
Κατ’ Οίκον Νοσηλεία
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Το πρόγραμμα "Κατ’ Οίκον Φροντίδα" απευθύνεται σε ηλικιωμένους και άτομα με κινητικές δυσ-
λειτουργίες ή ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν ή δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν.

Μεγάλο ποσοστό αυτών των συνανθρώπων μας, στρέφεται για βοήθεια στα πρόσωπα του οικο-
γενειακού περιβάλλοντος για απλές και πιο σύνθετες καθημερινές του ανάγκες. Κατανοώντας τους
ρυθμούς και τις απαιτήσεις  της καθημερινότητας όλων μας, αλλά και το πόσο δύσκολο είναι να
χωρέσουμε σε ένα 24ωρο όλες τις υποχρεώσεις μας, βοηθάμε το οικογενειακό περιβάλλον των
ανθρώπων αυτών να προσφέρει το καλύτερο δυνατό, καθώς η πλήρη φροντίδα σε συνδυασμό
με άλλες υποχρεώσεις αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη.

Το πρόγραμμα "Κατ’ Οίκον Φροντίδα" εξασφαλίζει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σας, παρέχοντας κοινωνι κή στήριξη, υπηρεσίες νο-
σηλευτικής φροντίδας, συμβουλευτική και ψυ χο  λο γική υποστήριξη, οικιακή βοήθεια και
πάνω απ' όλα ανθρωπιά και συμπα ρά σταση.

Μέσω του προγράμματος "Κατ’ Οίκον Φρον-
τίδα", μπορείτε να είστε σίγουροι για τους επαγ-
γελματίες που φέρνετε σε επαφή με τους
ανθρώπους σας, γιατί ακριβώς την διαδικασία
επιλογής και την πληροτητα των προυποθέσεων
που θα πρέπει να τηρούν, την έχουμε αναλάβει
εμείς από πριν. Είμαστε σίγουροι πριν σας στεί-
λουμε τον φροντιστή, πως είναι κατάλληλος, έμ-
πιστος και καταρτισμένος.

Υπηρεσίες που παρέχονται

Τι εννοούμε με τον όρο “Κατ’ Οίκον Φροντίδα”;

στηρίξτε τους ανθρώπους σας
με τον καλύτερο τρόπο.

25310 84578
Κομοτηνή

25530 20440
Διδυμότειχο



Είδη προς ενοικίαση για κατ’ οίκον νοσηλεία

Κρεβάτια
Νοσηλείας Ασθενών

Καροτσάκι
για εύκολη μεταφορά

Γερανάκι
Μεταφοράς

Μητρικός Θηλασμός

Body Up

Νοσοκομειακά θήλαστρα Medela Symphony
για να κάνετε το μητρικό θηλασμό ευκολό-
τερο.

Ειδική, τροχήλατη καρέ-
κλα ανύψωσης για την

εύκολη μετακίνηση των
αγαπημλενων σας ατό-

μων μέσα και έξω από το

Ηλεκτροκίνητα και χειροκίνητα κρεβά-
τια νοσηλεία, για την εύκολη φροντίδα
στο σπίτι.

Αναπηρικά αμαξίδια, εξωτερικού και εσωτε-
ρικού χώρου, για την κάλυψη όλων των

αναγκών μεταφοράς.

Ενοίκειο 
με την ημέρα, την εβδομάδα ή τον μήνα.



Οι σωστές λύσεις για την περιποίηση στο
σπίτι απαιτούν το σωστό συνεργάτη.

Άμεση και Γρήγορη Παράδοση
Μεγάλη διαθεσιμότητα σε όλα τα προϊόντα. Γρήγορη παράδοση και
τοποθέτηση στο χώρο σας.

Τεχνική Υποστήριξη
Μια ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σας προσφέρεται με την
αγορά κάθε προϊόντος, με λύσεις στο κατάστημα ή με επίσκεψη του
τεχνικού στο χώρο σας.

Εκπαιδευμένο Προσωπικό
Το προσωπικό μας είναι άρτια εκπαιδευμένο για να λύσει κάθε σας
απορία. Παράλληλα στην εταιρεία μας λειτουργεί ειδικό τμήμα για την
περιποίηση τραυμάτων, που απαρτίζεται από νοσηλευτές και μπορεί
να εξυπηρετήσει τους ασθενείς στο σπίτι.

Κατ’ οίκον Φροντίδα
Το πρόγραμμα "Κατ’ Οίκον Φροντίδα" εξασφαλίζει όλες τις απαιτού-
μενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων
σας, παρέχοντας κοινωνική στήριξη, υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντί-
δας, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, οικιακή βοήθεια και
πάνω απ' όλα ανθρωπιά και συμπαράσταση.

Προετοιμασία Δικαιολογητικών
Σας ετοιμάζουμε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το τα-
μείο και σας καθοδηγούμε πλήρως για την ολοκλήρωση της δαπάνης
στον ασφαλιστικό φορέα. 

Πιστοποιημένη Ποιότητα
Η εταιρεία μας είναι  πιστοποιημένη από τον οργανισμό πιστοποί-
ησης TUV AUSTRIA HELLAS βάσει του προτύπου ISO 9001:2008
και της Υ.Α. Αριθμ. 1348/2004, για τα είδη που εμπορεύεται και διακι-
νεί σε καθημερινή βάση στον χώρο της υγείας και τις υπηρεσίες που
προσφέρει.



Περιεχόμενα

Κρεβατοκάμαρα
Κρεβάτια Νοσηλείας
Τραπεζάκια, Κομοδίνα
Βοηθήματα Κλίνης
Στρώματα, Μαξιλάρια
Αεροστρώματα
Γερανοί Μεταφοράς

06

Αμαξίδια
Χειροκίνητα
Εσωτερικού Χώρου
Με WC
Ειδικού Τύπου
Ηλεκτρικά Αμαξίδια
Ηλεκτρικά, Scooter
Συστήματα Ανάβασης Σκάλας
Ορθοστάτες
Ποδήλατα Παραπληγίας/Τετραπληγίας

Μπάνιο Τουαλέτα
Καρέκλες Μπάνιου
Σανίδες Μπάνιου
Βοηθητικές Λαβές
Τουαλέτες
Ανυψωτικά
Σκωραμίδες, Ουροδοχεία
Λούσιμο - Καθαρισμός

Ακράτεια
Πάνες, Βρακάκια
Υποσέντονα
Καλύμματα

Βαδιστικά
Μπαστούνια
Πατερίτσες, Βακτηρίες
Περπατούρες
Rollator

Βοηθήματα
Ειδικά Μαξιλάρια
Καθημερινή Φροντίδα
Θεραπευτικές Κάλτσες
Μετγχειρητικές Κάλτσες
Συσκευές Πρεσσοθεραπείας 
Λεμφικό Μασάζ

Αναπνευστικό
Συσκευές CPAP
Συσκευές ΒiPAP
Αναπνευστήρες
Οξυγονοθεραπεία
Οξύμετρα
Εξασκητές, Ροόμετρα
Αναρροφήσεις
Νεφελοποιητές

Απαγορεύεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση χωρίς έγγραφη άδεια.
Η εταιρεία “Τσαγιαννίδης Ιατρικά - Ορθοπεδικά” δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.
Ο παρόν κατάλογος διανέμεται δωρεάν.
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Η κατ’ οίκον νοσηλεία, είναι πάνω απ’ όλα επιθυμητή από
τον ίδιο τον ασθενή, ο οποίος νιώθει μεγαλύτερη άνεση
στο οικείο του περιβάλλον, ενώ παράλληλα απολαμβάνει
τη στήριξη της οικογένειας του. Για να αναπαραχθούν
όμως “νοσοκομειακές συνθήκες” χρειάζεται ο απαραίτητος
εξοπλισμός. Tο πρώτο που πρέπει να φροντίσουμε κατά
την μεταφορά του ασθενή στο σπίτι είναι το κατάλληλο νο-
σοκομειακό κρεβάτι, με βάση πάντα τις προσωπικές ανάγ-
κες της κάθε περίπτωσης. 

Στην κατηγορία «Κρεβάτια νοσηλείας», πέρα από μεγάλη
ποικιλία ηλεκτροκίνητων και χειροκίνητων κρεβατιών, θα
βρείτε όλα τα είδη που μπορούν να διευκολύνουν την κα-
θημερινότητα σας, από βοηθητικές λαβές και αναρτήρες
για εύκολη ανασήκωση, πρακτικά τραπεζάκια, κομοδίνα
και δίσκους φαγητού έως ανατομικά μαξιλάρια και στρώ-
ματα για την σωστή ανάπαυση και την βέλτιστη για τον
ύπνο θέση.

Δώστε στον άνθρωπό σας την
καλύτερη φροντίδα!

Κρεβατοκάμαρα



ΚρεβατοκάμαραΚρεβάτια Νοσηλείας
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Arminia III Κρεβάτι Νοσηλείας Ηλεκτρικό Ξύλινο

Burmeier Duo Τροχήλατο Τραπεζάκι

Πλάτος: 81 cm, Bάθος: 40 cm
Ύψος: ρυθμιζόμενο από 79 εώς 111 cm
Σταθερή επιφάνεια ραφιού: 20 x 40 cm
Ανακλινόμενη επιφάνεια: 60 x 40 cm
Ρύθμιση κλίσης: ανά 15 ° μοίρες

Όλα τα κρεβάτια της Burmeier Γερμανίας είναι γερά κατασκευα-
σμένα, ώστε να μπορούν να σταθούν αντάξια στις απαιτήσεις της
καθημερινής νοσηλευτικής φροντίδας. Το ξύλο που περιβάλλει τον
σκελετό τους, δίνει μια νότα ζεστασίας στον χώρο των αγαπημέ-

νων σας προσώπων και τους κάνει να αισθάνονται πιο άνετα. Η
υψηλή ποιότητα τους, εγγυάται ένα κρεβάτι το οποίο είναι ανθε-
κτικό και εύκολο στη χρήση.

