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G360 Plase Chirurgicale

G340 Substitut Osos Sintetic

G031 Membrană și Bureți Colagen

ICu ochiuri mici, pentru toate tipurile de henii și eventrații:
-dreptunghiulară, din polipropilenă

Compozit (nanocristalin) cu Hidroxiapatită sintetică sterilă și β-folsfat tricalcit.
Indicații:
- Defecte osoase paradontale unde resorbția sibstitutului osos trebuie să fie rapidă.
-Augumentare alveolară înainte de implant.
- Ortopedic - diverse defecte osoase, incluzând chisturile osoase, tumorile benigne, defecte 
de lungime ale oaselor
-Chirurgie plastică - pentru tratamentul diferitelor defecte osoase congenitale.
Absorbția rapidă a Fosfatului Beta Tricalcic ajută în procesul de mineralizare a osului, iar 
resorbția lentă a Hidroxiapatitei ajută la refacerea structurii țesutului osos prin calcifiere.

Este un burete chirurgical hemostatic comprimat, fabricat la o înaltă purificare a gelatinei 
neutre, material excousiv de origine porcină, utilizat în diverse proceduri chirurgicale, unde 
hemostaza tradițională este dificilă sau impracticabilă și utilizarea altor materiale neabsorb-
abile este contraindicată.
Absoarbe de aproximativ 40-50 de ori greutatea sa, nu este solubil în apă și aderă ușor  la 
locul sângerării. Porozitatea uniformă garantează o hemostază favorabilă. Când este im-
plantat, absorbția se face în 3-4 săptămâni.

IMembrană din colagen tip I, de culoare albă, complet resorbabilă. astfel încât nu este 
necesară o a doua procedură chirurgicală pentru îndepărtarea acesteia.
Membrana bioresorbabilă are funcție de arieră pentru regenerarea țesutului, în aplicația 
defectelor parodontale și a lipsei osului.
Indicații:
-Defectele parodontale ale lipsei osului
-În regenerarea gingivală
-În regenerarea osului
-Pentru pregătirea zonei implantului dentar

Plasă chirurgicală

SyboGraf - Substitut osos

Burete hemostatic

Membrană Colagen

1449

1023

1192

1195

IWith small pores, for all types of hernias and eventrations.
-rectangular, made of polypropylene

Sterile Synthetic Hydroxyapatite and β-Tricalciu Phosphate Bone Graft Composite ( Nano 
crystalline )
Indications:
-Periodontal bone defects where resorption of the bone graft need to occur at a fast rate.
-Alveolar augumentation before implantation.
-Orthopedics - Various bone defects including bone cysts, benign tumours, length defects 
of the bones etc.
-Plastic surgery - for treatment of various congenital bone defects.
The faster absorption of β-TCP helps in the process of bone mineralization, while the slower 
resorbability of HA helps with bone ingrowth, providing structure for calcification.

Is a compressed surgical haemostatic sponge, manufactured from highly  purified neutral 
gelatin material exclusively from porcine origins for use in various surgical procedures. 
Where traditional haemostasis is difficult or impracticable and use of other non-absorbable 
material is undesirable.
Absorbs approximately 40-50 times its weight, it is not soluble in water and adheres easily 
to the bleeding site. The uniform porosity of the sponge guarantees a favorable haemosta-
sis. When implanted, the absorbtion is complete within 3-4 weeks.

The white collaen membrane type I is completely resorbable, eliminating the need for a 
second surgical procedure for its removal.
The bioresorbable membrane functions as a barrier for guided tissue regeneration, with 
applications in human periodontal bone and furcation defects.
Indications:
-Periodontal intrabony furcation defects
-Management of gingival recession
-Guided bone regeneration procedures
-Preparation of the site before dental implantation procedure

Surgical mesh

SyboGraf - Bone substitute

Haemostatic Gelatin Sponge

Collagen Membrane

5

12

10

12

6 x 11 cm           

7.6  x 15 cm

15 x 15 cm

30 x 30 cm

300 - 500 microni, 4 x 0.5 gr

500 - 1000 microni, 4 x 0.5 gr

1000 - 2000 microni, 4 x 0.5 gr

resorbabil / resorbable
10 x 10 x10 mm

10 buc / pcs

1 buc / pc

15 x 20 x 0.2 mm

20 x 30 x 0.2 mm

Extras din pește / Fish origin

STERILE

STERILE
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G059 Mănuși Chirurgicale Sterile

G062 Halate Chirurgicale Sterile & Covor Adeziv

IUtilizat pentru controlul contaminării în spații cu cerințe ridicate, cabinete medicale, stomatologice, laboratoare.
Foițe cu suprafață lipicioasă care rețin praful și alte impurități
●10 seturi x 30 foițe

IUtilizat de către medici pentru asigura-
rea condițiilor de realizare a intervențiilor 
chirurgicale, fără riscuri, în cadrul cabi-
netelor medicale și stomatologice.
Unitate de operare sterilă, ambalată in-
dividual, în ambalaj steril. Componentele 
setului sunt ambalate în hârtie specială și 
în pungă etansă.

Mănuși Chirurgicale Ușor Pudrate Mănuși Chirurgicale Nepudrate

Covor Contamination Control

Halat steril

0158 0159

0529

0893

IUsed for  contamination control in spaces with high hygiene requirements, medical and dental offices, laboratories.
Foils with a sticky surface that retain dust and other impurities
●10 set x 30 sheets

IUsed by physicians to ensure the con-
ditions for carrying out surgery and small 
surgical interventions, without risk, in 
medical and dental offices.
Sterile operating unit robe is individual-
ly packed in a sterile package. Kit compo-
nents are packed in special paper and in a 
zip-lock bag.

Latex Surgical Gloves - Lightly Powdered Latex Surgical Gloves - Powder Free

Sticky Mat for Contamination Control

Surgical Sterile Gown

500 500

5

25

2 buc / pcs

6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5

2 buc / pcs

6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5

120 x 150 cm

125 x 155 cm

140 x 165 cm

155 x 170 cm

46 x 91 cm

61 x 91.5 cm

46 x 114 cm

66 x 114 cm

STERILE STERILE

CHIRURGIE
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10 1644
I4 mănuși din polietilenă, câmp steril chirurgical 75 x 75 cm, folii de protecție 
lampă chirurgicală, 4 cotiere din plastic 8 x 120 cm, 3 măști fără latex, câmp 
adeziv protector, bonetă chirurgicală, 2 bonete bufante, 2 măști chirurgicale cu 
legături, 4 acoperitori de pantofi, perie cu burete, 4 prosoape mâini de hârtie, 
halat pentru asistent, halat chirurgical pentru medic, câmp chirurgical adeziv 
80 x 100 cm.

Mănuși polietilenă - 4 buc
Câmp steril chirurgical 75 x 75 cm - 1 buc
Folie protecție lampă chirurgicală - 2 buc
Cotiere plastic 8 x 120 cm - 4 buc
Măști fără latex - 3 buc
Câmp adeziv protector - 1 buc
Bonetă chirurgicală - 1 buc
Bonete bufante - 2 buc
Mască chirurgicală cu legături - 2 buc
Acoperitori pantofi - 4 buc
Perie cu burete - 1 buc
Prosoape mâini de hârtie - 4 buc
Halat pentru asistent - 1 buc
Halat chirurgical pentru medic - 1 buc
Câmp chirurgical adeziv 80 x 100 cm - 1 buc

Kit steril - 32 componente

I4 polyethylene gloves, 1 surgical drape 75 x 75 cm, 1 surgical lamp protec-
tion foil, 2 protective sleeves for tubing 8 x 100 cm, 3 masks without latex, 1 
protective adhesive drape, 1 surgical hats, 2 bouffant cap, 2 tie-on surgical 
masks, 2 pairs of overshoes, 1 sponge brush with nail cleaner, 4 hand towels, 
1 surgical gown, 1 surgical gown for medics, surgical drape with adhesive 80 
x 100 cm.

Sterile kit - 32 components



IUtilizat în bloc operator, cabinete stomatologice, intervenții mică chirurgie.
Se aplică pe zone de intervenție, cu stratul nețesut în exterior, ceea ce asigură o 
buna absorbție a fluidelor.
Câmpul operatoer este condiționat în ambalaj individual steril, barieră microbi-
ană, strat absorbant pentru fluide.

Componente: câmp cu orificiu 200 x 260 cm, câmp 150 x 200 cm, set câmp cu 
ofificiu 315 x 260 cm și 38 x 32 cm, câmp masă 140 x 190 cm, câmp Mayo 80 x 134 
cm, 4 șervețele, 2 benzi adezive, acoperitor pantofi

3 straturi - vâscoză, polietilenă, strat absorbant

Câmp operator steril 2 straturi

Set Chirurgie Cardiovasculară

Câmp acoperire masă instrumente - tip Mayo

Câmp operator, adeziv, cu orificiu

Câmp operator adeziv

Câmp acoperire masă de operație

 

1465

1459

1175

0892

1178

1214

IUsed in the operating unit, dental offices, small surgical interventions.
Apply on to the intervention area, with the non-woven layer facing towards the exterior, 
this providing a good absorption of fluids.
The operating field is conditioned in an individual sterile package, microbian barrier, 
absorbent layer for fluids.

Components: surgical drape with orifice 200 x 260 cm , surgical drape 150 x 200 cm, 
set drape with orifice 315 x 260 cm and 38 x 32 cm, surgical drape cover 140 x 190 cm, 
Mayo surgical drape 80 x  145 cm, 4 napkins, 2 adhesive tapes, shoe covers. 3 layers - ciscose, polyethylene, asorbent layer

Sterile surgical drape with two layers

Surgical cardiovascular kit

Instrument table cover - Mayo typo

Adhesive surgical drape with window

Adhesive drape

Surgical drape cover for operation table

350 200

260 120

200

10

10

20

100

38 x 45 cm

45 x 75 cm

75 x 90 cm

100 x 150 cm
PPSB + PE

PPSB + PE

2 straturi/ply

75 x 90 cm

80   x 145 cm

150 x 200 cm

1 buc / pc

2 straturi / sheets

PPSB-PE

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE

G063 Seturi Chirurgicale Unică Folosință

PPSB + PE

2 straturi/ply

1 buc/pc

45 x 75 cm

75 x 90 cm

CHIRURGIE
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G063 Seturi Chirurgicale Unică Folosință

Componente: 1 câmp chirurgical adeziv laparoscopic 235 x 310 cm, 1 câmp autoadeziv 
75 x 75 cm, 1 bandă adezovă 9 x 50 cm, șervețele celuloză 20 x 25 cm, 1 câmp steril 
pentru masa de operație 140 x 190 cm.

Componente: 1 câmp pentru masă Mayo, 79 x 145 cm, doua câmpuri adezive 90 x 75 
cm, 2 prosoape absorbante 19 x 25 cm, 1 bandă adezivă 9 x 49 cm, 1 câmp adeziv 175 x 
175 cm, 1 camp adeziv 240 x 150 cm, 1 câmp pentru masă 150 x 190 cm.        

Set Ginecologie - laparoscopie Set universal chirurgie general0130-CG5 0130-CG2

IComponents: 1 laparoscopic adhesive drape 235 x 310 cm, 1 adhesive surgical drape 
75 x 75 cm, 1 adhesive tape 9 x 50 cm, 4 cellulose napkins 20 x 25 cm, 1 surgical table 
cover drape 140 x 190 cm 

Componență: 1 surgical Mayo table cover 79 x 145 cm, 2 adhesive surgical drape 90 x 75  
cm, 2 asorbent towel  19 x 25 cm, 1 adhesive tape 9 x 49 cm, 1 ahesive surgical drape 175 
x 175 cm, 1 adhesive surgical drape 240 x 150 cm, 1 surgical table cover 150 x 190 cm.

Disposable gynecological - laparoscopic surgery set Disposable universal general surgery set

10 10

CHIRURGIE
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Componente: Cutie plastic compartimentată - 1 buc; Câmp steril impermeabil 60 cm x 60 
cm - 1 buc; Câmp steril impermeabil 60 x 50 cm - 1 buc;  Mănuși latex nepudrate mărimea 
M - 1 buc; Pensă plastic unică folosință - 1 buc; Taviță renală - 1 buc; Tampon tifon - 5 buc; 
Comprese sterile 7,5 x 7,5 cm - 2 buc

Componente: Câmp steril impermeabil 50 cm x 50 cm - 1 buc; Pensă plastic - 1 buc;  
Comprese tifon pliate 5 x 5 cm - 2 buc; Bisturiu + lamă bisturiu nr 10 - 1 buc; Tăviță 
compartimentată plastic - 1 buc.

Componente: Câmp steril 38 x 45 cm; pensă 13 cm; 2 comprese tifon 5 x 5 cm 8 pliuri; 
Lamă bisturiu. Steril EO - 1 set.

Componente: Pensă plastic 12.7 cm; Compresă PPSB 3 cm; tăviță de lucru cu 4 compartimente 
15 x 13 x 2 cm - 1 set.

Trusă mică chirurgie CATETERTrusă mică chirurgie SUTURI

Trusă mică ECO chirurgie SUTURI Kit pansament steril de unică folosință

1212-CAT1212-SUT

1212-SUT-ECO 1422

Components: Compartmentalized plastic box - 1 pc; Waterproof sterile field 60 cm 60 
cm - 1pc; Waterproof sterile field 60 cm x 50 cm - 1 pc; Latex Gloves Powder Free size M
- 1 pc; Disposable plastic forceps - 1 pc; Kidney tray - 1 pc; Gauze pads - 5 pc; Sterile 
gauzes 7,5 x 7,5 cm - pcs

Components: Waterproof sterile field 50 cm x 50 cm - 1 pc; Plastic forceps -1 pc;
Cotton Gauze Swabs folded 5 x 5 pcs; Blade + surgical blade nr 10 - 1 pc;
Compartmentalized plastic tray - 1 pc. 

Components: Steril drape 38 x 45 cm; Splinter forceps 13 cm; 2 gauzes 5 x 5 cm 8 ply; 
Surgical Blade; Steril EO - 1 set.

Components: Plastic Forceps 12.7 cm; Nonwoven Gauze ball 3 cm; In working tray with 
4 compartiments 15 x 13 x 2 cm - 1 set.

Minor surgery kit CATHETER
Minor surgery kit SUTURES

Minor surgery ECO KIT SUTURES Dressing Kit STERILE, disposable

2020

20 50

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE



10

11

12

15

15C

18

20

21

22

23

24

25

Lame bisturiu oțel-carbon 0241
Surgical blades carbon-steel

50

100 buc/pcs

Medical Veterinar Stomatologie

chirurgia animalelor mici, ortopedie, chirurgia 
tesuturilor moi, neurochirurgie, interventii 

chirurgicale in cazul displaziilor de sold, 
afectiuni ale ligamentelor incrucisate, chirurgia 

animalelor mari
small animal surgery, orthopedics, soft tissue 

surgery, neurosurgery, surgery for hip dysplasia, 
cross-ligament disorders, large animal surgery

chirurgia animalelor mici, afectiuni ale ligamentelor  încru-
cișate, ortipedie, endoscopie generala, chirurgia țesuturilor 
moi, neurochirurgie, intervenții chirurgicale în cazul displa-
ziilor de sold, chirurgia ecvinelor ( pentru disecții fine, grefe 

de piele )
small animal surgery, cross-ligament disorders, orthopedics, 

general endoscopy, soft tissue surgery, neurosurgery, surgery for 
hip dysplasia, equine surgery (for fine dissections, skin grafts )

chirurgia animalelor mici, afectiuni ale ligamentelor  încru-
cișate, ortipedie, endoscopie generala, chirurgia țesuturilor 
moi, neurochirurgie, intervenții chirurgicale în cazul displa-
ziilor de sold, chirurgia ecvinelor ( pentru disecții fine, grefe 

de piele )
small animal surgery, cross-ligament disorders, orthopedics, 

general endoscopy, soft tissue surgery, neurosurgery, surgery for 
hip dysplasia, equine surgery (for fine dissections, skin grafts )

chirurgia animalelor mici, afectiuni ale ligamen-
telor  încrucișate

small animal surgery, cross-ligament disorders

chirurgia dentara
●utilizată în intervențiile ablație gingivale, în 
extracții dentare chirurgicale și în chirurgia 

dentoalveolară în gingivoplastie
dental surgery

chirurgia dentara
●utilizată în intervențiile ablație gingivale, în 
extracții dentare chirurgicale și în chirurgia 

dentoalveolară în gingivoplastie
dental surgery

chirurgia dentara
●utilizată în resecție apicală și în operația cu 

lambou pentru grefe gingivale
dental surgery

chirurgia dentara
●utilizată în resecție apicală și în operația cu 

lambou pentru grefe gingivale
dental surgery

chirurgia ecvinelor ( incizii ale pielii )
equine surgery ( incisions of the skin )

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizate pentru incizii la nivelul pielii și mus-
chilor, în mod frecvent pentru a inciza pielea de 

la nivelul abdomenului
cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizat pentru incizii precise și pentru 
debridare

cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●unghiul ascuțit este utilizat pentru scoaterea 
firelor de sutură

cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizate pentru incizii la nivelul pielii și 
muschilor, în mod frecvent pentru a inciza 
pielea de la nivelul abdomenului și pentru 

incizii mai delicate
cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●datorită unghiului facolitează inciziile nece-
sare în interventiile orteriotomiei. Utilizat cu 

predilecție în chirurgia cardiacă în artroscopie
cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizat pentru incizii profunde și recoltare 
probe ale pielii

cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizat în chirurgia generală și ortopedică
cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●folosit pentru a tăia bronhii în chirurgia de 
rezecție pulmonară

cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizat pentru incizii ale pielii, în intervenții 
cardiotoracice și pentru secționarea bronhiilor
cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizată pentru incizii lungi
cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizat pentru incizii în unghi, debridări și 
pentru taierea bandajelor

cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

chirurgia ecvinelor ( incizii ale pielii )
equine surgery ( incisions of the skin )

chirurgia animalelor mari
(incizii ale pielii)

large animal surgery
( incisions of the skin )

G065 Lame Bisturiu Unică Folosință

CHIRURGIE
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Dispozitiv de scos capsele refolosibil

Dispozitiv sutură de unică folosință cu mâner

Dispozitiv de scos capsele, unică folosință1505-RU

1443

1505-UF
Reusable Staples Remover

Disposable skin stapler with handle

Disposable staple remover
10

100

100

STERILE

STERILE

Mâner bisturiu inox

Pensă plastic cu vârfuri ascuțite

Chiurete dermatologice sterile din inox

Bisturiu de unică folosință cu mâner din plastic

0658

1151

1687

1302

Stainless steel handels

Plastic Splinter Forceps

Sterile stainless steel dermatological curettes

Surgical scalpel ( carbon steel ) with plastic handle

12

500

10

50

10 buc/pcs

13 cm

20 buc / cutie
20 pcs / box

35 capse / 35 staples
6.6 x 3,6 mm

4 - 5 mm

1 buc / pc

1 buc / pc

#3 lame/blades, 10 - 17
#4 lame/blades, 18 - 24

mărime / size 10

mărime / size 11

mărime / size 15

G065 Lame Bisturiu Unică Folosință

G354 Capsatoare Chirurgicale Piele

CHIRURGIE
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Cu cap dublu ( un vârf normal și unul subțire ) și riglă

Marker pentru Piele Utilizat în Chirurgie 1550

With dual tip ( regular tip and fine tip ) and ruler
Skin marker for surgery

10



Închiderea țesutului moale superficial și a 
mucoasei.
Indicații: chirurgie generală, chirurgie plas-
tică, gastroenterologie și licaturi, ginecol-
ogie, ortopedie și oftalmologie, chirurgie 
pediatrică.

Închiderea țesutului moale. Trecere ușoară 
prin țesut fără a provoca traume acestuia. 
Indicații: chirurgie generală. gastroenterolo-
gie, ginecologie, urologie, chirurgie plastică.

Acid poliglicolic - resorbabilă

Forme de ace

Polidioxanona - resorbabilă

Closure of superficial soft tissue and mu-
cosal tissues.
Indications: General surgery, plastic sur-
gery, gastroenterology and ligatures, gy-
necology, orthopedics and ophthalmolo-
gy, pediatric surgery.

Soft tissue closure; Easy passing through 
tissue without causing trauma. Indica-
tions: general surgery, gastroenterolo-
gy, gynecology, urology, plastic surgery.

Polyglycolic acid - resorbable

Needle shape

Polydioxanone - resorbable

Vârf triunghiular - pentru suturarea pielii și a țesuturilor dure
Vârf rotund - pentru suturarea musculară, a mucoaselor și în general a țesuturilor moi

Triangular top - for suturing the skin and tough tissues
Round top - for muscle suturing, mucosal suturing and soft tissues

Vârf ascuțit și corp 
rotund continuu

Round bodied

Vârf ascuțit și corp
rotund continuu

Tapercut

Fir sutură poliglicolic resorbabil fără ac - violet 1421

Polyglicolic acid resorbable suture without needle - purple

50

150 cm

75 cm

75 cm

Sutură acid poliglicolic resorbabilă

Sutură polidioxanonă resorbabilă

1381

1384

Polyglicolic acid resorbable suture

Polydioxanone resorbable suture

50

50

STERILE

STERILE

G320 Suturi Chirurgicale Resorbabile Acid Polyglycolic PGA - Violet

G323 Suturi Chirurgicale Resorbabile Polidioxanona - Violet

CHIRURGIE
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Trecere ușoară prin țesut fără a provoca 
traume acestuia; asigură suport îndelun-
gat în plagă. Indicații: chirurgie generală, 
gastroenterologie, oftalmologie, ginecolo-
gie, obstetrică.

Trecere fină prin țesut evitând ruperea 
acestuia. Indicații: chirurgie plastică și re-
paratorie, ortopedie, ginecologie, obstet-
rică, chirurgie generală.

Firul asigură suport permanent în plagă;  indicat 
pentru inchiderea țesuturilor moi. Indicații: chir-
urgie cardiovasculară. chirurgie plastică, ginecol-
ogie, obstretică, ortopedie, chirurgie generală. 

Mătase - neabsorbabilă

Nylon - neabsorbabilă

Polipropilenă - neabsorbabilă

Soft passage through tissues without 
causing trauma; provides long support in 
the wound. Indications: general surgery, 
gastroenterology, ophthalmology, gyne-
cology, obstetrics.

Soft passage through tissues avoiding 
breaking the tissues. Indications: plastic 
and reconstructive surgery, orthopedics, 
gynecology, obstetrics, general surgery.

Provides ongoing support in wound thread; in-
dicated for soft tissues closure. Indications: car-
diovascular surgery, plastic surgery, gynecol-
ogy, obstetrics, orthopedics, general surgery.

