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מחטים היפודרמיות
HYPODERMIC NEEDLES

מחטים היפודרמיות סטריליות, איכותיות בגדלים שונים.	 
המחטים והאריזות מסומנות בצבעים שונים בהתאם לתקן בינלאומי.	 
למחטים זווית השחזה ארוכה להפחתת כאב הדקירה.	 

צבעכמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצר            מק"ט
MEDH-KD01-00427Gx0.5"100 pcs10,000 pcs

MEDH-KD01-00625Gx5/8"100 pcs10,000 pcs

MEDH-KD01-00723Gx1.25"100 pcs10,000 pcs

MEDH-KD01-00823Gx1"100 pcs10,000 pcs

MEDH-KD01-00922Gx1.5"100 pcs10,000 pcs

MEDH-KD01-01021Gx1.5"100 pcs10,000 pcs

MEDH-KD01-010121Gx1"100 pcs10,000 pcs

MEDH-KD01-01220Gx1.5"100 pcs10,000 pcs

MEDH-KD01-012120Gx1"100 pcs10,000 pcs

MEDH-KD01-01319Gx1.5"100 pcs10,000 pcs

MEDH-KD01-01418Gx1.5"100 pcs10,000 pcs

Needls - מחטים
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מחטים ספינליות
SPINAL NEEDLES

Needls - מחטים

 SPINAL NEEDLES

צבעכמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-KD-01-309Spinal Needle 25G*3.5100 pcs4,000 pcs

KIN-KD-01-310Spinal Needle 24G*3.5100 pcs4,000 pcs

KIN-KD-01-311Spinal Needle 23G*3.5100 pcs4,000 pcs

KIN-KD-01-312Spinal Needle 22G*3.5100 pcs4,000 pcs

KIN-KD-01-313Spinal Needle 21G*3.5100 pcs4,000 pcs

KIN-KD-01-314Spinal Needle 20G*3.5100 pcs4,000 pcs

KIN-KD-01-315Spinal Needle 19G*3.5100 pcs4,000 pcs

KIN-KD-01-316Spinal Needle 18G*3.5100 pcs4,000 pcs

מחטים ספינליות סטריליות איכותיות.	 
 	Pencil Point מחטים רגילות במידות שונות ומחטי 

.GUIDE NEEDLE עם

SPINAL NEEDLES - PENCIL POINT

צבעכמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-KD-01-315PP-GWSpinal Needle-Pencil Point 27G*90mm50 pcs2,000 pcs

KIN-KD-01-316PP-GWSpinal Needle-Pencil Point 26G*90mm50 pcs2,000 pcs

KIN-KD-01-317PP-GWSpinal Needle-Pencil Point 25G*90mm50 pcs2,000 pcs

KIN-KD-01-318PP-GWSpinal Needle-Pencil Point 24G*90mm50 pcs2,000 pcs
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מחט לשאיבה בטיחותית 
BLUNT FILL NEEDLE WITH FILTER

מחט שאיבה קטומה עם פילטר 5 מיקרון לשאיבה בטיחותית של 	 
פלקונים או שקיות נוזלים.

מחט בטיחותית למטפל.	 

צבעכמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-KD-01-BFNBlunt Fill Needle w/Filter 18G100 pcs5,000 pcs

מחטים לעט אינסולין
INSULIN PEN NEEDLES

מחטים סטריליות לעט אינסולין.	 
מתאים לכל סוגי העטים.	 
גדלים מיוחדים כמו 32G להפחתת כאב הדקירה.	 

צבעכמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-KD-01-60129Gx12mm100 pcs10,000 pcs

KIN-KD-01-60231Gx6mm100 pcs10,000 pcs

KIN-KD-01-60331Gx8mm100 pcs10,000 pcs

KIN-KD-01-60430Gx6mm100 pcs10,000 pcs

KIN-KD-01-60530Gx8mm100 pcs10,000 pcs

KIN-KD-01-60631Gx6mm100 pcs10,000 pcs

KIN-KD-01-60732Gx4mm100 pcs10,000 pcs

Needls - מחטים
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חוטי תפירה
SURGICAL SUTURES

מגוון מלא ומקיף של חוטי תפירה איכותיים לכל סוגי הניתוחים.	 

Wegosuture - פתרון אחד לניתוח שלך.
Wegosuture הוא שם המותג של Foosin Medical לחוטי תפירה כירורגיים.

החוטים מסווגים לחוטים נספגים ולא נספגים כמו:
.PGA, PGLA, PDO, PGCL, PGA Rapid, PGLA Rapid, Silk, Nylon, Polyester, Polypropylene

.FDA-ו CE בעלי אישור ,USP-ו EP החוטים בהתאמה מלאה לסטנדרטים

Surgical Sutures - חוטי תפירה
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מזרקים
SYRINGES

מזרקי לואר סליפ

מזרקי לואר לוק

מזרקים עם מחט

כל סוגי המזרקים - לואר סליפ, לואר לוק ומזרקים עם מחט.	 
 	FDA למזרקים אישור מכון התקנים ואישור
אריזות המזרקים מסומנות בצבעים שונים להקלת השימוש.	 

צבעכמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
MEDH-ZKM-1  1ml syringe100 pcs3,600 pcs

MEDH-ZKM-33ml syringe100 pcs3,200 pcs

MEDH-ZKM-55ml syringe100 pcs2,400 pcs

MEDH-ZKM-1010ml syringe100 pcs1,500 pcs

MEDH-ZKM-2020ml syringe100 pcs900 pcs  

MEDH-ZKM-5050ml syringe30 pcs360 pcs

צבעכמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
MEDH-ZKM-1LL1ml syringe100 pcs3,600 pcs

MEDH-ZKM-3LL3ml syringe100 pcs3,200 pcs

MEDH-ZKM-5LL5ml syringe100 pcs2,400 pcs

MEDH-ZKM-10LL10ml syringe100 pcs1,500 pcs

MEDH-ZKM-20LL20ml syringe100 pcs900 pcs

MEDH-ZKM-30LL30ml syringe50 pcs600 pcs

MEDH-ZKM-50LL50ml syringe30 pcs360 pcs

צבעכמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
MEDH-ZKM-1N1ml syringe needle 27Gx0.5100 pcs3,200 pcs

MEDH-ZKM-3N3ml syringe needle 21Gx1.5100 pcs2,000 pcs

MEDH-ZKM-5N5ml syringe needle 21Gx1.5100 pcs1,600 pcs

MEDH-ZKM-10N10ml syringe needle 21Gx1.5100 pcs1,000 pcs

מזרקי שטיפה

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
SUN-50I50ml irrigation25 pcs300 pcs

Syrings - מזרקים



חוסם ורידים
IV TOURNIQUET

חוסם ורידים חד פעמי בגליל נוח לשימוש עם נקודות חיתוך.	 
עשוי מניטריל היפואלרגני ואינו מכיל לטקס.	 
מגיע באריזות סטריליות. 	 

כמות בקרטון כמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
         KIN-KD-IVT25חוסם ורידים מניטריל ללא לטקס - גליל pcs2,500 pcs

7

פרפריות
SCALP VEIN

פרפריות סטריליות.	 
השחזה ארוכה להפחתת הכאב.	 
סימון צבע לפי תקן בינלאומי.	 

צבעכמות בקרטוןכמות באריזהסוג אריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-01-PE051Scalp Vein 27G×3/4"50ניילון pcs2,000 pcs

KIN-01-PE053Scalp Vein 25G×3/4"50ניילון pcs2,000 pcs

KIN-01-PE055Scalp Vein 23G×3/4"50ניילון pcs2,000 pcs

KIN-01-PE057Scalp Vein 21G×3/4"50ניילון pcs2,000 pcs

KIN-01-PE059Scalp Vein 19G×3/4"50ניילון pcs2,000 pcs

 אביזרים ללקיחת דמים 
Blood administration accessories



דוקרנים
STERILE LANCETS

HOLDYN - הולדר עם מתאם

דוקרנים אוטומטים סטרילים בטיחותיים באורך מחט שונה.	 
דוקרן מיוחד עם להב ללקיחת דם בפגיות.	 

הולדר עם מתאם ללקיחת דמים סטרילית.	 
יחידה אחת לא פריקה למניעת נזילת דם מהקונקטור.	 

כמות בקרטון כמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-LAHOne Piece -25הולדר עם מתאם ללקיחת דמים סטרילית pcs1,000 pcs

צבעכמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
ZHEN-T-018 18G*2.4mm 100דוקרנים אוטומטיים סטרילים עם להב pcs2,000 pcs

ZHEN-T-02121G*2.4mm 100דוקרנים אוטומטיים סטרילים עם מחט pcs2,000 pcs

ZHEN-T-026 26G*1.8mm 100דוקרנים אוטומטיים סטרילים עם מחט pcs2,000 pcs

אביזרים ללקיחת דמים 
Blood administration accessories
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צבעכמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצר           מק"ט
KIN-01-055-HSHoldyn + Scalp Vein 23G100 pcs1,200 pcs

KIN-01-057-HSHoldyn + Scalp Vein 21G100 pcs1,200 pcs

סט ללקיחת דמים
SCALP VEIN + HOLDYN

סט סטרילי ללקיחת דמים המשלב פרפריות + הולדין.	 
להקלה על עבודת הצוות בלקיחת הדמים. 	 



סטים לעירוי 
IV SET WITH LUER LOCK

פילטר 15 מיקרון.	 
קיים באורכים שונים.	 
עם / בלי נקודת אוויר.	 
עם / בלי נקודת הזרקה.	 
ללא לטקס.	 
 	.DEHP ללא

180 ס"מ150 ס"ממק"ט
 190
ס"מ

 Luer
Lock

 Air
Vent

 Injection
Port

כמות 
באריזה

כמות 
בקרטון

KIN-KD03-002L50 pcs200 pcs

MEDH-WB-001L400 pcs

KIN-KD03-003L50 pcs200 pcs

MEDH-KD03-10550 pcs200 pcs

SUN-IV001L25 pcs200 pcs

מאריך לעירוי עם סופר טיפות
EXTENSION LINE + FLOW REGULATOR

מאריך לעירוי סטרילי עם סופר טיפות מדוייק, המאפשר 	 
קביעת מתן cc לשעה ומהווה תחליף חד פעמי 

למשאבות עירוי.
 	.DEHP ללא

Burettes, Iv sets & accessories - בירטות, סטים ואביזרים לעירוי

180 ס"מתיאורמק"ט
 Luer
Lock

 Air
Vent

כמות 
באריזה

כמות 
בקרטון

KIN-05-009Extension line with Flow regulator50 pcs400 pcs
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סט למתן דם
BLOOD TRANSFUSION SET

Y SET-  Y סט

סט עירוי לדם, חיבור לואר לוק.	 
פילטר 200 מיקרון.	 
 	.DEHP ללא

 פילטרמק"ט
15 מיקרון

פילטר 
200 מיקרון

190 ס"מ180 ס"מ
 Luer
Lock

 Luer
Slip

 Air
Vent

 Injection
Port

גודל 
כוסית

כמות 
באריזה

כמות בקרטון

  SHIN-ABY-NW25גדולה pcs200 pcs

 פילטרמק"ט
15 מיקרון

פילטר 
200 מיקרון

190 ס"מ180 ס"מ
 Luer
Lock

 Luer
Slip

 Air
Vent

 Injection
Port

גודל 
כוסית

כמות 
באריזה

כמות בקרטון

MEDH-WB-YS-AV10גדולה pcs200 pcs

MEDH-WB-YS15AV10גדולה pcs200 pcs

סט עירוי Y למתן נוזלים ודם.	 