 Συνολικό βάρος έως 185kgr.
 Πτυσσόμενο, μεταφέρεται, συναρμολογείται και α -

πο συναρμολογείται εύκολα.
 Ηλεκτρική ανύψωση πλάτης, γονάτων και ποδιών.
 Ηλεκτρική ανύψωση καθ' ύψος 40 - 80cm.
 Τροχοί με ποδόφρενο.

Κωδ.: 026412

Κωδ.: 026454

Κρεβάτια Burmeier
Δίνουν μια νότα ζεστασίας στον χώρο σας!

Hermann Tροχήλατο Kομοδίνο

Έπιπλα - Βοηθήματα που ταιριάζουν σε κάθε χώρο

Κωδ.: 026425

Διαστάσεις κομοδίνου: 
88 x 55 x 45.5 cm

Διαστάσεις τραπεζιού: 
66 x 37 cm

Περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο με λειτουργία κλειδώματος,
πτυσσόμενα ξύλινα κάγκελα μεγάλης αντοχής, αναρτήρα έλξης,
λειτουργία Anti- Trendelenburg και μοτέρ Linak.

Εσωτερικές Διαστάσεις: 200 (Μ) x 90 (Π)
Εξωτερικές Διαστάσεις: 220 (Μ) x 101 (Π)
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Eco II Κρεβάτι Ηλεκτρικό Ξύλινο
Κωδ.: 026351

Το πρακτικό κρεβάτι που δίνει την αίσθηση ζεστασίας στο χώρο σας.

Burmeier Modell U2 Στρώμα PU Foam
Κωδ.: 026443

Από 100% αφρολέξ με ανοιχτούς πόρους, εξαιρετικές
ιδιότητες αερισμού και υφασμάτινο κάλυμμα.
Διαστάσεις: 90 x 200 x 12 cm

Περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο με λειτουργία κλειδώματος,
πτυσσόμενα ξύλινα κάγκελα μεγάλης αντοχής, αναρτήρα
έλξης, λειτουργία Anti- Trendelenburg μοτέρ Linak.

Εσωτερικές Διαστάσεις: 200 (Μ) x 90 (Π)
Εξωτερικές Διαστάσεις: 220 (Μ) x 101 (Π)

Πλάτος: 60 cm, 
Bάθος: 40 cm
Ύψος: ρυθμιζόμενο 
από 79 εώς 111 cm
Ανακλινόμενη επιφάνεια:
60 x 40 cm
Ρύθμιση κλίσης:
ανά 15 ° μοίρες.

Burmeier Solo Τροχήλατο Τραπεζάκι 
Κωδ.: 026423

Η λειτουργία anti-trendelenburg των κρεβατιών burmeier, καθιστά δυνατή την
τοποθέτηση του ασθενή με το κεφάλι πάνω και τα πόδια κάτω, το οποίο βοηθά
να εκτονωθεί η πίεση από κάποια σημεία του σώματος  και διευκολύνει την ανα-
πνοή σε υπέρβαρους ασθενείς. Φυσικά, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συγ-
κεκριμένα χρονικά διαστήματα και με επίβλεψη.

 Πτυσσόμενο, μεταφέρεται, συναρμολογεί-
ται και αποσυναρμολογείται εύκολα.

 Ηλεκτρική ανύψωση πλάτης, γονάτων και
ποδιών.

 Ηλεκτρική ανύψωση καθ’ ύψος 40 - 80cm. 
 Τροχοί με ποδόφρενο.

Σε τί χρησιμεύει η λειτουργία  Anti-trendelenburg;

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
185 kgr



ΚρεβατοκάμαραΚρεβάτια Νοσηλείας
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Κρεβάτι Ηλεκτρικό Πολύσπαστο

Ηλεκτρικό και Ημί-ηλεκτρικό πολύσπαστο κρεβάτι νοσηλείας, με πλαστικές μετώπες στο χρώμα του ξύλου,
για μια λιγότερο νοσηλευτική εικόνα στον χώρο των αγαπημένων σας.

Με υφασμάτινη επένδυση. 
Διαστάσεις: 195 x 86 x 10 cm

Κωδ.: 026442

Αναρτήρας Κλίνης
Κωδ.: 026364

Διαθέτουν τροχούς με φρένα
και πτυσσόμενα κάγκελα για
να διασφαλίσουν την ασφά-
λεια των αγαπημένων σας
προσώπων.

 Ηλεκτρική ανύψωση πλάτης, γονάτων και ποδιών.
 Ηλεκτρική ανύψωση ολόκληρου του κρεβατιού καθ’

ύψος με εύρος ανύψωσης από 39.5 έως 57 cm.

Διαστάσεις: 224 x 96cm

 Ηλεκτρική ανύψωση πλάτης, γονάτων και ποδιών. 
 Χειροκίνητη ανύψωση ολόκληρου του κρεβατιού

με εύρος ανύψωσης από 39.5 έως 57cm.

Διαστάσεις: 224 x 96 cm

Στρώμα Πολύσπαστο Αφρολέξ
Κωδ.: 032227

Κρεβάτι Ημι-ηλεκτρικό Πολύσπαστο
Κωδ.: 026363

Προσαρμόζεται επάνω στο κρεβάτι
νοσηλείας. Κατάλληλος για τα κρεβά-
τια 026363 και 026442.

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
150 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
150 kgr
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Κρεβάτι Ηλεκτρικό 5 Λειτουργιών Μπεζ
Κωδ.: 031856

Ηλεκτροκίνητα πολύσπαστα κρεβάτια 5 Λειτουργιών

Οι πέντε λειτουργίες αφορούν:

1. Ηλεκτρική ανύψωση πλάτης
2. Ηλεκτρική ανύψωση γονάτων
3. Ηλεκτρική ανύψωση ολόκληρης της

βάσης 35-75 cm
4. Trendelenburg
5. Anti-Trendelenburg

Διαθέτουν  standard εξοπλισμό
τροχούς,πτυσσόμενα κάγκελα
και στατό ορού.

Κρεβάτι Ηλεκτρικό 5 Λειτουργιών Καφέ Σκούρο
Κωδ.: 029588

Με υφασμάτινη επένδυση. 
Διαστάσεις: 195 x 86 x 10 cm

Στρώμα Πολύσπαστο Αφρολέξ
Κωδ.: 032227

Εξυπηρετούν ασθενείς με σωμα-
τικό βάρος έως 200 κιλά

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο χρώματα που τα βρίσκουμε συχνά στην κρεβατοκάμαρα, το μπεζ και
το καφέ σκούρο.



Κρεβάτι Μεταλλικό Πτυσσόμενο Μονόσπαστο Χειροκίνητο Σκούρο Καφέ
Κωδ.: 028965

Κωδ.: 028700

Με αδιάβροχη αεριζόμενη επένδυση, η οποία
καθαρίζεται πολύ εύκολα.
Διαστάσεις: 185 x 86 x 8 cm

Στρώμα Πολύσπαστο Αφρολέξ - Κοκκοφοίνικας
Κωδ.: 025211

Κρεβάτι Μεταλλικό Πολύσπαστο Χειροκίνητο Μπεζ

Προσαρμόζεται επάνω στο
κρεβάτι νοσηλείας. Κατάλλη-
λος για τα κρεβάτια 028965,
025211 και 028966.

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
200 kgr

Χειροκίνητο μεταλλικό μονόσπαστο κρεβάτι νοσηλείας με μανιβέλα
για την ανύψωση πλάτης.

Διαστάσεις: 200 x 92 x 46cm
(58cm με τους τροχούς)

Χειροκίνητο μεταλλικό πολύσπαστο κρεβάτι νοσηλείας με δύο
μανιβέλες για ανύψωση πλάτης, γονάτων και ποδιών.

Διαστάσεις: 200 x 92 x 46cm
(58cm με τους τροχούς)

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
200 kgr

ΚρεβατοκάμαραΚρεβάτια Νοσηλείας
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Μεταλλικά κρεβάτια νοσηλείας με πλαστικές αποσπώμενες μετώπες
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Κρεβάτι Μεταλλικό Πολύσπαστο Χειροκίνητο Σκούρο Καφέ
Κωδ.: 028966

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
200 kgr

Διατίθενται και τροχοί με φρένα αλλ ά και πτυσ-
σόμενα κάγκελα για την διασφάλιση της ασφά-
λειας των αγαπημένων σας προ σώ πων. Επίσης
διαθέτει και ξύ λινο πλαίσιο στις μετώπες.

Χειροκίνητο μεταλλικό πολύσπαστο κρεβάτι
νοσηλείας με δύο μανιβέλες για ανύψωση
πλάτης, γονάτων και ποδιών.

Διαστάσεις: 200 x 92 x 46cm 
(58cm με τους τροχούς)

Σε τί χρησιμεύει η ανύψωση πλάτης και ποδιών;

Ανύψωση της πλάτης: Ο ύπνος με ελαφριά κλίση 30 με 45 μοιρών, ανάλογα με το πως νιώθει πιο άνετα
ο καθένας, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αναπαυτικός. Τα μονόσπαστα κρεβάτια διαθέτουν μόνο την ανύψωση της πλάτης.

Ανασήκωση των πoδιών: Βοηθά σε περιπτώσεις με κυκλοφορικά προβλήματα των κάτω άκρων. Ξε-
κουράζει, ανακουφίζει και μειώνει το πρηξίμο και τους πόνους, γιατί βοηθά στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.

Συνδυασμός ανύψωσης πλάτης και γόνατων: Μπορεί να μειώσει τον πόνο στο κάτω μέρος της μέσης
σημαντικά.  Επίσης είναι η ιδανική στάση για διάβασμα, κατα την διάρκεια του φαγητό, για περισσότερη ξεκούραση και κατά
την παρακολούθηση τηλεόρασης. Την παραπάνω ρύθμιση έχουν τα πολύσπαστα κρεβάτια.



ΚρεβατοκάμαραΚάγκελα - Αναρτήρες
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Κάγκελα Κλίνης Πτυσσόμενα με Γάντζους
Κωδ.: 026422

 Με γάντζους 4 σημείων, ώστε να προσαρμόζονται στις μετώπες.

