebytych zabiegach

przynosi ulgę poprzez miejscowe działanie rozkurczowe 
(ogrzanie ciała). Stymuluje przepływ krwi, pomaga zmniejszyć 
uczucie dyskomfortu
stosowana przy bólach pleców, barku, uda, przykurczach, 
bólach reumatycznych, mięśniowych, menstruacyjnych, 
zapaleniach mięśni i reumatoidalnym zapaleniu ścięgien 
(o ile nie jest wskazana terapia zimnem)

Terapia ciepłem:



Nr katalogowy 02015011 DEPAN

PRZEZNACZENIE:

POJEMNIK NA LEKARSTWA OKRĄGŁY

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- pojemnik na lekarstwa
- etykieta wyrobu 

Pojemnik zawiera kasetki na 7 dni 
tygodnia. Każda kasetka podzielona 
jest na 4 pory dnia: rano, południe, 
wieczór, noc

Kasetki są wyjmowane całkowicie 
z pojemnika, dzięki czemu można 
nosić całodzienną dawkę leków 
przy sobie

Przydatny szczególnie dla osób 
regularnie przyjmujących leki

Wspomaga systematyczne 
zażywanie leków co jest 
podstawą skutecznej kuracji

Ułatwia sprawdzenie 
czy lek został zażyty

Wygodny w napełnianiu lekami

Zamknięcia na klips zabezpiecza 
przed wypadaniem leków

- pojemnik nie zajmuje dużo miejsca, ładnie wygląda
- kasetki wykonane są z trwałego materiału            

WYRÓB      MEDYCZNY

Wyrób przeznaczony do przechowywania leków w postaci 
tabletek lub kapsułek. Ułatwia dawkowanie leków w ciągu 
całego tygodnia.
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Nr katalogowy 02015001 DEPAN

PRZEZNACZENIE:

POJEMNIK NA LEKARSTWA STOJĄCY

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- pojemnik na lekarstwa
- etykieta wyrobu

Pojemnik zawiera kasetki na 7 dni 
tygodnia. Każda kasetka podzielona 
jest na 4 pory dnia: rano, południe, 
wieczór, noc

Kasetki są wyjmowane całkowicie 
z pojemnika, dzięki czemu można 
nosić całodzienną dawkę leków 
przy sobie

Wspomaga systematyczne 
zażywanie leków co jest podstawą
skutecznej kuracji

Wygodny w napełnianiu lekami

Przydatny szczególnie dla osób 
regularnie przyjmujących leki

Przesuwane otwieranie zabezpiecza 
przed wypadaniem leków

Ułatwia sprawdzenie czy lek został 
zażyty

- pojemnik nie zajmuje dużo miejsca, ładnie wygląda
- kasetki wykonane są z trwałego materiału

WYRÓB      MEDYCZNY

Wyrób przeznaczony do przechowywania leków w postaci 
tabletek lub kapsułek. Ułatwia dawkowanie leków w ciągu 
całego tygodnia.
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Nr katalogowy 02001011 DEPAN Termofor 2 L w pokrowcu / Nr katalogowy 02001001 DEPAN Termofor 2L bez pokrowca

PRZEZNACZENIE:

TERMOFOR 2 L

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- termofor w pokrowcu lub bez pokrowca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- etykieta produktu

Stosowany w celach profilaktyczno-
-leczniczych do ogrzewania 
i łagodzenia bólu

Doskonały do ogrzania kończyn 
przy słabym krążeniu krwi

Niezastąpiony przy bólach 
menstruacyjnych

Szczelny oraz odporny na działania 
podwyższonych temperatur

Wygodne stosowanie 
na różne części ciała

Relaksuje i uspokaja

Duża pojemność 2l zapewnia 
długotrwałe oddawanie 
zakumulowanego ciepła

- termofor do napełniania gorącą, ale nie wrzącą wodą
- pojemność 2000 ml
- termofor szybko się nagrzewa
- pokrowiec na termofor w wielu wzorach i kolorach
   oraz z różnego materiału (polar, poliester, welur)
- termofor zawiera naturalną gumę

WYRÓB      MEDYCZNY

Wyrób wielokrotnego użytku przeznaczony do prowadzenia terapii 
ciepłem w celu łagodzenia bólu oraz rozluźnienia napiętych mięśni.
Terapia ciepłem:
- przynosi ulgę poprzez miejscowe działanie rozkurczowe  
  (ogrzanie ciała)
- stosowana przy przykurczach, zapaleniu mięśni 
  i bólach stawów 
- działa pozytywnie na układ nerwowy
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Nr katalogowy 02008011 DEPAN