Burettes, Iv sets & accessories - בירטות, סטים ואביזרים לעירוי
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 פילטרמק"ט
15 מיקרון

פילטר 
200 מיקרון

190 ס"מ180 ס"מ
 Luer
Lock

 Luer
Slip

 Air
Vent

 Injection
Port

גודל 
כוסית

כמות 
באריזה

כמות בקרטון

  SHIN-ABY-NW25גדולה pcs200 pcs

 פילטרמק"ט
15 מיקרון

פילטר 
200 מיקרון

190 ס"מ180 ס"מ
 Luer
Lock

 Luer
Slip

 Air
Vent

 Injection
Port

גודל 
כוסית

כמות 
באריזה

כמות בקרטון

MEDH-WB-YS-AV10גדולה pcs200 pcs

MEDH-WB-YS15AV10גדולה pcs200 pcs

BURETTE SET - בירטות
KIN-XDP01 מק"ט

בירטה בטיחותית ללא שימוש במחט
מחבר אל מחט בטיחותי למטפל – מאפשר הכנסת תרופה 	 

ישירות לבירטה ללא מחט ומונע סכנת דקירה – ממוקם 
בחלקה העליון של הבירטה.

מחבר אל מחט נוסף - הממוקם בחלקה התחתון של 	 
הבירטה - משמש לצורך מתן "פוש" של תרופה או שטיפה 

של הונפלון והוצאת בועות אויר.

מצוף בצבע ירוק המקל על זיהוי גובה הנוזל בבירטה ומונע 	 

כניסת אוויר למערכת בסיום מתן התרופה.
ברזים - שני ברזים איכותיים המאפשרים שליטה מלאה על 	 

קצב מתן התרופה.
הרצת נוזל - CONTINUES - מאפשר העמסת נוזלים 	 

 רצופה לחולה.
תליית הבירטה - לולאה מיוחדת וייעודית מותאמת במיוחד 

לצורך תליית הסט.
הבירטה מגיעה בתוך אריזה סטרילית- ניילון נייר- 	 

המותאמת לשימוש גם בחדרי ניתוח
הוראות שימוש מפורטות  בעברית.	 
ללא לטקס.	 
 	.DEHP ללא
מיקרו סט 60 טיפות למ"ל.	 
פילטר 15 מיקרון.	 
נקודת אוויר במערכת סגורה בצורת ברז לנוחיות המשתמש	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-XDP01NEEDLESS CONNECTOR 25בירטה עם 2 מחברי אל מחט pcs100 pcs

Burettes, Iv sets & accessories - בירטות, סטים ואביזרים לעירוי
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BURETTE SET - בירטות
KIN-KD-0320 מק"ט

בירטה מקצועית ואיכותית
נקודת אויר במערכת סגורה בצורת ברז לנוחיות 	 

המשתמש
מצוף בצבע ירוק המקל על זיהוי גובה הנוזל בבירטה 	 

ומונע כניסת אוויר למערכת בסיום מתן התרופה.
שני ברזים איכותיים המאפשרים שליטה מלאה על 	 

קצת מתן התרופה
הרצת נוזל CONTINUES מאפשרת העמסת נוזלים 	 

רצופה לחולה
תליית הבירטה נעשת בעזרת לולאה מיוחדת וייעודית 	 

מותאמת במיוחד לצורך תליית הסט
הבירטה מגיעה בתוך אריזה סטרילית- ניילון נייר- 	 

המותאמת לשימוש גם בחדרי ניתוח
הוראות שימוש מפורטות בעברית	 
ללא לטקס	 
 	DEHP ללא
מיקרו סט 60 טיפות למ"ל	 
פילטר 15 מיקרון	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
      KIN-KD-032025בירטה ללא מחברי אל מחט pcs100 pcs

Burettes, Iv sets & accessories - בירטות, סטים ואביזרים לעירוי
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BURETTE SET - בירטות
WB-VS-01 מק"ט

בירטה עם מחבר אל מחט בטיחותי
מחבר אל מחט הממוקם בחלקה התחתון של הבירטה- 	 

משמש לצורף מתן "פוש" של תרופה או שטיפה של 
הונפלון והוצאת בועות אוויר

מצוף בצבע ירוק המקל על זיהוי גובה הנוזל בבירטה ומונע 	 
כניסת אוויר למערכת בסיום מתן התרופה.

שני ברזים איכותיים המאפשרים שליטה מלאה על קצב 	 
מתן התרופה

הרצת נוזל CONTINUES מאפשרת העמסת נוזלים רצופה 	 
לחולה

לולאה מיוחדת ויעודית מותאמת במיוחד לצורך תליית הסט	 
הבירטה מגיעה בתוך אריזה סטרילית- ניילון נייר- 	 

המותאמת לשימוש גם בחדרי ניתוח
הוראות שימוש מפורטות בעברית	 
ללא לטקס	 
מיקרו סט 60 טיפות למ"ל	 
פילטר 15 מיקרון	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
      WB-VS-0110בירטה עם מחבר אל מחט pcs100 pcs

Burettes, Iv sets & accessories - בירטות, סטים ואביזרים לעירוי
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IN LINE BURETTE SET - בירטות למשאבות עירוי

בטיחותי ללא שימוש במחט
מתאים לשימוש עם כל סט עירוי כולל סטים לכל משאבות 	 

העירוי הקיימות.
מחבר אל מחט בטיחותי למטפל – מאפשר הכנסת תרופה 	 

ישירות לבירטה ללא מחט ומונע סכנת דקירה – ממוקם 
בחלקה העליון של הבירטה.

תליית הבירטה - לולאה מיוחדת וייעודית מותאמת במיוחד 	 
לצורך תליית הסט.

אריזת הבירטה - הבירטה מגיעה בתוך אריזה סטרילית - 	 
ניילון נייר- המותאמת לשימוש גם בחדרי ניתוח

הוראות שימוש מפורטות  בעברית.	 
ללא לטקס.	 
 	.DEHP ללא
נקודת אוויר במערכת סגורה בצורת ברז לנוחיות המשתמש	 
מתאים גם למתן דם עם סט דם ייעודי.	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-XDP13עם מחבר אל מחט INLINE 25בירטה pcs100 pcs

KIN-XDP13 מק"ט

Burettes, Iv sets & accessories - בירטות, סטים ואביזרים לעירוי
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מאריכים לעירוי
IV EXTENSION LINE

 	.M/F מאריכים לעירוי סטרילים באורכים שונים, חיבור
 	.PSI 45 עמיד בלחץ עד

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
MEDH-KD-0020Sterile Extension IV Line 20cm50 pcs400 pcs
MEDH-KD-0050Sterile Extension IV Line 50cm50 pcs400 pcs
MEDH-KD-0085Sterile Extension IV Line 85cm50 pcs400 pcs
MEDH-KD-0100Sterile Extension IV Line 100cm40 pcs320 pcs
MEDH-KD-0120Sterile Extension IV Line 120cm40 pcs320 pcs
MEDH-KD-0150Sterile Extension IV Line 150cm40 pcs320 pcs

SUN-0020Sterile Extension IV Line 20cm50 pcs400 pcs
SUN-0050Sterile Extension IV Line 50cm50 pcs400 pcs
SUN-0085Sterile Extension IV Line 85cm50 pcs400 pcs
SUN-0150Sterile Extension IV Line 150cm50 pcs400 pcs
SUN-0180Sterile Extension IV Line 180cm50 pcs400 pcs

Burettes, Iv sets & accessories - בירטות, סטים ואביזרים לעירוי
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מאריכים לעירוי ללחץ גבוה 
HIGH PRESSURE EXTENSION LINE

 מאריכים לעירוי סטרילים עמידים בלחץ גבוה,	 
 עד PSI 500, באורכים שונים.

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-PMT-0101Extension line - 500PSI - 30cm100 pcs400 pcs

KIN-PMT-0102Extension line - 500PSI - 60cm100 pcs400 pcs

KIN-PMT-0103Extension line - 500PSI - 90cm 100 pcs400 pcs

KIN-PMT-0103A  Extension line - 500PSI - 100cm100 pcs400 pcs

KIN-PMT-0105Extension line - 500PSI - 150cm100 pcs400 pcs

KIN-PMT-0112Extension line - 500PSI - 50cm+check valve 100 pcs400 pcs

KIN-PMT-0114extension line- 500PSI- 100cm+check valve100 pcs400 pcs

KIN-PMT-0115Extension line - 500PSI - 150cm+check valve 100 pcs400 pcs

KIN-PMT0106BHigh Pressure Extension 350PSI Microspace 100cm100 pcs400 pcs

KIN-PMT0106DHigh Pressure Extension 350PSI Microspace 15cm100 pcs400 pcs

KIN-PMT0106FHigh Pressure Extension 350PSI Microspace 150cm100 pcs400 pcs

Burettes, Iv sets & accessories - בירטות, סטים ואביזרים לעירוי
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ברז לעירוי  4 דרכים
IV STOPCOCK 4 WAY

ברז 4 כיוונים עם מאריך בלחץ עמיד בליפידים
high pressure stopcock with extension line lipid resist - 4 way

ברז לעירוי סטרילי, איכותי, ארוז באריזות בליסטר.	 
קיים גם עם מאריך 10 ס"מ.	 
 	.PSI 45 עמיד בלחץ עד
קונקטור בטיחותי למניעת פתיחה לא מבוקרת.	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-KD-AM0101 Stopcock 4 way50 pcs1000 pcs

KIN-AM0102Stopcock 4 way + 10 cm extension line50 pcs400 pcs

SUN-TW8006 Stopcock 4 way50 pcs1000 pcs

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-ES0107200 PSI + 20CM EXTENSION100 pcs400 pcs

KIN-ES0107A200 PSI + 25CM EXTENSION 100 pcs400 pcs

Burettes, Iv sets & accessories - בירטות, סטים ואביזרים לעירוי
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מחבר אל מחט
NEEDLESS CONNECTOR

ברז תלת כיווני ללחץ גבוה - 3 דרכים
HIGH PRESSURE STOPCOCK - 3 WAY

מחבר אל - מחט סטרילי המאפשר חיבור בטיחותי 	 
להזרקה או חיבור לעירוי ללא שימוש במחט - מערכת 

סגורה.

ברז תלת כיווני לעירוי, עמיד בלחץ גבוה, 	 
 	.PSI 500 עד

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-PMT-0201STERILE Manifold 500PSI50 pcs400 pcs

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-NFC01STERILE Needless connector50 pcs500 pcs

KIN-NFC01ASTERILE Needless connector - Lipid Resistent50 pcs500 pcs
SUN-NC6001STERILE Needless connector50 pcs1000 pcs

Burettes, Iv sets & accessories - בירטות, סטים ואביזרים לעירוי
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מחבר אל מחט עם מחבר לשאיבה משקית 
NEEDLESS CONNECTOR

פקק אלכוהול למחבר אל מחט

קונקטור עם מחבר אל מחט לשאיבה בטיחותית משקיות	 
עירוי ופלקונים	 

פקק המכיל 70% אלכוהול למניעת זיהומים בשימוש בקונקטורים 	 
ללא מחט

קיים בסטריפ של 10 פקקים או ארוז בבליסטר סטרילי לחדרי ניתוח	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-SWN001Spike with needle free connector100 pcs400 pcs

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט 
SHIN-SC-100  Swab Cup disinfect cup100 pcs1000 pcs
SHIN-SC-200Swab Cup disinfect cup200 pcs1000 pcs

Burettes, Iv sets & accessories - בירטות, סטים ואביזרים לעירוי
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פקקים 

סטריפד וקיבוע לעירוי מבל"א 
STERI PAD & IV FIXATION

פקק אדום למזרק	 
פקק הפרין צהוב לונפלון.	 
 	Check Valve 

פדים סטריליים עם שכבה שאינה נדבקת לפצע, עם 	 
הדבקה לטיפול אחרי ניתוחים במידות שונות.

קיבוע לעירוי סטרילי מבד לא ארוג.	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
DL-MD-IN1202Non-woven wound dressing 6*7cm50 pcs1200 pcs

DL-MD-IN1204Non-woven wound dressing 10*10 cm50 pcs1200 pcs

DL-MD-IN-1030IV dressing Non Woven 6*7cm50 pcs1200 pcs

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
SHIN-AD-HC01Heparin yellow cap100 pcs5000 pcs

KIN-KD-60169Sterile combi cap200 pcs8000 pcs

SUN-HC7005yellow heparine cap100 pcs5000 pcs

SUN-MFC-9002red combi cap100 pcs5000 pcs

KIN-BCV01Sterile Back Check Valve100 pcs5000 pcs

Burettes, Iv sets & accessories - בירטות, סטים ואביזרים לעירוי
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INFLATION DEVICE

ערכה סטרילית הכוללת INDEFLATOR עמיד בלחץ עד 30 אטמוספרות 	 
)450PSI(, מאריך לעירוי בלחץ של 500PSI באורך 30CM וברז תלת כיווני.