 Ρυθμιζόμενα στο μήκος
με ελατήριο, ώστε να
ταριάζουν στα περισσό-
τερα μεταλλικά κρεβά-
τια.

Επιδαπέδιος Αναρτήρας Κλίνης
Κωδ.: 020426

Ιδανική επιλογή, όταν δεν υπάρ-
χει κρεβάτι νοσηλείας.
Διαστάσεις: 82 x 120 cm.

Πτυσσόμενα Εξωτερικά Κάγκελα
Κωδ.: 025602 Πτυσσόμενα και ρυθμιζόμενα,

ώστε να προσαρμόζονται στους
περισσότερους τύπους κρεβατιών.
Ρυθμιζόμενο Μήκος: 113-170 cm 
Ρυθμιζόμενο Πλάτος (με ελατή-
ριο): 91-103 cm 
Ρυθμιζόμενο Ύψος (2 θέσεις):
25 cm και 46 cm.

Κάγκελα Κρεβατιού σε Σκούρο
Κωδ.: 028967 

Κάγκελο μονόσπαστο για κρεβάτια
σε σκούρο καφέ.

Κάγκελα Κρεβατιού σε Μπεζ
Κωδ.: 027784  

Κάγκελο μονόσπαστο για κρεβάτια
σε μπεζ.

Τόξο Σεντονιών
Κωδ.: 029860   
Τόξο σεντονιών για κλινήρεις ασθενείς με σημεία
κατάκλισης ή εγκαύματα, με δυνατότητα αυξομεί-
ωσης του ύψους. Τοποθετείται στο κρεβάτι για να
διατηρεί τα βαριά σκεπάσματα υπερυψωμένα από
το σώμα και τα πόδια του ασθενή. 
Διαστάσεις: 71x37x (Υ) 45-52,5cm
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Τραπεζάκι Τροχήλατο Διπλό με Ανάκλιση
Κωδ.: 026416

 Με ανάκλιση και σταθερή επι-
φάνεια. 

 Ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, κα-
τάλληλο για κάθε τύπο κρε-
βατιού.

 Με τέσσερις τροχούς και δυ-
νατότητα κλειδώματος στην
θέση που το επιθυμείτε.

Πλάτος: 81 cm, 
Bάθος: 40 cm
Ύψος: ρυθμιζόμενο 
από 79 εώς 111 cm
Σταθερή επιφάνεια:
20 x 40 cm
Ανακλινόμενη επιφάνεια:
60 x 40 cm
Ρυθμιση κλίσης: ανά 15 ° μοίρες.
Τροχοί: 4 x 50 mm, με 2 από τις 4 ρόδες
να επιδέχονται κλείδωμα.

Κωδ.: 026454

Κομοδίνο Τροχήλατο
Κωδ.: 031998Burmeier Hermann Tροχήλατο Kομοδίνο

Κωδ.: 026425

Διαστάσεις κομοδίνου: 
88 x 55 x 45.5 cm

Διαστάσεις τραπεζιού: 
66 x 37 cm

Με πρακτικό δίσκο φαγητού, ο οποίος μαζεύει και
κρύβεται, για εξοικονόμηση χώρου.

Πλάτος: 60 cm, 
Bάθος: 40 cm
Ύψος: ρυθμιζόμενο από 
79 εώς 111 cm
Ανακλινόμενη επιφάνεια: 60 x 40 cm
Ρυθμιση κλίσης: ανά 15 ° μοίρες.
Τροχοί: 4 x 50 mm, με 2 από τις 4
ρόδες να επιδέχονται κλείδωμα.

Solo Τροχήλατο Tραπεζάκι Kλίνης
Κωδ.: 026423

Τραπεζάκι Πλαστικό Πτυσσόμενο
Κωδ.: 026418

Διαθέτει συρτάρι, ντουλαπάκι με κλείδωμα και
ανασυρόμενη προέκταση τραπεζάκι.

Διαστάσεις:
48 x 45 x 77.5 cm

 Προσαρμόζεται στα κάγκελα του
κρεβατιού.

 Αυξομειώνεται στο πλάτος για να
έχει ιδανική εφαρμογή. 

 Είναι εύκολο στο πλύσιμο μετά
την χρήση.

Burmeier Duo Τροχήλατο Τραπεζάκι
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Βοηθητική Λαβή Κρεβατιού
Κωδ.: 025604

 Προσαρμόζεται ανάμεσα στο
στρώμα και τον σκελετό του
κρεβατιού.

 Ρυθμίζεται στο ύψος και πα-
ρέχει ασφάλεια στον ασθενή.

Με μαξιλάρι από αφρολέξ και δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης
σε 5 διαφορετικές θέσεις. Ιδανική επιλογή για στήριξη του
ασθενή όταν δεν υπάρχει κρεβάτι νοσηλείας.

Διαστάσεις: 60 x 55 cm

Κωδ.: 000084
Ανυψωτικό Πλάτης – Ερεισίνωτο

 Με 4 θέσεις στήριξης (γάντζους).
 Ρυθμίζεται καθ ‘ ύψος.
 Μεταλλική βάση με ρόδες.

Κωδ.: 020126
Στατώ Ορού Inox 4 Θέσεων

Πλενόμενος και με δυνατότητα ανάκλισης
σε 3 διαφορετικές θέσεις για χρήση ως
αναλόγιο ανάγνωσης.

Κωδ.: 023476

Δίσκος Φαγητού με Ανάκλιση

Κατάλληλοι για κατάκοιτους ασθενείς για τους οποί-
ους απαιτείται μηχανισμός περιορισμού κίνησης.
Διαθέτουν μαλακή επένδυση και μηχανισμό ασφά-
λισης με μαγνήτη ή velcro.

Ιμάντες Ακινητοποίησης

Κωδ: 022144 Κωδ: 022678Κωδ.: 022038

Ιμάντας Ακινητοποίησης Χεριών (τεμάχιο)

Ιμάντες Ακινητοποίησης Ποδιών (ζεύγος)

Ιμάντας Ακινητοποίησης Κορμού με Velcro

Κωδικός Περιγραφή
022038
022144
022678
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Thuasne Cervi+ Μαξιλάρι Memory

Μαξιλάρι Memory για CPAP / BIPAP
Κωδ.: 026444

Προωθούν την συμμόρφωση στη θεραπεία, ευθυγραμμί-
ζουν τον αεραγωγό και μειώνουν την διαφυγή αέρα από
τη μάσκα.

 Ανατομικό σχήμα για καλύτερη στήριξη.
 100% θερμοευαίσθητο, για την βέλτιστη υποστήριξη του αυχένα.
 Mε βαμβακερό κάλυμμα που βγαίνει εύκολα για καθάρισμα.

Το υλικό memory είναι κατάλληλο για αυχενικά προβλήματα ή
απλά για να προσφέρετε ξεκούραστο ύπνο στον εαυτό σας. Το

σχήμα του προσαρμόζεται στη μορφολογία του κεφαλιού, είτε κοι-
μάστε στο πλάι, είτε σε ύπτια θέση. Επιτρέπει στο κεφάλι να βυθί-
ζεται στο μαξιλάρι χάρη στο αφρώδες του υλικό, ώστε να αυξάνεται
η επιφάνεια επαφής και να μειώνονται οι πιέσεις. Αποτρέπει τις εν-

τάσεις, προσφέροντας στήριξη χωρίς πιέσεις στους ώμους ή στην
αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.  Απλά ασκεί μια μικρή πίε -
ση, ίσα-ίσα για να διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος και επα-
νέρχεται στην αρχική του μορφή μετά από κάθε χρήση, χωρίς να
χάνει σε βάθος χρόνου το σχήμα του.

Ειδικά ανατομικά μαξιλάρια με ιδιαίτερο σχεδιασμό, ιδανικά για χρήστες CPAP ή BIPAP. Χάρη στο ιδιαίτερο
σχήμα τους, υποστηρίζουν τον αυχένα, ώστε το κεφάλι να είναι στην βέλτιστη για ύπνο θέση, ενώ οι ειδικές
εσοχές τους, επιτρέπουν  τον ύπνο σε πλάγια θέση, φορώντας ρινική ή στοματορινική μάσκα.

Γιατί υλικό Memory;

Μαξιλάρια για C-pap

 Ανατομικό σχήμα για χρήστες CPAP ή BiPAP.
 100% θερμοευαίσθητο υλικό memory, για την βέλτιστη

υποστήριξη.
Διαστάσεις: 60 x 34 x 7 cm.

Για Ξεκούραστο και Άνετο Ύπνο

Midi Διάσταση: 50 x 32 x 10.5 / 8 cm

Maxi Διάσταση: 65 x 36 x 11.5 / 10 cm
020057
023676

Κωδικός Περιγραφή

Classic Μαξιλάρι Memory
 Κλασσικό σχήμα, με τα πλεονεκτήματα του υλικού Memory.
 100% θερμοευαίσθητο, για την βέλτιστη υποστήριξη του αυχένα.
 Mε βαμβακερό κάλυμμα που βγαίνει εύκολα για καθάρισμα.

Small Διάσταση: 50 x 35 x 8 cm

Medium Διάσταση: 55 x 40 x 10 cm

Large Διάσταση: 65 x 45 x 12 cm

025893
022032
022031

Κωδικός Περιγραφή

 Bελτιωμένη σχεδίαση,
επιτρέπει τον ύπνο σε
πλάγια θέση, φορώντας
ρινική ή στοματορινική
μάσκα.

 Yποστηρίζει τον αυ-
χένα, έτσι ώστε το κε-
φάλι να είναι στη
βέλτιστη για ύπνο θέση.