Silk - unabsorbed

Nylon - non resorbable

Polypropylene - unabsorbed

75 cm

75 cm

75 cm

Sutură mătase

Sutură nylon monofilament

Sutură polipropilenă

1113

1383

1382

Silk suture

Nylon monofilament suture

Polypropilene suture

50

50

50

STERILE

STERILE

G046 Suturi Chirurgicale Mătase - Negre

G322 Suturi Chirurgicale  Nylon Monofilament - Albastre

G321 Suturi Chirurgicale Polypropylene - Albastre

CHIRURGIE
9



2ml, 23G 1’ (0.6 x 25 mm - albastru/blue) - 100 buc

5ml, 22G 1¼’ (0.8 x 32 mm - verde/green) - 100 buc

10 ml, 21G 1½’ (0.8 x 38 mm - verde/green) - 100 buc

20 ml, 18G 1½’ (1.2 x 38 mm - roz/pink) - 50 buc

50/60 ml ac 18G 1½’ (1.2 x 25 mm - roz/pink) - 25 buc

Seringi cu ac, Luer Slip, piston cauciuc 0236
Disposable syringe set with needle, Luer Slip, rubber piston

24

16

16

30

16

2ml, 23G 1’ (0.6 x 25 mm - albastru/blue) - 100 buc

5ml, 22G 1¼’ (0.8 x 32 mm - verde/green) - 100 buc

10 ml, 21G 1½’ (0.8 x 38 mm - verde/green) - 100 buc

60 ml, 18G 1½’ (1.2 x 25 mm - roz/pink) - 25 buc

Seringi cu ac, Luer Lock, piston cauciuc 0574
Disposable syringe set with needle, Luer Slip, rubber piston

24

16

30

16

1 ml ac/needle 29G 1/2’
(0.33 x 13 mm)

100 buc/cutie - 100 pcs/box1 ml ac / needle 29 G 1/2’
( 0,33 x 13 mm )

100 buc / cutie - 100 pcs / box

Seringi Insulină, ac detașabil / nedetașabil, piston cauciuc

0872 1488

Disposable Insulin Syringe Set, Detachable / Undetachable needle, rubber piston

20 20

G363 Seringi Piston Luer Slip/Luer Lock

CHIRURGIE
10



2/2.5 ml - 100 buc / pcs

5 ml - 100 buc / pcs

10 ml - 100 buc / pcs

20 ml - 50 buc / pcs
Seringi fără ac, Luer Slip, din 2 părți ( corp, piston ) 1468
Disposable syringe set without needle, Leur Slip, 2-parts
( body, plunger )

24

16

30

16

G362 Seringi 2 Componente Luer Slip/Luer Lock

CHIRURGIE
11

IDin 3 părți ( piston plastic, corp, garnitură ). Folosite pentru alimentație, aspirație sau 
irigație.

Seringi tip Guyon 1538

IWith three parts ( body, plastic piston, piston seal ). Used for feeding, suction or 
irrigation.

Guyon Syringes

6

60 ml - 50 buc / pcs

Ace seringă

Ac HuberAce Spinale

0233

15661416

Disposable needles

Huber NeedleHuber Needle

100

3030

100 buc/pcs

18G, 1 1/2’ (1,20 x 38 mm - roz/pink)
19G, 1 1/2’ (1,10 x 38 mm - alb/white)

20G, 1 1/2’ (0,90 x 38 mm - galben/yellow)
21G, 1 1/2’ (0,80 x 38 mm - verde/green)
22G, 1 1/2’ (0,70 x 38 mm - negru/black)

23G, 1 1/4’ (0,60 x 32 mm - albastru/blue)
24G, 1’ (0,55 x 25 mm - mov/purple)

25G, 3/4’(0,50 x 19 mm - portocaliu/orange)
26G, 5/8’ (0,45 x 16 mm - maro/brown)

30G, 1/2” (0,30 x 13 mm -galben pal/pale yellow)

20G x 15 mm
20G x 20 mm
20G x 25 mm
22G x 15 mm
22G x 20 mm
22G x 25 mm

cu aripioare / with wings
pentru administrarea substanțelor de chimioterapie

for administration of chemo treatments

50 buc / pcs
18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G

pentru puncții și anestezii în coloana vertebrală
for anesthesia

STERILE

STERILE

STERILE



STERILE

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE STERILE

29 cm

18 cm

12,5 cm

21 cm

18 cm

18 cm

G307 Electrocautere

PRODUSE CABINET
12

IGinecologie, cardiologie, chirurgie toracică și cardiovasculară, neurochirurgie, orto-
pedie, otolaringologie, urologie, chirurgie plastică și reconstructivă, etc.
Temperatura de lucru maximă 1.200 °C ( 2.200 °F ), vârf fin lungime 125 mm ( 5” ), 
lungime totală 290 mm ( 11.5” ).

IGinecologie, cardiologie, chirurgie toracică și cardiovasculară, neurochirurgie, ortope-
die, otolaringologie, urologie, chirurgie plastică și reconstructivă, etc.
Temperatura de lucru maximă 1.200 °C ( 2.200 °F ), vârf fin lungime 75 mm ( 3” ), lungime 
totală 210 mm ( 8.25” ).

IGinecologie, cardiologie, chirurgie toracică și cardiovasculară, neurochirurgie, ortope-
die, otolaringologie, urologie, chirurgie plastică și reconstructivă, etc.
Temperatura de lucru maximă 1.200 °C ( 2.200 °F ), vârf mare.

IPermite perforarea unghiilor în caz de hematoame.
Temperatura de lucru maximă 800 °C ( 1.400 °F ), vârf gros, lungime totală 180mm ( 
7.09” ).

IGinecologie, cardiologie, chirurgie toracică și cardiovasculară, neurochirurgie, orto-
pedie, otolaringologie, urologie, chirurgie plastică și reconstructivă, etc.
Temperatura de lucru maximă 1.200 °C ( 2.200 °F ), vârf fin.

IEste folosit în principal pentru proceduri de oftalmologie, dar este potrivit pentru a fi  
folosit ori de câte ori este necesară o cateterizare rapidă și precisă, reducând posibilele 
daune aduse  țesuturilor  înconjurătoare.
Temperatura de lucru maximă 600 °C ( 1.100 °F ), vârf fin lungime 1,5 mm, lungime 
totașă 12,5 cm.

Electrocauter unică folosință

Electrocauter unică folosință

Electrocauter unică folosință

Electrocauter unică folosință

Electrocauter unică folosință

Electrocauter unică folosință

0604-F7277

0604-F7244

0604-F7255

0604-F7234

0604-F7266

0604-F7288

ISurgical procedures in : gynecology, cardiology, cardiovascular surgery, orthopedics, 
urology, plastic and reconstructive surgery.
Maximum working temperature 1.200 °C ( 2.200 °F ), fine tip lenght 125 mm ( 5” ), total 
lenght 290mm ( 11.5” ).

ISurgical procedures in : gynecology, cardiology, cardiovascular surgery, orthopedics, 
urology, plastic and reconstructive surgery.
Maximum working temperature 1.200 °C ( 2.200 °F ), fine tip lenght 75 mm ( 3” ), total 
lenght 210mm ( 8.25” ).

ISurgical procedures in : gynecology, cardiology, cardiovascular surgery, orthopedics, 
urology, plastic and reconstructive surgery.
Maximum working temperature 1.200 °C ( 2.200 °F ), large tip.

IPermits the perforation of nails in case of haematoma
Maximum working temperature 800 °C ( 1.400 °F ), thick tip, total lenght 180mm ( 7.09” ).

ISurgical procedures in : gynecology, cardiology, cardiovascular surgery, orthopedics, 
urology, plastic and reconstructive surgery.
Maximum working temperature 1.200 °C ( 2.200 °F ), fine tip.

IIt is mainly used for ophtalmology procedures, but is suitable to be used whenever a 
quick and precise cauterization is necessary, reducing possible damages to surround-
ings tissues.
Maximum working temperature 600 °C ( 1.100 °F ), fine tip lenght 1.5 mm, total leng-
ht 12.5 cm.

Disposable electrocauteryDisposable electrocautery

Disposable electrocautery

Disposable electrocautery

Disposable electrocautery

Disposable electrocautery

10

10

10

10

10

10



Ace chirurgicale

Ață chirurgicală din nylon

1470

1475

Surgical needles

Surgical nylon thread

10

10

12 buc/pcs
1/2 cerc - 1/2 circle

12 buc/pcs
3/8 cerc - 3/8 circle

CHIRURGIE

ITip G504, cu vârf triunghiular (re-
verse cutting) 1/2 Cerc, cu 1-2 ochiuri, 
lungimi 000-16, nesterile, din ixon.

ITip B502, cu vârf triunghiular (reverse 
cutting), 3/8 Curb, 1-2 ochiuri, lungime 
000-16, nesterile, din inox.

ITip PB538, cu vârf rotund, 1/2 Cerc, 
cu 1-2 ochiuri, lungimi 00-10, nesterile, 
din inox.

ITip GER566, cu vârf rotund, 1/2 Cerc, 
cu 1-2 ochiuri, lungimi 000-16, nester-
ile, din inox.

ITip PD534, cu vârf rotund, 3/8 Curb, 
cu 1-2 ochiuri, lungimi 00-10, nesterile, 
din inox.

IFir alb, lungime 75 m, fara ac, cu diametrul USP: 10 -5, nesterilă.

1 bucată/pungă - 1 pc/pouch

IG504 type, reverse cutting needle, 
1/2 circle, with 1-2 eyes, length 000-16, 
non-sterile, stainless-steel.

IB502 type, reverse cutting needle, 
3/8 curved, with 1-2 eyes, length 000-
16, non-sterile, stainless-steel.

IPB538 type, round needle, 1/2 circle, 
with 1-2 eyes, length 00-10, non-ster-
ile, stainless-steel.

IGER566 type, round needle, 1/2 
circle, with 1-2 eyes, length 000-16, 
non-sterile, stainless-steel.

IPD531 type, round needle, 3/8 
curved, with 1-2 eyes, length 00-10, 
non sterile, stainless-steel.

IWhite, length 75 m, without needle, diameter USP: 10 - 5, Non Sterile.

vârf triunghiular vârf rotund

13

G298 Ace Chirurgicale

G307 Electrocautere

Bisturiu electrocauter universal Electrod neutru pentru electrocauter0604 1346

Electrosurtical pencil Grounding plate for electrocautery

100 400

albastru / blue
1 buc / pc

150 x 90 mm
copii / children

210 x 100 mm
adulți / adults

1 buc. pe pungă de aluminiu
1 pc. per aluminium foil patch

ITăiere și cauterizare, 70 mm, 2 butoane, cablu 3 m, ștecher 3 pini. ITip plăcuță cu gel solid.

ICutting & cauterizing, 70 mm, 2 switches, cable 3 m, 3-prong connector. IWith solid gel.



STERILE

100 buc / pcs
6 x 3 cm

60 x 100 mm
5 buc / pcs

22.5 mm
200 buc / pcs

rotund / round

38 x 38 mm
200 buc / pcs

pătrat / square

600 x 500 mm

6 cm x 3 m, parte abs. / abs. part 6 x 8 cm

8 cm x 4 m, parte abs. / abs. part 8 x 10 cm

10 cm x 4 m, parte abs. / abs. part 10 x 12 cm

pentru acoperirea și tratamentul rănilor

to cover and treat wounds

19 x 72 mm

100 buc / pcs

19 x 72 mm

100 buc / pcs

19 x 72 mm

100 buc / pcs

19 x 72 mm

100 buc / pcs

19 x 72 mm

100 buc / pcs

100 buc / pcs
7 x 3.5 cm

100 buc / pcs
7.5 x 5 cm

50 buc / pcs
6 x 8 cm

50 buc / pcs
10 x 10 cm

50 buc / pcs
10 x 15 cm

G086 Plasturi Medicali Sterili

CONSUMABILE DIVERSE
14

IAcoperirea rănilor după operații și prevenirea recontaminării - oferă protecție rănii timp de cca 48 de ore. Pansarea rănilor ușoare ( ex: în timpul acordării primului ajutor ). Recoman-
dat pentru pacienții cu piele sensibilă
Autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant; oferă protecție mecanică rănii; plasturele nu se lipește de rană și se îndepărtează fără durere; materialul exterior este 
permeabil pentru aer și vapori de apă individual.

Plasturi PPSB

Plasturi cu RIVANOL Plasturi NATURAL Plasturi NATURAL

Plasturi cu RIVANOL

Fașă tifon cu parte absorbantă

Plasturi TRANSPARENȚIPlasturi cu inserție metalică

Plasturi NATURAL MEDICAL

Plasturi HÂRTIE hipoalergenic

Plasturi PÂNZĂ ZnOx cu rivanol

0938

0932 0196 0197

0933

1511

01930203

0195

0192

0191

ICover the wound after surgery and prevent recontamination - they offer protection to the wound for ca. 48 hours. Used for fressing of minor wounds ( for ex. when offering first 
aid). Recommended for patients with sensitive skin.
Self-Adhesive, nonwoven material, with absorbent pad; mechanical protection; the plaster does not stick to the wound and can be removed without pain; the outer material is water 
vapour and air permeable; individually packed.

Nonwoven adhesive plasters

Skin Colour Adhesive
plasters with Acrinol

Skin Colour adhesive
plasters

Skin Colour adhesive
plasters

Skin Colour adhesive plasters with 
Acrinol

Cotton gauze bandage with absorbent 
area

Polyethylene Transparent adhesive 
plasters

Blue detectable adhesive plasters with 
metal insertion

Medical polyethylene Skin Colour 
adhesive plasters

Medical Paper hypoallergenic adhesive 
plasters

Elastic ZnOx Fabric adhesive plasters 
with Acrinol

100 100 100 60 60 60

100 40 100

100

100

5020

50

50

30



5 x 10 m
10 x 10 m
20 x 10 m

1 rolă / roll

1.25 cm x 4.5 m rolă / roll

48 buc / pcs

1.25 cm x 4.5 m rolă / roll

48 buc / pcs

1.25 cm x 4.5 m rolă / roll

48 buc / pcs

1.25 cm x 4.5 m rolă / roll

48 buc / pcs

5.00 cm x 4.5 m rolă / roll

12 buc / pcs

5.00 cm x 3 m rolă / roll

12 buc / pcs

5.00 cm x 4.5 m rolă / roll

12 buc / pcs

5.00 cm x 4.5 m rolă / roll

12 buc / pcs

5.00 cm x 4.5 m rolă / roll

12 buc / pcs

2.50 cm x 4.5 m rolă / roll

24 buc / pcs

2.50 cm x 2.5 m rolă / roll

24 buc / pcs

2.50 cm x 4.5 m rolă / roll

24 buc / pcs

2.50 cm x 4.5 m rolă / roll

24 buc / pcs

2.50 cm x 4.5 m rolă / roll

24 buc / pcs

G084 Leucoplast Medical

CONSUMABILE DIVERSE
15

IPentru fixarea pansamentelor pe întreaga lor suprafață

IDin material nețesutPlasture hipoalergen din nețesut, elastic
Stripuri pentru închiderea atraumatică a plăgilor

Leucoplast PÂNZĂ ZnOx, rolă, neambalat

Leucoplast HÂRTIE, rolă, neambalat

Leucoplast MĂTASE, rolă, neambalat

Leucoplast TRANSPARENT, rolă, neambalat

1455
1458

0213

0207

0216

0210

0215

0209

0218

0212

0214

0208

0217

0211

IFrom non-woven fabric, with laminated paper, for wound dressing fixation INon-woven material
Hypoallergenic plaster, elastic

Wound closure trips, for atraumatic closure of minor 
wounds and surgical incisions

Zinc Oxide Fabric adhesive tape, roll, loose

Medical Paper adhesive tape, roll, loose

Silk Fabric adhesive tape, roll, loose

Polyethylene Transparent adhesive tape, roll, loose

10

10

15

24

15

15

15

24

15

15

15

24

15

15

6 x 38 mm - 6 buc / pcs

6 x 101 mm - 10 buc / pcs

50 plicuri / 50 pieces



G084 Leucoplast Medical

G078 Comprese Tifon Sterile Pliante

CONSUMABILE DIVERSE
16

IComprese din bumbac, înveliș din tifon și corp absor-
bant pentru tratarea rănilor

ISoluție pentru irigarea ochilor și a plăgilor, cu duza de 
pulverizare, flacon 250 ml

IMade of cotton wool with gauze covering and absor-
bent body for the treatment of the wounds

IFor eyes and wounds, with spray nozzle, bottle 250 ml

Comprese nețesute Comprese PPSB0891 -2X32STE 0891 -100STE
Nonwoven gauzes PPSB gauzes

32 300

Comprese tifon

Comprese cu fir radio
opac detectabil cu raze X

Comprese tifon

Comprese oculare Soluție NaCl 0.9%

Comprese tifon tăiate1082-12

1562

1082-48

1082-48 1082-48

Cotton Gauze Swabs, with EO

Cotton gauze swabs with X-rays de-
tectable thread

Cotton Gauze Swabs, with EO

Eye pads Irrigation solution NaCl 0.9%

Cotton Gauze Swabs, cut edges

1200 720 450

1200

16

360

48 48

0510

10 x 10 cm
12 straturi/ply

1 compresă pliată/1 pcs per pouch

10 x 10 cm
12 straturi/ply

1 compresă pliată/1 pcs per pouch

5 x 5 cm
2 buc pe plic / 2 pieces per pouch

32 plicuri / 32 pouches
pliate în 8 / folded in 8

5 x 5 cm
pliate în 4 / folded in 4

100 buc / pcs

10 x 10 cm
48 straturi/ply

4 compresă pliată/4 pcs per pouch

56 x 70 mm
25 buc / pcs

10 buc / pcs 25 buc / pcs 50 buc / pcs

STERILE

STERILE STERILE

STERILESTERILE

STERILE STERILE



Comprese PPSB

Comprese PPSB

Fașă tifon în banderolă hârtie

Vată Hidrofilă Vată Hidrofilă tip BC - 50% bumbac, 50% celuloză

Fașă Tifon ambalată individual

Rolă tifon ambalată individual - margini pliate

0251

0937

PPSB gauzes

PPSB gauzes

Cotton gauze Bandages in paper muff

Medical Cotton Pleat Medical Cotton Pleat - 50% cotton, 50% cellulose

Cotton Gauze Bandages

Cotton Gauze Bandages - folded edges

300

20

150 288 600

225

100

60

40

20

0891

0807

1083

0939 0254

5 x 5 cm pliate în 4 / folded in 4
100 buc/pcs

20 cm x 10 cm 20 cm x 10 cm 20 cm x 10 cm

100% bumbac/cotton
90 cm x 100 m

50 g

100 g

200 g

50 gr
100% bumbac / cotton

24 role/rolls
10 cm x 4 m                     10 cm x 5 m

CONSUMABILE

20 x 10 cm
100 buc/pcs
4 pliuri/piles

Comprese tifon
Cotton Gauze Swabs

100

200

300

0259

100 buc/pcs
8 pliuri/plies

10 x10 cm

7.5 x 7.5 cm

5 x 5 cm

G891 Comprese/Fașe din Tifon și Bumbac Sterile/Non-Sterile

G093 Vată Medicală

17



G084 Leucoplast Medical

G094 Spirt și Soluții Dezinfectante

CONSUMABILE
18

 Tampoane PPSB impregnate cu alcool izopropilic

Tampoane de celuloză albită fără clor

Spirt Medicinal PET, alcool 70%

Soluție IODINE “T”

Plasturi PPSB pentru fixare branulă I.V.

Tampoane PPSB impregnate cu CLORHEXIDINĂ 0.5% și 
alcool izopropilic 70%

1081

0968

0869

1203

1052

Prep Pad PPSB with alcohol 70%

Chlorine-free bleached cellulose pads

Alcohol 70% for medical use

IODINE “T” Solution

Plasters for securing I.V. cannuals

Prep Pad PPSB with CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.5% 
and alcohol 70%

100

12

15

24

100 buc / pcs
6.5 x 3 cm

70% alcool izopropilic

1000 buc / pcs
5 x 4 cm (pad)

50 buc / pcs
6 x 8 cm

1000 ml

100 buc / pcs
6.5 x 3 cm

STERILE

Pentru curățarea pielii, înainte de injecție
●Doar pentru uz extern. Întrerupeți utilizarea dacă apar iritații sau erupții cutanate.
Evitați contactul cu ochii. În cazul contactului, clătiți cu multă apă.

IDezinfectarea pielii înainte de efectuarea de infuzii, curățarea pielii cu diferiți soluții, ca 
perniță de absorbție în cazul traumatismelor mici.

ISoluție dezinfectantă, recomandată pentru masaje și igienizări
Pentru uz extern

IDezinfectant și antiseptic în igiena umană ce 
conține iod și se recomandă pentru:  antisepsia 
rănilor sau arsurilor superficiale de mică întin-
dere, tratament local pentru afecțiunile pielii 
sau mucoaselor infectate sau cu risc de infecție, 
antisepsia pielii din câmpul operator.
Se utilizează ca atare ( pentru pansamente 
pe piele, timp de acțiune 1 minut ) sau diluat 
( spălarea plăgilor superficiale - diluție 1/10 cu 
apă sau ser fiziologic; Irigarea plăgilor superfi-
ciale - soluție 2% cu apă sau ser fiziologic )

Ambalați individual; pentru susținerea și fixarea branulelor.

For skin cleansing, prior to injection
●External use only. In the event of skin irritation or rash, discontinue use. Avoid contact 
with eyes. In case of contact, flush with a lot of water.

ISkin disinfection before the administration of infusions, skin cleaning with various 
solutions, as an absorption pad when small injuries occur.

IDisinfecting solution recommended for massages and sanitation
For external use

IDisinfectant and antiseptic containing io-
dine, used in human hygiene. Recommended 
as an antiseptic for superficial wounds and 
burns, for the local treatment of diseases of in-
fected skin or mucosa / skin or mucosa with risk 
of infection, as a surgical antiseptic.
Used as is ( for dressings on the skin - one 
minute action time ) or diluted ( for washing 
superficial wounds - diluted 1/10 with water or 
normal saline solution; for irrigation of superfi-
cial wounds - 2% solution with water or normal 
saline solution ).

Individually packed; used for sustaining and fixing cannulas

12

500 ml

16

200 ml



Soluție Rivanol Soluție Alcool Iodat

Rivanol solution
Iodine alcohol solution

20

20 20

20

20

15

85 ml1000 ml

0.1% ( lactat de 2-etoxi - 6.9 diaminoacridină )
200ml

100 ml

1% ( polivinilpirolidonă iodată 10% )
200ml

DEZINFECTANȚI

IPrin eliberarea oxigenului în stare născândă, produsul are acțiune antiseptică, de 
scurtă durată
Spălarea plăgilor supurate, a plăgilor chirurgicale, gonecologice, otite, etc.

IPentru dezinfecția igienică a mâinilor înainte și 
dupa intervenții chirurgicale, înainte injecții, vaccinări, 
înainte de perfuzii și transfuzii, ăentru dezinfecția post-
operatorie a plăgilor, a tegumentelor personalului din 
industria farmaceutică și cosmetică, a mâinilor elevilor 
și salariaților, a mâinilor persoanelor aflate în deplas-
are.

IPentru dezinfecția și dezodorizarea erului din 
spitale ( săli de așteptare, saloane de bolnavi, 
săli de tratament ), școli, hoteluri, intreprinderi 
și alte colectivități, mijloace de transport etc.
Prin diluarea a 30 ml BIONET AMBIANȚA în 10 
L apa (0,3%) se obține o soluție cu efect bacte-
ricid și fungicid.
Se diluează concentratul în apă. Soluția de 
lucru (0,3%) are efect bactericid conform SR EN 
1276 și 0,25% fungicid conform SR EN 1650 la 
5 min.