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
DMX-DID30SSterile Inflation device 20ml,30atm, II, fast release5 pcs20 pcs

Y CONNECTOR

 ערכה סטרילית המכילה קונקטור Y, מכוון ומוליך, 	 
המשמשת לביצוע צנתור טיפולי.

חור רחב המאפשר ביצוע צנתור עם שני סטנטים.	 
שחרור מהיר ביד אחת - נוח לשימוש.	 
קונקטור עם מאריך 10 ס"מ וברז לעירוי.	 

כמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
KIN-YCK113Pull-Push Y connector set.25 pcs

KIN-YCK113APush-Pull Y connector set with extension line, 
10 cm and stopcock.25 pcs

KIN-YCK111Sterile Screw Y connector25 pcs

KIN-YCK111Asterile screw Y connector with stopcock25 pcs

KIN-YCK119APush-click Y connector with stopcock & extension25 pcs
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GUIDEWIRE

GUIDEWIRE סטרילי הידרופילי איכותי.	 

כמות בקרטוןכמות באריזהאורךתיאור מוצרמק"ט
KIN-GW351JFGuidewire 0.035, J-tip, PTFE coated15040 ס"מ pcs160 pcs

KIN-GW352JFGuidewire 0.035, J-tip, PTFE coated18040 ס"מ pcs160 pcs

KIN-GW353JFGuidewire 0.035, J-tip, PTFE coated26025 ס"מ pcs100 pcs

PRESSURE BANDAGE

תחבושת לחץ סטרילית לעצירת דימום מהעורק הרדיאלי.	 
תחבושת שקופה המאפשרת צפייה ובקרה על עצירת הדימום.	 
 	.)needless( העלאת והפחתת הלחץ ע"י שסתום אל - מחט
מתאים ליד ימין ושמאל.	 

כמות בקופסאתיאור מוצרמק"ט
KIN-PB04Pressure Bandage -Inflatable 27cm40 pcs

KIN-PB04APressure Bandage -Inflatable 24cm40 pcs

Cardiology products - צנתורים
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צינור חמצן
OXYGEN TUBES

משקפי חמצן 
OXYGEN NASAL CANNULA

אביזרי חמצן ואינהלציה מיוצרים מחומרי גלם איכותיים 	 
.DEHP ואינם מכילים

צינור מאריך לחמצן 2 מטר.	 
פרופיל Star Lumen למניעת חסימות וקיפולים.	 

 משקפי חמצן במידות שונות, חיבור לאף, רך ואיכותי. 	 
.Bubble - ללא רעש

פרופיל Star Lumen למניעת חסימות וקיפולים.	 

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-020050צינור חמצן 2 מטר pcs

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-OT-1152'50משקפי חמצן למבוגר צינור 2 מ pcs

BESM-OT-1154'50 משקפי חמצן לילד צינור 2 מ pcs

BESM-OT-1156'50משקפי חמצן לתינוק צינור 2 מ pcs

     WKM-1152'50משקפי חמצן למבוגר צינור 2 מ pcs

WKM-1154'50משקפי חמצן לילד צינור 2 מ pcs

WKM-1156'50משקפי חמצן לתינוק צינור 2 מ pcs

 Oxygen therapy - אביזרים למתן חמצן ואינהלציה
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מסכות חמצן 
OXYGEN MASKS

מסיכת חמצן עם שקית העשרה 
HI OXYGEN MASKS

מסיכות חמצן במידות שונות, עם או בלי צינור חמצן.	 
פרופיל Star Lumen למניעת חסימות וקיפולים.	 

מסיכות חמצן עם שקית העשרה המאפשרת מתן חמצן עד 100%.	 
פרופיל Star Lumen למניעת חסימות וקיפולים.	 

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-110650מסכת חמצן עם צינור למבוגר 2 מטר pcs

WKM-110650מסכת חמצן עם צינור למבוגר 2 מטר pcs

BESM-PN-110850מסכת חמצן עם צינור לילד 2 מטר pcs

WKM-110850מסכת חמצן עם צינור לילד 2 מטר pcs

BESM-PN-110750מסיכת חמצן למבוגר pcs

WKM-110750מסיכת חמצן למבוגר pcs

BESM-PN-110950מסיכת חמצן לילד pcs

WKM-110950מסיכת חמצן לילד pcs

 Oxygen therapy - אביזרים למתן חמצן ואינהלציה

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-111050מסכת חמצן 100% למבוגר עם צינור 2 מטר pcs

BESM-PN-111250מסכת חמצן 100% לילד עם צינור 2 מטר pcs

WKM-111050מסכת חמצן 100% למבוגר עם צינור 2 מטר pcs

WKM-111250מסכת חמצן 100% לילד עם צינור 2 מטר pcs
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מסיכות לטרכיאוסטומיה 
TRACHEOSTOMY MASKS

אוהל חמצן
OXYGEN TENT

מסיכות חמצן למטופלים עם קנולה לאחר טרכיאוסטומיה, במידות 	 
שונות וחיבורי צנרת בגדלים שונים, 22 מ"מ או 6 מ"מ.

פרופיל Star Lumen למניעת חסימות וקיפולים.	 
מסיכות רכות ונוחות למטופל.	 
סט אינהלציה לטרכיאוסטומיה.	 

אוהל חמצן למטופלים לאחר ניתוח אף.	 
חיבורים 6 מ"מ / 22 מ"מ.	 

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-111650אוהל חמצן לניתוחי אף - חיבור 6 מ"מ pcs

BESM-PN-111750אוהל חמצן לניתוחי אף - חיבור 22 מ"מ pcs

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-111350מסכה לטרכיאוסטומיה יציאה 22 מ"מ למבוגר pcs

BESM-PN-1113B50מסכה לטרכיאוסטומיה יציאה 6 מ"מ למבוגר עם צינור pcs

BESM-PN-111450מסכה לטרכיאוסטומיה יציאה 22 מ"מ לילד pcs

BESM-PN-1114B50מסכה לטרכיאוסטומיה יציאה 6 מ"מ לילד עם צינור pcs

BESM-OM-8161250מסכה רכה לטרכיאוסטומיה יציאה 6 מ"מ למבוגר ולילד עם צינור pcs

BESM-OM-8163550מסכה רכה לטרכיאוסטומיה יציאה 6 מ"מ לילד עם צינור pcs

BESM-OM-8162150מסכה רכה לטרכיאוסטומיה יציאה 22 מ"מ למבוגר pcs

BESM-OM-8164150מסכה רכה לטרכיאוסטומיה יציאה 22 מ"מ לילד pcs

BESM-OM-8169050סט אינהלציה לטרכיאוסטומיה יציאה 22 מ"מ pcs

BESM-OM-8162350סט אינהלציה לטרכיאוסטומיה מסכה רכה 22 מ"מ pcs

 Oxygen therapy - אביזרים למתן חמצן ואינהלציה
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סט אינהלציה עם פיון 
NEBULIZER SET WITH MOUTH PIECE

סטים לאינהלציה עם מסכה
NEBULIZER SET

סט אינהלציה המכיל פיון, כוסית 6 מ"ל וצינור 2 מטר.	 
פרופיל Star Lumen למניעת חסימות וקיפולים.	 

סטים לאינהלציה המכילים מסכה, כוסית 6 מ"ל וצינור 2 מטר.	 
עובד גם במצב שכיבה.	 
פרופיל Star Lumen למניעת חסימות וקיפולים.	 

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-1120D50סט אינהלציה למבוגר pcs

BESM-PN-1122D50סט אינהלציה לילד pcs

WKM-112050סט אינהלציה למבוגר pcs

WKM-112250סט אינהלציה לילד pcs

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
 BESM-PN-1118D 50סט אינהלציה עם פיון pcs

 Oxygen therapy - אביזרים למתן חמצן ואינהלציה
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מסיכת אינהלציה 
NEBULIZER MASKS

מסיכות אינהלציה למבוגר ולילד.	 

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-112450מסכת אינהלציה למבוגר ללא צינור pcs

BESM-PN-112650מסכת אינהלציה לילד ללא צינור pcs

כוסית לאינהלציה 
NEBULIZER CUP

כוסית אינהלציה 6 מ"ל.	 
עובד גם במצב שכיבה.	 

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-1128A50כוסית לאינהלציה 6 מ"ל pcs

סט אינהלציה למעגלי הנשמה
NEBULIZER CUP

 	 T סט אינהלציה הכולל כוסית 6מ"ל עם הברגה עמידה בלחץ, מחבר פטנט
2M המאפשר חיבור וניתוק של כוסית אינהלציה למעגל וצינור חמצן

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-NB-31381פטנט, כוסית אינהלציה וצינור 2 מטר T 50סט אינהלציה הכולל מחבר pcs

 Oxygen therapy - אביזרים למתן חמצן ואינהלציה
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מרטיב חמצן 
HUMIDIFIER

מרטיב חמצן למחולל חמצן.	 
נפח 400 מ"ל.	 
מרטיב חמצן ללחץ גבוה	 

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-HB-2401PSI 6 50מרטיב חמצן pcs

BESM-HB-72650עד 15 ליטר לדקה PSI 9 50מרטיב חמצן ללחץ גבוה pcs

LARGE VOLUME JET NEBULIZER

 נבולייזר גדול 400 מ"ל עם כיוון אחוזי חמצן שונים 	 
וכמות ליטרים לדקה.

חיבור 22 מ"מ.	 

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-NB-2402Hudson 50נבולייזר גדול 400 מ"ל- תואם pcs

 Oxygen therapy - אביזרים למתן חמצן ואינהלציה
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קונקטורים למחברים לחמצנים

תיאור מוצרמק"טמס'
.1BESM-CT-13181MDI -קונקטור 22 מ"מ עם מחבר למשאף ונטולין

.2BESM-CT-14459קונקטור 22 מ"מ ל 6 מ"מ

.3BESM-CT-2522Bקונקטור 22 מ"מ עם פורט

.4BESM-CT-30026עם פורט למעגלים ELBOW מחבר

.5BESM-CU-68102ללא פורט למעגלים ELBOW מחבר

.6BESM-PN-1118-1T קונקטור 22 מ"מ

.7BESM-PN-1138קונקטור לחמצן – עץ אשוח

.8BESM-PN-1139קונקטור לצינורות חמצן 6 מ"מ

 Oxygen therapy - אביזרים למתן חמצן ואינהלציה
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מפוחי סיליקון 
SILICON RESSUCITATORS

סט מפוחי סיליקון TPR עם מחברי Polycarbonate, סט 	 
הכולל: מפוח, מסכת סיליקון, שקית העשרה וצינור חמצן 2 מטר.

כמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BESM-RE-0181111600ml למבוגר TPR 24סט מפוח להנשמה סיליקון pcs

BESM-RE-24810500ml לילד TPR 24סט מפוח להנשמה סיליקון pcs

 PVC מפוחי
PVC RESUCITATORS

סט מפוח PVC איכותי. סט הכולל: מפוח, מסכה PVC, שקית 	 
העשרה וצינור חמצן 2 מטר.

כמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BESM-RE-24432PEEP-1600 עם מתאם לMM למבוגר PVC 24סט מפוח להנשמה pcs

BESM-BE-260160 ס"מ מים - Pop up Valve 500 עםml לילד PVC 24סט מפוח להנשמה pcs

BESM-BE-270140 ס"מ מים - Pop up Valve 280 עםml לתינוק PVC 24סט מפוח להנשמה pcs

מפוחים ואביזרים להנשמה והרדמה
 Anesthesia & respiratory products
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אביזרים למפוחים 
RESSUCITATORS ACCESSORIES

אביזרים שונים למפוחים.	 

כמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BESM-RE-21102100 ראש למפוח פוליסלפון ללא שסתום לחץ - רב פעמי, עמיד בעיקור pcs

BESM-RE-21152רב פעמי, עמיד בעיקור - PEEP 100 ראש למפוח פוליסלפון עם מחבר לשסתום pcs

BESM-RE-21220100 מחבר אחורי למפוח מפוליסלפון - רב פעמי, עמיד בעיקור pcs

PN-04021 ראש למפוח עם שסתום פריקת לחץ 60 ס"מ מים pcs

PN-04031 ראש למפוח עם שסתום פריקת לחץ 40 ס"מ מים pcs

מפוחים ואביזרים להנשמה והרדמה 
 Anesthesia & respiratory products
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שקיות העשרה
OXYGEN RESERVOIR BAG

שקיות העשרה למפוחים בנפחים שונים.	 

כמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-0441200שקית העשרה למפוח 1000 מ"ל pcs

BESM-PN-0439200שקית העשרה למפוח 2500 מ"ל pcs

שקיות הנשמה  חד פעמי
BREATHING BAGS

שקית הנשמה ללא לטקס.	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BESM-NBR-602020שקית הנשמה ללא לטקס 2 ליטר pcs100 pcs

מפוחים ואביזרים להנשמה והרדמה
 Anesthesia & respiratory products
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שקיות הנשמה רב פעמי
REUSABLE BREATHING BAGS

שקיות הנשמה מסיליקון, רב פעמיות.	 
עמידות בעיקור עד ˚134 בגדלים שונים.	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-600520שקית הנשמה סיליקון רב פעמי 0.5 ליטר pcs100 pcs
BESM-PN-601020שקית הנשמה סיליקון רב פעמי 1 ליטר pcs100 pcs
BESM-PN-602020שקית הנשמה סיליקון רב פעמי 2 ליטר pcs100 pcs
BESM-PN-603020שקית הנשמה סיליקון רב פעמי 3 ליטר pcs100 pcs

PEEP שסתום

צבעכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-0042רב פעמי 2-10 ס"מ - מים PEEP 10 שסתום pcs
BESM-PN-0044רב פעמי 5-20 ס"מ - מים PEEP 10 שסתום pcs
BESM-RE-21152PEEP 100ראש למפוח פוליסלפון עם מתאם לשסתום pcs
BESM-RE-21310חד פעמי 2-10 ס"מ - מים PEEP 100 שסתום pcs
BESM-RE-21320חד פעמי 5-20 ס"מ - מים PEEP 100 שסתום pcs
BESM-RE-21390PEEP 100קונטור 22 מ"מ / 30 מ"מ לשסתום pcs

שסתומי PEEP רב פעמיים, עמידים לעיקור או חד פעמיים + ראש 	 
מתאם למפוחי החברה.

מפוחים ואביזרים להנשמה והרדמה 
 Anesthesia & respiratory products
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PEEP שסתום
שסתומי PEEP חד פעמיים ללחצים שונים	 

TEST LUNG

Test Lung - בנפחים שונים למכונות הנשמה, 	 
איכותי ורב פעמי פלסטיק וסיליקון, הניתן לעיקור.

עמיד בעיקור עד ˚134	 

כמות בקרטוןתיאור מוצר מק"ט
BESM-TL-1000B1 ליטר-Test Lung12 pcs

BESM-TL-94200לתינוקות - 50 מ"ל Test Lung12 pcs

מאמן נשימה
SPIROMETER

מכשיר לאימון שרירי בית החזה והנשימה, 	 
לאחר ניתוחי חזה ולב.

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-TB-010072מאמן נשימה 3 כדורים 1200 מ"ל pcs

BESM-TB-9325056מכשיר אימון לשרירי הנשימה 2500 מ"ל pcs

BESM-TB-9350056מכשיר אימון לשרירי הנשימה 5000 מ"ל pcs

מפוחים ואביזרים להנשמה והרדמה 
 Anesthesia & respiratory products

צבעכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BESM-CT-201002.5CM H2010 pcs
BESM-CT-202005CM H2010 pcs
BESM-CT-203007.5CM H2010 pcs
BESM-CT-2040010CM H2010 pcs
BESM-CT-2050012.5CM H2010 pcs
BESM-CT-2060015CM H2010 pcs
BESM-CT-2070020CM H2010 pcs
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מסיכות הרדמה מסיליקון 
SILICON MASKS

מסיכות הרדמה איכותיות מסיליקון הניתנות לעיקור עד ˚134 	 
בגדלים שונים.

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-00000 50מסכת הרדמה סיליקון גודל pcs

BESM-PN-00011 50מסכת הרדמה סיליקון גודל pcs

BESM-PN-00022 50מסכת הרדמה סיליקון גודל pcs

BESM-PN-00033 50מסכת הרדמה סיליקון גודל pcs

BESM-PN-00044 50מסכת הרדמה סיליקון גודל pcs

BESM-PN-00055 50מסכת הרדמה סיליקון גודל pcs

CPAP/BPAP - מסיכות ואביזרים להנשמה והרדמה
Anesthesia masks & accessories - CPAP/BPAP

מסיכות הרדמה אנטומיות
 PVC MASKS

מסיכות PVC - One Piece בגדלים שונים.	 
ניתן להתאמה מלאה לפנים.	 
אחיזה נוחה, אנטומיות.	 
סימון גודל על כל מסיכה.	 

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-0115A0 גודל PVC 50מסכת הרדמה pcs

BESM-PN-0116A1 גודל PVC 50מסכת הרדמה pcs

BESM-PN-0117A2 גודל PVC 50מסכת הרדמה pcs

BESM-PN-0118A3 גודל PVC 50מסכת הרדמה pcs

BESM-PN-0119A4 גודל PVC 50מסכת הרדמה pcs

BESM-PN-0120A5 גודל PVC 50מסכת הרדמה pcs

BESM-PN-0121A6 גודל PVC 50מסכת הרדמה pcs

WKM-0117Sגודל 2 ריחניות תות PVC 50מסכת הרדמה pcs

WKM-0118Sגודל 3 ריחניות תות PVC 50מסכת הרדמה pcs

WKM-0119Sגודל 4 ריחניות תות PVC 50מסכת הרדמה pcs
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CPAP/BPAP - מסיכות ואביזרים להנשמה והרדמה
Anesthesia masks & accessories - CPAP/BPAP

מסכות CPAP חד פעמיות 
TWIN PORT CPAP MASK

מסכות  CPAP FITMAX פנים מלאות
FITMAX NIV CPAP TOTAL FACE MASK

כמות בקרטוןמידהתיאור מוצרמק"ט
BESM-CA-63440Twin Port CPAP MaskSize 4 Child50 pcs
BESM-CA-63450Twin Port CPAP MaskSize 5 Adult50 pcs
BESM-CA-63460Twin Port CPAP MaskSize 6 Adult50 pcs

כמות בקרטוןמידהתיאור מוצרמק"ט
BESM-CA-63621FitMax Reusable CPAP Total Face MaskInfant- XS15 pcs
BESM-CA-63622FitMax Reusable CPAP Total Face MaskChild- S10 pcs
BESM-CA-63623FitMax Reusable CPAP Total Face MaskAdult- M10 pcs
BESM-CA-63624FitMax Reusable CPAP Total Face MaskAdult- L10 pcs
BESM-CA-63625FitMax Reusable CPAP Total Face MaskAdult- XL10 pcs

מסכות איכותיות עשויות מ100% סיליקון המכסות   	 
את כל הפנים

מתאימות במיוחד למטופלים המתקשים להשתמש 	 
במסכות CPAP נזליות או רגילות

רצועות בד נוחות ומתכווננות בקלות	 
קיימות בכל הגדלים- למבוגרים ולילדים	 

 CPAP-אביזרים ל
CPAP ACCESSORIES

תיאור מוצרמק"ט
BESM-CA-63611Anti-Asphyxia Elbow
BESM-CA-63612Standard Elbow

BESM-63600-000BKHeadstrap For Adult
BESM-CT-16941Adult CPAP Breathing Circuit
BESM-HE-74110Headstrap For Infant
BESM-HE-74210Headstrap For Pediatric
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נתיבי אויר 
AIR WAY

לרינגוסקופים ולהבים
LARYNGOSCOPE

נתיבי אויר בגדלים שונים, סימון צבע בינלאומי.	 
קופסא עם 8 נתיבי אויר בכל הגדלים, מיוחד 	 

לעגלות ותיקי החייאה.

 	 WELCH ALLYN  - סט לרינגוסקופ פלסטיק סיב אופטי תואם
קיים כסט או בחלקים.

צבעכמות בקרטוןכמות באריזהמידה   תיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-0514000 40100 מ"מ נתיב אוויר גודל pcs600 pcs
BESM-PN-051500 50100 מ"מ נתיב אוויר גודל pcs600 pcs

BESM-PN-05160 60100 מ"מ נתיב אוויר גודל pcs600 pcs

BESM-PN-05171 70100 מ"מ נתיב אוויר גודל pcs600 pcs

BESM-PN-05182 80100 מ"מ נתיב אוויר גודל pcs600 pcs

BESM-PN-05193 90100 מ"מ נתיב אוויר גודל pcs600 pcs

BESM-PN-05204 100100 מ"מ נתיב אוויר גודל pcs600 pcs

BESM-PN-05215 110100 מ"מ נתיב אוויר גודל pcs600 pcs

BESM-PN-0523E 8 קופסאת פלסטיק עם
pcs 36כל הגדליםנתיבי אוויר לעגלות החייאה

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהתיאור מוצרמק"ט
BESM-PN-11501laringoscope Fiber Mac.blade150 pcs300 pcs
BESM-PN-11502laringoscope Fiber Mac. blade250 pcs300 pcs
BESM-PN-11503laringoscope Fiber Mac. blade350 pcs300 pcs
BESM-PN-11504laringoscope Fiber Mac. blade450 pcs300 pcs
BESM-PN-11508laringoscope Fiber Miller blade050 pcs300 pcs
BESM-PN-11507laringoscope Fiber Miller blade150 pcs300 pcs
BESM-PN-11506laringoscope Fiber Miller blade250 pcs300 pcs
BESM-PN-11505laringoscope Fiber Miller blade350 pcs300 pcs
BESM-PN-1151laringoscope Fiber optic set + 6 Blades20 pcs
BESM-PN-1150 Optic Handle100 pcs

Air way - נתיבי אויר
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טובוסים 
ENDOTRACHEAL TUBES

 טובוסים אנדו - טרכיאליים סטרילים איכותיים, 	 
עם או בלי בלונית במידות שונות.