Κωδ.: 025863

Προφίλ 10 cm
Κατάλληλο για τους περισσότερους χρήστες.
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Ανατομικά Στρώματα Memory Interactive 

027229
027230
027231
027232
027233
027234

90 x 200 x 15 cm
110 x 200 x 15 cm

140 x 200 x 15 cm

150 x 200 x 15 cm

160 x 200 x 15 cm

180 x 200 x 15 cm

Κωδικός Διάσταση Περιγραφή

10 cm Αφρώδη Βάση
+

5 cm Memory Visco

90 x 200 x 15 cm
110 x 200 x 15 cm

140 x 200 x 15 cm

150 x 200 x 15 cm

160 x 200 x 15 cm

180 x 200 x 15 cm

8 cm Αφρώδη Βάση
+

7 cm Memory Visco

Κωδικός Διάσταση Περιγραφή

90 x 200 x 20 cm
110 x 200 x 20 cm

140 x 200 x 20 cm

150 x 200 x 20 cm

160 x 200 x 20 cm

180 x 200 x 20 cm

027250
027251

Κωδικός Διάσταση Περιγραφή

027252
027253
027254
027255

027240
027239
027238
027237
027236
027235

13 cm Αφρώδη Βάση
+

7 cm Memory Visco

To στρώμα μπορεί να φτιαχτεί εντελώς εξατομικευμένα, κατόπιν παραγγελίας σας, στις διαστάσεις που σας εξυπηρετούν. Μπορείτε
να επιλέξετε το πλάτος, το μήκος και το ύψος που επιθυμείτε, αλλά και το πόσο υλικό Memory θέλετε να έχετε σε ύψος: π.χ. 13cm
αφρώδη βάση και 10cm Memory Visco

Παρακάτω ακολουθούν οι πιο συνηθισμένοι κωδικοί με 15cm ύψος, συνήθως για παιδικά στρώματα και 20cm σε ύψος, ιδανικότερα
για ενήλικες.

Κατασκευασμένα από υλικό "Memory", έχουν την ικανότητα να
παίρνουν τη μορφή του σώματος, ώστε να μην ασκούν πίεση
στους ώμους και στη σπονδυλική στήλη, δίνοντας έτσι την αί-
σθηση της αιώρησης. Παράλληλα, συγκρατούν το σώμα στην φυ-

σική του στάση, ισοκατανέμουν την πίεση και βοηθούν στην καλή
κυκλοφορία του αίματος, προσφέροντας σας ποιοτικό ύπνο, ο
οποίος αποτελεί κλειδί για την καλή σωματική και ψυχική υγεία.
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Αερόστρωμα με Μηχανισμό
Κωδ.: 026371

 Κατάλληλο για την πρόληψη των ελκών κατάκλισης
σταδίου Ι. 

 Το δέρμα δέχεται απαλές μαλάξεις σε εναλλασσόμενα
σημεία επαφής για τη βελτίωση της ροής του αίματος
και για να αποτρέψει το σχηματισμό ελκών κατάκλισης. 

 Ρύθμιση της πίεσης με βάση το βάρος του ασθενή.
 Μηχανισμός με άγκιστρα για τοποθέτηση στο κρεβάτι.

Cami Mat-130 Αερόστρωμα με Μηχανισμό
Κωδ.: 021619

Levitas Supra 8000 Αερόστρωμα με Μηχανισμό
Κωδ.: 026615

Το Supra 8000 συνιστάται για την πρόληψη και τη θεραπεία των
ελκών κατακλίσεως σταδίου III. Το στρώμα αποτελείται από 20
εναλλάξιμους ράβδους αέρα μέσα σε νάιλον / PU αδιάβροχο ύφα-
σμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς επιπλέον στρώμα
στο κρεβάτι. Είναι εφοδιασμένο με ένα κάλυμμα από νάιλον / PU,
το οποίο είναι αδιάβροχο και στερεώνεται στο στρώμα με λάστιχο.

Το αερόστρωμα Mat-130 συνιστάται για την πρόληψη των
ελκών κατακλίσεως σταδίου I.
 Εύκολο στην εγκατάσταση και στη χρήση.
 Η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί ανά-

λογα με το βάρος του ασθενή.
 Αερόστρώμα κατασκευα-

σμένο από PVC, με 130 θα-
λάμους που εναλάσσουν τον
αέρα. 

 Αντλία με άγκιστρα για να
μπορεί να στερεώνεται στο
κρεβάτι.

 Συμπιεστής αέρα εξαιρετικά ήσυχος, ελαφρύς και εύκολος
στη χρήση. 

 Με οπτική ένδειξη για χαμηλή πίεση και ακουστικό συνα-
γερμό. 

 Λειτουργία STATIC, που σταματά τον εναλασσόμενο αέρα
και μετατρέπει το αερόστρωμα σε ένα κανονικό στρώμα. 

 Λειτουργία CPR, η οποία επιτρέπει την γρήγορη απελευθέ-
ρωση του αέρα για να μπορέσει να γίνει ανάνηψη στον
ασθενή.

 Αντι-ολίσθητικά πατάκια στη βάση του αεροστρώματος για
μεγαλύτερη ασφάλεια.

Εύρος πίεσης: 30-50mmHg
Έξοδος αέρα: 4l/mιn
Διάρκεια Κύκλου: 9mιn
Μέγιστο Βάρος Ασθενή: 160kg

Η αντλία διαθέτει άγκιστρα για να μπορεί να κρεμαστεί
στο κρεβάτι.

Ανθεκτικό στρώμα από PVC που μπορεί να πλυθεί.
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Πρόληψη Ελκών από Κατάκλιση

Ερύθημα δέρματος που δεν
υποχωρεί παρά την άρση της
πίεσης για περισσότερο από
20΄- 30΄. Οι ενδείξεις είναι: οί-
δημα, πόνος και αποχρωματι-

σμός δέρματος.

Δερματική βλάβη μερικού πά-
χους που περιλαμβάνει την επι-

δερμίδα, το δέρμα, ή και τα
δύο. Το έλκος είναι επιφανειακό
και παρουσιάζεται κλινικά ως

εκδορά ή φλύκταινα.

Βλάβη ολικού πάχους δέρ-
ματος  ή/και καταστροφή

ή/και νέκρωση του υποδό-
ριου ιστού. Παρουσιάζεται
κλινικά ως ανοιχτό τραύμα.

Εκτενής καταστροφή ιστών,
με βλάβη στους μύες, ή/και

τους τένοντες, ή/και τα οστά. 

Ομάδες Υψηλού Κινδύνου

l Τετραπληγικοί, παραπληγικοί ασθενείς.
l Ηλικιωμένοι με μειωμένη κινητικότητα. 
l Ασθενείς με μειωμένη κινητικότητα, βαριά αναιμία, χρόνιοι 
    αναπνευστικοί, καρκινοπαθείς, διαβητικοί κλπ. 
l Ασθενείς με κατάγματα λεκάνης, σπονδυλικής στήλης και 
    κάτω άκρων, οι οποίοι δεν μπορούν να κινηθούν. 
l Νευροχειρουργικοί ασθενείς σε ακινησία. 
l Ασθενείς εντατικών μονάδων (ΜΕΘ).

Που βρίσκονται συνήθως στο σώμα;

Στις ωμοπλάτες, στον κόκκυγα,
στους αγκώνες, στους γλουτούς

και στις φτέρνες.

Στο πίσω μέρος του κεφαλιού, στις ωμο-
πλάτες, στους αγκώνες, στον κόκκυγα,

στις φτέρνες και στα δάχτυλα των ποδιών.

Στο αυτί, στο πλάι του ώμου, στη λεκάνη,
στο γοφό, στο γόνατο και στα οστά του

αστραγάλου.

Όταν ξαπλώνεται ανάσκελα. Όταν ξαπλώνεται στο πλευρό σας. Όταν κάθεστε.

R Φροντίστε να αλλάζετε τακτικά στάση στον ασθενη
που βρίσκεται στο κρεβάτι, ώστε να μετριάζεται η
πίεση και να μην είναι συνεχής στα παραπάνω ση-
μεία. 

R Ελέγχετε τακτικά το δέρμα καθ'όλο το μηκος του σώ-
ματος και ειδικά στα επικίνδυνα σημεία για ερεθι-
σμούς, κοκκινίλες ή σημάδια αποχρωματισμού.

R Χρησιμοποιείστε αερόστρωμα σε άτομα υψηλού κιν-
δύνου για να γίνετε σωστή αναδιανομή της πίεσης,
όταν ξαπλώνουν στο κρεβάτι. 

R Χρησιμοποιείστε ειδικά μαξιλάρια στο αμαξίδιο ή στην
καρέκλα, ώστε να κατανέμεται το βάρος κατά τέτοιο
τρόπο που να μην ασκείται μεγάλη πίεση στα επικίν-
δυνα σημεία. 

R Φροντίζετε την επιδερμίδα ώστε να είναι καθαρή, στε-
γνή και ενυδατωμένη. Το δέρμα που έχει υπερβολική
υγρασία (λόγω ιδρώτα, ούρων, κοπράνων) ή είναι
υπερβολικά ξηρό, διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο να
υποστεί αλλοιώσεις. Ειδικά σε ασθενείς με ακράτεια
χρησιμοποιείστε απορροφητικές πάνες που κρατάνε
το δέρμα στεγνό και προϊόντα ήπιου καθαρισμού που
προστατεύουν την επιδερμίδα στην ευαίσθητη πε-
ριοχή.

R Μην τρίβετε το δέρμα έντονα κατά την διάρκεια του
μπάνιου και χρησιμοποιείστε ήπια καθαριστικά.

Ένα έλκος από κατάκλιση ή αλλιώς έλκος από πίεση, είναι μια
πληγή, μια περιοχή του δέρματος που έχει πάθει βλάβη λόγω
παρατεταμένης πίεσης που δεν μετριάζεται. Τα έλκη είναι επώ-
δυνα και απειλητικά για τη ζωή, παρατείνουν τον χρόνο παρα-
μονής των ασθενών στα νοσοκομεία ή τη νοσηλεία στο σπίτι και
αυξάνουν το κόστος φροντίδας.

Ένα έλκος κατάκλισης περνάει διάφορα στάδια. Όσο πιο γρή-
γορα εντοπίσουμε και διαχειριστούμε ένα έλκος τόσο γρηγορό-
τερα και ευκολότερα θα επουλωθεί.
H πρόληψη είναι η ύψιστη προτεραιότητα και βαθιά έλκη σχεδόν
πάντα προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται με εντατική νοση-
λευτική φροντίδα και την βοήθεια του γιατρού σας.