PRZEZNACZENIE:

TERMOMETR BEZRTĘCIOWY Z MOTYLKIEM

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
JEDNOSTKOWEGO:

- urządzenie pomiarowe
- instrukcja używania 

Bezpieczny dla człowieka 
i środowiska - zamiast rtęci 
zawiera stopy metali nietoksycznych 

Wygodny uchwyt "motylek" ułatwia 
strzepywanie cieczy pomiarowej

Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji 

Nie zawiera niklu, dzięki czemu 
może być stosowany przez 
alergików

Czas pomiaru 4 - 5 minuty

Precyzyjny pomiar

- zakres pomiaru temperatury: 35.0°C - 42.0°C
- metody pomiaru: pomiar w ustach / 
   pod pachą / w pochwie / rektalnie 
- termometr ma szklaną obudowę i może być poddawany dezynfekcji
- termometr konwencjonalny zawierający stop metali: gal, ind i cyna
- nie zawiera rtęci
- jest nietoksyczny
- nie wymaga baterii
- wodoodporny

WYRÓB      MEDYCZNY

Wyrób przeznaczony do pomiaru temperatury 
ciała dzieci i dorosłych. 
Do użytku domowego lub klinicznego.
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PRZEZNACZENIE:

TEST CIĄŻOWY HCG PŁYTKOWY

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- test do samokontroli
- wyrób jednorazowy
- tylko do użytku zewnętrznego

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- saszetka z 1 kasetką testową i pochłaniaczem wilgoci
- 1 pojemnik na mocz
- 1 pipeta/kroplomierz
- instrukcja używania 

Nr katalogowy 02014012 HELTES

TE
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TY

Szybki wynik w ciągu 5 minut

Duża dokładność >99%

Wyrób certyfikowany 
w Polskiej Jednostce Notyfikowanej

Przeznaczony do samodzielnego 
wykonania

Łatwy w użyciu - wystarczą 
2-3 krople moczu

Wynik łatwy do interpretacji

Wysoka czułość 10mlU/ml pozwala 
na wykrycie ciąży już 
od 5-7 dnia od zapłodnienia

Wczesna diagnostyka ciąży w warunkach domowych.
Stężenie hormonu gonadotropiny kosmówkowej (HCG) u 
kobiet niebędących w ciąży wynosi zazwyczaj 5,0 mlU/ml. 
Wraz z postępem ciąży jego stężenie rośnie do poziomu 25 
mlU/ml lub wyżej. W czasie pominiętej miesiączki stężenie 
HCG w moczu wynosi około 100 mlU/ml, maksymalnie 
osiąga poziom 100 000 - 200 000 mlU/ml. Hormon ten 
produkowany jest w ciąży przez zarodek, a następnie przez 
łożysko. Test ciążowy pozwala wykryć gonadotropinę 
kosmówkową w moczu. Linia testowa zawiera przeciwciała, 
które reagują z tym hormonem. Jeśli hormon HCG osiągnie 
poziom czułości membrany 10 mlU/ml lub wyżej na teście 
pojawia się barwna linia. Brak barwnej linii sugeruje wynik 
negatywny.

WYRÓB MEDYCZNY IVD



PRZEZNACZENIE:

TEST DO WYKRYWANIA NARKOTYKÓW

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- test opiera się na immunochromatograficznej 
   metodzie służącej do jakościowego wykrywania wielu 
   narkotyków i ich metabolitów w moczu

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- 1 saszetka z testem i pochłaniaczem wilgoci 
- 1 pojemniczek na mocz
- instrukcja używania

Nr katalogowy 02014002 HELTES

WYRÓB MEDYCZNY IVD

Test do wykrywania narkotyków w moczu jest 
testem panelowym wykrywającym 7 
niebezpiecznych substancji w organizmie: 
amfetaminy, ekstazy (MDMA), haszyszu (THC), 
heroiny, kokainy, marihuany, morfiny. 
Pomocny w diagnozowaniu uzależnień od 
narkotyków oraz w monitorowaniu działań 
terapeutycznych związanych z leczeniem 
uzależnień.