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהללא בלוניתעם בלוניתמק"ט
TAP/WKM-0020210 pcs100 pcs

TAP/WKM-00252.510 pcs100 pcs
TAP/WKM-0030310 pcs100 pcs
TAP/WKM-00353.510 pcs100 pcs
TAP/WKM-0040410 pcs100 pcs
TAP/WKM-00454.510 pcs100 pcs
TAP/WKM-0050510 pcs100 pcs
TAP/WKM-0060610 pcs100 pcs
TAP/WKM-00656.510 pcs100 pcs
TAP/WKM-0070710 pcs100 pcs
TAP/WKM-00757.510 pcs100 pcs
TAP/WKM-0080810 pcs100 pcs
TAP/WKM-00858.510 pcs100 pcs
TAP/WKM-0090910 pcs100 pcs
TAP/WKM-0120210 pcs100 pcs
TAP/WKM-01252.510 pcs100 pcs
TAP/WKM-0130310 pcs100 pcs
TAP/WKM-01353.510 pcs100 pcs
TAP/WKM-0140410 pcs100 pcs
TAP/WKM-01454.510 pcs100 pcs
TAP/WKM-0150510 pcs100 pcs
TAP/WKM-01555.510 pcs100 pcs

Endotracheal tubes & stylets -טובוסים

38



Endotracheal tubes & stylets -טובוסים

 Endobronchial Blocker

כמות באריזהתיאורמק"ט
TAP-EBB-5disposable endobronchal blocker tube with auto-inflation 5Fr10 pcs
TAP-EBB-7disposable endobronchal blocker tube with auto-inflation 7Fr10 pcs
TAP-EBB-9disposable endobronchal blocker tube with auto-inflation 9Fr10 pcs

קיבוע לטובוס

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאורמק"ט
TAP-ETHTracheal Tube Holder50 pcs200 pcs

טובוסים עם פורט לשאיבה

מידהתיאורמק"ט
כמות 

באריזה
כמות 
בקרטון

TAP-0060-ELEndotracheal Tube with Evacuation Lumen cuffed610 pcs100 pcs
TAP-0065-ELEndotracheal Tube with Evacuation Lumen cuffed6.510 pcs100 pcs
TAP-0070-ELEndotracheal Tube with Evacuation Lumen cuffed710 pcs100 pcs
TAP-0075-ELEndotracheal Tube with Evacuation Lumen cuffed7.510 pcs100 pcs
TAP-0080-ELEndotracheal Tube with Evacuation Lumen cuffed810 pcs100 pcs
TAP-0085-ELEndotracheal Tube with Evacuation Lumen cuffed8.510 pcs100 pcs

עיצוב מוצר ייחודי המאפשר את ניפוח הבלונית ביד אחת בזמן הניתוח, בסיום הניתוח 	 
אין צורך להחליף את הטובוס, בלונית בלחץ נמוך להפחתת הסיכון לטראומה
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Endotracheal tubes & stylets - טובוסים

טובוסים נזאלים מכופפים

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהללא בלוניתעם בלוניתתיאורמק"ט
TAP-0040-NPNasal endotracheal tube410 pcs100 pcs

TAP-0045-NPNasal endotracheal tube4.510 pcs100 pcs

TAP-0050-NPNasal endotracheal tube510 pcs100 pcs

TAP-0055-NPNasal endotracheal tube5.510 pcs100 pcs

TAP-0060-NPNasal endotracheal tube610 pcs100 pcs

TAP-0065-NPNasal endotracheal tube6.510 pcs100 pcs

TAP-0070-NPNasal endotracheal tube710 pcs100 pcs

TAP-0075-NPNasal endotracheal tube7.510 pcs100 pcs

TAP-0080-NPNasal endotracheal tube810 pcs100 pcs

TAP-0085-NPNasal endotracheal tube8.510 pcs100 pcs

TAP-0130-NPNasal endotracheal tube310 pcs100 pcs

TAP-0135-NPNasal endotracheal tube3.510 pcs100 pcs

TAP-0140-NPNasal endotracheal tube410 pcs100 pcs

TAP-0145-NPNasal endotracheal tube4.510 pcs100 pcs

TAP-0150-NPNasal endotracheal tube510 pcs100 pcs

TAP-0155-NPNasal endotracheal tube5.510 pcs100 pcs

TAP-0160-NPNasal endotracheal tube610 pcs100 pcs

נתיב אוויר נזאלי
כמות בקרטוןכמות באריזהמידהתיאורמק"ט

TAP-NA-065Nasopharyngeal Airway6.5mm50 pcs200 pcs
TAP-NA-060Nasopharyngeal Airway6mm50 pcs200 pcs
TAP-NA-075Nasopharyngeal Airway7.5mm50 pcs200 pcs
TAP-NA-070Nasopharyngeal Airway7mm50 pcs200 pcs
TAP-NA-085Nasopharyngeal Airway8.5mm50 pcs200 pcs
TAP-NA-080Nasopharyngeal Airway8mm50 pcs200 pcs
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Endotracheal tubes & stylets - טובוסים

טובוסים אוראליים מכופפים

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהללא בלוניתעם בלוניתתיאורמק"ט
TAP-0030-OPOral endotracheal tube310 pcs100 pcs

TAP-0035-OPOral endotracheal tube3.510 pcs100 pcs

TAP-0040-OPOral endotracheal tube410 pcs100 pcs

TAP-0045-OPOral endotracheal tube4.510 pcs100 pcs

TAP-0050-OPOral endotracheal tube510 pcs100 pcs

TAP-0055-OPOral endotracheal tube5.510 pcs100 pcs

TAP-0060-OPOral endotracheal tube610 pcs100 pcs

TAP-0065-OPOral endotracheal tube6.510 pcs100 pcs

TAP-0070-OPOral endotracheal tube710 pcs100 pcs

TAP-0075-OPOral endotracheal tube7.510 pcs100 pcs

TAP-0080-OPOral endotracheal tube810 pcs100 pcs

TAP-0085-OPOral endotracheal tube8.510 pcs100 pcs

TAP-0130-OPOral endotracheal tube310 pcs100 pcs

TAP-0135-OPOral endotracheal tube3.510 pcs100 pcs

TAP-0140-OPOral endotracheal tube410 pcs100 pcs

TAP-0145-OPOral endotracheal tube4.510 pcs100 pcs

TAP-0150-OPOral endotracheal tube510 pcs100 pcs

TAP-0155-OPOral endotracheal tube5.510 pcs100 pcs

TAP-0160-OPOral endotracheal tube610 pcs100 pcs
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מוליכים לטובוסים
STYLETS

מוליכים סטרילים לטובוס STYLET, במידות שונות.	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
WKM/TAP-ST66 20 מוליך לטובוס סטרילי גודל pcs400 pcs

WKM/TAP-ST1010 20מוליך לטובוס סטרילי גודל pcs400 pcs

WKM/TAP-ST1414 20מוליך לטובוס סטרילי גודל pcs400 pcs

Endotracheal tubes & stylets -טובוסים

מגן נשיכה לאנדוסקופיה

כמות באריזהתיאורמק"ט
BESM-PO-8546050מגן נשיכה לאנדוסקופיה pcs

Laryngeal Mask Airway
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Laryngeal Mask Airway

רב פעמי:

חד פעמי:

כמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
WKM/BESM-LA-64101 20מסיכה לרינגיאלית סיליקון רב פעמי גודל pcs

WKM/BESM-LA-64151.5 20מסיכה לרינגיאלית סיליקון רב פעמי גודל pcs

WKM/BESM-LA-64202 20מסיכה לרינגיאלית סיליקון רב פעמי גודל pcs

WKM/BESM-LA-64252.5 20מסיכה לרינגיאלית סיליקון רב פעמי גודל pcs

WKM/BESM-LA-64303 20מסיכה לרינגיאלית סיליקון רב פעמי גודל pcs

WKM/BESM-LA-64404 20מסיכה לרינגיאלית סיליקון רב פעמי גודל pcs

WKM/BESM-LA-64505 20מסיכה לרינגיאלית סיליקון רב פעמי גודל pcs

Lma

כמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
TAP/WKM/BESM-LA-771101 20מסיכה לרינגיאלית סיליקון גודל pcs

TAP/WKM/BESM-LA-771151.5 20מסיכה לרינגיאלית סיליקון גודל pcs

TAP/WKM/BESM-LA-771202 20מסיכה לרינגיאלית סיליקון גודל pcs

TAP/WKM/BESM-LA-771252.5 20מסיכה לרינגיאלית סיליקון גודל pcs

TAP/WKM/BESM-LA-771303 20מסיכה לרינגיאלית סיליקון גודל pcs

TAP/WKM/BESM-LA-771404 20מסיכה לרינגיאלית סיליקון גודל pcs

TAP/WKM/BESM-LA-771505 20מסיכה לרינגיאלית סיליקון גודל pcs

מסכות LMA איכותיות מסיליקון, רב פעמיות עמידות ב- 40 עיקורים וחד פעמיות, בגדלים שונים.	 
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BESM-CT-16310

BESM-CT-16926

כמות בקרטוןצינור נוסףפקקELBOWשקיתמתאםאורךעובי צינורמק"ט
BESM-CT-1631022mm212 ליטר1.5 מטר pcs

כמות בקרטוןמתלהפקקELBOWצד אחד נתיקשקיתמתאםאורךעובי צינורמק"ט
BESM-CT-1692622mm1.812 מטר pcs

מתאם )2( מתלה )3(פקק )1(

22F

22F15F/22F

צינור נוסף ELBOWשקית )2(מתאם )1(
150 ס"מ )5(

פקק )1( )3(

מעגלי הנשמה והרדמה 
Respiratory & anesthesia circuits
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כמות בקרטוןמתלהפקקELBOWצד אחד נתיקשקיתמתאםאורךעובי צינורמק"ט
BESM-

CT-1693022 mm1.812 מטר pcs

כמות בקרטוןמתלהפקקELBOWצד אחד נתיקשקיתמתאםאורךעובי צינורמק"ט
BESM-CT-1692622mm1.812 מטר pcs

1

1

2

2
3

3

4 5

)2( ELBOW

BESM-CT-16930

BESM-CT-17310

כמות בקרטוןפקקELBOWשקיתמתאםאורךעובי צינורמק"ט
BESM-CT-1731015 mm120 ליטר1.5 מטר pcs

מתלה )3( מתאם )2( פקק )1(

שקית )4(מתאם )3( צינור נוסף פקק )1(
150 ס"מ )5(

15F

15F 150 ס"מ

90 ס"מ

15F/22F

15F/22F

מעגלי הנשמה והרדמה 
Respiratory & anesthesia circuits
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1

1

2

BESM-CT-17311

BESM-CT-17331

כמות קרטוןפקקELBOWשקיתמתאםאורךעובי צינורמק"ט
BESM-CT-1731115 mm115 ליטר2.4 מטר pcs

כמות בקרטוןפקקELBOWשקיתמתאםאורךעובי צינורמק"ט
BESM-CT-1733115 mm1.520 מטר pcs

)1(

)1(

שקית )2(

15F

15F

15F/22F

15F/22F

ELBOW

ELBOW

2.4 מטר

1.5 מטר

מעגלי הנשמה והרדמה 
Respiratory & anesthesia circuits
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BESM-CT-17355

כמות בקרטוןפקקELBOWשקיתמתאםאורךעובי צינורמק"ט
BESM-CT-1735515 mm2.415 מטר pcs

2.4 מטר

1

BESM-CT-B18C00

כמות בקרטוןפקקELBOWשקיתמתאםאורךעובי צינורמק"ט
BESM-CT-B18C0015mm1.815 מטר pcs

15F

15F15F/22F

15F/22F
1.8 מטר

15F

15F

15F/22F

מעגלי הנשמה והרדמה 
Respiratory & anesthesia circuits

BESM-CT-11501

- Neopuff-סט ל
 .Fisher paykel של חברת Neopuff סט צנרת מותאם למכשיר

כולל שתי מסיכות סיליקון לפגים - גדלים 000 ו-00
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צנרת הרדמה 
CORRUGATED TUBES

טבלת סיכום מעגלים:

צינור קוריגייטד 22 מ"מ - 30 מטר.	 
עם נקודת חיתוך כל 30 ס"מ.	 

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
BESM-CT11001צינור קוריגייטד 22 מ"מ - 30 מטר pcs

תיאורמק"ט
עובי צינור 

22 מ"מ
עובי צינור 

15 מ"מ
מתלהמתאםאורך

צד אחד 
נתיק

שקיתELBOWפקק
צינור 
נוסף

BESM-CT-16310 מעגל
הרדמה

 1.5
מטר

2 ליטר

BESM-CT-16926
מעגל 

הנשמה/  
הרדמה

 1.8
מטר

BESM-CT-16930 מעגל
הרדמה

 1.8
מטר

BESM-CT-17310 מעגל
הרדמה

 1.5
מטר

1 ליטר

BESM-CT-17311 מעגל
הרדמה

 2.4
מטר

BESM-CT-17331 מעגל
הרדמה

 1.5
מטר

BESM-CT-17355 מעגל
הרדמה

 2.4
מטר

  BESM-CT-
B18C00

מעגל 
הרדמה

 1.8
מטר

מעגלי הנשמה והרדמה 
Respiratory & anesthesia circuits
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 	.HMEF פילטר סטרילי למערכת הנשמה
חיבור 22 מ"מ.	 
 	.Sample Line -חיבור ל

פילטר סטרילי למערכת הנשמה לילדים.	 
חיבור 15 מ"מ.	 
 	.Sample Line -חיבור ל

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BESM-FL-7031350פילטר אנטי בקטריאלי להנשמה עם פורט pcs300 pcs

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BESM-FL-7031150פילטר אנטי בקטריאלי להנשמה עם פורט לילדים 15 מ"מ pcs600 pcs

Hmef - פילטרים אנטי בקטריאלים

 פילטר אנטי בקטריאלי למפוח 	 
)ללא לחות(, חיבור 22 מ"מ.