Τεκμηρίωση: European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP),  National Pres-
sure Ulcer Advisory Board (NPUAP)

Πρόληψη και Περιποίηση
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και 
ευκολία στη χρήση

Κωδ.: 026451
Mopedia Υδραυλικός Γερανός Ανύψωσης

Κωδ.: 026449
Mopedia Ηλεκτρικός Γερανός Βαρέως Τύπου

Κωδ.: 020224
Mopedia Ηλεκτρικός Γερανός Ανύψωσης

 Δυνατότητα μεταφοράς σε στενούς χώρους,
χάρη στην ρυθμιζόμενη βάση του.

 Διαθέτει περιστρεφόμενες ρόδες 100 mm με
φρένα στους πίσω τροχούς

 Επαναφορτιζόμενος με αποσπώμενη μπαταρία
 Με ενσύρματο χειριστήριο

 Διαθέτει περιστρεφόμενες ρόδες 100
mm με φρένα στους πίσω τροχούς.

 Επαναφορτιζόμενος με αποσπώμενη
μπαταρία.

 Ενσύρματο χειριστήριο.

Με υδραυλική αντλία και ελεγχόμενη βαλβίδα απελευθέρω-
σης. Το γεγονός της απουσίας του ηλεκτρικού μοτέρ κάνει
τον γερανό πιο ευέλικτο στην μεταφορά.

Διευκολύνει την ανύψωση, τη μεταφορά
και τη μετακίνηση των ασθενων από και
προς την κλίνη, σε οποιοδήποτε σημείο
του σπιτιού.

Βαρέως τύπου για κλινήρεις ασθενείς με αυξημένο βάρος
άνω των 150 κιλών. Είναι πιο πλατύς για μεγαλύτερη αί-
σθηση στήριξης .

 Έξυπνος σχεδιασμός για εύκολη τοποθέτηση
του ασθενή στην αιώρα. 

 Κατασκευή από ατσάλινο σωλήνα.
 Διαθέτει περιστρεφόμενες ρόδες 100 mm με

φρένα στους πίσω τροχούς

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
180 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
150 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
150 kgr
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Κωδ.: 026450
Mopedia Stand Up Ηλεκτρικός Γερανός Ανόρθωσης

Επιτρέπει στον ασθενή να μεταφερθεί σε καθιστή θέση. Οι λαβές
χεριού προσφέρουν μια επιπλέον αίσθηση στήριξης. Είναι ιδανικός
για χρήση στην τουαλέτα και  για την εξάσκηση του ασθενή.

 Δυνατότητα μεταφοράς σε στενούς χώρους,  χάρη στην
ρυθμιζόμενη βάση του.

 Διαθέτει περιστρεφόμενες ρόδες 100 mm με φρένα
στους πίσω τροχούς.

 Επαναφορτιζόμενος με αποσπώμενη μπαταρία.
 Με ενσύρματο χειριστήριο.

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
150 kgr

Μήκος
Πλάτος Καθίσματος

Πλάτος Βάσης
Ύψος
Βάρος

ΒEΛΤΙΩΣΤΕ την καθημερινότητα των
αγαπημένων σας ανθρώπων

 Ανοξείδωτη κατασκευή.
 Ρύθμιση εσωτερικού και εξωτερικου πλάτους,

για να προσαρμόζεται ανάλογα στον ασθενή.
 Αποσπώμενη πλάτη.
 Αποσυναρμολογείτε πολύ εύκολα, για να μετα-

φέρεται και να χωράει ακόμα και στο αυτοκίνητο.
 Διαθέτει ειδικό μηχανισμό για την ανασήκωση

του ασθενή, ο οποίος δεν απαιτεί μυική δύναμη.

Body Up Evolution

To Body Up είναι ένα μοναδικό βοήθημα για την μετακίνηση των αγαπημένων σας προσώπων σε οποιοδήποτε σημείο του σπι-
τιού, όπως τουαλέτα, τραπεζαρία, μπαλκόνι, καθώς και προς το αυτοκίνητο! Oι μέρες που η ανασήκωση του ασθενή απο το κρε-
βάτι απαιτούσε ισχυρή, μυική δύναμη και δυνατή μέση, ανήκουν πια στο παρελθόν.

84 cm
38 - 50 cm

59,5 - 73 cm

031169
84 cm

38 - 50 cm

59,5 - 73 cm

031165
88 cm

47 - 57 cm

69 - 81 cm

023321

97,5 cm
100 Kgr

99 cm
100 Kgr

102 cm
140 cm
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Αναμφίβολα το αμαξίδιο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κα-
θημερινότητας των ατόμων με κινητικές δυσκολίες και γι’αυτό η
επιλογή του θα πρέπει να γίνει προσεκτικά με κριτήριο την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών που έχει ο κα-
θένας ξεχωριστά.

Μια μεγάλη ποικιλία από αμαξίδια, όλων των τύπων μπορείτε να
βρείτε στις επόμενες σελίδες. Επίσης υπάρχει και η επιλογή του
custom-made αμαξίδιου, προσαρμοσμένου απολύτως στα δικά
σας μέτρα.

Αμαξίδια όλων των τύπων
για εύκολη και ασφαλή μετακίνηση.

Τι πρέπει να προσέξω;

Για τι είδους χρήση προορίζεται το αμαξίδιο;
Συνήθως για δραστήριους χρήστες δεν ενδείκνυται ένα
βαρύ και μεγάλο αμαξίδιο γιατί θα τους δυσκολέψει στην
καθημερινότητά τους. Τα πιο βαριά αμαξίδια είναι κατάλ-
ληλα για ανθρώπους που χρήζουν ανάγκης συνοδού.

Τύπος Αμαξιδίου
Τα αμαξίδια χωρίζονται σε απλού τύπου αμαξίδια, κατάλ-
ληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με την
βοήθεια συνοδού, σε ελαφρού τύπου, κατάλληλα για αυ-

τόνομους χρήστες και τα ειδικού τύπου, τα οποία μπο-
ρούν να καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες.

Τεχνική Υποστήριξη και Ανταλλακτικά
Το πιο σημαντικό μέρος μιας αγοράς είναι η άμεση τε-
χνική υποστήριξη. Το αμαξίδιο είναι αναπόσπαστο κομ-
μάτι της καθημερινότητας του χρήστη, οπότε η άμεση
εξυπηρέτηση και η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, είναι
δύο σοβαροί λόγοι που πρέπει να καθορίσουν την από-
φασή σας.

Αμαξίδια
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 Υφασμάτινο πλενόμενο κάθισμα.
 Πτυσσόμενο.
 Αποσπώμενα πλαϊνά.
 Αποσπώμενα υποπόδια.
 Φρένα στις χειρολαβές για τον φροντιστή.
 Πίσω τροχοί: Φουσκωτοί 24''
 Μπροστά τροχοί: Συμπαγείς 8''
 Χρώμα: Μαύρο

Κωδ.: 026370
Economy I Αμαξίδιο

 Υφασμάτινο πλενόμενο κάθισμα.
 Πτυσσόμενο.
 Αποσπώμενα πλαϊνά.
 Αποσπώμενα υποπόδια.
 Φρένα στις χειρολαβές για τον φροντιστή.
 Πίσω τροχοί: Φουσκωτοί 24''
 Μπροστά τροχοί: Συμπαγείς 8''
 Χρώμα: Μαύρο

Κωδ.: 022961
Economy III Αμαξίδιο

 Υφασμάτινο πλενόμενο κάθισμα.
 Πτυσσόμενο.
 Αποσπώμενα πλαϊνά.
 Αποσπώμενα υποπόδια.
 Φρένα στις χειρολαβές για τον φροντιστή.
 Πίσω τροχοί: Συμπαγείς 24''
 Μπροστά τροχοί: Συμπαγείς 8''
 Χρώμα: Μαύρο

Κωδ.: 026491
Economy II Αμαξίδιο

Πλάτος
Κ αθίσματος

46 cm

Συνολικό
Πλάτος
65 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

40 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

18 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Πλάτος
Κ αθίσματος

46 cm

Συνολικό
Πλάτος
65 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

40 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

18 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Πλάτος
Κ αθίσματος

46 cm

Συνολικό
Πλάτος
65 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

40 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

18 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr
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 Υφασμάτινο πλενόμενο κάθισμα.
 Πτυσσόμενο.
 Αποσπώμενα πλαϊνά.
 Ανυψούμενα υποπόδια.
 Φρένα στις χειρολαβές για τον φροντιστή.
 Πίσω τροχοί: Φουσκωτοί 24''
 Μπροστά τροχοί: Συμπαγείς 8''
 Χρώμα: Μαύρο

 Δερμάτινο πλενόμενο κάθισμα.
 Πτυσσόμενο.
 Αποσπώμενα πλαϊνά.
 Αποσπώμενα υποπόδια.
 Φρένα στις χειρολαβές για τον φροντιστή.

Κωδ.: 026492
Economy IV Αμαξίδιο

Κωδ.: 026326
Standard I Αμαξίδιο

 Υφασμάτινο πλενόμενο κάθισμα.
 Πτυσσόμενο.
 Πτυσσόμενα πλαϊνά.
 Αποσπώμενα υποπόδια.
 Ιδανικό για χρήστες εώς 182 kgr.
 Πίσω τροχοί: Συμπαγείς 24''
 Μπροστά τροχοί: Συμπαγείς 8''
 Χρώμα: Κόκκινο

Κωδ.: 026497
Αμαξίδιο Βαρέως Τύπου

Πλάτος
Κ αθίσματος

46 cm

Συνολικό
Πλάτος
65 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

40 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

18 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Πλάτος
Κ αθίσματος

51 cm

Συνολικό
Πλάτος
72 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

45 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

19 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
120 kgr

Πλάτος
Κ αθίσματος

56 cm

Συνολικό
Πλάτος
67 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

40 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

24 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
182 kgr
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 Υφασμάτινο πλενόμενο κάθισμα.
 Πτυσσόμενος σκελετός αλουμινίου.
 Σταθερά πλαϊνά.
 Αποσπώμενα υποπόδια.
 Ζώνες ασφαλείας.
 Φρένα στους πίσω τροχούς.
 Πίσω τροχοί: Συμπαγείς 8''
 Μπροστά τροχοί: Συμπαγείς 8''
 Χρώμα: Μπλε

 Πλήρως πτυσσόμενο.
 Με πτυσσόμενα πλαϊνά και υποπόδια.
 Με ζώνη ασφαλείας.
 Με συμπαγείς τροχούς 8''.
 Σκελετός από αλουμίνιο για μικρό βάρος.
 Με πρακτική τσάντα μεταφοράς.