IEste un dezinfectant sigur, netoxic și eficient, omorând microbii fără a ne periclita sănătatea. 
Compus doar din apă și oxigen, perioxidul de hidrogen este un bun antiseptic. Distruge ger-
menii oxidându-i, fiind cel mai de temut dușman al paraziților, virușilor și toxinelor.

IÎn domeniul meidcal - se recomandă a fi utilizată ca antiseptic topic. IEste bactericid și fungicid și se recomandă pentru dezinfecția igienică a mâinilor, dez-
infecția locală a tegumentelor, pentru a reduce riscul de infecție.

IIn the medical field - it is recommended to be utilized as a topical antiseptic.

IIs a bactericide and a fungicide. It is recommended for hygienic hand disinfection and the 
local disinfection of teguments to reduce the risk of infection.

Perogen

Dezinfectant și antiseptic

Dezinfectant aer

Apă oxigenată 3%

IBy releasing nascent oxygen, the product acts as an antiseptic of short duration
Used for the washing of suppurated wounds, surgical wounds, gynecological 
wounds, ear infections, etc.

IFor hygienic disinfection of the hands before and 
after surgical interventions, before and after injec-
tions, vaccines, before perfusions and transfusions, for 
postoperative disinfection of wounds, pharmaceutical 
and cosmetics personnel’s skin, pupils’ and employees’ 
hands, the hands of people on the move.

IFor disinfecting and deodorizing air in hospi-
tals ( waiting rooms, lounges for patients, treat-
ment rooms), schools, hotels, companies and 
other collectivities, means of transportation etc.
 Dilute 30 mL of disinfectant in 10 L of water 
(0,3%) to optain a solution with bactericidal and 
fungicidal effect.
Dilute the concentrate with water. The work-
ing solution has (0,3%) bactericidal effect ac-
cording to EN 1276 and 0,25% fungicidal effect 
according to EN 1650, after 5 minutes.

IIt’s a safe and efficient disinfectant, non-toxic, removing microbes without affecting 
our health. Composed only of water and oxygen, it’s a good antiseptic. Destroying germs 
by oxidation, it’s the most feared enemy for parasites, viruses and toxins.

Perogen(urea peroxide)

Disinfectant for hands and teguments

Air disinfectant

Hydrogen peroxide 3%

0944

0293

1686

0907 0908

1436

10 tablete/tablets

1 litru concentrat = 400 litri preparați
1 liter concentrated = 400 liters ready to use

1000 ml

19
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100

RECOLTARE LABORATOR

IAsigură o măsură fină și o recoltare de mostră prin tăiere oblică fără durere. Are un 
design universal care se potrivește cu toate dispozitivele de lanțetă.

Lanțete plastic Twist-One recoltare sânge

IFine gauge, tri-bevel tip virtually painless sampling. Consistent depth penetration. Uni-
versal design that fits almost all lancing devices.

Blood lancet, plastic with needle

1010

200 buc / pcs

20

G074 Garouri

G151 Lanțete de recoltare & Gume Polizare Laborator

G071 Microperfuzoare & Adaptoare

Garou cu Bandă Elastică Textilă și 
cataramă cu Click  

Garou 50 cm, cauciuc sintetic

Garou cu Snur Elastic si mecanism cu de-
blocare rapida, pentru diametre mici, 1 buc.

Plastic Buckle Torniquet, with textile 
elastic bandBand blood stopper, synthesize rubber

Rope Tourniquet with quick release 
locking device, for small diameters, 1 pc.

2500 100 1000934 09340934
50 x 2.5 x 0.05 cm, latex free

STERILE

STERILE

20 20
I Pentru mărimi mici - tratarea în pediatrie, secția noi-născuți ( +prematuri). Pentru 
mărimi mai mari - tratarea adulților. Timp de utilizare recomandat: 24 ore.
Canulă din oțel inoxidabil. Aripioare flexibile ( fluturași ).

I Adaptor pentru reocpltare probe, cu microperfuzor, folosit în cadrul tuturor secțiilor 
din spitale, clinici, incluzând  secții de terapie intensivă și servicii de ambulanță.
De unică folosință. Nu este toxic, nepirogenic. 

Microperfuzoare Adaptor microperfuzor - vacutainer

I For small sizes: for treatment of pediatric, new born and premature section. For large 
sizes: for adult treatment. Recommended usage time: 24 hours.
 Stainless steel cannula. Flexible wings ( fliers ).

I Adaptor used for taking medical samples in all hospital departments, clinics, imcluding 
intensive care units and ambulance services.
 Disposable. Non-toxic and non-pyrogenic.

Scalp Veins Sets ( intravenous cannula, two fins, tube with Luer-Lock) Adaptor for Scalp Vein Set - Blood Collection Tube

0806 1281

100 buc/pcs - steril/sterile
19G ( 1.1 x 19 ) crem - cream

20G ( 0.9 x 19 ) galben - yellow
21G ( 0.8 x 19 ) verde - green

22G ( 0.7 x 19 ) negru - black
23G ( 0.6 x 19 ) albastru - blue
25G ( 0.5 x 19 ) orange - orange
27G ( 0.4 x 19 ) gri - grey  

100 buc/pcs

Large
portocaliu / orangeMediu / Medium

violet / purple

Mediu Large / Medium Large
verde / green

Mica / Small
galbenă / yellow

20Clipuri hemostatice din titan
Sterile titanium hemostatic clips

1588

10 1587Sondă alimentație gastronazală copii

Feeding tube for children

I radioopacă pentru vizibilitate la razele X. Vârf închis cu doi ochi, pentru drenaj ușor.
Tub 40 cm, marcat, neporogenic.

100 buc / pcs

I radiopaque for X-Ray visibility. 40 cm length, 2 lateral eyes for drainage smooth 
coned shaped for easy insertion in abdominal.



10

20 2016

25 buc / 25 pcs
ac / needle 21Gx 1½”

100 buc/pcs

16G ( 1.70 x 45 ) gri - grey

18G ( 1.30 x 45 ) verge - green

20G ( 1.10 x 32 ) roz - pink

22G ( 0.90 x 25 ) albastru - blue

24G ( 0.70 x 19 ) galben - yellow

26G ( 0.60 x 19 ) violet - purple

RECOLTARE LABORATOR

I Acul de plastic este prevăzut cu filtru special antibacterian care permite intrarea aeru-
lui, dar nu permite contaminarea lichidelor.
Ace din otel-inox, 21Gx 1/2”, siliconate, netoxice. Cameră de aer cu picurator și filtru 
care nu permite trecerea impurităților. Dispozitiv de reglare a debitului soluției
perfuzabile. Mateaterial: PVC pentru uz medical, de înaltă calitate

I Tubul de extensie este conceput pentru a conecta sursa perfuziei ( exemplu, trusa de 
perfuzie sau seringa 50 ml din infuzomat ) cu zona de perfuzat ( de exemplu, branula), 
pentru a extinde distanța dintre acestea.
Rezistent la presiunea ridicată a perfuziei, ambalat individual.

I Administrarea intravenoasă intermitentă de medicamente.
Pentru menținerea hidratării și/sau corectarea deshidratării, dacă pacientul nu este 
capabil să ia pe cale orală un volum suficient de fluide.

Trusa perfuzie Tub extensie/prelungitor pentru perfuzie

Branule cu valvă

I The plastic needle is designed with special anti-bacterial filter that allows air to enter 
but prevents liquid contamination.
 Stainless steel needles, 21Gx1 1/2”, siliconized, non-toxic. Flow regulator. Air filter and 
drain room which doesn’t allow impurities. Material: high quality medical grade PV.

I The extension tube is designed to connect the infusion source ( for examplet the in-
fusion kit or the 50 ml syringe of the infusomat ) with the infusion area ( for example the 
catheter ) to expand the distance between them.
Resitant to high pressure infusion, individually packed.

I Intermittent intravenous drugs administration.
 To maintain hydration and/or correct dehydration if patient is unable to take sufficient 
volume of oral fluid.

Infusion set
Extension tube/infusion extension tube

I.V. Cannula with P.T.F.E Radiopaque Catheter & Injection Valve

0789 1466

1179

Trusă transfuzie cu ac și spike plastic

Robineți perfuzie cu 3 căi de extensie 100 cmRobineți perfuzie cu 3 căi simpli

Blood Transfusion set with needle and plastic spike

3 Way Stop Cock extension 100 cm3 Way Stop Cock, simple

20

1210

1440

07670767

25 buc/pcs
ac 18G x 1 1/2”  si spilke plastic

needles 18G x 1 1/2” and plastic spike

50 buc/pcs
150 cm

de unică folosință/for single use

25 buc/pcs
50 buc/pcs

STERILE STERILE

STERILE

G070 Truse Perfuzie

21



IVolum aspirație 0.5 ml, 13 x 100 mmICu anticoagulant K3 EDTA, volum aspirație 0.5, 13 x 100 mm IVolum aspirație 0.5 ml, 13 x 100 mm

Vacutainer Hematologie, capac mov

Vacutainer EAB, 17 UI / ml Litiu Heparină Vacutainer coagulare, 3.8% Na Citrate

Prima vacutainer biochimiePRIMA Vacutainer hematologie
Microcontainer 
cu Lithiu Heparină

Vacutainer Biochimie, cu activator de coagulare1073

1424 1430

10721073
1424

1072

IClot Activator, draw volume 0.5 mlIAnticoagulant K3 EDTA, draw volume 0.5 ml IDraw Volume 0.5 ml, 13 x 100 mm

Vacuum Blood Collection Tube Hematology, purble cap

Vacuum Blood Collection Tube EAB, 17ml UI/ml Lithium Heparin Vacuum Blood Collection Tube for coagulation 3.8% Na Citrate

Micro Test Tube BiochemistryMicro Test Tube Hematology Micro Test Tube with Lithium Heparin

Vacuum blood Collection Tube Biochemistry, Red Cap, Clot 
Activator

12

12 10

1212
12

12

ANALIZE LABORATOR

3 ml / 9 ml
100 buc / pcs

13 x 75
 volum / draw volume 3 ml, anticoagulant K3 EDTA

6 ml / 9 ml
100 buc / pcs
13 x 100 mm

0.5 ml0.5 ml 0.5 ml

2 ml / 4.5 ml
100 buc / pcs
13 x 75 mm

17 UI / ml litiu heparină / lithiu heparim

100 buc / pcs
13 x 100 mm

6 ml volum de aspirație / draw volume

STERILE STERILE

STERILE STERILE

G157 Tuburi Vidate pentru Colectarea Sângelui

22



ITest pentru detectarea agentului patogen de filarioză canină în sânge, ser și plasmă

I100 buc/pcs

Ace Vacutainer de prelevare sânge

Vacutainer VSH, capac negru

Adaptor de recoltare sânge pentru vacutainer

1074

1071

1340

IFor detection of adult worn in canine serum, plasma or whole blood, antigenBlood Collection Needles

Vacuum Blood Collection Tube VSH, black cap

Dirofilariasis (CHW) rapid test50

12

10

18G x 1½”(1.2 x 38 mm)
roz/pink

100 buc/pcs

21G x 1½”(0.8 x 38 mm)
verde/green
100 buc/pcs

22G x 1½”(0.7 x 38 mm)
negru/black
100 buc/pcs

100 buc / pcs
0,4 ml anticoagulant NA Citrat 3.8% (1:4) / 0,4 ml of anticoagulant Na Citrate 3.8% (1:4)

volum aspirație 1,6 ml / draw volume 1,6 ml

13 x 75 mm 8 x 120 mm

STERILE

STERILE

RECOLTARE LABORATOR

G157 Tuburi Vidate pentru Colectarea Sângelui

23

3 1748Vacutainer Biochimie

Vacuum Blood Collection Tube Biochemistry

I Tubul este din plastic 13 x 100 mm, steril, cu activator de coagulare si gen separator. 
Volumul de aspirație este de 5 ml.

I Plastic tube 13 x 100 mm, sterile, with clot activator and polymer gel. Draw volume 
5 ml.



Anse sterile
Inoculation Loop Sterile

50

50

10

0800

50 buc/pcs
26 x 76 x 1.2 mm

colțuri tăiate/cut edges colțuri finisate/ground edges

18 x 18 mm

20 x 20 mm

22 x 22 mm

 24 x 24 mm

24 x 50 mm

24 x 60 mm

10 cutii x 100 buc/set
10 boxes x 100 pcs/set

I Fragment din sticlă subțire pe care se aplică preparatul microscopic.

I Componente autoclavabile, cu volum reglabil

Cutii PETRI

Vârfuri autopipeta tip Eppendorf-Brand-Socorex Micro Tub de Test Conic cu capac, tip Eppendorf

Lame microscop colțuri tăiate sau finisate

Pipetă automată Monocanal

Lamele acoperire microscop

Pipetă Pasteur 3 ml ambalată individual

I Thin glass on which apply the microscopic preparation.

I Autoclavable components, variable volume

Cardboard Kidney Tray - for single use

Tips for automatic pipette type Eppendorf-Brand-Socorex Conic Micro Test Tube with cap, Eppendorf type

Microscope slides, single frosted, cut edges

Automatic pipette Single Channel

Coverglass, in hinge plastic boxes

Pasteur Pipette 3 ml individually packed

50

15

10

50

10

40

40

40

40

40

40

0598

1068 1069

1013

1070

10 buc/pcs
90 x  15 mm

EO Sterile
1 compartiment

10 μl

0 - 200 μl
1000 buc / pcs

200 - 1000 μl
1000 buc / pcs

1 μl

100 buc/pcs

1012

1516

STERILE

STERILE

ANALIZE LABORATOR

G155 Instrumentar Laborator

24

1.5 ml
1000 buc / pcs



IUtilizate în clinici și cabunete medicale în examinarea cavității bucale și a orofaringelui.

100 buc/pcs
150 x 18 x 1.6 mm

100 buc/pcs
120 x 14 x 1.6 mm

100 buc/pcs
150 x 18 x 1.6 mm

Spatule lemn nesterile

Spatule lemn nesterile

Spatule lem

0249-150x18

0249-150x18

0250

IUsed in medical clinics for examination of the mouth and oropharynx.Wooden tongue depressor loose pack Not-Sterile

Wooden tongue depressor loose pack Not-Sterile

Wooden tongue depressor individually packed50

50

10

RECOLTARE LABORATOR

G092 Spatule & Exudate

25

100

10

10

0151

0245

0295

plastic + bumbac/plastic + cotton

100
buc/pcs

100
buc/pcs

100
buc/pcs

StuartAmies

aplicator plastic/plastic aplicator

lemn + bumbac/ wood + cotton

aplicator lemn/wodden aplicator

IPlastic/lemn + bumbac, în tub  12 x 150 mm, ambalat individual

IPlastic/lemn + bumbac, în tub  12 x 150 mm, cu etichetă

I12 x 150 mm, cu etichetă

Exudat faringian

Exudat faringian

Exudat faringian cu mediu de transport

IPlastic/wood  applicator and cotton tipped, in tube 12 x 150mm, individually packed.

IPlastic/wood  applicator with cotton tip, in tube 12 x 150mm, w/label

IIn tube with label

Swab

Swab

Swab with transport medium

STERILE

STERILE

3 1657Pungă de recoltare sânge simplă cu ac 16G

Single blood collection bag with 16G needle
I Cu anti coagulant (citart fosfat dextroză adenină CPDA-1) 

450 ml
5 buc / pcs

I Contains CPDA-1 anticoagulant solution



Dopuri pentru eprubetă

Eprubetă Sumar Urină cu fund rotund

Recipient Urocultor ambalat individual

Pungă Urinară Copii 100 ml

Recipient coprocultură cu spatulă recoltare

Pungă Urinară Adulți 2000ml cu Evacuare T

Eprubete cilindrice - capăt conic

Caps for sample tubes

Urine Sample Tube with round bottom

Urine Cup, individually packed

100 ml Pediatric Urine Drainage Bag PVC/PE bag

Fecal Cup with small spade in the lid 

2000ml common Urine Drainage Bag with cross valve

Test Tube Cylindrical with conic end

100 100

4040

500 500

8 1254

1067-DOP

1067-EPR

0725

0391

0726

0378

100 buc/pcs
roșu/red

10 ml
100 buc/pcs
16 x 100 mm

10 ml
100 buc/pcs
16 x 100 mm

steril/sterile
120 ml

steril/sterile
120 mlsteril/sterile

60 ml

steril/sterile
60 ml

10 buc / pcs100 buc / pcs

100

24

RECOLTARE LABORATOR

G153 Recipienți Recoltare Medicală

G106 Pungi Urinare

26



G149 Teste Sarcină & Ovulație ALINTA

G159 Teste rapide Boli Infecțioase

TESTE RAPIDE
27

IPentru diagnosticarea infecției urinare, pentru aparatul 
DIRUI H50, 100 stripuri/flacon

IFor diagnosis of urinary tract infections, for the DIRUI 
H50 devices, 100 strips/bottle

Test sarcină HCG urină

Test Rapid HIV 1+2

Test Rapid Helicobacter Pylori

Test de sarcină
HCG urină Casetă

Test Rapid HBsAg

Test Rapid Chlamydia Teste de urină

Test ovulație LH urină

Test Rapid HCV

0001

1097

1096

0001-CASETA

1099

0953 1533

HCG Pregnancy test, for urine

HIV 1+2 Rapid Test for HIV

Helicobacter Pylori Rapid Test

HCG Pregnancy test, for urine, cassette

HBsAg Rapid Test  for Hepatitis B

Chlamydia Rapid Test

Urine Test strips

LH Ovulation test, for urine

HCV Rapid Test for Hepatitis C

8000

50

8000

50

25

2000

50

20 10

0772

1098

2.5 mm

test pentru HIV
caseta ser/plasmă

cassette serum/plasma

antigen de suprafață al hepatitei B
caseta ser/plasmă

cassette serum/plasma

test pentru hepatită C
caseta ser/plasmă

cassette serum/plasma

10 parametri / 10 reagents

pentru infecții vaginale, uretrale, casetă swab/urină
for vaginal & uretral infections, cassette swab/urine

pentru ulcerul duodenal, casetă ser / plasmă
for duodenal ulcers, cassette serum / plasma

3 mm4 mm

STERILE



Speculum rectal unică folosință

Speculum vaginal Speculum vaginal Speculum vaginal

Disposable rectal speculum

Vaginal speculum with side screw Vaginal speculum with side screw Vaginal speculum with side screw

100

100 100 101028 1033 1446

1194

RECOLTARE LABORATOR

G103 Speculum Vaginal

G344 Contracepție

28

STERILE STERILE STERILE

STERILE

IDispozitiv contraceptiv intrauterin din plastic și/sau metal, care are forma literei T, plasat în uter pentru a preveni sarcina. DIU este o modalitate reversibilă de control a nașterii. Se 
recomandă înlocuirea steriletului la cel mult 8 ani de la data montării.

ICu opritor lateral

mărimi / sizes
S / M / L

mărimi / sizes
S / M / L

mărimi / sizes
S / M / L

ICu opritor central IDin inox nonmagnetic

IWith side screw IWith middle screw INonmagnetic stainless steel

Sterilet intrauterin TCu380A / TCu375A cu fir spiralat și colier din cupru - în formă de T / U

IIntrauterine copper contraceptive from plastic  and/or metal, T shaped, placed into the uterus to prevent a pregnancy. IUD is a reversible method of contraception. It is recommend-
ed that the unit be  replaced at a maximum of 8 years from the date when it was first inserted

Intrauterine copper contraceptive TCu380A / TCu375A with copper wire - T / U shaped

28 mm / 30 mm

10 10 
1429-T380 1429-U375

24

20

1788

1767

Spray pentru fixarea probelor citologice

Canulă aspirație chiuretaj rigidă

Citology Fixative spray

Suction canulla curette rigid type 

I Pe bază de alcool pentru păstrarea și transportul probelor

240 ml
1 buc / pc

7 mm x 20 cm
8 mm x 20 cm
9 mm x 20 cm

10 mm x 20 cm
11 mm x 20 cm
12 mm x 20 cm

1 buc / pc

I Alchool based spray type fixative for the preservation and transport of samples



Brățări identificare pentru adulți - inserție carton

Brățări identificare pentru copii - inserție carton

Cleme ombilicale ambalate individual

Periuțe recoltare cervicală brăduț, PE

Prezervative

Identification Bracelets for Adults - paper insertion

Identification Bracelets for Children - paper insertion

Umbilical cord clamps, individually packed

Cervical brushes with PVC, EO

Condoms

50

50

20

30

50 0003

1193

1031

1034

1035

1445

1032

50

50

RECOLTARE LABORATOR

G102 Periuțe & Spatule Ayre de Recoltare

29

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE

28 mm / 30 mm

144 buc în pungă de plastic
144 pcs în bulk pack

50 buc / pcs

50 buc / pcs

100 buc / pcs
24.5 cm

roz / pink

100 buc / pcs
17.5 cm

albastru - băieți / blue - boys

100 buc / pcs
17.5 cm

roz - fetițe / pink - girls

50 buc / pcs
alb / white

50 buc / pcs

ICapat detașabil; După recoltare, partea detașabilă a instrumentului este introdusă 
în flaconul cu mediul lichid, fără a se efectua alte manevre asupra suprafeței care 
conține materialul celular.

ICapat detașabil; După recoltare, partea detașabilă a instrumentului este introdusă 
în flaconul cu mediul lichid, fără a se efectua alte manevre asupra suprafeței care 
conține materialul celular.

Spatulă & periuță recoltare endo cervicală

Spatulă & periuță recoltare endo cervicală

IRemovable tip; After collection, the detachable head of the tool is inserted into the 
vial of liquid, without carrying out other maneuvers on the surface which contains 
cellular material.

IRemovable tip; After collection, the detachable head of the tool is inserted into the 
vial of liquid, without carrying out other maneuvers on the surface which contains 
cellular material.