Szybki i dokładny

Wynik w ciągu 5 minut

Łatwy w użyciu

Wykrywanie:
- heroiny, morfiny w czasie 
  do 7-72 h od momentu zażycia
- kokainy w czasie do 48 h 
  od momentu zażycia
- amfetaminy, ekstazy 
  w czasie do 1-3 dni 
  od momentu zażycia
- haszyszu, marihuany 
  w czasie do 3-10 dni 
  od momentu zażycia
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Nr katalogowy 08002003 HELBO
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PRZEZNACZENIE:

Półmaska filtrująca HELBO Neoprene Mask FFP1 NR

Półmaska filtrująca HELBO Neoprene Mask FFP1 NR 
chroni przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci 
pyłów, dymów i mgieł, o ile ich stężenie w powietrzu 
nie przekracza 4 x NDS (NDS – najwyższe dopuszczalne 
stężenie). Półmaska wykonana jest z elastycznego 
i wytrzymałego neoprenu. Wyrób szczelnie dopasowuje 
się do kształtu twarzy i obwodu głowy. Posiada dwa 
zawory wydechowe, które skutecznie odprowadzają 
wilgoć, wydychane powietrze oraz dwutlenek węgla. 
Włóknina użyta w wymiennych filtrach HELBO 
zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do płuc. 
Zastosowany filtr zatrzymuje również szkodliwe pyły 
(PM 2,5 oraz PM 10).

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- półmaska filtrująca
- wymienny filtr Helbo x 1 szt.
- instrukcja używania 

- idealnie sprawdza się w życiu codziennym (w trakcie  
   spaceru, drogi do pracy lub szkoły), jak również podczas    
   aktywności fizycznej na powietrzu (dla biegaczy, 
   rowerzystów, narciarzy oraz fanów nordic walking)

Przebadana przez Centralny Insty-
tut Ochrony Pracy - Państwowy 
Instytut Badawczy

Posiada certyfikat oceny typu WE

Potwierdzona zgodność wyrobu 
z wymogami normy 
EN 149:2001+A1:2009

Aluminiowy nosek pozwala na 
dobre dopasowanie półmaski

Długi rzep umożliwia swobodną 
regulację

Duże otwory powietrzne sprzyjają 
komfortowemu oddychaniu

Dwa zawory ułatwiają wydychanie 
powietrza

Pełną ochronę zapewnia wysokiej 
jakości wymienny filtr

Możliwość osobnego zakupu filtrów 
zamiennych w przypadku zużycia

Dostępna w różnych kolorach

ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ | (ŚOI)



Nr katalogowy 08002004 HELBO
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PRZEZNACZENIE:

Półmaska filtrująca HELBO Neoprene Mask SPORT FFP1 NR

Półmaska filtrująca HELBO Neoprene Mask SPORT FFP1 NR 
chroni przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci pyłów, 
dymów i mgieł, o ile ich stężenie w powietrzu nie przekracza 
4 x NDS (NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie). Półmaska 
wykonana jest z elastycznego, wytrzymałego neoprenu 
wzbogaconego o materiał hex-sport, który zapewnia swobodne 
oddychanie. Wyrób idealnie dopasowuje się do kształtu twarzy 
i obwodu głowy. Posiada dwa zawory wydechowe, które 
skutecznie odprowadzają wilgoć, wydychane powietrze oraz 
dwutlenek węgla. Włóknina użyta w wymiennych filtrach HELBO 
zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do płuc. 
Zastosowany filtr zatrzymuje również szkodliwe pyły 
(PM 2,5 oraz PM 10).

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- półmaska filtrująca
- wymienny filtr Helbo x 1 szt.
- instrukcja używania 

- zaprojektowana z myślą o ochronie osób lubiących 
   aktywnie spędzać czas na powietrzu, idealna 
   dla rowerzystów, biegaczy, fanów nordic walking, 
   street workout oraz innych dyscyplin sportowych

Przebadana przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy - Państwowy Instytut 
Badawczy

Posiada certyfikat oceny typu WE

Potwierdzona zgodność wyrobu 
z wymogami normy 
EN 149:2001+A1:2009

Aluminiowy nosek pozwala na dobre 
dopasowanie półmaski

Materiał hex-sport zapewnia 
swobodne oddychanie

Wytrzymały neopren sprawdza 
się podczas intensywnego wysiłku

Dwa zawory ułatwiają wydychanie 
powietrza

Pełną ochronę zapewnia wysokiej 
jakości wymienny filtr

Możliwość osobnego zakupu filtrów 
zamiennych w przypadku zużycia

Długi, mocny rzep umożliwia 
regulację i zapobiega 
przemieszczaniu się półmaski

ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ | (ŚOI)

Dostępna w różnych kolorach



PRZEZNACZENIE:

MEDYCZNA MASKA HELBO, TRÓJWARSTWOWA 
MASKA WŁÓKNINOWA TYPU CHIRURGICZNEGO

Medyczna maska HELBO, trójwarstwowa maska włókninowa 
typu chirurgicznego ma na celu ochronę przed czynnikami 
zakaźnymi. Jako wyrób medyczny, maska medyczna typu II, 
przeznaczona jest dla personelu medycznego w celu 
ochrony pacjenta podczas zabiegów w placówkach 
medycznych. Idealnie sprawdzi się również 
do codziennego używania w miejscach 
objętych wymogiem zasłaniania ust 
i nosa (w sklepie, w pracy lub podczas spacerów).