 Δερμάτινο πλενόμενο κάθισμα.
 Πτυσσόμενο.
 Αποσπώμενα πλαϊνά.
 Αποσπώμενα υποπόδια.
 Φρένα στις χειρολαβές για τον φροντιστή.
 Πίσω τροχοί: Συμπαγείς 12''
 Μπροστά τροχοί: Συμπαγείς 8''
 Χρώμα: Ανθρακί Σφυρήλατο

Κωδ.: 026498
Transport I Αμαξίδιο

Κωδ.: 027112
Transport II Αμαξίδιο

Κωδ.: 022448
Transit I Αμαξίδιο

Πλάτος
Κ αθίσματος

43 cm

Συνολικό
Πλάτος
56 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

40 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

10 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
90 kgr

Πλάτος
Κ αθίσματος

46 cm

Συνολικό
Πλάτος
63 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

40 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

15 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Βάθος
Κ αθίσματος

40 cm

Πλάτος
Κ αθίσματος

41 cm

Συνολικό
Πλάτος
53 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

9 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
75 kgr
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 Αφρώδες κάθισμα με ειδική εσοχή και συρταρωτό δοχείο,
για χρήση ως τουαλέτα.

 Κάθισμα επενδυμένο με δερματίνη για να πλένεται εύκολα.
 Πτυσσόμενο.
 Πτυσσόμενα πλαϊνά.
 Αποσπώμενα υποπόδια.

 Αφρώδες αποσπώμενο κάθι-
σμα και συρταρωτό δοχείο,
για χρήση ως τουαλέτα.

 Κάθισμα επενδυμένο με δερ-
ματίνη, για να πλένεται εύκολα.

 Πτυσσόμενο.
 Πτυσσόμενα πλαϊνά.
 Αποσπώμενα υποπόδια.
 Φρένα στις χειρολαβές για τον

φροντιστή.

Κωδ.: 026500
Commode I Αμαξίδιο με Δοχείο

Κωδ.: 025977
Commode II Αμαξίδιο με Δοχείο

 Αφρώδες κάθισμα με ειδική εσοχή και συρταρωτό δοχείο,
για χρήση ως τουαλέτα.

 Κάθισμα επενδυμένο με δερματίνη, για να πλένεται εύκολα.
 Πτυσσόμενο.
 Πτυσσόμενα πλαϊνά.
 Αποσπώμενα υποπόδια.

Κωδ.: 026502
Transit Commode III

Πλάτος
Κ αθίσματος

46 cm

Συνολικό
Πλάτος
67 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

43 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

22 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Πλάτος
Κ αθίσματος

46 cm

Συνολικό
Πλάτος
65 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

45 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

21 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Πλάτος
Κ αθίσματος

46 cm

Συνολικό
Πλάτος
63 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

40 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

15 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr
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 Αφρώδες αποσπώμενο κάθισμα
και συρταρωτό δοχείο, για χρήση
ως τουαλέτα.

 Κάθισμα επενδυμένο με δερμα-
τίνη για να πλένεται εύκολα.

 Πτυσσόμενα πλαϊνά.

 Αποσπώμενα υποπόδια.
 Φρένα στους πίσω τροχούς.
 Πίσω τροχοί: Συμπαγείς 5''.
 Μπροστά τροχοί: Συμπαγείς 5''.
 Χρώμα: Μπορντώ.

 Ανθεκτικός πτυσσόμενος σκελε-
τός.

 Αφρώδες αποσπώμενο κάθισμα
και συρταρωτό δοχείο, για χρήση
ως τουαλέτα.

 Κάθισμα επενδυμένο με δερμα-
τίνη για να πλένεται εύκολα.

 Σταθερά πλαϊνά.
 Αποσπώμενα υποπόδια.
 Φρένα στους πίσω τροχούς.
 Πίσω τροχοί: Συμπαγείς 5''.
 Μπροστά τροχοί: Συμπαγείς 5''.
 Χρώμα: Μπορντώ.

Κωδ.: 023872
Standard Commode I

Κωδ.: 025794
Standard Commode II

 Αφρώδες κάθισμα με ειδική
εσοχή και συρταρωτό δοχείο,
για χρήση ως τουαλέτα.

 Αδιάβροχη επένδυση, κατάλ-
ληλο για μπάνιο.

 Σταθερά πλαϊνά.

 Πτυσσόμενα υποπόδια.
 Φρένα στους πίσω τροχούς.
 Πίσω τροχοί: Συμπαγείς 5''.
 Μπροστά τροχοί: Συμπα-

γείς 5''.
 Χρώμα: Ανοξείδωτο.

Κωδ.: 026369
Shower Commode Αμαξίδιο Μπάνιου

Πλάτος
Κ αθίσματος

45 cm

Συνολικό
Πλάτος
52 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

44 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

12 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Πλάτος
Κ αθίσματος

45 cm

Συνολικό
Πλάτος
55 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

43 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

12,5 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Πλάτος
Κ αθίσματος

45 cm

Συνολικό
Πλάτος
55 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

43 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

12,5 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr
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 Πλήρης ανάκλιση πλάτης.
 Αποσπώμενο στήριγμα κεφαλής.
 Δερμάτινο πλενόμενο κάθισμα.
 Πτυσσόμενο.
 Πτυσσόμενα πλαϊνά.

 Αποσπώμενα και ανυψούμενα υπο-
πόδια.

 Φρένα στις χειρολαβές για τον
φροντιστή.

 Βοηθητικά ροδάκια αντι-ανατροπής.

Κωδ.: 026494
Reclining I Αμαξίδιο Ειδικού Τύπου

 Με ρυθμιζόμενο κάθισμα και
ανακλινώμενη πλάτη.

 Διαθετει ζώνη ασφαλείας και
ροδάκια αντι-ανατροπής.

 Αποσπώμενα πλαϊνά.

 Αποσπώμενα και ανυψούμενα
υποπόδια.

 Φρένα στις χειρολαβές για τον
φροντιστή.

Κωδ.: 026493
Παιδικό Αμαξίδιο Αλουμινίου Reclining

 Πτυσσόμενος σκελετός από κράμ-
ματα αλουμινίου.

 Ανακλινώμενη πλάτη με μηχανισμό
gas spring.

 Στήριγμα κεφαλής αποσπώμενο και
ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.

 Ανακλινώμενα και ρυθμιζόμενα καθ'
ύψος πλαϊνά.

 Υποπόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος,
ανακλινώμενα και αποσπώμενα.

 Ειδικά σχεδιασμένο κάθισμα για την
αποφυγή της ολίσθησης του ασθενή
σε θέσεις relax.

 Βοηθητικά ροδάκια αντι-ανατροπής.
 Θήκη για προσωπικά μικροαντικεί-

μενα.

Κωδ.: 026358
Relax Αμαξίδιο Reclining

Πλάτος
Κ αθίσματος

36 cm

Συνολικό
Πλάτος
49 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

36 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

23 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
75 kgr

Πλάτος
Κ αθίσματος

46 cm

Συνολικό
Πλάτος
65 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

40 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

20 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Πλάτος
Κ αθίσματος

46 cm

Συνολικό
Πλάτος
67 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

43,5 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

17,5 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
115 kgr



Μαξιλάρι Καθίσματος Visco Elastic
Mειώνει την πίεση στα σημεία επα-
φής και προστατεύει από βλάβες του 
δέρματος σε άτομα που κάθονται
πολλές ώρες.

Λάστιχα SCHWALBE
Ελαστικά υψηλών προδιαγραφών
για όλες τις συνθήκες. Το προστατευ-
τικό στρώμα SmartGuard, προσφέ-
ρει αντίσταση στα σκασίματα.

Τσαντάκι Καθίσματος και Κινητού
Πρακτικά τσαντάκια με Velcro για
εύκολο άνοιγμα. Για καθημερινή
αποθήκευση προσωπικών αντικει-
μένων.
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Σταθερού τύπου, με ρυθμιζόμενο
κέντρο βάρους, από ειδικό κράμα
αλουμινίου για μεγάλη αντοχή και
μικρό βάρος.

Ηλεκτροστατική βαφή, σε μεγάλη
ποικιλία χρωμάτων.

24'' ή 26'' προσθαφαιρούμενες, με
στεφάνια από αλουμίνιο.

3'', 4'', 5'', 6''.

Schwalbe Marathon Plus,
Schwalbe DownTown.

Scissor, Push Pull.

Ρυθμιζόμενα καθ΄ ύψος.

Ρυθμιζόμενη σε γωνία και σπαστή
ώστε να κλείνει και να μπορεί να
μπαίνει το αμαξίδιο εύκολα μέσα
στο αυτοκίνητο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σκελετός:

Βαφή:

Πίσω Ρόδες:

Μπροστά Ρόδες:

Ελαστικά:

Φρένα:

Υποπόδια:

Πλάτη:

Κωδ.: 025169
Sharp Custom Made Αμαξίδιο

Ένα αμαξίδιο σταθερού σκελετού με ιδιαίτερο design για μεγάλη στα-
θερότητα και εύκολη μεταφορα στο αυτοκίνητο. Με εύκολη ρύθμιση
του κέντρου βάρους, της γωνίας της πλάτης και του υποποδίου.

Kατασκευάζεται μετά από ειδικές μετρήσεις, σύμφωνα με τις δικές σας
ανάγκες. Αν συνδυαστεί με εργονομικό κάθισμα τότε δίνει πραγματικά
έξοχα αποτελέσματα στην ισορροπία και την λειτουργικότητα.