Endo cervical brush and scraper with nylon

Endo cervical brush and scraper with nylon



HÂRTIE ECG

G118 Hârtie ECG în rolă

30

60 mm x 30 m (Cardioline, Aspel)

80 mm x 25 m (Innomed Heart Screen, Edan, Procardia, BTL)

120 mm x 20 m (Cardioline - caroiaj albastru)

58 mm x 20 m (Innomed HeartMirror, 3D, 3-IKO, Aspel B5 ECO)

110 mm x 20 m (Cardiorapid Cardiette Handy, Heaco ECG600G)

50 mm x 30 m (Cardioline Delta1, Kenz 103/106/107/108)

55 mm x 20 m (Hellige EK 41/51)

58 mm x 25 m (Aspel Ascard, Heart Mirror 60 G, 3D, BTL 08S1 / S3SD)

63 mm x 30 m (Nihon Kohden, Bosh-Dimeq EKG 601)

80 x 70 mm x 315 coli (Esaote P8000, Schiller AT-101)

80 x 90 mm x 280 colo (GE/Hellige Mac 400, Hellige Contrast, MAC-600)

90 x 90 mm x 360 coli (GE/Hellige Mac 500, Hellige Microsmart)

90 x 90 mm x 400 coli (Schiller AT-1, Spirovit SP-1)

110 x 100 mm x 150 coli (Bioset 3600/3700/3601)

110 x 140 mm x 140 coli (Fukuda FX7202)

110 x 140 mm x 143 m
(Nihon Kohden FQW110-2-140, Cardiofax S1250, Nihon Kohden)

80 mm x 30 m (Innomed Heartscreen 806-L, Procardia, BTL)

112 mm x 25 m (BTL08MT, BTL-08 Spiro Pro, BTL-08 MD ECG)

120 mm x 30 m (Cardiorapid K33M, Cardiette Exel 103/106)

130 mm x 30 m (Schiller)

145 mm x 30 m ( Fukuda Denshi OP358TE, Nihon Kohden ECG6353/6453)

210 mm x 20 m (Cardiorapid)

210 mm x 30 m (BTL 08 LT)

215 mm x 30 m (Bionet ECG 2000, Bionet Cardio Youch 3000)

112 x 90 mm x 150 coli (Cadence MFM-2)

112 x 100 mm x 300 coli (Cardioline Delta 3 Plus, Cardioline D3)

210 x 280 mm x 200 coli (Welch Allyn CP100/CP200)

210 x 295 mm x 150 coli (Hellige/GE, Mac 1200, Hellige Cardiosmart)

210 x 300 mm x 100 coli (Philips/Agilent Page Writer Trim 1/2/3)

210 x 300 mm x 200 coli (HEWLETT PACKARD M1709A)

Hârtie ECG termică - rolă
ECG Thermal paper - roll

10

18

10

14

10

12

10

14

14

10

720

7

522

8

6

1078

90 90

80 50

60 10

70 15

100 20

70 10

70

Hârtie ECG termică - foaie
ECG Thermal paper - sheet

1337



Hârtie termică - compatibilă video printer Sony/Mitsubishi

Hârtie termică - compatibilă video printer Sony

Hârtie termică - compatibilă video printer Sony/Mitsubishi

Thermal paper - compatible with Sony/Mitsubishi video printer

Thermal paper - compatible with Sony video printer

Thermal paper - compatible with Sony/Mitsubishi video printer

1104

1090

107910

10

10

high density compatibilă/compatible high density

high density compatibilă/compatible high density

high density compatibilă/compatible high density

coroiaj roșu/red grid
For Video Printer SONY/MITSUBISHI

110mm x 20 m

high density glossy/glossy high density

high density glossy/glossy high density

standard compatibilă/compatible standard

standard compatibilă/compatible standard

standard compatibilă/compatible standard

ECOGRAFII
   

G119 Hârtie Video Printer

31



1022

1472

1020

1196

1197

4024

44024

40

12

20

ECOGRAFII

G115 Gel / Pastă Lubrifiant

32

STERILE

400 gr

transparent
1000 ml

transparent
260 ml

1000 ml 5000 ml260 ml

transparent
1000 ml

IPentru aparate medicale de diagnoză, ca un gel conductor între  electrozi și piele. 
Este folosit la Electrocardiogramă (ECG), Electroencefalogramă (EEG), Electromiografie 
(EMG), Electrooculogramă (EOG), Defibrilare.

IDiagnoză medicală cu ultrasunete la ecografe pentru a lua imagini clare și pentru a 
lubrifia pielea.

ISunt folosiți în cadrul tuturor secțiilor din spitale, clinici, incluzând secții de terapie  
intensivă și servicii de ambulanță. Electrozi EKG de unică folosință din Ag/AgCl cu hi-
drogen solid material suport spumă.
Electrozii au o aplicare ușoară pe diferite zone anatomice. Sunt potriviți atât pentru 
EKG de efort, repaus și monitorizarea Holterului de ritm. Sunt potriviți pentru toate 
tipurile de piele. Adezivi, neiritanți pentru piele sau utilizatori, imperceptibili proiectați 
să diminueze reacțiile alergice. Buni conducători electrici. Nesterili. Fără latex. Formă 
ovală.

IPentru aplicarea pe mâini, brațe sau mănuși înainte de procedurile obstertricale, 
examene rectale și vaginale, trecerea de instrumente, maniări și investigații.

IGel foarte conductiv, special formulat pentru a lipi electrozi pe piele

Gel ECG & EEG & EMG & EOD în flacon dispenser

Gel Ultrasuntete (Ecografie ) & IPL

Gel Ultrasuntete (Ecografie ) & IPL

Gel lubrifiant transparent

Pastă EEG - Electroencefalografie

IFor medical diagnosis devices, used as a conductive gel bewween the electrodes 
and the skin. It is used in Electrocardiography (ECG),Electroencephalography (EEG),
Electromyography (EMG), Electrooculogram, Defibrilation .

IMedical diagnosis with ultrasound for echograph devices, to take clear images and 
lubricate the skin.

IUsed in all hopsital departments, clinics including intensive care units and ambu-
lance services. Disposable ECG electrodes with solid gel, Silver/Silver Chloride (SSC) 
sensor. Suitable for all skin types.
The lectrodes are easy to apply to different anatomical areas. They are suitable for 
the exercise, rest and rhythm ECG and Holter rhythm monitoring. Adhesive, not-irri-
tant to skin or users, designed to reduce allergic reactions. Good electric conductivity. 
Non-sterile. Latex-free. Oval shape.

IFor medical diagnosis devices, used as a conductive gel bewween the electrodes 
and the skin. It is used in Electrocardiography (ECG),Electroencephalography (EEG),
Electromyography (EMG), Electrooculogram, Defibrilation .

IHighly conductive gel, specially formulated to stick the electrodes on the skin

ECG & EEG & EMG & EOG liquid gel in PP dispenser bottle

Ultrasound & IPL liquind gel

Electrodes for ECG, disposable, 36x45 mm, with solid gel, 

ECG & EEG & EMG & EOG liquid gel in PP dispenser bottle

EEG paste - Electroencephalography
20 1198-05

100 buc/pcs

Gel Lubrifiant Transparent
Lubricant Gel Pouch



1019

1549

1018

10

10

10

ELECTROZI ECG

G121 Electrozi

33

400 gr

4 buc / pcs
31.5 x 22 mm
adulți / adults

30 x 130 mm
1 set

adulți / adults

20 x85 mm
1 set

copii / children

4 buc / pcs
20 x 15 mm

copii / children

IMetal acoperit cu argint, mărime universală

IDin plastic și parte metalică acoperită cu argint / clorură de argint, mărime universală
roșu, verde, galben, negru

IDin plastic și parte metalică acoperită cu argint / clorură de argint
Diametru bilă: 33 mm, diametru parte metalică: 24 mm

Electrozi universali ECG periferici tip ventuză

Electrozi ECG periferici plați

Electrozi ECG periferici tip clește, reutilizabili

IMade of metal coated with silver, universal size

IMade of plastic and a metal part, coated with silver/ silver chloride, universal size
red, green,yellow, black

IMade of plastic and a metal part, coated with silver/silver shloride
Ball diameter: 33 mm, diameter of the metal part: 24 mm

Peripheral suction chest electrodes for ECG

Plate electrodes for ECG

Peripheral clamp electrodes for ECG, reusable



CABLURI EKG

G381 Cabluri EKG

34

10

10 10

1765-01

1765-03 1765-04

1 set 1 set

1 set

1 set

Cablu EKG cu 6 fire

Cablu EKG cu 3 fire Mindray Cablu EKG cu 10 fire EDAN SE 600

6 wier EKG cable for CORPULS

EKG cable for electrocardiograph EDAN with 3 wire EKG cable for electrocardiograph EDAN SE 600 with 10 wire

10Cabluri EKG cu 3 fire pentru Nihon Kohden
3 wire EKG cable for EKG Nihon Kohden

1765-02

G015 Terapie Cald Rece

200 ml

210 x 160 cm

0971Patură izotermă

First Aid foil blanket

250

IFolia izotermă este ideală pentru a fi folosită în situații 
de urgență extreme pentru echiparea unităților de 
urgență, dar și ca echipament de protecție la caldură și la 
frig în situații critice pentru dotarea echipamentelor de 
salvamontiști.
Este foarte ușoară, dar suficient de rezistentă pentru a 
o folosi la transport în caz de urgență. Ușor de curățat cu 
apă și săpun. Este refortabil.

The blanket can be used in emergencies to equip hos-
pitals and emergency departments as well as a protective 
equipment for heat and cold in critical situations, for the 
endowment of mountain rescue teams.
It is lightweght but also strong enough to be use in a 
emergency transport.

10 0910
IOferă răcire imediată și îndepărtează rapid durerea cauzată 
de lovituri la nivelul țesuturilor moi.
Folosit cu succes pentru îndepărtarea imediată a durerilor 
cauzate de întinderi, entorse și luxații.
● Compoziție: 15-25% Propan, 15-25% Iso-Butan, 45-50% 
Dimetileter

Spray rece

IThe gel provides immediate cooling and effectively re-
lieves pain caused by soft tissues injuries.
Succesfully used for immediate relief of 
pain caused by stretching, cricks and sprains.
● Composition: 15-25% Propane, 15-25% Iso - Butane, 
45-50% dimethylether.

FriscoSpray cold spray

1114
IHematoame, entorse, leziuni, hiper termice și alte cazuri în 
care se cere aplicare de strat rce, cu acțiune analgezică locală
Poate fi folosit imediat - nu necesită congelare prealabilă
Ușor de folosit - doar strângeți, spargeți punga  cu apă din 
interior și agitați pentru activare
● Compoziție: Amestec de săruri nitrogene și apă

Pachet gheață instant

IHematomes, sprains, injuriesm hyper thermals and in 
other cases where it is necesarry applying a cold layer with 
local analgesic.
Can be used immediately - does not requier prior freezing
Easy to use - just tighten, brake the bag of water inside 
and shake to activate
● Composition: mix of nitrogenous salts and water

Instant ice cold pack

36 72
15 x 23 cm

260 gr
13 x 15 cm

105 gr



Sondă uretrală NELATON pentru drenaj

Canulă rectală, corp cilindric, doi ochi laterali 

1228

1375

Urinary NELATON Catheter for Adults, Sterile Rectal, canula, cylindrical body, 2 lateral eyes 

10

500

mărimi/size
CH 06, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

100 buc/pcs
40 cm

CH18 (roșu/red), CH20 (galben/yellow)

CH22 (mov/purple), CH25 (albastru/blue)

Ch28 (verde/green), CH30 (gri/grey)

mărimi/size
CH06, 08, 12
10 buc/pcs

mărimi/size
CH12, 14, 16, 18, 20

10 buc/pcs

mărimi/size
CH24

10 buc/pcs

CH6, 8, 10, 12, 14

CH16, 18

CH20, 22

100 buc / pcs

100 buc/pcs
roșu/red

50

13445

IRadioopacă pentru vizibilitate la razele X, 
vârf deschis cu doi ochi mari laterali, tub 50 cm 
marcat, nepirogenic, netoxic.

Sondă aspirație cu valvă

IRadiopaque for x-ray visibility, open 
top with 2 large laterla eyes, 50 cm tube, 
non-pyrogenic, non-toxic.

Aspiration Catheter with valve

1248

1225

1339

1224

50

50

10

mărimi / size
CH6, 8

50 buc / pcs
120 cm

mărimi / size
CH4, 6, 8, 10, 12

100 buc / pcs

IVârf închis cu 2 ochi, pentru drenaj ușor, tub 50 cm marcat, nepirogenic, netoxic.

ISe folosesc pentru evacuarea urinii din vezică. Sunt formate din tuburi cu 2 capete, unul ajungând în vezică iar celalalt rămânând în exteriror și la care se atașează o pungă colectoare.

ICu vârf drept și plin având găuri laterale. Se poate folosi atât la bărbați cât și la femei 
în timpul / după intervenție chirurgicală sau pentru a determina cantitatea de urină din 
vezica urinară. ISe folosește pentru clismă.

IPentur administrarea medicamentelor și a alimentelor, vizibilitatea la Raze-X de-a 
lungul corpului, atraumatice, corp din PVC

Sondă alimentație, radioopac pentru vizibiliate la raze X

Sondă Foley Uretrală Copii 2 căi

Sondă nazo-gastrică Levin

Sondă Foley Uretrală Adulți 2 căi

IClosed top with 2 eyes, for easier drainage, 50 cm marked tube, non-pyrogenic, 
non-toxic. IFor drug and food administration, X-Ray visibility throughout the body, 

atraumatic PVC body.

Feeding Tube, radiopaque for X-Ray visibility

Urinary Foley Catheter for Children

Levin Naso-Gastric Tubes

Urinary Foley Catheter for Adults

CHIRURGIE

G305 Sonde Aspirație
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STERILE

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE



0154

1280

0660

0766

0155

0830

0727

1229

Mănuși Examinare LATEX - Ușor Pudrate, Albe

Mănuși Examinare Nitril Aloe Vera Nepudrate

Mănuși Examinare NITRIL Albastru Ușor Pudrate

Mănuși Examinare NITRIL Roz Nepudrate

Mănuși Examinare LATEX - Ușor Pudrate, Albe

Mănuși Examinare LATEX Aloe Vera Nepudrate

Mănuși Examinare NITRIL Albastru Nepudrate

Mănuși Examinare NITRIL Negre Nepudrate

Latex Examination Gloves - Light Powder, White

Nitrile Examination Gloves - Aloe Vera Powder Free

Nitrile Examination Gloves - Lighttly Powdered, Blue

Nitrile Examination Gloves - Powder Free, Pink

Vinil Examination Gloves - Light Powder, White

Vinil Examination Gloves - Aloe Vera, Powder Free

Nitrile Examination Gloves - Lightly Powdered, Blue

Nitrile Examination Gloves - Powder Free, Black

10

10

10

10

10

10

10

10

100 buc/pcs
XS, S, M, L

100 buc/pcs
XS, S, M, L

100 buc/pcs
XS, S, M, L

100 buc/pcs
XS, S, M, L

100 buc/pcs
XS, S, M, L

100 buc/pcs
XS, S, M, L

100 buc/pcs
XS, S, M, L

100 buc/pcs
XS, S, M, L

MĂNUȘI PROTECȚIE

G279 Mănuși Examinare Latex / Nitril

36



DEZINFECTANȚI

G143 Dezinfectanți Instrumente
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0916

0911 0918

0234

Dezinfectant KOMBICID

Dezinfectant Instrumente Dezinfectant Suprafețe

Dezinfectant SPRAYACTIV

KOMBICID SURFACE  Disinfectant

LOTIOSEPT Hand and skin disinfectant
LOTIOSEPT Hand and skin disinfectant

SPRAYACTIV Alcohol-based surfaces disinfectant

6

10 12

12

IDezinfectant concentrat pentru suprafețele dispozi-
tivelor medicale, cum ar fi echipamentele OR, scaunele 
stomatologice, aparatura radiologică. Mod de folosire: pul-
verizațo sau ștergeți cu o soluție diluată de 0,5%. Timp de 
reacție 1-2 ore. Componente: 8,0 g clorhid de amoniu, 2,5 
g biguanid, non-ionic, parfum. Microbiologie: ucide bac-
teriile, fungii, HBV și HIV. Toxicitate: LD50 calculat în părți
> 3500 mg/kg ( conform componentelor ).

2 litri concentrat = 400 litri preparați2 litri concentrat = 400 litri preparați

1 litru preparat

2 litri concentrat = 200 litri preparați

IPudră concentrată pentru dezinfectarea și curățarea 
instrumentelor dentare. Se poate folosi și pentru echipa-
mente cu ultrasunete.
Mode folosire: Se pun componetele dentare într-o soluție 
diluată de 2%. Timp de reacție 60 minute. După acest timp, 
clătiți cu apă și uscați.
Componente: 45 gamestec de perborate, percarbonat și 
activator, non-ionice, parfum.
Microbiologie: ucide bacteriile inclusiv m. tuberculoză, 
fungi, hepatita B și virușii AIDS.

IDezinfectant pentru suprafețe dispozitive medicale, cum 
ar fi piese mauale, scaune, scaune stomatologice, apara-
tură radiologică.
Stergeți suprafețele. Timp de reacție 2,5-5 minute
Componente: 27,7 g etanol, 1,8 g 2-propanol, 0,05 g 
bispiridinamin, fără aldehide sau fenoli.
Microbiologie: ucide bacteriile inclusiv m. tuberculoza, 
fungi, hepatita B, hepatita C, vaccinia și virușii AIDS.

ISpray Dezinfectant pentru suprafețe, pentru instrumente medicale, cum ar fi piese man-
uale, scaune stomatologice, aparate radiologice. Nu conțin aldehide și fenoli.
Microbiologie: bactericid, tuberculoid, fungicid, hepatita B și C, HIV. Compoziție în 100 gr: 
43 gr. Etanol, 0,05 gr Clorură de didecildimetil Etanol 43 gr. Mode de folosire: Pulverizați pe 
suprafețe. Timp de reacție 2,5-5 minute.

Concentrated disinfectant for sufraces of medical de-
vices such as OR equipment, dental chairs, radiological 
equipment. Usage: spray or wipe with a diluted solution 
of 0,5%. Acting time: 1-2 hours. Components: 8,0 g am-
monium chlorine, 2,5 g biguanide, non-ionic, perfume. 
Microbiology: kills bacteria, fungi, HBV and HIV. Toxicity: 
LD50 calculated in parts > 3500 mg/kg ( according to the 
components ).

IInstruActiv is a concentrated disinfectant and cleaser for 
medical instruments. It can also be used with ultrasonic 
equipment. Non-corrosive. Pleasant smell. Microbiology: 
Bactericidal, Tuberculocidal, Fungicide ( DGHM ), Tubercu-
locidal ( EN 14563 dirt conditions. ) Effective against hep-
atitis B, hepatitis C, HIV accordin to the RKI methods ( dirt 
conditions ) Ative ingredients in 100 ml: 5.0 g Alkyl-dimeth-
yl-ethyl-N-sulfate - 1. Polyhexamethylenbiguaide-HCI, 1,8 g 
Concospropylendiaminguanide.
Used in the medical field. Place the the instruments in a 
2% dilueted solution. Reaction times 60 minutes ( alterna-
tive use 3% - 30 minutes or 4% - 15 minutes ). In case of a 
visible contamination with protein, a new solution will be 
prepared.

IDisinfectant and concentrated chemical sterilizer for 
instrument, used in the medical field and dentistry. Non 
corrosive. I can also be used with ultrasonic equipment. 
Microbiology: Bactericide ( EN 14561 dirt conditions ), 
Levurocide ( EN 14562 dirt conditions ), Tuberculocidal
(EN 14563 dirt conditions) , Virucidal ( EN 14476 dirt condi-
tions ) . Place the pre-cleaned tools in a dilute solution of 
2%. Remove instruments after 60 minutes, then rinse and 
dry them. Afterwards sterilize them. Active ingredients in 
100 ml: 11 Glutardialdehyde, 6g Formaldehyde.
Disinfectant and cold sterilizer. For 2% disinfections / 1 
hour. 5% ssterilization / 4 hours.
●2 liters - Transparent, slightly blue.

2 liters concentrate = 400 prepared liters2 liters concentrate = 400 prepared liters

1 prepared liter

2 liters concentrate = 200 prepared liters

IUsed in the medical field, industries and laboratories.
Ready to use cleansing gel for hands and skin. Antiseptic 
gel for cleaning and freshening up hands without using 
water or towels. Rapid dry. For hygienic use, place 3 ml on 
your hands or skin, reaction time 30 seconds. Warning! The 
product contains alcohol. Microbiology: bactericidal, fun-
gicidal and and some viruses. Active substances in 100ml: 
70 gr isopropanelm butanediol lanolin, perfume, aqua 
dem.

IDisinfectant for surfaces of medical devices such as hand 
pieces, dental chairs, X-ray equipment.
Clean the surfaces; reaction time 2,5-5 minutes.
Components: 27,7 g ethanol, 1,8g 2-propanol, 0,05 g 
bispiridinamin, no phenols or aldehydes.
Microbiology: kills bacteria including M. tuberculosis, fun-
gi, hepatitis B, hepatitis C, vaccinia and AIDS viruses.

IDisinfectant spray for surfaces, medical instruments, such as hard pieces, dental chairs, 
radiological lamps. Does not contain aldehydes and phenols. Microbiology: bactericidal, 
tuberculoidal, fungicidal, hepatitis B and C, HIV. Composition in 100 gr: 43 gr Ethanol 99% 
0,05 gr Ethanol didecykdimonium chloride 43 gr. Usage: Spray on surfaces. Reaction time 
2,5-5 minutes.

6 0909
IDezinfectant și sterilizant instrumente; folosit în domeniul 
medical, stomatologie. Non coroziv. Se poate folosi și pentru 
echipamente cu ultrasunete. Microbiologie: Bactericid ( EN 
14561 condi’ii murdărie ), Luvurocid ( EN 14562 condiții de 
murdărie ), Tuberculocid ( EN 14563 condiții murdărie ), Virucid 
( EN 14476 condiții murdărie ). Puneți instrumentele, curătate în 
orealabil, în soluție diluată de 2%. Scoateți instrumentele după 
60 min, apoi clătiți-le și uscați-le. Apo se sterilizează. Ingrediente 
active în 100 ml: 11 Glutaraldehidă, 9 g Formaldehidă.
Dezinfectant și sterilizant la rece. Pentru dezinfectare de 2% - 
1 oră. Pentru sterilizare de 5% - 4 ore.
●2 litri  - Transparent, ușor albastru.

Dezinfectant INSTRUDES

INSTRUDES Instrument Disinfectat

0921
IDezinfectant și purificator concentrat chimic pentru in-
strumente medicale. Se poate folosi și pentru echipamente 
cu ultrasunete. Non-coroziv. Miros plăcut. Microbiologie: 
Bactericid, Fungicid ( DGHM), Tuberculocid ( EN 14563 
condiții murdărie ). Eficient împotriva hepatitei B, hepatitei 
C, HIV, potrivit metodelor RKI ( condiții murdărie ). Ingredi-
ente active în 100 ml: 5,0 g alkyl-dimethyl-ethyl-N-sulfat, 
1,0 g Polyhexamethylenbiguanid-HCI, 1,8 g Cocospropyl-
endiminguanidin.
Aplicații în domeniul medical. Se pun instrumentele în-
tr-o soluție diluată 2%. Timp de reacție - 60 minute (folosiți 
alternativ 3% - 30 minute sau 4% - 15 minute. Produsul dil-
uat se poate folosi timp de 7 zile de la preparare, depozitat 
la 15-25 °C. În caz de contaminare vizibilă cu proteine se va 
prepara o nouă soluție.

Dezinfectant INSTRUACTIV

INSTRUACTIV Disinfectant and Instru-
ment Cleanser

6

Violet de gențiană 1% Albastru de metilen
Gentian violet 1% Methylen blue

25 251703 1702

antiseptic, dezinfectant și analgezic
antiseptic, disinfectant and analgesic

antiseptic, dezinfectant și analgezic
antiseptic, disinfectant and analgesic

25 g 25 g



I Pentru dezinfecția igienică a mâinilor înainte și după intervenții chirurgicale, înainte de injecții, vaccinări, înainte de perfuzii și transfuzii, pen-
tru dezinfecția postoperatorie a plăgilor, a tegumentelor personalului din industria farmaceutică și cosmetică, a mâinilor elevilor și salariaților, 
a mâinilor persoanelor aflate în deplasare.
Are dublu efect: dezinfectant și antiseptic. Pentru dezinfecția igienică a mâinilor se recomandă 3 ml timp de un minut, iar pentru dezinfecția 
chirurgicală mâinilor se recomandă 5 ml timp de 2.5 minute; procedura se repetă de două ori.
● Bactericid ( 3 ml nediluat, 30 sec ), Fungicid ( 5 min ), Virucid ( 1 min ), Mycobactericid și tuberculocid ( 1 min ), dezinfectant chirurgical 
( 3 ml nediluat timp de 90 de secunde de două ori ).