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- wyrób jednorazowy do użytku zewnętrznego 
- skuteczność filtracji  ≥ 98%
- różnica ciśnień <40 Pa/cm2
- czystość mikrobiologiczna ≤30 cfu/g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- 50 x 1 szt. maska
- 10 x 5 szt. maska

Nr katalogowy 02022003 HELBO
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Dzięki swojej konstrukcji idealnie 
dopasowuje się do kształtu twarzy

Pakowana w higieniczny, 
estetyczny blister po 1 lub po 5 sztuk

Wkładka modelująca 
na nos sprawia, że maska 
doskonale przylega do twarzy 
i zapewnia skuteczną filtrację

Wysoka skuteczność filtracji 
bakterii BFE  ≥ 98% 

Elastyczne gumki zapewniają 
komfort noszenia i zapobiegają 
efektowi odstających uszu

Maska medyczna, typ II 
zgodna z normą EN 14683



PRZEZNACZENIE:

PULSOKSYMETR NAPALCOWY DEPAN MODEL M130

Wyrób przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru saturacji 
krwi oraz do pomiaru tętna. Pulsoksymetr napalcowy dzięki 
niewielkim rozmiarom, niskiemu poborowi energii, 
wygodnemu interfejsowi jest idealnym urządzeniem do 
monitorowania poziomu wysycenia hemoglobiny tlenem. 
Wystarczy włożyć palec do czujnika fotoelektrycznego, 
aby uzyskać szybki pomiar, który można odczytać 
z ekranu OLED.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- pulsoksymetr przeznaczony dla osób, które borykają się 
  z chorobami układu oddechowego, chorobami serca, nadciśnieniem, cukrzycą
- monitorowanie stanu zdrowia pulsoksymetrem zalecane jest także osobom      
   pracującym lub uprawiającym sporty na dużych wysokościach 
   oraz kobietom w ciąży

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- pulsoksymetr napalcowy DEPAN M130
- smyczka na szyję
- bateria alkaiczna AAA 1,5V x 2 szt.
- instrukcja używania 

Nr katalogowy 01007001 DEPAN
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Wskaźnik poziomu zużycia baterii 
zabezpiecza przed nagłym 
wyłączeniem urządzenia

Łatwy w użyciu

Czytelny, duży, kolorowy 
wyświetlacz

Niskie zużycie energii, czas pracy 
na jednych bateriach nawet do 50 h

Automatyczne wyłączanie 
po 8 sekundach bezczynności

Szybki pomiar wysycenia saturacji 
krwi podawany w procentach 
- wynik pojawia się automatycznie 
w ciągu kilku sekund

Kompaktowy rozmiar

Wyświetlanie wyników pomiaru 
możliwe z 4 perspektyw 
(góra, dół, prawo, lewo)

Prezentacja pracy serca 
w postaci wykresu



PRZEZNACZENIE:

PULSOKSYMETR NAPALCOWY DEPAN MODEL YK-81C

Wyrób przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru saturacji 
krwi oraz do pomiaru tętna. Pulsoksymetr napalcowy dzięki 
niewielkim rozmiarom, niskiemu poborowi energii, 
wygodnemu interfejsowi jest idealnym urządzeniem do 
monitorowania poziomu wysycenia hemoglobiny tlenem. 
Wystarczy włożyć palec do czujnika fotoelektrycznego,
aby uzyskać szybki pomiar, który można odczytać 
z ekranu OLED.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- pulsoksymetr przeznaczony dla osób, które borykają się z chorobami 
  układu oddechowego, chorobami serca, nadciśnieniem, cukrzycą
- monitorowanie stanu zdrowia pulsoksymetrem zalecane jest także osobom   
  pracującym lub uprawiającym sporty na dużych wysokościach oraz kobietom 
  w ciąży