Custom made είναι το αμαξίδιό σας όταν κατασκευάζεται μετά από ειδικές μετρή-
σεις και μπορείτε να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Ενώ άλλες
εταιρείες επιτρέπουν κάποιου είδους διαμόρφωση, το αμαξίδιο Sharp προσφέρει το
ευρύτερο φάσμα επιλογών, αφού κατασκευάζεται εξ’ αρχής αποκλειστικά για εσάς.
Περισσότερες επιλογές σημαίνει μεγαλύτερες δυνατότητες, ώστε να έχετε το αμαξίδιο
που θα καλύψει όλες σας τις ανάγκες.

Γιατί Custom Made;

Standard Εξοπλισμός

Πλάτος
Κ αθίσματος

36-42 cm

Συνολικό
Πλάτος

40-46 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

42 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

7,5 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
115 kgr
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 Ανατομικό – εργονομικό bucket κάθισμα.
 Αποσυναρμολογείτε σε 3 κομμάτια.
 Αποσπώμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος

πλαϊνά.
 Υποπόδια ρυθμιζόμενα και αποσπώμενα.
 Βοηθητικά ροδάκια αντι-ανατροπής.
 Επιλογή ηλεκτροκίνητης ή χειροκίνητης κίνησης.
 Ηλεκτρομαγνητικά φρένα.

Κωδ.: 026308
Smart Sport Ηλεκτροκίνητο Αμαξίδιο

 Πτυσσόμενος σκελετός από κράμματα αλουμινίου.
 Ανακλινώμενα χερούλια πλάτης για εύκολη μεταφορά.
 Ανακλινώμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαϊνά.
 Υποπόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, ανακλινώμενα και αποσπώμενα.
 Χειριστήριο αποσπώμενο και προσαρμοζόμενο.
 Βοηθητικά ροδάκια αντι-ανατροπής.
 Επιλογή ηλεκτροκίνητης ή χειροκίνητης κίνησης.
 Ηλεκτρομαγνητικά φρένα.
 Ζώνη ασφαλείας.
 Ταπετσαρία που πλένεται.

Κωδ.: 026311
Advan Ηλεκτροκίνητο Αμαξίδιο

 Ανατομικό – εργονομικό bucket κάθισμα ρυθμιζόμενων κλίσεων.
 Ρυθμιζόμενο πλάτος καθίσματος.
 Φώτα LED χαμηλής ενέργειας.
 Αποσπώμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαϊνά.
 Υποπόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, ανακλινώμενα και αποσπώμενα.
 Χειριστήριο αποσπώμενο και ρυθμιζόμενο στο βάθος.
 Βοηθητικά ροδάκια αντι-ανατροπής με ανάρτηση.
 Επιλογή ηλεκτροκίνητης ή χειροκίνητης κίνησης.
 Ηλεκτρομαγνητικά φρένα.
 Εξωτερική υποδοχή φόρτισης.

Κωδ.: 026312
Saber Ηλεκτροκίνητο Αμαξίδιο

Πλάτος
Κ αθίσματος

43 cm

Συνολικό
Πλάτος
62 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

43,5 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

49 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Μέγιστη
Ταχύτητα

6 km/h

Μέγιστη Κλίση
Ανάβασης

8o

Αυτονομία
±20 km

Πλάτος
Κ αθίσματος

46 cm

Συνολικό
Πλάτος
65 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

46 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

58 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
115 kgr

Μέγιστη
Ταχύτητα

9 km/h

Μέγιστη Κλίση
Ανάβασης

22%

Αυτονομία
±35 km

Πλάτος
Κ αθίσματος

50 cm

Συνολικό
Πλάτος
63 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

46 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

102 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
135 kgr

Μέγιστη
Ταχύτητα
13 km/h

Μέγιστη Κλίση
Ανάβασης

22%

Αυτονομία
±60 km
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 Ανατομικό – εργονομικό bucket κάθισμα ρυθμι-
ζόμενο καθ' ύψος και περιστρεφόμενο.

 Αποσυναρμολογούμενο για εύκολη μεταφορά.
 Ρυθμιζόμενο τιμόνι.
 Ταμπλό ελέγχου με ενδείξεις για τα φώτα, το

φλας, τα alarm, της κόρνας και της μπαταρίας.
 Ρυθμιστής ταχύτητας.
 Καλαθάκι για τα ψώνια.
 Καθρέπτες.
 Επιλογή ηλεκτροκίνητης ή χειροκίνητης κίνησης.
 Ηλεκτρομαγνητικά φρένα.
 Αμορτισέρ.

Κωδ.: 025125
Eco Ηλεκτροκίνητο Scooter

 Ανατομικό – εργονομικό bucket κάθισμα ρυθμιζόμενο καθ'
ύψος και περιστρεφόμενο.

 Αποσυναρμολογούμενο για εύκολη μεταφορά.
 Ρυθμιζόμενο τιμόνι.
 Ταμπλό ελέγχου με ενδείξεις για τα φώτα, το φλας, τα alarm,

της κόρνας και της μπαταρίας.
 Ρυθμιστής ταχύτητας.
 Καλαθάκι για τα ψώνια.
 Καθρέπτες.
 Επιλογή ηλεκτροκίνητης ή χειροκίνητης κίνησης.
 Ηλεκτρομαγνητικά φρένα.
 Αμορτισέρ.

Κωδ.: 025126
City Ηλεκτροκίνητο Scooter

Πλάτος
Κ αθίσματος

46 cm

Συνολικό
Πλάτος
62 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

46 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

92 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
135 kgr

Μέγιστη
Ταχύτητα
10 km/h

Μέγιστη Κλίση
Ανάβασης

22%

Αυτονομία
±35 km

Πλάτος
Κ αθίσματος

46 cm

Συνολικό
Πλάτος
64,5 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

46 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

98 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
135 kgr

Μέγιστη
Ταχύτητα
15 km/h

Μέγιστη Κλίση
Ανάβασης

22%

Αυτονομία
±45 km

Oικονομική Λύση για Οδήγηση μέσα στην Πόλη

Αυτονομία για Μακρινές Αποστάσεις και Σταθερότητα στο Δρόμο
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 Το κιβώτιο της μπαταρίας αφαιρείται πολύ εύκολα καθώς
δεν έχει καλώδια.

 Σε 3 απλούστατα βήματα, το K-LITE αποσυναρμολογεί-
ται ώστε να το τοποθετήσετε άνετα στο πορτ-μπαγκάζ
του αυτοκινήτου σας.

 Διαθέτει φωτιζόμενο δείκτη φόρτισης μπαταρίας.
 Οι κομψές ζάντες αλουμινίου με τα συμπαγή ελαστικά θα

σας επιτρέψουν να κάνετε ξένοιαστες βόλτες σε εξωτερι-
κούς χώρους.

 Άνετο περιστρεφόμενο κάθισμα για εύκολη πρόσβαση.

Κωδ.: 030690
K-Lite Ηλεκτροκίνητο Scooter

Πλάτος
Κ αθίσματος

40 cm

Συνολικό
Πλάτος
50 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

37 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

42 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
125 kgr

Μέγιστη
Ταχύτητα
6,4 km/h

Μέγιστη Κλίση
Ανάβασης

8o

Αυτονομία
±16 km

 Νέος σχεδιασμός
 Μία θήκη μπαταρίας
 Εύκολο άνοιγμα με ένα κουμπί
 Συμπαγείς ρόδες
 Εύκολη αποσυναρμολόγηση σε 4 μέρη για άνετη αποθή-

κευση σε πορτ-μπαγάζ

Κωδ.: 030691
Mini-E Ηλεκτροκίνητο Scooter

Πλάτος
Κ αθίσματος

44 cm

Συνολικό
Πλάτος
52 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

37 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

53 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
115 kgr

Μέγιστη
Ταχύτητα
6,4 km/h

Μέγιστη Κλίση
Ανάβασης

8o

Αυτονομία
±16 km

Το SUPER 4 είναι το νέο best seller της KYMCO. Διαθέτει συμπα-
γείς τροχούς αυξημένης αντοχής, δίνοντάς σας την δυνατότητα να
κινηθείτε χωρίς κανένα περιορισμό σε κάθε έδαφος και δρόμο.
Μέγιστη απόδοση και ασύγκριτη ευελιξία είναι οι λέξεις που χαρα-
κτηρίζουν αυτό το μοναδικό όχημα.

 Φώτα πορείας

Κωδ.: 030689
Super-4 Ηλεκτροκίνητο Scooter

Πλάτος
Κ αθίσματος

42,5 cm

Συνολικό
Πλάτος
54 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

40 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

85 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
150 kgr

Μέγιστη
Ταχύτητα

8 km/h

Μέγιστη Κλίση
Ανάβασης

10o

Αυτονομία
±35 km
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Μια πραγματικά ευχάριστη εμπειρία οδήγησης. Το SUPER 8 έχει
σχεδιαστεί για να ανταπεξέρχεται υποδειγματικά σε μεγαλύτερα τα-
ξίδια σε τραχύ οδόστρωμα καθώς διαθέτει αναρτήσεις στους τρο-
χούς. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην δημιουργία αυξημένης
άνεσης αλλά και απόδοσης.

 Γρήγορο με αναρτήσεις για εξωτερικούς χώρους
 Συμπαγείς ρόδες
 Φώτα πορείας 

Κωδ.: 030692
Super-8 Ηλεκτροκίνητο Scooter

Πλάτος
Κ αθίσματος

42,5 cm

Συνολικό
Πλάτος
54 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

40 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

90 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
160 kgr

Μέγιστη
Ταχύτητα
9,6 km/h

Μέγιστη Κλίση
Ανάβασης

10o

Αυτονομία
±35 km

Το MIDI XL αποτελεί πραγματικά μια κατηγορία μόνο του. Το
scooter που πάει παντού έρχεται με πολλά εξτρά στον βασικό
εξοπλισμό, επιτρέποντας σας να οδηγείτε με την άνεση και το
στυλ που θα περιμένατε από ένα όχημα μεγαλύτερης κατηγο-
ρίας.