I Curățarea, dezinfectarea și dezodorizarea instrumentarului din inox și a suprafețelor din sticlă, gresie, faianță, tacâmuri.
Are dublu efect: dezinfectează și curăță simultan. Concentratul se diluează în apă.
● Bactericid ( 0.25% la 5 min ), Fungicid ( 1% la 15 min ), Virucid ( 0.25% la 60 min, Microbactericid și Tuberculocid ( 2% la 15, respectiv 90 min )

I Pentru mâini și tegumente prestisept, un litru preparat. 
Are rol dublu de spălare și dezinfectare a tegumentelor. Nu provoacă iritații datorită emolienților din conținut. Nu conține clor, iod, fenli, 
alheide sau alți iritanți pentru piele.
● Didecyldimethylammonium chloride 1.5% , Quaternary ammonium compounds benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides 1 %,  Monohydro 
chloride Polyhexamethylene biguanide 0,6%, tensioactivi non-ionicii tensioactivi amphoteri, glicerina, alcooli. 

I Curătarea, dezinfectarea și dezodorizarea instrumentarului din inox și a suprafețelor din sticlă, porțelan, gresie, faianță, tacâmuri.
Are dublu efect: dezinfectează și curăță simultan. Concentratul se diluează în apă.
● Bactericid ( 0.25% la 5 min ), Fungicid ( 1% la 15 min ), Virucid ( 0.25% la 60 min), Microbatericid și Tuberculocid ( 2% la 15, respectiv 90 min ).

Dezinfectant și Antispetic - mâini și tegumente, 1L preparat

Săpun Lichid dezinfectant și antiseptic

Detergent nespumant suprafețe, inodor-incolor 1L concentrat

Detergent dezinfectant suprafețe, dezodorizant spumant, 1 L concentrat

I For hygenical desinfection of the hands before and after surgical interventions, before and after injections, baccines, before perfusions and 
transfusions, for postoperative desinfection of wounds, pharmaceutical and cosmetics personnel’s skin, pupils’ and employees’ hands, the hands 
of people on the move. 
 Has double effect: desinfectant and antiseptic. For hygenic desinfecting of the hands, it is recommended 3 ml for one minute and for surgical 
desinfecting of the hands it is recommended 5 ml for 2.5 minutes; the procedure is repeted two times.
● Bactericidal ( 3 ml undiluted, 30 sec ), Fungicide ( 5 min ), Virucidal ( 1 ml ), Mycobactericid and tuberculocidal ( 1 min ), surgical disinfectant 
( 3 ml undilueted for 90 seconds twice ).

I Cleaning, desinfecting and deodoring stainless steel tools and glass surfaces, porcelain, stoneware, earthnware, cutlery.
 Has double effect: desinfects and cleans at the same time. The concentrate is diluted in water.
● Bactericidal ( 0.25% at 5 min ), Fungicide ( 1% at 15 min ), Virucidal ( 0.25% at 60 min), Microbactericid and tuberculocidal ( 2% at 15 and 90 min).

I For hands and teguments prestisept, one liter ready to use.
 It has a dual role of cleaning and disinfection of the hands. It doesn’t cause irritation due to the emolients. It doesn’t contain chlorine, iodine, 
phenol, alheide or other skin irritants.
● Keep out of the reach of children. The product is stable for 3 years from the date written on the packaging. Store the product away from light 
and heat sources.

I Cleaning, desinfecting and deodoring stainless steel tools and glass surfaces, porcelain, stoneware, earthware, cutlery.
 Has double effect: desinfects and cleans at the same time. The concentrate is diluted in water.
● Bactericidal (0.25% at 5 min ), Fungicide ( 1% at 15 min ), Virucidal ( 0.25% at 60 min ), Microbactericid and tuberculocidal ( 2% at 15 and 90 min).

Disinfectant for hands and teguments, 1L ready to use

Liquid Soap Disinfectant

Detergent and disinfectant for surfaces, no-foam, colorless, odourless - 1L concentrate = 125 L

Detergent and  disinfectant for surfaces, dezodorizant with foam - 1L concentrate = 400L ready for use

0293

1773

1126

1144

20

15

15

15

DEZINFECTANȚI

G147 Dezinfectanți pentru Mâini și Tegumente

G125 Detergent cu Dezinfectare pentru Suprafețe

38



I Dezinfecția instrumentarului medical, chirurgical, stomatologic și de diagnostic, prin imersie la temperatura ambiantă. Dezinfecția su-
prafețelor din sălile de operație, cabinete medicale.
Are dublu efect: dezinfectează și curăță simultan
Concentratul se diluează în apă
Instrumentarul curățat de resturi organice se imersează în soluția de lucru.
● 25 ml în 10 L apă: Bactericid și Fungicid ( 0.25% la 15 min )
● 50 ml în 10 L apă: Virucid ( 0.5% la 60 min )
● 100 ml in 10 L apă: Microbactericid și Tuberculocid ( 1% la 15 min )

I Dezinfecția și spălarea suprafețelor ( pardoselii, mese, pereți, blocuri operatorii, instrumentar medical, săli de sport, vestiare, spații pentru 
producția și desfacerea produselor alimentare, a instalațiilor care necesită dezinfecția prin stergere sau pulverizare.
Are dublu efect: dezinfectează și curăță simultan
Concentratul se dilueaza în apo
Norma de aplicare pe mp este de 40 ml soluție de lucru prin pulverizare.
● Bactericid( 0.25% la 5 min), Fungicid ( 0.25%), Virucid ( 0.25% la 60 min (Human Herpes Virus1)), Microbactericid și Tuberculocid ( 2% la 15 , 
respectiv 90 min ) 

I Pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor ( pardoseli, mese, pereți, tapițerii)
Are dublu efect: dezinfectează și curăță simultan
Se aplică cu spray-ul direct pe suprafață și se lasă să se usuce
Nu necesită clătire.
● Bactericid ( 5 min ), Funcigic ( 5 min )

I Dezinfectant pentru spații private și zone de sănătate publică, folosit la dezinfecția suprafețelor și obiectelor contaminate: pardoseli, labora-
toare, bureți, lenjerie, vase, ustensile de laborator, grupuri sanitare , apă de fântână și de piscină.
1 tabletă se diluează în 5 L sau 3 L de apă, în funcție de efectul dorit.
Greutate tabletă: 3,4 g ( 200 tablete )
O tabletă eliberează 1,5 gr clor activ
● 1 tabletă la 5 L de apă: Efect Bactericid ( 5 min ), Fungicid ( 5 min ), Microbactericid și Tuberculocid ( 60 min )
● 1 tabletă la 3 L de apă: Virucid ( 60 min ), Sporicid 

Dezinfectant la rece- Instumente 1L concentrat = 200 litri preparați

Dezinfectant Suprafețe, spălare ș i dezinfecție, 1L concentrat = 400 litri preparat

Dezinfectant Suprafețe, flacon cu spray, 1L

Pompă
dozaj pentru
flacon 1 litru
Dosage pump for 1 
liter flacons

Dezinfectant Clorigen 1 tabletă = 5 litri soluție

I Desinfection of medical tools, surgical tools, dental tools and diagnostic tools by immersion at an ambient temperature. Desinfection of opera-
tion rooms surfaces, medical cabinets.
 Has double effect: desinfects and cleans at the same time
The concentrate is diluted in water
The tools cleaned of organic left overs its immersed in the solution
● 25 ml in 10 L water: bactericide and fungicide ( 0.25% at 15 min)
● 50 ml in 10 L water: Virucidal ( 0.5% at 60 min )
● 100 ml in 10 L water: Microbactericid and tuberculocidal ( 1% in 15 min )

I Desinfecting and washings surfaces ( floors, table, walls ) operating themselves, medical tools, gyms, locker rooms, spaces for food products 
production and selling, installations that require desinfecting by whiping or spraying.
 Has double effect: desinfects and cleans at the same time. The concentrate is diluted in water. to be applied 40 ml of solution on m2 by spraying.
● Bactericidal ( 0.25% at 5 min ), Fungicide ( 0.25% at 5 min ), Virucidal ( 0.25% at 60 min ( Human Herpes Virus1)), Microbactericid and tubercu-
locidal ( 2% at 15  and 90 min ).

I For cleaning and desinfecting surfaces ( floor, tables, walls, upholestery )
Has duble effect: desinfects an cleans  in the same time
It is applied with the spray directly on the surface and let to dry.
Does not require rinse.
● Bacateridical ( 5 min ), Fungicide ( 5 min ).

I Desinfectant for private spaces and public health areas used fo disinfecting contaminated surfaces and objects: floors, laboratories, sponges, 
underwear, dishes, laboratory tools, batchroom, fountains water and pool water.
 1 tablet is diluted in 5L or 3L of water, depending on the desired effect
Weight: 3,4 g ( 200 tablets )
One tablet releases 1.5 g of active chlorine
● One tablet at 5 L of water: Bactericidal effect ( 5 min ), Fungicidal ( 5 min ), Microbactericidal and Tuberculocidal ( 60 min )
● One tablet tablet at 3 L of water: Virucidal ( 60 min ), Sporicidal

Instruments disinfectant and cold sterilizer 1L concentrate = 200L ready to use

Surface disinfectant and cleaner, 1L concentreate = 400 liters and ready to use

Surface disinfectant  spray, 1 L for the use

Disinfectant with Activ Chlorine 1 tablet = 5 solution

0292

0290

0291

0235

0097

15

15

15

12

20

50 tablete/tablets 200 tablete/tablets

DEZINFECTANȚI

G153 Dezinfectant pentru Instrumente

G125 Dezinfectanți Suprafețe
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60 x 100 mm

75 x 250 mm

90 x 250 mm

 150 x 250 mm

190 x 330 mm

200 x 400 mm

250 x 400 mm

50 mm x 200 m

75 mm x 200 m

100 mm x 200 m

 150 mm x 200 m

200 mm x 200 m

250 mm x 200 m

300 mm x 200 m

350 mm x 200 m

400 mm x 200 m

75 x 25 mm x 100 m

100 x 55 mm x 100 m

150 x 55 mm x 100 m

 200 x 60 mm x 100 m

100 buc/pcs
TS EN868-5 / EN ISO 1

Pungi autosigilante sterilizare indicator Autoclav/EO

Rolă pungi sterilizare, Autoclav/EO

Rola cu PLIU Sterilizare, autoclav/EO

Self-sealed Pouches, Steam/EO sterilization indicator

Flat Reels, Steam/EO sterilization indicator

Gussetted Reels, Steam/EO sterilization indicator

40

16

8

40

8

6

30

8

4

20

4

4

20

4

10

2

2

10

2

2

0621

0244

1076

IHârtie de tip craft ( 60 g/ m2 ) în partea inferioară peste care este lipit un film transparent copolimer, format din 5 straturi. Forța medie de rezistență: 3N 

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
Toate dispozitivele medicale și materialele care urmează a fi sterilizate trebuie curățate și dezinfectate, înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat.
Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în cutii metalice perforate este de 24 de ore de la sterilizare, cu condiția menținerii cutiilor închise.
All medical devices and the materials to be sterilized must be disinfected and cleaned before being subjected to a standardized sterilization process.
The products will remain sterile in the perforated metalic boxes 24 hours from sterilization on condition to maintain the boxes closed.

IKraft paper type ( 60 g/m2 ) in the inferior side on which a five-layer copolymer transparent film is glued. Average resistance force: 3N

STERILIZARE

G155 Pungi Sterilizare

40



50 0124

Testul Bowie-Dick trebuie utilizat:
• zilnic, dacă la autoclavă se sterilizează textile
• cel puțin o dată pe săptămână, la autoclavele care sterilizează instrumente
• după fiecare reparație a autoclavei

ISe folosește în autoclavul cu aburi pentru programele bowie and Dick, la testarea penetrării 
aburului în sterilizator cu descărcare dinamică de aer.
Se bagă în autoclav, se dă drumul la aparat. Testul este cel albastru, înfășurat în foi de 
hârtie ( pus la mijloc ). Daca se face sterilizarea, testul își schimbă culoarea din albastru 
în verde închis, în timpul fazei de difuzie dintr-un ciclu de sterilizare. Dacă sterilizarea nu 
este suficientă - rămâne albastru. Testul oferă o confirmare vizibilă a detectării prezenței 
aerului rezidual ( se pune între hartii ca să se vadă cât de bine pătrunde sterilizarea până 
în test), în urma unei monitorizări zilnice pentru 3.5 minute, la 134°C - 137°C. Nu trebuie 
să intre în contact cu lichidul.
● 1 test, Material: testul este din hârtie crep, fiind pus între foi de hârtie.

Teste Bowie & Dick pentru testare Autoclav

IBowie-Dick test must be used:
• daily, if the autoclave will be used for sterilization of textiles
• at least once a week, for the autoclaves which sterilize instruments
• after every restoration

IUse the steam autoclave for Bowie and dick programs for the testing of the penetration 
of the steam sterilizer with dinamic air discharge.
Put the test into autoclav and turn on the device. The test is blue, wrapped in sheets 
of paper ( put in the middle ). If sterilization is done properly, the color changes from 
blue to dark green during the diffusion phase of sterilization cycle. If the sterilization is 
not proper-remains blue. The test detects the presence of residual air ( is put between 
sheets to see how well the sterilization penetrates the test ) after a daily monitoring for 
3.5 minutes at 134°C - 137°C. Should not come into contact with the liquid.
● 1 test Material: the test is made from crepe paper, being placed between sheets of 
paper.

Bowie & Dick Autoclave Test Pack for pre-vacuum steam 
sterilizers

100

2

4

10

100561

0561

0112

0106

19 mm x 50 m
autoadeziv/adhesive

19 mm x 50 m
autoadeziv/adhesive

100 x 100 cm, autoclav/EO, 250 buc / cutie

120 x 120 cm, autoclav/EO, 125 buc / cutie

19 mm x 50 m
autoadeziv/adhesive

ISterilizarea este evidențiată prin schimbarea culorii dungilor din roz în maro. Sterilizarea 
se realizează la temperaturi între 121° - 134° C

IHârtie rezistentă recomandată pentru împachetarea materialului moale și a coșurilor cu 
instrumente în vederea sterilizării
Culori rezistente la procesul de sterilizare, fără solvent. Hârtia de împachetat este de 
unică folosință.

ISterilizarea este evidențiată prin schimbarea culorii dungilor din roșu în galben. Sterilizarea 
se realizează la temperaturi între 121° - 134° C.

Indicator sterilizare aburi, Autoclav

Hârtie Creponată pentru sterilizare

Indicator sterilizare Formaldehidav

Indicaator sterilizare EO ( Etilen Oxid )

ISterilization is highlighted by shifting of the stripes from pink to brown. Sterilization is 
accomplished at temperatures betwwen 121° - 134° Celsius.

IResistant paper recommended for packing soft material and basket tools for steril-
ization.
Resistant colors to the sterilization process, without solvent. Disposable wrapping 
paper.

ISterilization is  highlighted by shifting of the stripes from red to yellow. Sterilization is 
accomplished at temperatures between 121° and 134° Celsius.

Sterilization Testing Adhesive Tape for steam

Sterilization Crepe Paper for autoclave/EO

Formaldehyde Sterilization Tape

Sterilization Testing Adhesive Tape for EO (Ethilen Oxid)

STERILIZARE

G128 Indicatori de Sterilizare

G132 Indicatori de Testare Bowie & Dick

41

3 1784Indicator biologic pentru controlul eficienței sterilizării în autoclav

Biological indicator for autoclave sterilization efficency control
I Conține spori bacterieni viabili de Geobacillus Stearothermophilus

11 mm diametrul / diameter

I containing viable bacteriene spores of Geobacillus Stearothermophilus 



Pungi nylon sterilizare Pupinel Rolă pungi nylon sterilizare Pupinel
Self-sealing Nylon Pouches for Poupinel, Dry Heat Sterilization Flat Reels for Poupinel, Dry Heat Sterilization

0853 0874

STERILIZARE

G155 Pungi Sterilizare
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48

12 12

0547

18 mm x 50 m
autoadeziv/adhesive
rolă bandă/rool band

102 x 254 mm

76 x 254 mm

100 buc / pcs

51 x 254 mm

50 mm x 30.5 m 76 mm x 30.5 m

Lăsați instrumentele să se usuce complet
Leave the tools to completly dry

102 mm x 30.5 m

ISterilizarea este evidențiată prin schimbarea culorii de pe indicator din verde în maro 
închis/negru, după expunerea la sterilizarea cu căldură uscată. Sterilizarea se realizează la 
160°C/120 min, 170°C/60 min, 180°C/30 min.
Liniile sunt în diagonală - cu un spațiu de 11 mm între ele și grosime de 3mm. Benzile 
sunt versatile și aderă pe orice tip de împachetare.

Indicator chimic pentru verificarea
sterilizării în pupinel

ISterilization is highlighted by shifting of the colors from the indicator from green to 
brown after exposing to dry heat sterilization. Sterilization is accomplished at a 
temperature of 160°C/120 min, 170°C/60 min, 180°C/30 min.
Diagonal lines with a spacing of 11 mm and 3 mm thickness. Special adhesive formulated 
to withstand high temperature and humidity ensure excellent bond to paper, plastic, 
nonwovens, board, metal, glass and linen.

Chemical sterilization testing adhesive tape for dry heat

5
5 1166

1543

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 48
Toate dispozitivele medicale și materialele care urmează a fi sterilizate trebuie curățate și dezinfectate, înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat.
Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în cutii metalice perforate este de 24 de ore de la sterilizare, cu condiția menținerii cutiilor închise.
ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 79. - (1)
Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în cutii metalice perforate este de 24 de ore de sterilizare, cu condiția menținerii cutiilor închise.
All medical devices and the materials to be sterilized must be disinfected and cleaned before being subjected to a standardized sterilization process.
The products will remain sterile in the perforated metalic boxes 24 hours from sterilization on condition to maintain the boxes closed.

ATENȚIE!!! - Nu introduceți în pungă instrumentele ude sau apă. Imiditatea instrumentelor duce la arderea și explozia ambalajului! Timpul și temperatura optimă pentru sterilizare la căldură uscată este 160 °C (320 °F) 
timp de 2 ore sau 170 °C(340 °F) timp de o oră.
ATTENTION!!! - Do not put in the bag wet instruments or water. Humidity of the instruments leads to the burning and explosion of the packaging. The proper time for Dry-Heat sterilization is 160 C(320 F) for 2 hours or 
170 °C(340 °F) for 1 hour.
ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 48
Toate dispozitivele medicale și materialele care urmează a fi sterilizate trebuie curățate și dezinfectate, înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat.
Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în cutii metalice perforate este de 24 de ore de la sterilizare, cu condiția menținerii cutiilor închise.
ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 79. - (1)
Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în cutii metalice perforate este de 24 de ore de sterilizare, cu condiția menținerii cutiilor închise.

Oțel inoxidabil. Grad ridicat de duritate. Fiind produsă din inox (conține cel puțin 11% crom ), cutia este rezistentă la coroziune și la căldură/înghet
Cutii instrumentar INOX

Stainless steel. High hardness. Being produce by steel ( contains at least 11% chrom ) the box is corrosion, heat/freeze resistant.
Instruments Stainless Steel Boxes

17 x 10 x 3 cm

20 x 10 x 4 cm

26 x 15 x 5 cm

18 x 8 x 4 cm

20 x 10 x 4 cm

30 x 15 x 6 cm

34 x 15 x 6 cm

40 x 15 x 6 cm



Tăviță Renală Inox

Casoletă Inox

Tăvițe unică folosință nervurate Tăvi inox

Cutiuță Inox

Cutie Freze și Ace

Kidney Tray - Stainless Steel

Stainless Steel Drums

Disposable trays with ribbed bottom Steel Tray

Gallipot Small Size

Box for cutters and needles

1256

1264

0948

1262

1160

10

10

4

10

10

35 cm
1 buc/pcs

25 cm
1 buc/pcs

20 cm
1 buc/pcs

8 x 8 cm

10 x 10 cm

12 x 12 cm

16 x 16 cm

15 cm
1 buc/pcs

4 cm
diametru / diameter

5 x 2 x 1 cm

9 x 4 x 2 cm

mare / large
284 x 183 x 17 mm

100 buc / pcs

mică / small
190 x 150 x 17 mm

100 buc / pcs

STERILIZARE

G137 Tăvițe Medicale

43

Tăviță renală din carton
Cardboard Kidney Tray - for single use

1 1452-300

25 x 14 x 4.5 cm
700 ml

gri/grey
300 buc/pcs

de unică folosință/for single use

5 1604

30 x 20 x 2.8 cm

34 x 20 x 6 cm

40 x 30 x 2.8 cm

45 x 30 x 2.8 cm

45 x 35 x 2.8 cm



INSTRUMENTAR

G052 Foarfeci și Pense din Inox

44

Pensă Mosquito

PRIMA Pensă Kocher dreaptă cu cioc

Foarfecă Iris

Port ac Mathieu

Port ac Mayo Hegar drept

Foarfecă cu vârf bont

Foarfecă Castroviejo

Port ac Castroviejo

Mosquită Plier

Prima Kocher forceps

Iris scissor

Mathieu needle holder

Needle holder Hegar straight

Surgical scissor, straight, with blunt end

Castraviejo scissor

Castraviejo needle holder

10

10

10

10

10

10

10

10

1257

1431

1258

1261

1266

1438

1259

1260

pentru acele de sutură
for suture needles

14 cm

16.5 cm

14 cm

18 cm

12 cm

12 cm

14 cm



10

10

10

10

101775

1778

1780

1779

1776

9,5 cm
inox / stainless steel

1 buc / pc

18,5 cm
inox / stainless steel

1 buc / pcs

15,5 cm
inox / stainless steel

1 buc / pcs

9,5 cm
inox / stainless steel

1 buc / pcs

12,5 cm
1 buc / pc

Clemă pentru prinderea câpurilor operatorii

Pensă hemostatică Paen

Forceps Adson

Foarfecă Olsan pentru fire de sutură

Port ac OLSEN-HEGAR cu foarfece pentru suturi
Clips for steril surgical drapes

Paen Forceps Mosquito

Adson Forceps

Olsan scissors for sutures

Needle holder OLSEN-HEGAR

INSTRUMENTAR

G052 Foarfeci și Pense din Inox

G128 Indicatori & Accesorii Sterilizare

45

10 1540

diamentrul 30 mm / diameter 30 mm
lungime 60 mm / length 60 mm

inox / stainless steel

Ciocanel pentru ortopedie
Orthopedic hammer

dimensiune / dimension
43 x 34 x 25mm

3 1781Sigilator pungi

Feeding tube for children
I lățime utilă maximă 25 cm, inox, înălțime lipitură 1 cm

I for sterile bags util sealing width 25 cm, stainless steel, sealing high 1 cm

100 buc/pcs

10Dopuri de cauciuc pentru obturarea seringilor
Rubber stopper syringe caps

1617



20 20 20

2020

20

1581 1582 1583

15781579

1580
I din aluminiu cu mișcare pas cu pas.

I aluminium with step by stemp motion.