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- pulsoksymetr napalcowy DEPAN YK-81C
- smyczka na szyję
- bateria alkaiczna AAA 1,5V x 2 szt.
- instrukcja używania 

Nr katalogowy 01007011 DEPAN
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Wskaźnik poziomu zużycia baterii 
zabezpiecza przed nagłym 
wyłączeniem urządzenia

Łatwy w użyciu

Czytelny, duży, kolorowy 
wyświetlacz

Niskie zużycie energii, czas pracy 
na jednych bateriach nawet do 50 h

Kompaktowy rozmiar

Automatyczne wyłączanie po 8 sekundach 
bezczynności 

Szybki pomiar saturacji krwi podawany 
w procentach - wynik pojawia 
się automatycznie w ciągu kilku sekund

Wyświetlanie wyników pomiaru 
możliwe z 4 perspektyw (góra, 
dół, prawo, lewo)

Prezentacja pracy serca w postaci 
wykresu

Funkcja alarmu



PRZEZNACZENIE:

KONCENTRATOR TLENU MODEL: OLV-5A

Wyrób przeznaczony do dostarczania powietrza ze 
zwiększoną zawartością tlenu pacjentom wymagającym 
terapii tlenowej. Koncentrator może być stosowany 
przez osoby cierpiące na niedotlenienie różnego stopnia 
i pochodzenia, przez osoby w średnim wieku i starsze, 
kobiety w ciąży. Urządzenie wspomaga także leczenie 
chorób sercowo-naczyniowych, mózgowo-naczyniowych, 
chorób układu oddechowego i płuc.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- nowatorska konstrukcja, prosta obsługa, stabilne działanie
- wytwarzanie tlenu metodami fizycznymi (jedynym surowcem 
   wykorzystywanym przez urządzenie jest powietrze) 
- niskie koszty eksploatacji
- koncentrator posiada wytrzymałą, opływową
  obudowę ułatwiającą mycie i dezynfekcję
- maks. natężenie przepływu tlenu - 5l/min
- stężenie tlenu 93% ± 3%
- posiada funkcje pomiaru czasu, minutnik
- automatyczny wyłącznik
- funkcja głosowa
- gwarancja 36 miesięcy

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
JEDNOSTKOWEGO:

- urządzenie
- kabel zasilający
- maska x 2 szt.
- wąsy tlenowe
- nebulizator + akcesoria
- butla nawilżacza + rurka
- filtr Hepa oraz piankowy
- instrukcja używania 

Nr katalogowy 01005002 HELTES
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Duży wyświetlacz LCD wyraźnie 
prezentuje stan pracy urządzenia

Przepływomierz monitoruje 
przepływ emitowanego tlenu

Posiada funkcję alarmu 
niskiego stężenia tlenu, awarii 
oraz niskiego napięcia

Urządzenie przeznaczone 
do pracy ciągłej 

Do użytku w warunkach domowych 
oraz w placówkach medycznych

Dostarczane powietrze 
jest odpowiednio nawilżone
dzięki butli nawilżacza

Filtr HEPA oraz filtr piankowy 
zapobiegają przedostawaniu 
się zanieczyszczeń do urządzenia

Funkcja nebulizacji pozwala 
na podawanie leków 
w formie aerozolu



PRZEZNACZENIE:

TLEN INHALACYJNY HELTES

Tlen przeznaczony do przeprowadzenia szybkiej inhalacji 
tlenowej w dowolnym miejscu. 
Dzięki dołączonej do puszki pokrywce, pełniącej 
równocześnie funkcję maski, aplikację tlenu można 
wykonać łatwo i szybko, bez potrzeby posiadania 
dodatkowej aparatury.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- przeznaczony do stosowania przez jednego 
  użytkownika - nie należy udostępniać wyrobu 
  innym osobom celem uniknięcia zakażeń krzyżowych
- objętość gazu 12 L
- ciśnienie 12 bar

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

- jedno opakowanie zapewnia ok. 120 wdechów

Nr katalogowy 08001002 HELTES
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Przeznaczony do użytku
domowego
i profesjonalnego

Pomaga uzupełnić niedobór 
tlenu w organizmie, 
poprawia koncentrację,
zwiększa wytrzymałość, 
redukuje stres, stosowany 
w walce ze zmęczeniem

Lekki

Wygodny w obsłudze

Bezwonny

Idealny dla osób 
z problemami układu 
oddechowego, 
niewydolnością krążenia, 
cierpiących na bezsenność, 
mających kłopoty 
z koncentracją, 
a także dla sportowców 