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BESM-FL-70211Luer Lock Port 50פילטר אנטי בקטריאלי להנשמה עם pcs300 pcs
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פיפל סטרילי
STERILE ENDBIOPS

קיורטות סטריליות
STERILE CURRETS

אביזר ללקיחת ביופסיה תוך רחמית	 
פיפל סטרילי.	 

קיורטות וואקום מעוקלות בגדלים שונים, לשימוש בגרידה.	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
DY-02.12525אביזר ללקיחת ביופסיה תוך רחמית pcs400 pcs

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהתיאור מוצרמק"ט
DY-09.306620 מ"מקיורטת וואקום לגרידה pcs240 pcs

DY-09.307720 מ"מקיורטת וואקום לגרידה pcs240 pcs

DY-09.308820 מ"מקיורטת וואקום לגרידה pcs240 pcs

DY-09.309920 מ"מקיורטת וואקום לגרידה pcs240 pcs

DY-09.3101020 מ"מקיורטת וואקום לגרידה pcs240 pcs

DY-09.3111120 מ"מקיורטת וואקום לגרידה pcs240 pcs

DY-09.3121220 מ"מקיורטת וואקום לגרידה pcs240 pcs

DY-09.30024--צינור שאיבה לקיורטות pcs

גניקולוגיה
Gynecology products
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גניקולוגיה
Gynecology products

ספקולום סטרילי הברגה 
VAGINAL SPECULUM SCREW TYPE

ספקולום סטרילי הברגה.	 
ארוז 1 יח' בשקית.	 

צבעכמות בקרטוןמידהתיאור מוצרמק"ט
DY-SPEC-S-Sספקולום הברגהS100 pcs

 DY-SPEC-S-Mספקולום הברגהM100 pcs

DY-SPEC-S-Lספקולום הברגהL100 pcs

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
DY-01.25024ג'ל אולטרסאונד 260 מ"ל pcs

ג'ל אולטרסאונד 
ULTRASOUND GEL

בקבוקי ג'ל איכות לאולטרסאונד 260 מ"ל, מתאים לשימוש בכל 	 
מכשירי האולטרסאונד כולל פיליפס, אריזה המאפשרת להעמיד את 

הבקבוק על הפקק ובכך לוודא שימוש מלא בג'ל.
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גניקולוגיה
Gynecology products

מצבט טבור סטרילי 
STERILE UMBILICAL CORD CLAMP

כמות בקרטוןכמות באריזהמק"ט
KIN-06-151100 pcs2000 pcs

כמות בקרטוןכמות באריזהמק"ט
GERU-GR-016100 pcs2000 pcs

חותך מצבט טבורי
UMBILICAL CORD CLAMP CLIPPER

קאטר סטרילי חד פעמי לחיתוך מצבט הטבור והסרתו מחבל הטבור 	 
לפני שחרור התינוק מבית החולים לאחר הלידה
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Gloves - כפפות

NITRILE GLOVES - כפפות ניטריל

כפפות ניטריל איכותיות ללא אבקה.	 
 עמידות גבוהה לכימיקלים, ציטוטוקסיקה	 

.EN - 374 - 3 לפי תקן
מתאים לשימוש במזון, נוח לשימוש.	 

כפפות ניטריל איכותיות ללא אבקה.	 
תחושתיות גבוהה.	 
אלסטיות ביותר ונוחות לשימוש.	 
 עמידות לכימיקלים, ציטוטוקסיקה	 

 .EN - 374 - 3 לפי תקן

כמות בקרטוןכמות באריזה מידה מק"ט
SIAM-NCF100-XSX-Small100 pcs1,000 pcs

SIAM-NCF100-SSmall100 pcs1,000 pcs

SIAM-NCF100-MMedium100 pcs1,000 pcs

SIAM-NCF100-LLarge100 pcs1,000 pcs

SIAM-NCF100-XLX-Large90 pcs900 pcs

BLU-NPF-SSmall100 pcs1,000 pcs

BLU-NPF-MMedium100 pcs1,000 pcs

BLU-NPF-LLarge100 pcs1,000 pcs

BLU-NPF-XLX-Large100 pcs1,000 pcs

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהמק"ט
SIAM-NCFSL-XSX-Small100 pcs1,000 pcs

SIAM-NCFSL-SSmall100 pcs1,000 pcs

SIAM-NCFSL-MMedium100 pcs1,000 pcs

SIAM-NCFSL-LLarge100 pcs1,000 pcs

SIAM-NCFSL-XLX-Large90 pcs900 pcs
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Gloves - כפפות

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהמק"ט
NB-AB-AMPF-030-LL200 pcs2,000 pcs

NB-AB-AMPF-030-MM200 pcs2,000 pcs

NB-AB-AMPF-030-SS200 pcs2,000 pcs

NB-AB-AMPF-030-XLXL200 pcs2,000 pcs

PM-IB
-D

YNM-00
03

/0

G
loveO

n Protect - D
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M200

G
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t -
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M 20
0

Specification:
Stock Code : PM-IB-DYNM-0003/0
Dimension : L245 x W125 x H74mm 
Window Size : 132 X 48mm 
B/Q : 450 gsm Greyback
Finishing : Waterbased Vanish
Flap : Butterfly flap
Barcode Type : EAN 14 /GTIN14
Artwork Rev  : Rev 0

Date : 18.10.2018 Create By : TED

DYN MEDICAL- GLOVEON PROTECT 300

J.P. Printers Sdn. Bhd.

Color ： CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK

IB-DYNM-0003 M000                    JPP M 

כפפות ניטריל אנטיבקטריאליות ללא אבקה
ANTIBACTERIAL POWDER FREE GLOVES

כפפות נטריל איכותיות בעמידות גבוהה לכימיקלים וציטוטוקסיקה  	 
לפי תקן EN-374-3 יחידות מסוגן בעולם 

הורג עד 99.9% מהחיידקים 	 
לא גורם רגישות לעור	 
מסייע במניעת זיהומים נרכשים במוסדות רפואיים.	 

מבנה הכפפות הייחודי נועד לקטול במהירות מיקרואורגניזמים ברגע שהם באים במגע עם צידה החיצוני של הכפפה.
על הכפפה יש פוטוסנסיטייזר - מולקולה אשר יוצרת חמצן חד-ערכי כאשר נחשפת לאור.

החמצן החד-ערכי מחמצן את החלבונים והשומנים של החיידקים - פעולה הגורמת לקטילתם המיידית.
הכפפות עוזרות להפחית את הסיכון להעברת מחוללי מחלה ממקור מזוהם למטופלים.
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Gloves - כפפות

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהמק"ט
NB-AB-PF-27-DKBU-LL300 pcs3,000 pcs

NB-AB-PF-27-DKBU-MM300 pcs3,000 pcs

NB-AB-PF-27-DKBU-SS300 pcs3,000 pcs

NB-AB-PF-27-DKBU-XLXL270 pcs2,700 pcs

NB-AB-PF-27-DKBU-XSXS300 pcs3,000 pcs

NB-AB-PF-30-VBLU-LL200 pcs2,000 pcs

NB-AB-PF-30-VBLU-MM200 pcs2,000 pcs

NB-AB-PF-30-VBLU-SS200 pcs2,000 pcs

NB-AB-PF-30-VBLU-XLXL180 pcs1,800 pcs

NB-AB-PF-30-VBLU-XSXS200 pcs2,000 pcs

SE-DKBU-LL100 pcs2,000 pcs

SE-DKBU-MM100 pcs2,000 pcs

SE-DKBU-SS100 pcs2,000 pcs

SE-DKBU-XLXL90 pcs1,800 pcs

SE-DKBU-XSXS100 pcs2,000 pcs

כפפות ניטריל דקות ללא אבקה
 THIN NETRILE POWDER FREE GLOVES

כפפות דקות בעלות משקל יחודי של 2.7/2.8/3 גרם	 

55



כפפות לטקס

כפפות פוליאיזופרן

כפפות ניטריל

כפפות מחומרים שונים בגדלים שונים, אישור מכון התקנים, 	 
אריזת ניילון נוחה לפתיחה

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהמק"ט
MOT-1618-60650 pcs300 pcs

MOT-1618-656.550 pcs300 pcs

MOT-1618-70750 pcs300 pcs

MOT-1618-757.550 pcs300 pcs

MOT-1618-80850 pcs300 pcs

MOT-1618-858.550 pcs300 pcs

MOT-1618-90950 pcs300 pcs

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהמק"ט
MOT-6512-60650 pcs300 pcs

MOT-6512-656.550 pcs300 pcs

MOT-6512-70750 pcs300 pcs

MOT-6512-757.550 pcs300 pcs

MOT-6512-80850 pcs300 pcs

MOT-6512-858.550 pcs300 pcs

MOT-6512-90950 pcs300 pcs

Gloves - כפפות

12mm

40mm

黑色2017-03-15

Storage Instructions:Gloves should be stored away
 from direct light in cool and dry conditions. 
Temperature between -5 C - 25 C

הוראות אחסון:
יש לשמור את הכפפות במקום קריר ויבש, 

25C 5- לC הרחק מאור השמש ישיר. טמפרטורה בין

-5 C

25 C

יצרן : מוטקס, סין
יבואן: דין ציוד רפואי בע“מ

כתובת: רח האשל 7 קיסריה
טל: 04-6175337

מוצר סטרילי אלא אם כן האריזה פתוחה או פגומה

CURVED FINGERS - אצבעות מעוקלות *
TEXTURED -מחוספסות *

* ללא אבקה
SINGLE USE ONLY לשימוש חד פעמי *

* כפפות ניתוח סטריליות

כפפות ניתוח לשימוש חד פעמי
כפפות פוליאיזופרן כירורגיות - ללא לטקס

Sterilization guaranteed unless
package is opened or damaged. 
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打码 40x20mm

כפפות ניתוח לשימוש חד פעמי
כפפות ניטריל כירורגיות - ללא לטקס

Storage Instructions:Gloves should be stored away
from direct light in cool and dry conditions. 
Temperature between -5 C - 25 C

הוראות אחסון:
יש לשמור את הכפפות במקום קריר ויבש, 

25C 5- לC הרחק מאור השמש ישיר. טמפרטורה בין

-5 C

25 C

יצרן : מוטקס, סין
יבואן: דין ציוד רפואי בע“מ
כתובת: רח האשל 7 קיסריה

טל: 04-6175337

מוצר סטרילי אלא אם כן האריזה פתוחה או פגומה

TEXTURED - מחוספסות | CURVED FINGERS - אצבעות מעוקלות
ללא אבקה | לשימוש חד פעמי SINGLE USE ONLY | כפפות ניתוח סטריליות

כפפות כירורגיות ללא אבקה 
SURGICAL POWDER FREE GLOVES

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהמק"ט
MOT-6610-60650 pcs500 pcs

MOT-6610-656.550 pcs500 pcs

MOT-6610-70750 pcs500 pcs

MOT-6610-757.550 pcs500 pcs

MOT-6610-80850 pcs500 pcs

MOT-6610-858.550 pcs500 pcs

MOT-6610-90950 pcs500 pcs
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Gloves - כפפות

POWDERED LATEX GLOVES - כפפות לטקס עם אבקה

POWDERED FREE LATEX GLOVES - כפפות לטקס ללא אבקה

כפפות לטקס איכותיות עם אבקה.	 

כפפות לטקס איכותיות ללא אבקה.	 