1 buc / pc 1 buc / pc

pliabil / foldable

1 buc / pc
1 buc / pc

1 buc / pc

Scaun de baie cu spătar Cărucior cu rotile Scaun toaletă pliabil

Baston reglabilCârjă cu sprijin pe cot

Cadru de mișcare pliabil

Rectangular bath seat with backrest Wheelchair Foldable toilet commode with WC

Walking stick adjustable, T-handleCrutch with elbow support
Folding walking frame

ÎNGRIJIRE PACIENT

G328 Ingrijire Persoane Imobilizate

46

G108 Scutece & Cearceafuri Incontinenta Adulti

Cearceafuri Incontinență Adulți Scutece Incontinență Adulți
Incontinence Fluff Under Pads Adult diaper, anti- bacterial absorbant polymer layers

10

6

6

4

10

10

10

10

0901 0903

40 x 60 cm ( 30 buc / pcs )

60 x 60 cm ( 30 buc / pcs )

60 x 90 cm ( 30 buc / pcs )

90 x 180 cm ( 15 buc / pcs )

M

L

XL

10 buc / pcs



ÎNGRIJIRE PACIENT
47

Urinar bărbați

Ploscă din carton, de unică folosință

Urinar femei

Urinar din carton, de unică folosință

Suport urinar pentru ploască din cartom

Ploscă Medicală pentru pacienții imobilizați la pat

Urinary container for men

Disposable cardboard medical flask for bedridden patients

Urinary container for women

Disposable cardboard urinary container for men

Support for cardboard medical flask

Medical Flask for bedridden pacients

60

120

60

150

120

20

1328-MAN

1473

1328-FEM

1474-MAN

1518

1327

1 buc / pc

0.75 litri / liters

1 buc / pc

1 litri / liters

1 buc / pc

1.7 litri / liters

1 buc / pc

2 litri / liters

1 buc / pc

1 litri / liters

1 buc / pc

1.7 litri / liters

4

4

4 1534

1526

1539

1 litru / liter
inox / stainless steel

2 litri / liters
inox / stainless steel

I pentru pacineți imobilizați

I for bedridden patients

0,7 litri / liters
inox / stainless steel

1 buc / pc1 buc / pc 1 buc / pc

Urinar bărbați

Ploscă medicală

Urinar femei
Urinary container for men

Medical bedpan
Urinary container for women

G300 Ploscă și Urinar



RECOLTARE LABORATOR

G126 Recipienți Deșeuri Infecțioase

G125 Cutii de Carton și Saci Deșeuri Infecțioase

48

10 1611Pungă pentru vomă cu pad din gel
Vommit bag equipped with super absorbent pad

20 buc / cutie
20 pcs. / box

21

18

10

Pungă igienică pentru bărbați

Pungă igienică pentru vasul de toaletă

Saci autoclavabili pentru deșeuri medicale

Male urinal bag

Toilet bowl bag

Garbage bags for medical waste

1790

1791

1412

20 buc / pcs
1 cutie / box

20 buc / pcs
1 cutie / box

I cu pad absorbant ce transformă urina în gel

I cu pad absorbant

I sac transparent autoclavabil cu semn Biohazard, rezistent la 134 °C

30 x 60 cm, 27 litri

40 x 75 cm, 45 litri

60 x 75 cm, 68 litri

 75 x 90 cm, 100 litri

I with super absorbent pad, turns urine into gel and locks bad odors

I with super absorbent pad

I transparent autoclavable bag with Biohazard sign, resistent at 134 °C

25

20

20

100

25 buc / 25 pcs
ac / needle 21Gx 1½”

25 buc/set
25 pcs/set

10 litri/liters

20 litri/liters

40 litri/liters

10 litri ● liters

20 litri ● liters

40 litri ● liters

120 litri ● liters

I Pentru depozitarea deșeurilor infecțioase neîntepătoare ( vată, ceară de epilat folosită
fașe și maști de unică folosință ) - inscripționate “pericol

I Pentru depozitarea deșeurilor infecțioase neînțepătoare ( vată, ceară de epilat folosită 
fașe si măști de unică folosință )

Cutii deșeuri infecțioase Saci deșeuri infecțioase

I For storing not stinging infectious wastes ( wool, used wax, bandage, disposable 
masks ) - labeled “biohazard”

I For storing not stinging infectious wastes ( wool, used wax, bandage, disposable masks)

Cremation boxes for medical waster Yellow bag with “Biological Hazard” sign

0255 0638

45

29 20

80

154

Recipient plastic deșeuri înțepătoare tăioase
Plastic container for sharp stinging waste

0162

5 litri/liters

7 litri/liters 12 litri/liters

3 litri/liters

1 litru/liter



APARATURĂ EXAMINARE

G109 Controlul Temperaturii

G110 Controlul Tensiunii & Pulsului

G111 Controlul Glicemiei

49

50

24

3636 36

100

48

Stetoscop Sprague-Rappaport cu 2 Diafragme

Tensiometru Electronic de braț

Termometru Digital

Stetoscop Dual Head

Tensiometru Manual de braț cu manometru

Termometru Digital Termometru Digital

Stethoscope Sprague-Rappaport with 2 Diaphragms

Electronic Blood Pressure Unit with bag

Digital Thermometer

Stethoscope Dual Head

Manual Blood Pressure Unit for upper arm with bag

Digital Thermometer Digital Thermometer

0857

0862

1116-FLX1116-STD 1116-EAR

0856

0858

cu varf standard
with standard tip

cu varf flexibil
with flexible tip

cu inflaroșu
with inflared

fără stetoscop
without stethoscope

display digital cu baterii
digital display with battery

24Teste Glicemie cu dispozitiv de calibrare
Blood Glucose Test Strips with calibrating device

0868

086724

I10 teste glicemie, soluție de control, dispozitiv de înțepat, 10 lanțete, ghid de 
refeinâă, jurnal, geantă.

Glucometru 0.1 ml  sânge, husă, rezultate în 5 secunde

I10 test strips, control solution, lancing device, 10 lancets, reference guide, logbook, 
carrting bag.

Glucose Monitoring System, 0.1 ml blood, 5 seconds results



0926 0935200 500

ISe introduce deschizatorul între dinții victimei și prin răsucire se forțează deschiderea gurii IDe unică folosință, cu valva din PVC anti-retur și foaie de protecție facială din PVC, ne-
toxică

Deschizător de gură din material plastic Spirală Dispozitiv respirație gură la gură

IInsert the opener between the victim’s teeth and by twisting you force the mouth to 
open IDisposable, PVC valve; Nonreturn and PVC facial protection sheet, non-toxic.

Emergency Mouth Opener ( oral screw )
First Aid Mouth to mouth resuscitation mask

PRIM AJUTOR

G095 Prim Ajutor Resuscitare

G297 Pipe Berman & Gaudel

50

250

200

250

250

200

250

200

200

100

000 - 40 mm - roz/pink

00 - 50 mm, albastru/blue

 0 - 60 mm, negru/blue

1 - 70 mm, alb/white

2 - 80 mm, verde/green

3 - 90 mm, galben/yellow

4 - 100 mm, roșu/red

5 - 110 mm, bleu/azure

6 - 120 mm, portocaliu/orange

1321
IPipa Guedel poate fi folosită la orice pacient inconștient, rolul ei fiind menținerea liberă a căilor aeriene superioare. Pipa de mărime corespunzătoare și corect introdusă va apăsa baza 
limbii împiedicând căderea acesteia în spate, spre faringele posterior.

Pipă tip Guedel -polietilenă semirigidă

IThe Guedel airway can be used on any unconscious patient, its role being to maintain open the upper airway. A correctly inserted airway of an appropriate size will press the base 
of the tongue, this preventing it to fall back towards the posterior wall of the pharynx.

Guedel type Oral Airway - semi-rigid polyethylene

1504

1226

IPipa Berman poate fi folosită la orice pacient inconștient, rolul ei fiind menținerea 
liberă a căilor aeriene superioare. Pipa de mărime corespunzătoare și corect introdusă 
va apasa baza limbii împiedicând căderea acesteia în spate, spre faringele posterior.

I2.5 m, fără latex

Pipă tip Berman - polietilenă rigidă

Canule nazale pentru administrarea oxigenului
IOral Airway can be used to any unconcious patient, its role being to maintain open 
upper airawy. An appropriate size and correctly inserted pope will pres the tongue 
preventing tongue falling back onto the posterior wall of the pharyx. I2.5 m, latex free

Berman type Oral Airway

Nasal cannula for oxygen supplying, latex free

200

100

100

100

100

100

100

100

100

“000”, 40 mm

“00”, 50 mm

“0”, 60 mm

“1”, 70 mm

“2”, 80 mm

“3”, 90 mm

“4”, 100 mm

“5”, 110 mm

10 buc / pcs



PRIM AJUTOR

G284 Spirometrie Piese de Gură

G122 Terapie cu Oxigen

51

100

100

22

2

Mască Oxigen simplă cu tub 20.5 cm

Mască Oxigen simpla cu tub 22,5 cm

Regulator de presiune cu manometruButelie de oxigen medical reîncărcabilă

Mască de oxigen cu tub anti-îndoire de 2 m

Oxygen Mask with 20.5 cm tube

Oxygen Mask with 22.5 cm tube

Flow regulator with manometer for oxygenEmpty medical oxygen bottle rechargeable

Oxygen mask with anticrush tube 2 m

1124-COP

1124-ADT

07631404

1417

D26,2 - 28 mm, pentru / for BTL, Sibe
D28-30 mm, pentru / for MIR, Vitalou, Micromedical
D3-27 mm, pentru / for Fukuda Saygo,   Medical Graphics
D4.2-26, pentru / fof  Fukuda Denshi, Sorin LifeWatch
D25.4-26.8 mm, pentru / for Koko Legend
D30.3-33, pentru / for Sensormedics. Miocard.

VBMax30 pentru Micromedical, VitalGraph, Mir, dimensiuni: int  27/27.5, ext 30/30
VBMax33 pentru Cosmed, Customed, dimensiuni: int 27/29.5, ext 30/32.8

VBMax35 pentru Sensormedics, BTL, dimensiuni int 27/30.5, ext 30/32
VBMax48 pentru Lolo Legend, dimensiuni: int 27/45.

1 buc / pc

1 buc / pc

1 buc / pc

1 litru / liter

1 buc / pc

pentru adulți / for adults

pentru copii / for children

1 buc / pc

1310 1315500 500

IUnică folosință, carton, ambalate individual
Piesă bucală spirometrie Filtru bacterian viral spirometru

IDisposable, cardboard, individually wrapped
Spirometry mouthpiece

Bacterial Viral Filter for spirometry



10

10

1010

10

PRIM AJUTOR
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1509

1532-ADT

1532-COP1532-NN

1508

Cu spumă 1 mm, cu reductor de tensiune, 2 bucăți/pungă de aluminiu

IDe unică folosință, în pungă plastic, 1 set
Prevăzut cu tub oxigen 200cm, mască oxigen nr.5 și sac rezervor capacitate 1600 ml

IDe unică folosință, în pungă plastic, 1 set
Prevăzut cu tub oxigen 200cm, mască oxigen nr.2 și sac rezervor capacitate 1600 ml

IDe unică folosință, în pungă plastic, 1 set
Prevăzut cu tub oxigen 200cm, mască oxigen nr.1 și sac rezervor capacitate 280 ml

Electrozi pentru defibrilator

Defibrillation electrodes

Balon de resuscitare din PVC pentru adulți

Balon de resuscitare din PVC pentru copiiBalon de resuscitare din PVC pentru nou-născuți

With 1 mm foam, with energy reducer, 2 pieces/aluminium bag.

IWith 1 mm foam, with energy reducer, 2 pieces/aluminium bag.
Equipped with oxygen tube 200 cm, oxygen mask no. 5 and reservoir bag capacity 
1600 ml

I Disposable, in plastic bag, 1 set
Equipped with oxygen tube 200 cm, oxygen mask no. 2 and reservoir bag capacity 
1600 ml

I Disposable, in plastic bag, 1 set
Equipped with oxygen tube 200 cm, oxygen mask no. 1 and reservoir bag capacity 
280 ml

Manual resuscitator made of PVC, for adults

Manual Resuscitation made of PVC, for childrenManual Resuscitation made of PVC, for infants

copii / children

105 x 110 mm

adulți / adults

105 x 155 mm

15065

ITargă medicală pliabilă utilizată în special în spitale, ambulanțe, sport, pentru transportul persoanelor rănite sau pacienților. Realizată din materiale ușoare și rezistente.
Targă pliabilă cu 2 roți

IMedical foldable stretcher used mainly in hospitals, ambulances, sport, for transporting injured people or patients. Made of lightweight and durable materials.
Folding strecher With 2 wheels

G098 Truse Sanitare pentru Locul de Muncă

G003 Resuscitare

185 x 50 x 18 cm

marcaj CE / CE mark

1 buc/ pc



14511450-S120/S0501450-F118/F059

1450-T50/T25 1450-6P35

spray 120 mlspray 118 ml

75 x 100 mm, 10 buc/pcs

spray 50 mlspray 59 ml
10 x 10 cm

tub 50 g

pentru arsuri
relieve burn gel 20 x 20 cm

tub 25 g

plic 3.5 g

Compresă impregnată cu gel

Gel calmant pentru arusi

Gel calmant pentru arsuriGel calmant pentru arsuri

Gel calmant pentru arsuri

Dressing impregnate with gel

Relieve burn gel

Relieve burn gelRelieve burn gel

Relieve burn gel

48

96

120

144

90

484872 160

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE

1457
Comprese impregnate cu sub-
stanță grasă (anhidră)

Dressings impregnated with fatty 
substance (anhydrous)

10

Pentru plăgi, pe bază de parafină

For wounds, based on paraffin

1377Trusă de arsuri detașabilă, cu suport de perete Emergency first aid kit for burns, with wall support6
●Gel pentru arsuri - 3buc
●Foarfecă metalică vârfuri boante - 1 buc
●Comprese sterile pentru ochi - 2 buc
●Comprese sterile tifon 10 x 1 0 cm/25 buc - 2 buc
●Pensă plastic vârf ascuți2 bucăți
●Bandaj triunghiular PPSB - 1 buc
●Comprese sterile PPSB cu margini adezive 10 x 10
●Leucoplast nețesut 2.5 x 5 m - 1 buc
●Soluție sterila pentru ochi NaCl 0.9%, 250 ml,  1buc
●Spumă pentru arsuri - 1 buc
●Fașă tifon sterilă 10 x 12 cm - 2 buc
●Comprese TNT sterie 30 gsm, 40 x 60  buc
●Mănuși sterile latex 1 pereche - 1 buc
●Broșură cu instrucțiuni de folosire -  1buc

O trusă de prim ajutor bine aprovizionată, păstrată la îndemână, este o necesitate în 
orice spațiu; se poate face față mult mai bine unei situații speciale , daca este vorba de-
spre o arsură minoră. Daca aveți în trusă instrumentele necesare puteți să tratați un caz 
de urgență la momentul potrivit.

●Burn gel - 3 pcs
●Metallic scrissors with blunt tips - 1 pc
●Sterile eye pads - 2 pcs
●Cotton gauze swabs 10 x 10 cm / 25 pcs 
●Plastic splinter forceps, sharp tip 13 cm, sterile - 2 pcs
●PPSB triangular bandages - 1 pc
●PPSB sterile pad with adhesiv edges 10 x 8 cm - 1 pc
●Nonwoven adhesive tape 2.5 x 5 m - 1 pc
●Sterile eye solution NaCl 0.9 250 ml - 1 pc
●Foam dressing for burns - 1 pc
●Cotton gauze bandages 10 x 12 cm - 2 pcs
●TNT sterile gauzes 30 gsm, 40 x 60 cm - 1 pc
Sterile latex gloves paril 
●User manual - 1 pc

A well-stocked first aid kit, kept within reach, is a necesary  in any space. It can help you 
cope much better in a special situation, if the case is a minor burn. If you have the necee-
sary tools in the kit, you can treat an emergency at the right time.

PRIM AJUTOR

G259 Kituri Prim Ajutor

53



CONSUMABILE MEDICALE

G081 Fașe Tifon Ghipsate

54

120

360

720

120

240

60

180

125

200

100

144

0930

0925

0943

1180

0929

0256

1117

3 m x 10 cm

3 m x 15 cm

3 m x 20 cm

3 m x 10 cm

3 m x 15 cm

3 m x 20 cm

5 x 4 cm

18.7 x 2.7 cm
2 buc / pcs

14 cm

2 buc / pcs

6 buc / pcs
4 cm

IUtilizat pentru imobilizarea membrelor fracturate până la sosirea personalului 
medical. Material nețesut.

IUtilizaat pentru imobilizarea membrelor fracturate până la sosirea personalului 
medical. Material nețesut.

IFeși de tifon cu pulbere de gips. Nu se vor folosi fașele cu margini îndoite sau cu 
neregularități pentru a se evita strangularea în anumite zone de către aceste margini. 
Fașele gipsate se înmoaie în apă călduță unde stau până se saturează (nu mai ies 
bule de aer) apoi se scot și se storc prin ușoare mișcări de rotație pentru a elimina 
excesul de apă dar nu și gipsul. După înmuiere se derulează fașa gipsată uniform pe 
teguentele acoperite în prealabil cu vată.

IUz tehno-medical - fașă compresivă cu înalt grad de elasticitate, care permite aeri-
sirea zonei pansate. Este utilizată în medicină ca bandaj pentru vene varicoase, răni, 
întinderi de tendoane și ca material pentru pansamente.
Pansarea nu va impiedica circulația sângelui în locul compresiei.

IFolosită pentru a imobiliza în mod provizoriu membrele fracturate.

IPentru utilizarea în cazuri de impobilizare ale practicii medicale.
Lamă tăioasă pentru material textil tip postav gros de minim 2 mm

ISe folosește pentru fixarea bandajelor și a fașelor

Vată ortopedică sub fașă ghipsată

Bandaj triunghiular PPSB, 2 laturi, 96 cm

Fașă Ghipsată

Fașă Elastică

Atelă din material plastic

Foarfecă metalică lame curbe cu vârfuri boante

Ac siguranță

IUsed to immobilize the fractured members until medical personnel arrive. Non-woven.

IUsed to ommobilize the fractured limbs until medical personnel arrive. Non-woven.

IGauze Bandages with gypsum powder. Do not use the gauzes that have bent eges 
or irregularities to prevent strangulation in some areas by the edges. The gypsum ban-
dage is soaked in warm water till it’s saturated (untill there are no air bubbles) then 
remove it and squeeze by gentle rocking motion to remove excess water but not the 
gypsum. After soaking unreel the gypsum bandage evenly on teguments, which are 
previous covered with wool.

ITechno-medical use - compression bandages with high elasticity which allows the 
ventilation of bandaged area. It is used in medicine as a dressing for varicose veins, 
wounds, tendons stretch and as a dressing material. Dressing will not stop blood cir-
culation in the compressed area.

IUsed to provisionally immobilize the fractured members.

IUsed for immobilization in medical tractice.
Cutting blades for cloth fabric, thickness min. 2mm

IUsed for fixing bandages and gauzes

Orthopedic wool

PPSB Triangular bandage, 2 sides, 96 cm

Gypsum Gauze Bandage

Elastic Bandages

Plastic Splint

Wire scissors with rounded toes

Safety pin
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0160

0129 0133

1560

0773

180

576

240

288

360

192

480

144

240

720

144

144

1

1

IȚesătură cu elasticitate excepțională, utilizată în cazul luxațiilor, contuziilor, al tratamentului post operator al fracturilor 
sau ca bandaj de compresie. Compoziție: 35% cauciuc, 27% poliamidă, 38% polyester. Bandajul nu creează discomfort, 
acesta plindu-se pe contururile corpului.
●Dimensiune restrâns - 1,5 m; Coeficient elasticitate - 300%;

IAutoaderente. Utilizate pentru fixarea de bandaje, comprese sau atele. Utilizate în zona încheieturilor, nu alunecă.

IPentru curățarea pielii și a urechilor, pentru aplicare cremelor sau uleiurilor, pentru machiaj. ICu opritoare, pentru a diminua riscul unor leziuni accidentale ale pielii sau ale timpanului

Bandaj Medico-Chirurgical Ortopedic

Bandaje coezive

Bețișoare de bumbac 100%, pungă Bețișoare de bumbac 100% (pentru copii)

Pungă farmacie

Pungă farmacie

IFabric with exceptional elasticity, used in case of sprains, bruises, postoperative treatment of fractures or as com-
pression bandage. Composition: 35% rubber, 27% polyamide, 38% polyester. The bandage does not cause discomfort, 
enfolding on the contours of the body.
●Unstretched length: 1,5 m; Maximum stretch coefficient: 300%;

ISef-adhering. Used for fixing bandages, compreses or splint. Used in the wrist area, non-slippery.

IFor skin and ear cleaning, for cream or oil application, for makeup. IWith stopper, to minimize the risk of accidental injury of the skin or eardrum.

Orthopedic  surgery bandage

Cohesive Bandages

Cotton buds, 100% cotton, bag Children safety cotton buds, 100% cotton

Pharmacy paper bag

Pharmacy paper bag

CONSUMABILE MEDICALE

G090 Bandaje Elastice

G210 Bețișoare Bumbac ALINTA

55

20 cm x 4.5 m

2.5 cm x 4.5 m

15 cm x 4.5 m

5 cm x 4.5 m

10 cm x 4.5 m

7.5 cm x 4.5 m

7.5 cm x 4.5 m

10 cm x 4.5 m

100 buc / pcs

5 cm x 4.5 m

15 cm x 4.5 m

55 buc / pcs

XS - 7 x 12 cm
5000 buc / pcs

XS - 7 x 12 cm
5000 buc / pcs

S - 9 x 15 cm
3000 buc / pcs

S - 9 x 15 cm
3000 buc / pcs

M - 12 x 18 cm
2000 buc / pcs

M - 12 x 18 cm
2000 buc / pcs

L - 16 x 27 cm
1000 buc / pcs

L - 16 x 27 cm
1000 buc / pcs



Antifoane PU interne

Măști medicale - uz general Măști botniță - uz general

Antifoane PU interne cu șnur Antifoane refolosibile, cu șnur
Ear Pugs, PU disposable, uncorded

Medical masks for general use Dust masks for general use

Ear Pugs, PU disposable, corded Ear Pugs, silicon reusable, corded
0355

0336-MED 0336-BOT

0356 0357100

100 100

100 100

1 per / pair
1 per / pair

1 per / pair

5 buc / pcs5 buc / pcs

CONSUMABILE MEDICALE
   

G088 Plasturi Medicali ALINTA

G112 Antifoane Retail

G269 Echipament Bricolaj

56

0172

0176

0169

0174

0168

0173

50

50

50

50

50

50

Oferă protecție pentru tăieturi și zgârieturi ușoare provenite din accidente. Înaintea aplicării pansamentelor, curățați și uscați pielea în zona accidentată.
Schimbați pansamentul de cel puțin 2 ori pe zi până la vindecarea rănii.