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהמק"ט
SIAM-LXSG-XSX-Small100 pcs1,000 pcs

SIAM-LXSG-SSmall100 pcs1,000 pcs

SIAM-LXSG-MMedium100 pcs1,000 pcs

SIAM-LXSG-LLarge100 pcs1,000 pcs

SIAM-LXSG-XLX-Large90 pcs  900 pcs

כמות בקרטוןכמות באריזה   מידהמק"ט
SIAM-LOF-XSX-Small  100 pcs1,000 pcs

       SIAM-LOF-SSmall  100 pcs1,000 pcs

SIAM-LOF-MMedium  100 pcs1,000 pcs

SIAM-LOF-LLarge  100 pcs1,000 pcs

SIAM-LOF-XLX-Large90 pcs900 pcs
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כפפות כירורגיות עם או בלי אבקה -
LATEX SURGICAL GLOVES 

כפפות כירורגיות סטריליות איכותיות בגדלים שונים.	 
לכפפות אישור מכון תקנים.	 
אריזת נייר ניילון נוחה לפתיחה.	 

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהמק"ט
ANH-PFSG-606 50מידה pcs500
ANH-PFSG-656.5 50מידה pcs500
ANH-PFSG-707 50מידה pcs500
ANH-PFSG-757.5 50מידה pcs500
ANH-PFSG-808 50מידה pcs500
ANH-PFSG-858.5 50מידה pcs500
ANH-PFSG-909 50מידה pcs500

עם אבקה

ללא אבקה

מתקנים לכפפות

Gloves - כפפות

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהמק"ט
ANH-PSG-606 50מידה pcs500
ANH-PSG-656.5 50מידה pcs500
ANH-PSG-707 50מידה pcs500
ANH-PSG-757.5 50מידה pcs500
ANH-PSG-808 50מידה pcs500
ANH-PSG-858.5 50מידה pcs500
ANH-PSG-909 50מידה pcs500

כמות באריזהגודלמידהמק"ט
FINE-STGDדיספנסר ל 3 קופסאות כפפות רגילותmm 371*220*712

FINE-STGD-1דיספנסר ל 3 קופסאות כפפות גדולותmm 96*256*3952
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נקזים פעילים 
ACTIVE DRAINS

מגוון מלא של המוואקים סטריליים לביצוע ניקוז נוזלים ודם לאחר ניתוחים.	 
נקזים שטוחים 100% סיליקון.	 
מעטפה כפולה סטרילית.	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BESM-CW-1S100Silicone Reservoir 100CC12 pcs72 pcs

BESM-CW-1S400Silicone Reservoir 400CC8 pcs48 pcs

BESM-CW-69410CWV Reservoir 400CC W/10MM Flat Drain8 pcs48 pcs

BESM-CW-69413CWV Reservoir 400CC W/10Fr Round Drain + Trocar8 pcs48 pcs

BESM-CW-69414CWV Reservoir 400CC W/15Fr Round Drain + Trocar8 pcs48 pcs

BESM-CWV-0007Silicone CWV Drain 7mm Double Pack20 pcs240 pcs

BESM-CWV-0010Silicone CWV Drain 10mm Double Pack20 pcs240 pcs

BESM-DW-10310CWV Reservoir 100CC.W/10MM Drain12 pcs72 pcs

BESM-DW-17310CWV Reservoir 100CC.W/7MM Drain12 pcs72 pcs

BESM-DW-41310CWV Reservoir 100CC.W/10MM Flat Drain + Trocar12 pcs72 pcs

BESM-DW-47310CWV Reservoir 100CC.W/7MM Flat Drain + Trocar12 pcs72 pcs

O.r accessories - אביזרים לחדר ניתוח
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מברשות לחדר ניתוח
SURGICAL BRUSHES

YANKAUER HANDLE

צינור חיבור לסקשיין 

מברשות ציפורניים סטריליות לחדר ניתוח, יבשות.	 
מגיע בדיספנסר לתלייה של 40 יחידות.	 
ניתן לרכוש גם מתקן מברשות קבוע לקיר ממתכת.	 

ראשים לשאיבה סטרילית בניתוחים פתוחים.	 
 	DEHP FREE

צינור מאריך לסקשין באריזה סטרילית כפולה באורכים שונים.	 

כמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
WKM-2044129Suction connecting tube 28" - 2 meter50 pcs

WKM-2044131Suction connecting tube 28" - 3 meter50 pcs

WKM-2044132Suction connecting tube 28" - 3.5 meter50 pcs

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
WKM-02044402Sterile Yankauer - crown250

WKM-02044404Sterile Yankauer - plain250

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
MEDB-205-03STRL Surgical Hand Brush Dry40 pcs400 pcs

O.r accessories - אביזרים לחדר ניתוח
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Canisters - קניסטרים

מערכת לניקוז 
ושאיבת נוזלים מקצועית 
SUCTION LINER SYSTEM

מוצרים נלווים

ליינר גמיש שקוף בעל ידיות לשליפה קלה ביד אחת.	 
תפעול מהיר ללא צורך בחיבור צינור נוסף לליינר, לאחר הנחת הליינר המערכת מוכנה לשאיבה.	 
ליינר חזק וגמיש עמיד בלחץ גבוה. בעל פקק ייחודי לסגירה הרמטית של הליינר  למניעת שפיכת הנוזלים.	 
אפשרות לחיבור מס' ליינרים במקביל.	 
הליינר מגיע ארוז בצורה ייחודית התופסת פחות נפח אחסון.	 
קניסטר חיצוני בעל סימון ברור של שנתות למדידת נוזלים )דיוק של 5% -/+(.	 
 	.ISO 19054:2005 מיוצר לפי תקן

• .Latex free 
אישורים:

אמ"ר מס' 8450508	 
 	.FDA registered 
 	.CE marked 

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
PER-O5TD0699Suction Liner 2000 ML 80 pcs

תיאור מוצרמק"ט
 PER-05TD1082Suction Liner Canister 2000 ML  - מיכל פלסטיק

PER-05TD0715Suction Liner Canister Wall Hanger Set - מתלה לקיר ברגים

PER-05TD0716Suction Liner Rail Hanger - מתלה קפיץ

PER-05TD0718Suction Liner Vacuum Control Valve L - L On/Off ברז

PER-05TD0727Suction Liner Trolley Stainless Steel - עגלה ל 4 מיכלים

PER-05TD0714Suction Liner Vacuum T-Connector - T חיבור

PER-05TD0717Suction Liner Serial Connection Tube - צינור חיבור מקשר בין שני מיכלים
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כלים כירורגיים ומיכלי עיקור
SURGICAL INSTRUMENTS

מגוון מלא ומקיף של כלים כירורגיים 	 
לכל השימושים במרפאות, חדרי ניתוח 

ואמבולנסים.
מעל ל-16,000 סוגי כלים לכלל התחומים:  	 

כללי, א.א.ג, גניקולוגיה, אורתופדיה, 
עיניים, נוירו-כירורגיה ועוד.

מס' רמות גימור שונות	 
כלים רב פעמיים עמידים בעיקור	 
סדרת מיכלים וקופסאות לעיקור ואחסון 	 

כולל אביזרים נלווים

Surgical instruments - כלים כירורגיים ומיכלי עיקור
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עפרונות דיאטרמיה 
ESU PENCILS

אביזרים נלווים
ESU ACCESSORIES

עפרונות סטריליים לדיאטרמיה עם כבלים באורכים שונים, 	 
עם או בלי נדן.

 	.VALLEYLAB תואם

 חלקים לעפרונות - להבים, מחטים באורכים שונים	 
וכבל לפלטות רב פעמי.

כמות בקרטוןכמות באריזהנדן5 מטר3 מטרתיאור מוצרמק"ט
BIOP-SBDisposable hand Pencil25 pcs100 pcs

BIOP-SB-5Disposable hand Pencil25 pcs100 pcs

BIOP-SBHDisposable hand Pencil w/holster20 pcs  40 pcs

BIOP-SBH-5Disposable hand Pencil w/holster20 pcs  40 pcs

Esu products - דיאטרמיה

כמות בקופסא        תיאור מוצרמק"ט
BIOP-RCV-300cable for disposable patient plate1 pcs

BIOP-BE-27570mm sterile electrode blade10 pcs

BIOP-NE-2870mm sterile electrode needle10 pcs

BIOP-BE-60150mm sterile electrode blade10 pcs

BIOP-NE-60150mm sterile electrode needle10 pcs
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צורב דיאטרמיה 
HIGH FREQUENCY ELECTRIC COAGULATOR

 	 .30W צורב דיאטרמיה מקצועי, קומפקטי וחזק
מתאים לסוגי ניתוחים זעירים שונים.	 

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט

OBS-50 .30W צורב דיאטרמיה מקצועי, קומפקטי וחזק
מתאים לסוגי ניתוחים זעירים שונים.

1 pcs

Esu products - דיאטרמיה
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פלטות לדיאטרמיה 
ESU PLATES

פלטות איכותיות לדיאטרמיה עם או ללא כבל, לגילאים שונים.	 

CAUTERY TIP CLEANER

טיפ פולישר סטרילי לדיאטרמיה.	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BIOP-TC-9501Cautery Tip Cleaner – Sterile100 pcs400 pcs

כבלתיאור מוצרמק"ט
גודל פלטה 

)מ"מ(
כמות 
במארז

כמות 
באריזה

כמות 
בקרטון

BIOP-9552C150פלטה לדיאטרמיה למבוגר ללא כבל בל"א x 1205   25 pcs800 pcs

BIOP-9552Ffoam 150פלטה לדיאטרמיה למבוגר ללא כבל x 1205   25 pcs800 pcs

BIOP-P9552C150פלטה לדיאטרמיה למבוגר עם כבל - בל"א x 1201   25 pcs400 pcs

BIOP-P9552Ffoam 150פלטה לדיאטרמיה למבוגר עם כבל x 1201   25 pcs400 pcs

BIOP-P9562C131פלטה לדיאטרמיה לילד עם כבל- בל"אX1201   25 pcs200 pcs

BIOP-P9562Ffoam 131פלטה לדיאטרמיה עם כבלX1201   25 pcs200 pcs

Esu products - דיאטרמיה
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פולי קטטר 100% סיליקון
FOLEY CATHETER 100% SILICONE

שקיות שתן 
STERILE URINE BAGS

קטטרים פולי סטריליים 100% סיליקון, היפו אלרגני בגדלים שונים.	 
 ניתן לשימוש לטווח ארוך- עד 14 יום.	 

 	.A4 שקיות שתן סטריליות עם ברז וצינור
ניתן לשימוש לטווח ארוך עד 7 ימים.	 
שקיות שתן סטריליות 100 מ"ל 	 

עם הדבקה לתינוקות.

שקית שתן 2 ליטר איכותית וסטרילית, עם מתלה וברז ריקון	 

 איסוף שתן 
Urine collection products

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
MEDH-KS-AS10Silicon Foley catheter 2 ways- 5cc sz 1010 pcs200 pcs
MEDH-KS-AS12Silicon Foley catheter 2 way 5-10cc sz1210 pcs200 pcs
MEDH-KS-AS14Silicon Foley catheter 2 way 5-10cc sz1410 pcs200 pcs
MEDH-KS-AS16Silicon Foley catheter 2 way 5-10cc sz1610 pcs200 pcs

MEDH-KS-AS18-5/10Silicon Foley catheter 2ways 5-10cc 1810 pcs200 pcs
MEDH-KS-AS20Silicon Foley catheter 2 ways 30cc sz 2010 pcs200 pcs

כמות בקרטוןתיאור מוצרמק"ט
MEDH-WT-007-2VSSterile Urine Bag Adult 2L+Special Valve150 pcs

MEDH-WT-008-ISterile Urine Bag Infant 100ml25 pcs

כמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
WKM-020323320Luxury sterile urine bag with valve and hanger- 2L50 pcs
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תפקודי ריאות - NDD )שוויץ(

EDAN - מוניטורים עובריים

EasyOne Pro® LAB מעבדת תפקודי ריאות ניידת.	 
 	.DLCO -ו FRC בדיקות ספירומטריה כולל
EasyOne Pro® LAB אינו מושפע מחום, לחות, לחץ ברומטרי  או גובה ואינו צורך אחזקה או ניקיון.	 
EasyOn PC – מכשיר נייד לבדיקת ספירומטריה בסיסית שאינו מצריך כיולים ותחזוקה	 

מכשירי הניטור העוברי של החברה מאפשרים ניטור פרמטרים פיזיולוגים של האם והעובר וכן תחנה 	 
לניטור וארכיב מספר רב של מוניטורים עובריים.