Plasturi PÂNZĂ ZnOx

Plasturi NATURAL MEDICAT

Plasturi FORME MIX

Plasturi TRANSPARENȚI

Plasturi ASORTAȚI

Plasturi HÂRTIE

Protect minor cuts and scrapes. Before applying a dressing clean and dry the skin around the wound. Change the bandage at least twice a day till the wound is healed.

First aid plasters TEXTILE ZnOx

First aid plasters MEDICATED

First aid plasters MIX SHAPES

First aid plasters TRANSPARENT

First aid plasters ASSORTED

First aid plasters PAPER

9 buc/pcs

10 buc/pcs
19 x 72 mm

8 buc/pcs

10 buc/pcs
19 x 72 mm

10 buc/pcs
19 x 60 mm

10 buc/pcs
19 x 72 mm



24

24

12

24

12

12

24

24

12

efect antioxidant; protejează pielea de radicalii liberi și 
reduce efectul de îmbătrânire;  asigură fermitatea pielii.

efect anti-îmbătrânire; bogat în vitamina E; ajută la re-
generarea celulelor; lasă pielea elastică și hidradantă.

pentru rezultate terapeutice

 efect hidratant pentru pielea deteriorată; bogat în vitamina 
E; ajută la regenerarea celulelor; lasă pielea elastică și hidratată.

 cu efect de încălzire

 pentru tratamente îndelungate

 cu mentă, rozmarin, eucalipt și lavandă; efect tonifiant 
și relaxant pentru musculatură; antistres.

 efect antiinflamator și tonifiant; pentru picioare obosite 
și articulații dureroase.

 pentru ședințe lungi și piele sensibilă.

Ulei de corp - Ceai Verde

Ulei de corp - Argan

Ulei de masaj NEUTRU

Ulei de corp - Gălbenele

Ulei de masaj OLEOTHERM

Loțiune de masaj NEUTRA

Ulei de corp Relaxant

Ulei masaj pentru picioare

Cremă de masaj NEUTRA

 antioxidant; protects the skin from free radicals; reduces 
the effects of aging, ensures skin firmness.

 anti-aging effect; rich in vitamin E; helps with cell regen-
eration; leaves the skin elastic and moisturized.

 for therapeutic results

 moisturizing effect for damaged skin; rich in vitamin E; helps 
with cell regeneration; leaves the skin elastic and moisturized.

 with heating effect

 for long treatments

 with Mint, Rosemary, Eucalyptus and Lavender; Tonic 
and relaxing effect for muscles.

 anti-inflammatory and tonic effect; for tired legs and 
painful joints.

 for long sessions and sensitive skin

Green Tea Body Oil

Argan Body Oil

Neutral Massage Oil

Marigold Body Oil

OLEOTHERMN Massage Oil

Neutral Massage Lotion

Relaxing Body Oil

Feet massage oil

Neutral Massage Cream

1215-CEV

1215-ARG

1206-NRL

1215-GLB

1206-OTH

1216-NRL

1215-RLX

1215-PIC

1217-NRL

TERAPIE

G207 Produse Masaj

57

500 ml

500 ml

1 l

500 ml

500 ml

1 l

500 ml

500 ml

1 l



TERAPIE

G221 Parafină Tratament

G227 Pudră de Talc

58

1 1522Încălzitor parafină

Parafine warmer
I Cu mânere laterale, bazin de aluminiu, alb, capacitate 5 kg, cu termostat

42 x 25 x 16 dimensiuni / dimensions
1 buc / pc

I With side handles, aluminium basin, white, 5 kg capacity, provided with thermostat

10 1701Mănuși flaușate

Gloves for parafine wax treatment
I Pentru tratament cu parafină, mărime universală

I Universal size

50 25 1

0338Pudră de talc, borcan / pungă / sac
Talcum Powder, in jar / bag / sack

250 g 1 kg 25 kg

5 1577Parafină histologică E6
Therapeutic Parafine

Granule ( fulgi) / Flakes
20 kg

Punct de topire: 53 - 55 °C
Melting point: 54 - 55 °C

0503 1476100 24

1 buc / pc

1 lamă / 1 blade 2 lame / 2 blades

5 buc / pcs
cu margine dublă

with double edges

Aparate de bărbierit de unică folosință Lame din inox pentru bărbierit
Disposable Shaving Razors Stainless steel razor blades

10655
Specifică utilizării în cabinetele de fizio-kinetoterapie, stațiuni balneare, cabinete medicale, 
saloane cosmetice. Împachetările cu parafină constau în aplicarea parafinei pe o anumită 
regiune a corpului. Este o procedurp des întâlnită și cu vechime în ceea ce privește procesul 
de recuperare medicală. Combinată cu alte proceduri (masaj, kinetoterapie), grăbește pro-
cesul de recuperare.

Parafină histologică E4, calup 5kg / 25kg

Specific for use in physiokinetotheraphy offices, spa resorts, medical offices, beauty sa-
lons. Wrapping with paraffin consist of applying the product on a certain part of the 
body. It is a common and old procedure in terms of medical recovery. In combination 
with other procedures ( massage, physical therapy ), speeds the recovery process.

Therapeutic Parafine, 5kg / 25kg block



1255

1239

12

10

Uleiurile esențiale se folosesc în aparatul pentru aromaterapie, în medicina naturistă și cosmetică. Conțin forța vitală a plantei din care provin, responsabilă pentru efectele benefice 
asupra pielii.

Ulei esențial, 30 ml

Acoperitor PPSB pentru protecția zonei capului la masa de masaj

Essential oils are used in aromatherapy diffusers, in alternative medicine and cosmetic. They contain the life force of the plant which is responsible for the beneficial effects on skin.
Essential oil, 30 ml

Massage Table Head Cover

UNICĂ FOLOSINȚĂ

G208 Uleiuri Esențiale

59

Portocală / Orange

Relaxant / Relaxing

30 x 30 cm
alb / white

100 buc / pcs

33 x 43 cm
alb / white

100 buc / pcs

Eucalipt / Eucalyptus

Decongestiv / Decongestive

G166 Papuci Unică Folosință

G209 Protecție Masă Masaj

0149 0387Papuci PPSB - unică folosință Papuci Frotir cu talpă EVA

PPSB Slippers - single use Terrry Cotton Slippers

250

500

I În cabinete medicalem clinici, laboratoare analiză
●      Dimensiuni: 10.5 x 28 cm - mărime unică

 Comozi și puternic absorbanți datorită texturii de frotir
●     Închis / deschis

deschis
open

deschis
open

închis
close

închis
close

I   In medical offices, clinics, labs
●       Dimensions: 10.5 x 28 cm - unique size

   Confortable and highly absorbent due to the terry texture
●       Close / Open

1407500Papuci talpă Eva, față PPSB

Slippers with Eva sole + PPSB
 Închiși la degete, 1 pereche

 Close toe, 1 pair



0593

0152

0532

1191

0141

1411

0533

9

6

612

6

100

6

6

6

Dispenser Rolă Cearceaf - metalic

Cearceaf pat nețesut

Cearceaf hârtie PREMIUM

Mușama Cauciuc

Cearceaf polietilenă - Hârtie + PE

Cearceaf polietilenă - Hârtie + PE

Cearceaf hârtie PREMIUM

Stainless Steel Dispenser for Medical paper rolls

Nonwoven bed cover

Medical bed sheet

Rubber Bed Cover

Medical bet sheet - Paper + PE

Medical bet sheet - Paper + PE

Medical bed sheet

UNICĂ FOLOSINȚĂ

G181 Lenjerie de Pat

60

58 cm x 150 m

50 cm x 46 m 50 cm x 100 m

90 x 100 cm

0.90 x 10
( rolă / roll )

2 straturi de hârtie
2 ply tissues

50 cm x 50 m
alb / white

albastru / blue

60 cm x 50 m
alb / white

albastru / blue

PE, 130 de foi x 38.5 cm

2 straturi laminate
2 ply tissues, laminated

68 cm x 150 m

395 foi / sheets x 38m



1441

0689

0243

0150-10-PE

0150

0992

1246

1168

10

15

1

10

10

20

12

100

Cearceaf pat PPSB fără elastic

Bavete cu legături, rolă

Câmpuri PE + Hârtie

Cearceaf pat IMPERMEABIL PPSB laminat

Cearceaf pat PPSB cu elastic la colțuri

Față de pernă PPSB

Bavete polietilenă cu legături

Lanț pentru Bavete

PPSB bed cover without  elastic

Nursing Bib with ties, roll

PE + Paper Medical Tissues Towels

PPSB laminated bed cover with elastic corners

PPSB Bed cover with elastic corners

PPSB Cushion Covers

Nursing bib with ties

Napkin Holder

UNICĂ FOLOSINȚĂ

G049 Bavete Pacienți

61

Material: polietilenă cu hârtie embosată

ICâmpuri pentru consultație cu o suprafață plastifiată

80 buc / pcs
61 x 53 cm

albastru / blue

500 buc / pcs
33 x 45 cm 

200 buc / pcs
 54 x 80 cm

 albastru, verde, alb / blue, green, white
1 rolă / roll

metalic
42 cm

10 buc / pcs
50 x 70 cm

10 buc / pcs
90 x 225 cm

10 buc / pcs
90 x 225 cm

roz / pink
albastru / blue
verde / green

alb / white

Material: PE with embossed paper

ITissues Towels for consultations with a plasticized surface

80 x 180 cm

160 x 120 cm



10

100

10 5010

100

100

10

 Drenaj Limfatic PPSB, închis la talpăITratmaente cosmetice - epilare, împachetare, masaj

ICosmetică, Spa & Welness: presoterapie, masaj, saună, 
proceduri și tratamente cosmetice de înfrumusețare, con-
sultații și intervenții medicale, masaje de relaxare etc.

50 buc / pcs
albastru / dark blue

65 x 56 cm
10 buc / pcs

100 buc / pcs
albastru / dark blue

25 x 52 cm

100 buc / pcs

Sutien PPSB

Pantalon PPSB

Boxeri bărbați Chiloți unisexTanga bărbăți

Pantaloni Presoterapie

Kimono PPSB

Bikini femei
ICosmetics, Spa & Welness Pressotherapy, massage, sau-
na, cosmetic procedures and treatments, examination and 
medical interventions, relaxation massage, etc.  With closed sole for pymphatic drainageICosmetic treatments - waxing, packing, massage

PPSB Bra

Nonwoven pants

Disposable Boxers for Men Unisex disposable BriefsDisposable Tanga for Men

PPSB pressotherapy pants

Nonwoven kimono

Disposable briefs for women

0991

0714

1241 11821240

1221

0696

0148

UNICĂ FOLOSINȚĂ

G180 Lenjerie Intimă de Unică Folosință
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100 buc / pcs
146 x 20 cm

alb/white, albastru/blue
72 x 100 cm

74 x 145 cm
35 gr/ mp
alb / white

55 x 76 m



PROTECȚIE MEDIC

G169 Bonete Nețesute & Măști Medicale de Unică Folosință

G172 Măști & Ochelari de Lucru Protecție
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0572

0363

0808

0573

0261

0281 0279

0282

0283

0335

fără supapă/without valve

20 buc/pcs
fără supapă/without valve

cu supapă/with valve

fără supapă/without valvecu supapă/with valve

20 buc/pcs10 buc/pcs

FFP1S

FFP2S

50 buc/pcs
18 x 15 cm

3 pliuri și doua straturi cu elastic/3 plies and ear-loop

100 buc/pcs
alb/white, albastru/blue

100 buc/pcs
18 x 20 cm

100 buc/pcs 50 buc/pcs
18 x 15 cm

elastic/ear-loop
legături/ties on both sides

Mască protecție tip botniță

Vizitator

Panoramic

Mască hârtie

Bonetă DOCTOR cu legături Bonetă medicală cu elastic

Mască nețesută

Ochelari de protecție

Mască medicală

Mască protecție tip botniță

Shaped respirators

Visitors

Panoramic

Face paper mask

Non Woven DOCTOR Cap with ties Non Woven Clip Cap, single elastic

Medical Face masks

Protection glasses

Surgical face masks

Shaped respirators

20

240

240

20

100

10 10

40

20

20

IEste folosită pentru protecție de cadrele medicale. IPentru protecția părului

IIs used for protection by medical staff. IFor hair protection



PROTECȚIE MEDIC

G173 Ochelari de Lucru & Protecție

64

0364

1401

1402

1403

0365

1401-REZ

1402-REZ

1403-REZ

Ochelari de protecție tip mască aerisire directă

Ecran de protecție pentru ochi

Mască de protecție pentru față

Mască de protecție pentru față

Ochelari de protecție tip mască aerisire indirectă

Folie transparentă pentru ecran protecție ochi

Ecran transparent pentru mască protecție față

Ecran transparent pentru mască protecție față

Goggles with direct ventilation

Disposable eye shield

Protection face mask

Protection face mask

Goggles with indirect ventilation

Disposable transparent eyewear shield

Disposable shield for face protection

Disposable shield for face protection

100

100

32

40

100

300

100

100

Pentru domeniul industrial, alimentar, medical. Asigură protecție eficientă împotriva 
stropilor de substanțe chimice

●Ramă din polipropilenă, ecran din plastic, anti-ceață, economic, 1 ramă + 1 ecran

●Ramă din policarbonat ecran plastic, anti-ceață, 1 ramă + 1 ecran

●Ramă din policarbonat ecran plastic, anti-ceață, 1 ramă + 10 ecran

Lentile transparent. Aerisire indirectă prin 4 filtre. Pentru domeniul industrial, alimen-
tar, medical

●Ecran din plastic, anti-ceață, unică folosință

●De unică folosință, din plastic, anti-ceață

●De unică folosință, din plastic, anti-ceață

Or industrial, food, medical use. Ensures effective protection against chemicals splashes

●Polypropilene frame, plastic shield, anti-fog, economical, 1 shield + 1 frame

●Polycarbonate frame plastic shield, anti-fog, 1 frame + 1 shield

●Polycarbonate frame plastic shield, anti-fog, 1 frame + 1 shield

Transparent lenses. Indirect ventilation through four filters. For industrial, food, med-
ical use

●Made of plastic, anti-fog

●Made of plastic, anti-fog

●Made of plastic, anti-fog

22 x 6.8 cm
10 buc / pcs

30 x 13.5 cm
10 buc / pcs

28 x 19 cm
10 buc / pcs

28 x 19 cm

22 x 6.8 cm

25 x 17.5 cm



0287 1306

02850286

25 100

10100

Combinezon PPSB cu glugă Halat protecție tip Laborator SMMS

Halat protecție tip VizitatorHalat protecție tip laborator, fără buzunare

PPSB Coverall with hood SMMS Lab coat with zipper and cotton cuffs

PPSB protection gown, visitor typePPSB Protection lab coat, no pockets

PROTECȚIE MEDIC

G179 Halate & Combinezoane

65

XXL
alb / white
1 buc / pcs

Cu glugă, fermoar în față, elastic la glugă, 
mâini, mâini, talie și picioare.

With hood, with zipper on fron, elastic on 
hood, hands, waist and feet.

alb / white
XL ( 115 x 135, cm ),
XXL ( 120 x 140 cm ) 

1 buc / pcs

PPSB
XXL

white / blue
75 x 120 cm
1 buc / pcs

PPSB
XXL

white / blue
75 x 120 cm
1 buc / pcs

manșeță din bumbac elastică
cotton elastic cuff



XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 39 41 43 45 47 49 51

Circumferință bust / Bust circumference 92 100 108 116 124 132 140

Circumferință talie / Waist circumference 92 100 108 116 124 132 140

Lungime centru spate / Back length 68 70 72 74 76 78 80

Lungime mânecă / Sleeve length 24 24.7 25.5 26.2 27 27.7 28.5

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 39 41 43 45 47 49 51

Circumferință bust / Bust circumference 92 100 108 116 124 132 140

Circumferință talie / Waist circumference 92 100 108 116 124 132 140

Lungime centru spate / Back length 68 70 72 74 76 78 80

Lungime mânecă / Sleeve length 24 24.7 25.5 26.2 27 27.7 28.5

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5 58.5 61.5

Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148

Circumferință talie / Waist circumference 99 107 115 123 131 139 147

Lungime centru spate / Back length 70 72 74 76 78 80 82

Lungime mânecă / Sleeve length 27 28 29 30 31 32 33

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 37.5 40.5 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5

Circumferință bust / Bust circumference 96 104 112 120 128 136 144

Circumferință talie / Waist circumference 88 96 104 112 120 128 136

Lungime centru spate / Back length 70 71.5 73 75 76.5 78 79.5

Lungime mânecă / Sleeve length 26 27 28 29 30 31 32

1230 1230

1704
0502

Bluză unisex Bluză unisex

Halat scurt bărbați
Halat scurt femei

Unisex top Unisex top

Men’s short gownWomen’s short gown

10 10

10
10

Bluză casual cu mânecă scurtă croită 
funcțional, cu 3 buzunare dintre care unul 
pe piept prevăzut cu o cusătură suport 
pentru instumentul de scris. Are gulerul 
îm formă “V” și o cusătură orizontală în 
zona bustului, care îi conferă bluzei o 
așezare frumoasă pe corp, atât pentru fe-
mei cât și pentru bărbați. Este completată 
cu 2 crăpături laterale pentru libertate de 
mișcare.

Bluză casual cu mânecă scurtă croită 
funcțional, cu 3 buzunare dintre care unul 
pe piept prevăzut cu o cusătură suport 
pentru instumentul de scris. Are gulerul 
îm formă “V” și o cusătură orizontală în 
zona bustului, care îi conferă bluzei o 
așezare frumoasă pe corp, atât pentru fe-
mei cât și pentru bărbați. Este completată 
cu 2 crăpături laterale pentru libertate de 
mișcare.

Halat clasic bărbătesc cu mânecă scurtă, 
prevăzut cu 3 buzunare, dintre care unul 
pe piept având o cusătură suport pentru 
instrumentul de scris. Are gulerul cu rever 
și se inchide cu 5 nasturi cusuți pe partea 
dreaptă. Are o croială lejeră și crăpături 
laterale. Compoziție: Tercot 170 gsm (65% 
Poliester, 35% Bumbac).

Halat clasic de damă cu mînecă scurtă, 
prevăzut cu 3 buzunare, dintre car eunul 
pe piept, având o cusătură suport pentru 
instrumentul de scris. Are guler cu rever 
și se închide cu 5 nasturi cusuți pe partea 
stângă. Are o croială lejeră și crăpături 
laterale.

Casual short-sleeved top, functionally 
tailored, with 3 pockets including one 
on the chest with a seam support for the 
pen. It has a V-shaped collar and a hori-
zontal seam on the bust area, which gives 
it a beatiful body alignment, for both 
women and men wearing it. It comes 
complete with 2 side openings providing 
freedom of movement.

Casual short-sleeved top, functionally 
tailored, with 3 pockets including one 
on the chest with a seam support for the 
pen. It has a V-shaped collar and a hori-
zontal seam on the bust area, which gives 
it a beatiful body alignment, for both 
women and men wearing it. It comes 
complete with 2 side openings providing 
freedom of movement.

Men’s classic gown with short sleeves 
and 3 pockets including one on the chest 
with a seam support for the pen. It has a 
lapel collar and is provided with 5 buttons 
sewn on the right side. It has a loos cut 
and side openings for freddom of move-
ment.

Women’s classic gown with short 
sleeves and 3 pockets including one on 
the chest with a seam support for the 
pen. It has a lapel collar and is provided 
with 5 buttons sewn on the left side. It has 
a loos cut and side openings for freedom 
of movement.
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XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 37.5 40.5 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5

Circumferință bust / Bust circumference 96 104 112 120 128 136 144

Circumferință talie / Waist circumference 82 90 98 106 114 122 130

Lungime centru spate / Back length 98.5 100 101.5 103 104.5 106 107.5

Lungime mânecă / Sleeve length 59 60 61 62 62.5 63 63.5

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 43.5 46.3 49.5 52.5 55.5 58.5 61.5

Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148

Circumferință talie / Waist circumference 99 107 115 123 131 139 147

Lungime centru spate / Back length 96 98 100 102 104 106 108

Lungime mânecă / Sleeve length 61.5 62.5 63.5 64 64.5 65 65.5

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 45 47 49 51 53 55 57

Circumferință bust / Bust circumference 104 112 120 128 136 144 152

Circumferință talie / Waist circumference 100 108 116 124 132 140 148

Lungime centru spate / Back length 73.5 75 76.5 78 79.5 81 82.5

Lungime mânecă / Sleeve length 24 25 26 27 28 29 30

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 37 39 41 43 45 47 49

Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148

Circumferință talie / Waist circumference 96 104 112 120 128 136 144

Lungime centru spate / Back length 66 67.5 69 70.5 72 73.5 75

Lungime mânecă / Sleeve length 19 20 21 22 23 24 25

0501 1705

1754
1753

Halat lung femei Halat lung bărbați

Halat scurt bărbați
Bluză damă, cambrată

Women’s long gown Men’s long gown

Men’s short gownWomen’s blouse, slimmed waist

10 10

10

10

Halat lung de damă cu mânecă lungă 
și guler cu rever. Este elegant și versatil, 
putând fi purtat ca top sau jachetă. Este 
prevăzut cu 3 buzunare, dintre care unul 
pe piept cu o cusătură suport pentru in-
strumentul de scris. Se inchide cu 6 nas-
turi cusuți pe partea stângă și are un șliț 
central pe spate pentru lejeritate.

Halat lung de damă cu mânecă lungă 
și guler cu rever. Este elegant și versatil, 
putând fi purtat ca top sau jachetă. Este 
prevăzut cu 3 buzunare, dintre care unul 
pe piept cu o cusătură suport pentru in-
strumentul de scris. Se inchide cu 6 nas-
turi cusuți pe partea dreaptă și are un șliț 
central pe spate pentru lejeritate.

Un halat bărbătesc modern cu mânecă 
scurtă, prevăzut cu rever și fermoar pe 
față, pentru un plus de confort și stil. Are 
3 buzunare aplicate, dintre care unul pe 
piept, având o cusătură suport pentru 
instrumentul de scris și crăpături laterale 
pentru libertate de mișcare.

Bluză cu mânecă scurtă, ușor cambrată 
pe talie. Prevăzută cu anchior în formă de 
“V”  petrecut, 2 buzunare aplicate și crăpă-
turi laterale pentru libertate de mișcare, 
această bluză are un design modern și 
feminin. Închidere cu capse.

Women’s long gown with long sleeves 
and lapel collar. It is elegant and versatile 
and can be worn as a top or jaket. It fea-
tures 3 pokets including one on the chest 
with a seam support for the pen. It has 6 
buttons sewn on  the left side and a cen-
tral slit on the back for ease of movement.

Women’s long gown with long sleeves 
and lapel collar. It is elegant and versatile 
and can be worn as a top or jaket. It fea-
tures 3 pokets including one on the chest 
with a seam support for the pen. It has 6 
buttons sewn on  the right side and a cen-
tral slit on the back for ease of movement.

A modern gown for men, with short 
sleeves, featuring a lapel collar and a zip-
per on the front side, for added confort an 
style. It has 3 applied pockets, including 
one on the chest with a seam support for 
the pen and a side openings for ease of 
movement.