חברת EDAN הינה היחידה בישראל המציעה מתמרים אלחוטיים מוגני מים המאפשרים נוחות 	 
מקסימאלית ליולדת .

Medical equipment - מכשור רפואי
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Medical equipment - מכשור רפואי

EDAN - .מכשירי א.ק.ג

EDAN - מוניטורים רב פרמטרים

ערוץ 1 עד 15.	 
מכשירי החברה מאפשרים ניטור א.ק.ג במנוחה ובמאמץ, בבתי החולים, במרפאות ובבית )מערכות הולטר(.	 
לחברה מכשיר א.ק.ג ממוחשב המאפשר ניטור אלחוטי לנוחות מרבית של הנבדק.	 

המוניטורים הרב פרמטרים של החברה מספקים מענה לצרכי הלקוחות בכל המחלקות והיחידות 	 
בבתי החולים והמרכזים הרפואיים.
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EDAN - מכשירי לחץ דם

MEDCAPTION - משאבות עירוי ומזרק

לחברה מכשירי מד לחץ דם משולבים וכן מכשירי קפנוגרף מתקדמים הניתנים לחיבור לתיק חולה.	 

Medical equipment - מכשור רפואי
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Medical equipment - מכשור רפואי

פאלס אצבע

ACCU CHEK PERFORMA מד סוכר

מד הסטורציה לאצבע )Pulse Oximeter( הינו דגם חדיש ומתקדם למדידת 
רמת ריווי החמצן בדם )סטורציה - SPO2( ודופק בקרב אנשים בוגרים. 

מד ריווי חמצן Pulse Oximeter איכותי ואמין ביותר.

מד סוכר עם תצוגה גדולה וברורה. לתוצאה מהירה, מדויקת ואמינה 	 
במיוחד לפי התקנות החדשות והמחמירות לאיכות ודיוק בדיקות סוכר 

. ISO 15197:2013
ללא קוד	 
לבדיקה קלה ומהירה	 
אמין עם תוצאות מדויקות במיוחד	 
טיפת דם זעירה	 
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Medical equipment - מכשור רפואי

מד לחץ דם משולב עם מד סטורציה )פאלס אוקסימטר(

מד חום

מכשיר חדיש ומשוכלל- מד לחץ דם איכותי במיוחד המבצע כיול 	 
של מדד סיסטולי ושל מדד דיאסטולי.

סנסור סטורציה עם חיבור USB למכשיר ותוכנת מחשב- 	 
המאפשר מדידה וצפייה במסך המכשיר, או העברת הנתונים 

למחשב הרופא.
אזעקה  הניתנת לכיוון ערכים למדדי לחץ הדם, סטורציה ודופק.	 
למכשיר 100 זיכרונות לעד שלושה משתמשים שונים.	 
ניתן לבצע מדידות לחץ דם למבוגרים לילדים ולתינוקות עם 	 

שרוולים שונים ושינוי התפריט במכשיר, ניתן לבצע בדיקת 
סטורציה לגילאים שונים ע"י החלפת הסנסורים..

למכשיר התרעות הניתנות לכיוון למדדי ל"ד קליניים ולמדדי 	 
חמצון נמוכים.

הערכה כוללת:
מכשיר לחץ דם עם שרוול סטנדרטי למבוגר

סנסור סטורציה קליפ למבוגר
חיבור USB למחשב

דיסק תוכנה

מד חום דיגיטלי איכותי המיועד למדידת טמפרטורת הגוף	 
מד החום מיועד לשימוש חוזר במרפאה או בבית לשימוש עבור אנשים מכל הגילאים	 

ACEW-BP-08A :מק"ט

כמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
UEBE-08161086348מד חום דיגיטלי איכותי המיועד למדידת טמפרטורת הגוף pcs
UEBE-0830108634מד חום 10 שניות גמיש - Rapid20 pcs
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אלקטרודות למבוגרים

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BSS-B2ECG electrode 45*50 mm50 pcs2000 pcs

אלקטרודות לילדים

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BSS-B8ECG electrode 30*30 mm CHILD50 pcs2000 pcs
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 אלקטרודות לא.ק.ג  
E.C.G. Electrodes

אלקטרודות SOLID GEL איכותיות למבוגרים, קונקטור מקרבון, 	 
MRI-מתאים לשימוש ב

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BIOP-T716CADULT monitor Electrode- Foam, Hydrogel, 43mmx45mm 50 pcs5000 pcs
BIOP-T816CADULT monitor Electrode- Cloth,Hydrogel,43mmx45mm 50 pcs5000 pcs

אלקטרודות למבוגרים
RADIOLUCENT



MRI אלקטרודות לבדיקת
RADIOLUCENT

 	MRI-בעלות קונקטור מקרבון המתאים לשימוש ב

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BSS-B26ECG electrode 45*50mm MRI50 pcs2000 pcs

אלקטרודות לתינוקות ופגים
RADIOLUCENT

אלקטרודות לבדיקת מאמץ או לטווח ארוך
אלקטרודות גדולות ארוזות בנפרד	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BSS-B12ECG STRESS electrode 50*50 mm Adult50 pcs2000 pcs

עם קונקטורים תואמים למכשיר, עשויות סיבי פחמן, הידרוג'ל לנוחות מירבית	 
מדבקות הידרוג'ל לנוחות מירבית ולמניעת רגישות בעור התינוק	 

כמות בקרטוןכמות באריזהתיאור מוצרמק"ט
BIOP-SR15PRO-NEO-Neonatal  Electrode set- Hydrogel, Cloth, 22mm100 pcs1200 pcs
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 אלקטרודות לא.ק.ג  
E.C.G. Electrodes

 אלקטרודות לא.ק.ג  
E.C.G. Electrodes



 אביזרים ומתכלים למכשור רפואי  
Patient monitoring system accessories

סנסורים SPO2 מכל הסוגים עבור 	 
מבוגרים,ילדים ותינוקות.

רב פעמי / חד פעמי - מתאימים לכל סוגי 	 
המכשירים.

כבלים ולידים עבור א.ק.ג לכל סוגי המוניטורים.	 
3 או 5 לידים.	 
קרוקודיל או כפתור. 	 
כבלי מונובלוק )כבל שלם ללא חיבור בין הלידים לכבל(.	 

SPO2 סנסורים וכבלים

כבלים א.ק.ג למוניטורים

פרוב טמפרטורה רקטלי / חיצוני, עבור כל סוגי 	 
המוניטורים.

פרובים לטמפרטורה
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מנג'טות ללחץ דם מכל הגדלים.	 
צינור 1 ו- 2 צינורות.	 
רב פעמי / חד פעמי.	 
מנג'טות לפגים.	 
צנרת ואביזרים לכל סוגי המכשירים.	 

מנג'טות חד פעמי:        מנג'טות רב פעמי:

מנג'טות לפגים חד פעמי:

מנג'טות ואביזרים נלווים

מידהצינורהיקף )ס"מ(מק"ט
UMS-U1720S 35.5 - 46בודדLarge Adult
UMS-U1720D 35.5 - 46כפולLarge Adult
UMS-U1740S27.5 - 36.5בודדAdult
UMS-1740D27.5 - 36.5כפולAdult
UMS-U1750S20.5 - 28.5בודדSmall Adult
UMS-U1750D20.5 - 28.5כפולSmall Adult
UMS-U1760S13.8 - 21.5בודדPediatric
UMS-1760D13.8 - 21.5כפולPediatric

מידהצינורהיקף )ס"מ(מק"ט
UMS-U1869ND33 - 47כפולLarge Adult
UMS-U1869NS33 - 47בודדLarge Adult
UMS-U1880DN25 - 35כפולAdult
UMS-U1880SN25 - 35בודדAdult
UMS-U1881DN18 - 26כפולPediatric
UMS-U1881SN18 - 26בודדPediatric
UMS-U1882DN10 - 19כפולInfant
UMS-U1882SN10 - 19בודדInfant
UMS-U1883ND6 - 11כפולNeonate
UMS-U1883NS6 - 11בודדNeonate
UMS-U1884ND46 - 66כפולThigh
UMS-U1884NS46 - 66בודדThigh
UMS-U1885ND20 - 28כפולSmall Adult
UMS-U1885NS20 - 28בודדSmall Adult

 אביזרים ומתכלים למכשור רפואי  
Patient monitoring system accessories

צינורהיקף )ס"מ(מק"ט
UMS-U1681D-CO5-103 - 6כפול

UMS-U1681S-CO5-103 - 6בודד

UMS-U1682D-CO5-104 - 8כפול

UMS-U1682S-CO5-104 - 8בודד

UMS-U1683D-CO5-106 - 11כפול

UMS-U1683S-CO5-106 - 11בודד

UMS-U1684D-CO5-107 - 13כפול

UMS-U1684S-CO5-107 - 13בודד

UMS-U1685D-CO5-108 - 15כפול

UMS-U1685S-CO5-108 - 15בודד
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כבל א.ק.ג עבור כל סוגי מכשירי הא.ק.ג הקיימים.	 
אביזרים נלווים: פומפות, קלמפים ומתאמים למדבקות.	 

כבל א.ק.ג. ואביזרים עבור מכשירי א.ק.ג.

 אביזרים ומתכלים למכשור רפואי  
Patient monitoring system accessories

מתמרים עובריים U.S / TOCO עבור מוניטורים 	 
עובריים של פיליפס וקורומטריקס.

אביזרים לתיקון מתמרים.	 

מתמרים עובריים
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 אביזרים ומתכלים למכשור רפואי  
Patient monitoring system accessories

מנג'טות חד פעמיות לפגים.	 
פרוב טמפרטורה חד פעמי עבור אינקובטורים לפגים של דרגר, ג'ירף והרשילד.	 
כיסוי סקוטש מיוחד עבור סנסורים SPO2 חד פעמי לפגים.	 
קיבוע לאינפוזיה עבור פגים.	 

T-100 T-11000 T-08730

אביזרים ומתכלים לפגיות

 מוצרים לפגיות  
Neonatal Products
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 	.IV קיבוע ליד התינוק, למניעת תזוזה בזמן טיפול

קיבועים לעירוי 
ARMBOARD

כיסוי עיניים סטרילי פוטותראפי לתינוקות ופגים, 	 
להגנה על העין בזמן טיפול פוטותראפי.

רך ונעים - ניתן להתאמה לראש התינוק.	 

כיסוי עיניים לפגים

כמות בקרטוןכמות באריזהמידהתיאור מוצרמק"ט
JIANGSU-YB-LEYE PROTECTORL20 pcs400 pcs
JIANGSU-YB-MEYE PROTECTORM20 pcs400 pcs
JIANGSU-YB-SEYE PROTECTORS20 pcs400 pcs

כמות באריזהתיאור מוצר           מק"ט
EP-404ABDINFANT ARMBOARD 5/8"x37/8"48 pcs

EP-405ABDPEDIATRIC 7/8"x47/8"  48 pcs

 מוצרים לפגיות  
Neonatal Products
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 מוצרים לפגיות  
Neonatal Products

סטטוסקופים מקצועיים
PROFESSIONAL STATOSCOPES

סטטוסקופים מקצועיים מאחד היצרנים המובילים בעולם מבחינת איכות וחומרי גלם - תוצרת חברת MDF ארה"ב.	 
מגוון רחב של סטטוסקופים - קרדיולוגיים, מבוגרים וילדים, אחיות, סטטוסקופים לימודיים לסטודנטים.	 
חומרי גלם איכותיים כגון אלומיניום וטיטניום.	 
צבעים מגוונים, מחירים נוחים.	 
אחריות וחלקי חילוף חינם לכל החיים.	 

Statoscopes MDF USA - סטטוסקופים
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