Blouse with short sleeves and slightly 
slimmed waist. Featuring a v-shaped, 
overlapped neckline, 2 applied pockets 
and side openings for freedom of move-
ment, this blouse has a modern and fem-
inine design.
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XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 39 41 43 45 47 49 51

Circumferință bust / Bust circumference 96 104 112 120 128 136 144

Circumferință talie / Waist circumference 84 92 100 108 116 124 132

Lungime centru spate / Back length 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74

Lungime mânecă / Sleeve length 18 19 20 21 22 23 24

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 37 39 41 43 45 47 49

Circumferință bust / Bust circumference 92 100 108 116 124 132 140

Circumferință talie / Waist circumference 82 90 98 109 115 124 133

Lungime centru spate / Back length 64 65.5 67 68.5 70 71.5 73

Lungime mânecă / Sleeve length 19 20 21 22 23 24 25

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 36.5 39.5 42.5 45.5 48.5 51.5 54.5

Circumferință bust / Bust circumference 94 102 110 118 126 134 142

Circumferință talie / Waist circumference 86 94 102 1120 118 126 134

Lungime centru spate / Back length 70 72 74 76 78 80 82

Lungime mânecă / Sleeve length 26 27 28 29 30 31 32

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 37 39 41 43 45 47 49

Circumferință bust / Bust circumference 94 102 110 118 126 134 142

Circumferință talie / Waist circumference 80 88 96 107 116 126 135

Lungime centru spate / Back length 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74

Lungime mânecă / Sleeve length 18 19 20 21 22 23 24

1749
1751

1535

1750

Bluză damă, Clasică
Bluză damă, Modernă

Halat scurt damă

Bluză damă, Trend

Women’s blouse, Classic Women’s blouse, Modern

Women’s tunic gown
Women’s blouse, Trendy

10

10

10

10

Bluză cu mânecă scurtă, ușor cambrată 
pe talie. Prevăzută cu guler în formă 
de “V”, doua buunare laterale aplicate, 
această bluză are un design clasic și 
crăpături laterale pentru libertate de 
mișcare, fiind elegantă și confortabilă în 
acelaș timp.

Bluză cu mânecă scurtă, ușor cambrată 
pe talie. Prevăzută cu anchior în formă de 
“V” petrecut, 2 buzunare aplicate și crăpă-
turi laterale pentru libertate de mișcare, 
această bluză are un design modern și 
feminin.

Halat  tunică damă cu mânecă scurtă, 
lungime medie, prevăzut cu 3 buzunare, 
dintre care unul pe piept. Are guler tunică 
și se inchide cu 5 nasturi cusuți pe partea 
stângă. Are o croială lejeră.

Bluză cu mâncecp scurtă, ușor cam-
brată pe talie. Prevăzută cu guler în formă 
de “V”, doua buzunare laterale aplicate, 
această bluză are un design modern și 
crăpături laterale pentru libertate de miș-
care este legantă și confortabilă în același 
timp.

Blouse with short sleeves and slightly 
slimmed waist. With a V-shaped collar 
and two applied side pockets, this blouse 
with a classic design and side openings 
for freedom of movement is elegant and 
confortable at the same time.

Blouse with short sleeves an slightly 
slimmed waist. Featuring a V-shaped, 
overlapped neckline, 2 applied pockets 
and side openings for freedom of move-
ment, this blouse ha a modern and fem-
inine design.

Women’s tunic gown with short sleeves 
and 3 pockets including one on the chest 
with a seam support for the pen. It has a 
lapel collar and is provided with 5 buttons 
sewn on the left side. It has a loose cut.

Blouse with short sleeves and slightly 
slimmed waist. With a V-shaped collar 
and two applied side pockets, this blouse 
with a modern design and side openings 
for freedom of movement is elegant and 
confortable at the same time.
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XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

Talie întinsă / Stretched waist 92 97 102 107 112 117

Circumferință șold / Hip circumference 92.5 98 103 107.5 113 118

Lungime / Lungime 99 102 105 107.5 109 110.5

Lungime interioară / Inner length 77 77 79 80 81 82

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Talie întinsă / Stretched waist 88 96 104 112 120 128 136

Circumferință șold / Hip circumference 90 98 106 114 122 130 138

Lungime / Length 100 101.5 103 104.5 105.5 107 108.5

Lungime interioară / Inner length 78 78.5 79 79.5 80 80.5 81

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 44 47 48 52 54 58

Circumferință bust / Bust circumference 100 106 110 114 120 128

Circumferință talie / Waist circumference 100 106 110 114 120 128

Lungime centru spate / Back length 69 71 74 75 75.5 76

Lungime mânecă / Sleeve length 20 21 22 22 23 23

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 41 45 45 47 52 58

Circumferință bust / Bust circumference 98 102 106 112 120 128

Circumferință talie / Waist circumference 98 102 106 112 120 128

Lungime centru spate / Back length 70 70 71 72 72.5 75

Lungime mânecă / Sleeve length 17 17.5 17.5 18 19 20

1231

1752 

08600859

Pantaloni unisex

Pantalon damă, Modern

Tricou cu guler și nasturiTricou la baza gâtului

Unisex trousers

Women’s trousers, Modern

Polo shirt with buttonsPlain T-shirt

10

10

1010

Pantalon lung cu bandă din material în 
partea din față, elastic în partea din spate 
și un șnur ascuns care poate fi ajustat 
pentru confort și așezare perfectă pe 
corp. Design simplu, croit drept, care se 
potrivește cu orice model de bluză sau 
halat.

Pantalon lung de damă, cu design mod-
ern. Are o bandă din material în partea 
din față și elastic în partea din spate. Este 
prevăzut cu șnur care se leagă prin față, 
pentru așezare perfectă pe corp. Are 3 
buzunare, 2 laterale oblice și unul pe 
spate. Croială ușor evazată pentru un plus 
de stil.

Tricou din bumbac, cu guler și nasturi. 
Design clasic.

Tricou simplu de bumbac, la baza gâtu-
lui, cu design clasic.

Trousers with fabric waist band at the 
front, elastic back and a hidden cord 
which can be adjusted for comfort and a 
perfect fit. Simple design, straight cut that 
goes well with any type of top or gown.

Women’s trousers, with a modern de-
sign. They feature a fabric waist band at 
the front, an elastic back and a cord on 
the front side which can be adjusted for 
perfect fit. They have 3 pockets, 2 on the 
sides and one on the back. Slightly flared 
cut for added style.

Cotton Polo T-shirt, with collar, buttons 
and classic design.

Plain cotton T-shirt, round neckline, 
with classic design.
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XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Talie relaxată / Relaxed waist 53 61 69 77 85 93 98

Talie întinsă / Wide waist 70 78 86 94 102 110 120

Circumferință șold / Hip circumference 84 92 100 108 116 124 132

Lungime centru spate / Back length 52 53 54 55 56 57 58

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Talie relaxată / Relaxed waist 90 98 106 114 122 130 140

Talie întinsă / Wide waist 83 91 99 107 115 123 137

Circumferință șold / Hip circumference 90 98 106 114 122 130 81.5

Lungime centru spate / Back length 66 67 68 69 70 71 72

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Circumferință bust / Bust circumference 94 102 110 118 126 134 142

Circumferință talie / Waist circumference 68 76 84 95 100 108 135

Circumferință șold / Hip circumference 84 92 100 108 116 124 134

Lungime centru spate / Back length 91 92.5 94 95 96 97 98

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Talie relaxată / Relaxed waist 90 98 106 114 122 130 142

Talie întinsă / Wide waist 82 90 98 106 114 122 132

Circumferință șold / Hip circumference 110 118 126 134 142 150 160

Lungime centru spate / Back length 93 94 95 96 97 98 100

1590 1589

1592

1591

Fustă femeie Rochiță femei

Sarafan Femei

Bluză Femei

Women’s Skirt Women’s Dresses

Sarafan Women

Women’s Blouse

10 10

10

10

Croială dreaptă, elastic în talie, fermoar 
și un nasture la spate, tercot (65% poli-
ester, 35% bumbac) sau bumbac (100% 
bumbac), 170gr/m2.

Mânecă scurtă, anchior “V”, 3 buzunare, 
fermoar la spate, tercot (65% poliester, 
35% bumbac) sau bumbac (100% bum-
bac) 170gr/m2.

Modern, mânecă scurtă, guler, rever, 3 
buzunare, fermoar lung, cordon în talie, 
tercot (65% poliester, 35% bumbac) sau 
bumbac (100% bumbac), 170 gr/m2.

Modern, cambrată, mânecă scurtă, 
anchior “V”, 3 buzunare, tercot (65% po-
liester, 35% bumbac) sau bumbac (100% 
bumbac), cu imprimeuri.

Roght cut, elastic cord, zipper and but-
ton, terco (65% polyester, 35% cotton) or 
cotton (100% cotton).

Short arm, anchor “v”, 3 pockets, zipper 
on the back, tercot (65% polyester, 35% 
cotton) or cotton (100% cotton).

Modern, short arm, collar, lapel, 3 pock-
ets, tercot (65% polyester, 35% cotton) or 
cotton (100% cotton).

Short arm, anchor “V”, 3 pockets, tercot 
(65% polyester, 35% cotton) or cotton 
(100% cotton), 170 gr/m2, with prints.
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XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 42.5 45.5 48.5 51.5 54.5 57.5 60.5

Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148

Circumferință talie / Waist circumference 99 107 115 123 131 139 147

Lungime centru spate / Back length 72 74 76 78 80 82 84

Lungime mânecă / Sleeve length 62 63 64 65 66 67 68

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 43.5 46.3 49.5 52.5 55.5 58.5 61.5

Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148

Circumferință talie / Waist circumference 99 107 115 123 131 139 147

Lungime centru spate / Back length 96 98 100 102 104 106 108

Lungime mânecă / Sleeve length 61.5 62.5 63.5 64 64.5 65 65.5

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Talie întinsă / Stretched waist 76 86 96 106 116 126 136

Circumferință șold / Hip circumference 85 94 103.5 113 122.5 132 141.5

Lungime / Length 100 102 105 107 110 113 116

Lungime interioară / Inner length 76 77 79 80 82 83 85

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Talie întinsă / Stretched waist 72 82 92 102 112 122 132

Circumferință șold / Hip circumference 90 97 104 111 119 126 133

Lungime / Length 102 104 107 109 112 114 117

Lungime interioară / Inner length 76 77 79 80 82 83 85

0354

0499

0500

1705

Haină de lucru unisex

Pantalon de lucru unisex

Pantaloni de lucru unisex

Halat Lung de Lucru

Unisex work jacket Unisex work trousers

Unisex work trousers

Long Working gown

10

10

10

10

Haină de lucuru unisex cu mânecă 
lungă. prevăzută cu 3 buzunare 
încăpătoare. Are guler cu rever, elastic cu 
spate și mâneci și se închide în față cu 5 
nasturi cusuți pe partea dreaptă. Jacheta 
versatilă și rezistentă, cu un design co-
mod și funcțional, potrivită pentru o va-
rietate de domenii de lucru. Disponibilă 
în două variante de material: tercot sau 
bumbac.

Pantalon lung cu bandă din material 
în partea din față, elastic în partea din 
spate, un șnur ascuns care poate fi ajustat 
pentru confort. Este dotat cu 2 buzunare 
laterale oblice. Acest pantalon cu o croială 
dreaptă este versatil și rezistent, fiind po-
trivit pentru o varietate de domenii de 
lucru. Disponibil în doua variante de ma-
terial: tercot sau bumbac

Pantalon lung prevăzut cu pieptar și 
elastic în partea din spate. Are 2 bretele 
reglabile care susțin pieptarul cu aju-
torul a două catarame și este dotat cu 2 
buzunare laterale oblice. Acest pantalon 
este versatil și rezisten, fiind potrivit 
pentru o varietate de domenii de lucru. 
Disponibil în două variante de material: 
tercot sau bumbac.

Mânecă lungă, guler, rever, 4 nasturi, 3 
buzunare.

Tercot - 35% bumbac, 65% poliester 200 gr/m2

DOC -100% bumbac/cotton 260 gr/m2

Unisex work jacket with long sleeves 
and 3 spacious pockets. It has a lapel co-
lar, elastic at the back and cuffs and is pro-
vided with 5 buttons sewn on the right 
side. This versatile and durable jacket has 
a comfortable and functional design, suit-
able for a variety of work fields. Available 
in two fabric options: tercot and cotton.

Trousers with fabric waist band at the 
front, elastic back and a hidden cord 
which can be adjusted for comfort. They 
featrure 2 oblique side pockets. The trou-
sers have a straight cut, are versatile and 
durable, and are suitable for a variety of 
work fields. Available in two fabric op-
tions: tercot and cotton.

Trousers with high chest and elastic 
back. They feature 2 adjustable straps, 
which hold the breastplate with 2 buck-
les, and 2 oblique side pockets. The 
trousers are versatile and durable, and 
are suitable for a variety of work fields. 
Available in two fabric options: tercot and 
cotton.

Long sleeve, collar, lapel, 4 buttons, 3 
pockets.
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0792

1487

1593

1444

1487

Șapcă cu cozoroc

Bonetă colorată

Pantalon Unisex

Capișon tricotat

Bandană unisex cu legături

Peaked cap

Colored cap

Trousers Unisex

Knitted hood

Unisex bandana with ties

10

10

10

10

10

Bumbac 100%, reglabilă.

Cu legături la spate, asortată la uniforme.

Elastic în talie, 2 buzunare, tercot 65% poliester, 35% 
bumbac, 170 gr/m2, Color, mărimi XS, S, M, L, XL.

Pentru iarnă sau încăperi frigorifice; negru, mărime universală.

Material textil.

100% cotton, adjustable.

With ties to the back, assorted to the uniforms.

Elastic cord, 2 pockets, tercot 65% polyester, 35% cot-
ton, 170 gr/m2, Color, sizes XS, S, M, L, XL.

For winter of freezing room; black, universal size.

Textile

72

G293 Șepci, Căciuli și Costume de Lucru

mărimi/size
35-46

1305Branțuri pentru saboți
Antibacterial Insoles for clogs

400

0717Saboți Albi Autoclavabili
Autoclavable Clogs, rubber polymer, anti-slip sole

25

mărimi/size
35-40
41-46

G163 Saboți autoclavabili



ÎNCĂLȚĂMINTE

1049

0339

0278

1227

0265

03580339-NGR

Acoperitori Pantofi LDPE pentru Dispenser 2.5G

Saboți Albi perforați

Acoperitori de pantofi PPSB

Dispenser Aluminiu de acoperire pantofi

Acoperitori de pantofi CPE

Saboți Albi perforațiSaboți Negri perforați

LDPE Shoe Cover for Dispenser 2.5 G

Leather Clogs perforated

PPSB Shoe Cover

Aluminium Dispenser for shoe covers

LDPE Shoe Cover

Leather Clogs perforatedLeather Clogs perforated

20

12

10

4

20

1212

100 buc/pcs
36 x 15 cm

46 x 25 x 17.5 cm
3.5 Kg

100 buc/pcs

100 buc/pcs
2G

100 buc/pcs
3G

talpă antiderapantă
anti-slip sole

talpă antiderapantă
anti-slip sole

talpă antiderapantă
anti-slip sole

Mărimi/Size
35-40
41-46

Mărimi/Size
35-40
41-46

Mărimi/Size
35-40
41-46

IÎncălțăminte comodă și ușoară, destinată industriei alimentare, farmaceutice sau spitalelor, clinici medicale, laboratoare.
Fețe perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului. Talpă de formă ergonomică din poliuretan. Fețe: piele naturală de bovină. Căptușeală: 
piele.
●Comozi, nu transpiri niciodată.

Asigură protecție împotriva murdăriei de pe talpa 
încălțămintei.

Capacitate 60 bucăți

Provides protection against dirt from the soles of shoes.

Capacity 60 pcs

ILight and comfortable shoes, for food industry, pharmaceutical industry or hospitals, medical clinics, laboratories.
Perforated fronts for a better ventilation of the foot. Outsole of ergonomic shape made from polyurethane. Front: bovine leather. Lining: 
leather.
●Comfortable, the feet do not sweat.

G162 Saboți din Piele

G167 Acoperitori Pantofi Unică Folosință

G168 Dispenser Acoperitori Pantofi
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PROSOAPE ȘI HALATE

G304 Prosoape și halate de baie

74

300 100 50

Prosop 100% bumbac, flaușat alb
Bath towel 100% cotton double twisted thread

1352

30 x 50 cm 50 x 90 cm

90 x 200 cm

90 x 70 cm

90 x 70 cm

150 x 240 cm

150 x 210 cm

220 x 240 cm

180 x 210 cm

240 x 260 cm

210 x 220 cm

450 gr/m2

350 gr/m2

450 gr/m2

70 x 140 cm

10 10

10

10

20

10

Halat de baie cu guler 100% bumbac, flaușat alb Halat de baie cu guler 100% bumbac, flaușat alb

Cearceaf pat, Damasc alb, 100% bumbac

Cearceaf pilotă, Damasc alb, 100% bumbac

Față de pernă, Damasc alb, 100% bumbac

Lenjerie de pat, Damasc alb, 100% bumbac

Bathrobe with collar, 100% cotton double twisted thread Bathrobe with collar, 100% cotton double twisted thread

Bed sheet, Damasc white, 100% cotton

Bed sheet, Damasc white, 100% cotton

Pillow Case, Damasc white, 100% cotton

Bed linen set, Damasc white, 100% cotton

1343-XL 1353-XL

1483

1568

1708

1448

300 100 50

Prosop 100% bumbac, flaușat alb
Bath towel 100% cotton double twisted thread

1342

30 x 50 cm 50 x 90 cm 70 x 140 cm

600 gr/m2



Tabelul de mărimi prezintă dimensiunile produselor finite în centimetri (nu 
măsurători corporale). 
Pentru a afla ce mărime vă corespunde, puteți efectua următoarele măsurători.
Utilizând un centimetru, măsurați direct peste lenjeria de corp:
1. Circumferința bustului (peste parte acea mai proeminentă a bustului, 
trecând centimetrul sub braț și urcându-l ușor la spate);
2. Circumferința taliei (așezând centimetrul orizontal peste partea cea mai 
îngustă a taliei);
3. Circumferința șoldului (așezînd centimetrul orizontal peste partea cea mai 
proeminentă a șoldurilor).
Rezultatele măsurătorilor trebuie să fie mai mici decât dimensiunile afișate în 
tabelul de mărimi.
În funcție de lejeritatea dorită, la măsurile corporale se pot adăuga între 4 și 10 
cm, identificând astfel mărimea potrivită.
Tabelul de mărimi este orientativ, pentru a se putea alege mărimea dorită.
În cazul în care mărimea dumneavoastră se încadrează între 2 măsuri, este 
recomandat să alegeți mărimea mai mare.
Producătorului nu i se pot aduce reclamații ulterioare dacă la comandă nu s-a 
ales mărimea corectă.

The measurements table presents the final dimensions of the product in 
centimeters (not body measurements).
To find out your corresponding size, you can perform the following measurements.
Using a centimeter, measure directly over your undergarments:
1. Bust circumference (across the most prominent part of the bust, putting the 
centimeter under your arms and slightly over the back);
2. Waist circumference (placint the centimeter horizontally across the 
narrowest part of the waist);
3. Hip circumference (placing centimenter horizontally across the most 
prominent part of the hips).
The results of the measurements must be smaller than the dimensions shown 
in the table.
Depending on the desired fit (tighter or looser), you can add 4 to 10 cm to your 
body measurements, this identifying the suitable size.
The table of measurements is indicative, to help you choose the desired size.
If your size falls between two measures, it is recommended that you choose 
a larger size.
The manufacturer cannot receive subsequent complaints, if the wrong size 
has been chosen at the time of the order.

1   - Latime umeri / Shoulder width

2   - Circumferinta bust / Bust circumference

3   - Circumferinta talie / Waist circumference

4   - Lungime spate / Back length

5   - Lungime maneca / Sleeve length

6   - Circumferinta talie intinsa / Stretched waist circumference

7   - Circumferinta sold / Hip circumference

8   - Lungime produs / Product length

9   - Lungime interioara / Inner length

10 - Circumferinta terminatie produs / Product hem circumference

Avand bratele pe langa corp se masoara dinstanta dintre cei doi umeri, plasând 

centimetrul orizontal pe spate, deasupra omoplatilor.

Se masoara deasupra celei mai proeminente părţi a bustului 

Se masoara circumferinta in cea mai ingusta parte a taliei (între partea inferioară 

a coastelor şi buric) 

Se masoara pe spate de la ceafa pana la sold  

Se masoara de la umar pana la marginea manecii. 

Se masoara circumferinta taliei sub partea cea mai joasa a burtii. Marimile din 

tabel reprezinta circumferinta produsului cu elasticul intins

Se masoara circumferinta, In cea mai lata parte a soldurilor (cea mai 

proeminenta parte muşchilor fesieri)

Se masoara din talie pana la talpi  

Se masoara de la tur pana la glezna.  

Nu se masoara- sa afiseaza in tabel dimesiunea produsului 

CROITORIE LA 
COMANDĂ

-imprimare serigrafică
-broderie multicolor
-mărimi atipice

-dimensiuni speciale

Articole textile 
și confecții 

realizate după 
tiparul clientului.

Design 
personalizat și 

serii unice.

SOLICITAȚI 
OFERTĂ!

CUSTOM 
TAILORING

- serigraphic printing
- broderie multicolor
- atypical sizes 

- special sizes

Fabrics and 
clothings made 

according to 
the customer’s 

pattern.
Personalized 
design and 

unique series.

REQUEST THE 
OFFER!



Calendar 2018

Guvernul României
Hotărârea 857 din 24 august 2011 ( Hotărârea 857/2011)
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul 
sănătății publice
Publicat în Monitorul Oficial 621 din 1 septembrie 2011 (M. Of. 621/2011)

Art. 21. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei 
la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 7.000 - 15.000 
lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
f ) funcționarea cabinetelor de înfrumusețare corporală fără a avea în dotarea 
acestora trusă de prim ajutor;

Art. 52. - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei 
la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 la 10.000 
lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
v) neasigurarea trusei de prim ajutor, dotată conform baremului cuprins în 
legislația în vigoare și în termen de valabilitate; 

Art. 56. - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 
5.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:
g) neasigurarea și deteriorarea corespunzătoare a unor truse de prim ajutor în 
unitățile în care potrivit normelor în vigoare nu se impune amenajarea unui 
cabinet medical, precum și în laboratoarele de chimie, atelierele școlare și 
studențești din unitățile de învățământ.

TRUSE SANITARE DE PRIM-AJUTOR
AVIZATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANITARY FIRST AID KIT
APPROVED BY ROMANIAN HEALTH MINISTRY

0599

0599

0601

Trusă Nedetașabilă cu Fixare pe Perete

Trusă Detașabilă cu Fixare pe Perete

Kit înlocuire trusă sanitară

Non Detachable Wall Mounting

Detachable Wall Mounting

Changing materials for First Aid Kit
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www.prima-info.ro
Pozele prezentate în acest catalog au 
un caracter informativ și nu creează 
informații contractuale, întrucât designul 
produselor poate varia și pot exista 
diferențe între acestea și produsele 
existente la un moment dat în stoc!

            021 211 31 68 (int. 244)
            0736373157
            0736373160
            021 210 40 88
            medical2@vetro.ro

            Str. Constantin Drăgan nr.20,
            Sector 3, 032855, București

            N 44° 22’ 46” & E 26° 11’ 49”