 Πλήρης βασικός εξοπλισμός
 Υδραυλική ανάρτηση και στους 4 τροχούς
 Τιμόνι με extraεργονομικές χειρολαβές τύπου Dγια ασφαλέ-

στερη οδήγηση
 Διπλοί καθρέπτες
 Φώτα νυχτερινής οδήγησης

Κωδ.: 030693
Midi XL Ηλεκτροκίνητο Scooter

Πλάτος
Κ αθίσματος

42,5 cm

Συνολικό
Πλάτος
54 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

40 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

90 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
160 kgr

Μέγιστη
Ταχύτητα
9,6 km/h

Μέγιστη Κλίση
Ανάβασης

10o

Αυτονομία
±35 km



Ηλεκτρικά ScooterΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ

34

Αν ζητάτε υψηλή απόδοση μαζί με την απόλυτη ασφάλεια, το
MAXI XL αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Εξοπλισμένο με όλα
τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα σκούτερ πολυ-
τελείας, θα αντιμετωπίσει την πλειοψηφία των απαιτήσεών
σας. Έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι πως με αυτό το μον-
τέλο, μπορείτε να κινηθείτε όπου και αν χρειαστεί με ιδιαίτερη
άνεση και στυλ.

 Εξελιγμένη ανάρτηση σε όλους τους τροχούς.
 Standard προστατευτική μπάρα μπροστά.
 Πτυσσόμενο τιμόνι με extraεργονομικές χειρολαβές τύπου D

για ασφαλέστερη οδήγηση.
 Φώτα νυχτερινής οδήγησης.

Κωδ.: 030695
Maxi XL Ηλεκτροκίνητο Scooter

Πλάτος
Κ αθίσματος

52 cm

Συνολικό
Πλάτος
65 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

46 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

138 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
200 kgr

Μέγιστη
Ταχύτητα
12 km/h

Μέγιστη Κλίση
Ανάβασης

12o

Αυτονομία
±57 km

Πλάτος
Κ αθίσματος

56,5 cm

Συνολικό
Πλάτος
61 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

44 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

138 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
200 kgr

Μέγιστη
Ταχύτητα
13 km/h

Μέγιστη Κλίση
Ανάβασης

12o

Αυτονομία
±60 km

Η KYMCO το 2015 ανακοίνωσε την άφιξη του νέου (ECV)
Electric Convenience Vehicle, MAXER. Η νέα επαναστατική
σχεδίαση μετατρέπει το ECV από ένα μέσο που απλά διευκο-
λύνει την μεταφορά σε ένα μοντέρνο όχημα που την κάνει
απόλαυση.

 Εξελιγμένη ανάρτηση σε όλους
τους τροχούς.

 Standard προστατευτική μπάρα
μπροστά.

 Πτυσσόμενο τιμόνι με extra ερ-
γονομικές χειρολαβές τύπου D
για ασφαλέστερη οδήγηση.

 Φώτα νυχτερινής οδήγη-
σης.

Κωδ.: 030694
Maxer Ηλεκτροκίνητο Scooter
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Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός ανάβασης
σκάλας Ν912, δημιουργήθηκε για να διευκο-
λύνει την άνοδο & κάθοδο σε σκάλες ευθείες
ή κυκλικές καθώς επίσης, σε ανηφόρες,
χωρίς να απαιτείται κόπος από το συνοδό.
Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός ανάβασης
σκάλας Ν910 σε συνδυασμό με την πλατ-
φόρμα Ν9122 & Ν9124 μετατρέπεται σε ένα
άνετο & ασφαλές μέσο μετακίνησης ευρέως
φάσματος αναπηρικών αμαξιδίων.

Κωδ.: 028432
Σύστημα Ανάβασης Σκάλας Αμαξιδίου

Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός ανάβασης σκάλας Ν911, δημιουργήθηκε για να διευκολύνει
την άνοδο & κάθοδο σε σκάλες ευθείες ή κυκλικές καθώς επίσης, σε ανηφόρες, χωρίς να
απαιτείται κόπος από το συνοδό. Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός ανάβασης σκάλας Ν910 σε
συνδυασμό με το κάθισμα Ν 9121, μετατρέπεται σε ένα άνετο & ασφαλές μέσο μετακίνησης.

Κωδ.: 028431
Σύστημα Ανάβασης Σκάλας Με Κάθισμα

Μέγιστο βάρος χρήσης: 173kgr
Μέγιστο βάρος φορτίου: 130 kgr
Μέγιστο ύψος σκαλιού: 22cm
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Κωδ.: C-026382
HI-LO M Αμαξίδιο Ορθοστάστης

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη

100 kgr - 120 kgr

 Ανθεκτικός σκελετός, κατασκευασμένος από ατσάλι ακρυλικής
βαφής.

 Ταπετσαρίες που πλένονται εύκολα.
 Η πλάτη μπορεί να ρυθμιστεί καθ΄ ύψος (40 - 55 cm) και υπό γωνία

(90° - 102°).
 Ρυθμιζόμενα και αποσπώμενα πλαϊνά.
 Υποπόδια ρυθμιζόμενα καθ΄ ύψος και αποσπώμενα.
 Προστατευτικό για τα γόνατα αποσπώμενο και ρυθ-

μιζόμενο καθ΄ ύψος, πλάτος και βάθος.
 Κάθισμα ρυθμιζόμενο στο βάθος.
 Χειριστήριο που μπορεί να τοποθετηθεί στην αρι-

στερή ή δεξιά πλευρά του αμαξιδίου.
 Ζώνη ασφαλείας θώρακα.
 Αποσπώμενοι πίσω τροχοί: 24''.
 Μπροστά τροχοί: 8''.

Πλάτος
Κ αθίσματος
36, 42, 46 cm

Συνολικό
Πλάτος

56 - 62 - 66 cm

Βάθος
Κ αθίσματος
40 - 52 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

35 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
120 kgr

36 cm

41 cm
026382
026583

Κωδικός Διάσταση
120 kgr

120 kgr

46 cm026584 120 kgr

Μέγιστο Βάρος Χρήστη
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Κωδ.: C-026587
HI-LO E Ηλεκτρικό Αμαξίδιο Ορθοστάτης

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη

100 kgr - 120 kgr

 Ανθεκτικός σκελετός, κατασκευασμένος από ατσάλι ακρυλικής βαφής.
 Ταπετσαρίες που πλένονται εύκολα.
 Η πλάτη μπορεί να ρυθμιστεί καθ' ύψος (40 - 55 cm) και υπό γωνία

(90° - 102°).
 Ρυθμιζόμενα και αποσπώμενα πλαϊνά.
 Υποπόδια ρυθμιζόμενα καθ΄ ύψος και αποσπώμενα.
 Προστατευτικό για τα γόνατα αποσπώμενο και ρυθ-

μιζόμενο καθ΄ ύψος, πλάτος και βάθος.
 Κάθισμα ρυθμιζόμενο στο βάθος και στο πλά-

τος.
 Χειριστήριο που μπορεί να τοποθετηθεί στην

αριστερή ή δεξιά πλευρά του αμαξιδίου.
 Ζώνη στήριξης κορμού.
 Φρένα ηλεκτρομαγνητικά.

Πλάτος
Κ αθίσματος
36, 42, 46 cm

Συνολικό
Πλάτος

54, 58, 64 cm

Βάθος
Κ αθίσματος
36 - 52 cm

Βάρος
Αμαξιδίου

85 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
120 kgr

Μέγιστη
Ταχύτητα
7,5 km/h

Μέγιστη Κλίση
Ανάβασης

15%

Αυτονομία
±35 km

36 cm

42 cm
026587
026588

Κωδικός Διάσταση
100 kgr

100 kgr

46 cm026589 100 kgr

Μέγιστο Βάρος Χρήστη
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ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ MOTOmed

Το Viva 2 διαθέτει αναβαθμισμένο λογισμικό με πιο πλούσιο μενού προγραμμάτων, αναλυτικότερη αναφορά στα αποτε-
λέσματα της άσκησης ενώ είναι συμβατό και με το FES.

Επιλογές θεραπείας
 Παθητική κίνηση (με χρήση μοτέρ).
 Υποβοηθούμενη ενεργητική κίνηση.
 Πλήρως ενεργητική κίνηση.
 Θεραπεία συμμετρίας.

Βασικά χαρακτηριστικά
 Ρύθμιση ταχύτητας 0-60 στρ/λεπτό, επιλογή κατεύθυνσης κί-

νησης μπρος πίσω, αντισπασμικό κοντρόλ ρυθμιζόμενης έν-
τασης.

 Δυνατότητα ρύθμισης αντίστασης για πλήρη ενεργητική και ισομετρική
άσκηση.

 Έτοιμα προγράμματα εκγύμνασης σε σχέση με χρόνο και κατεύ-
θυνση.

 Χρονομέτρηση άσκησης με το πάτημα ενός κουμπιού.
 Ασφαλείς θήκες ποδιών με δέστρες κνήμης και ποδοκηνημι-

κών.
 Ρόδες μεταφοράς και ρυθμιζόμενη βάση για μεγαλύτερη στα-

θερότητα κατά την άσκηση.
 Δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης επιδόσεων του

χρήστη ώστε να υπάρχουν πάντα δεδομένα άσκησης που
θα συμβουλεύεται.

 Εξολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής με ρυθμιζόμενη
ακτίνα περιστροφής.

 Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη δεδομένων λει-
τουργίας.

 Πλήθος αξεσουάρ κατά παραγγελία ανάλογα με
τις ανάγκες του ασκούμενου.

MovementProtector και Αντισπασμικός έλεγχος
Το χαρακτηριστικό ασφαλείας ελέγχει μόνιμα τον τόνο των μυών
του χρήστη και αναγνωρίζει και διευκολύνει κράμπες και σπα-
σμούς, σύμφωνα με τη θεραπευτική αρχή της ανταγωνιστικής
αναστολής. Αυτό σημαίνει ότι η κατεύθυνση περιστροφής αλλά-
ζει απαλά έως ότου o σπασμός έχει χαλαρώσει.

ServoCycling και ενεργητική κίνηση 
Οι χρήστες με μικρή υπολειμματική αντοχή μπορούν να βελτιω-
θούν με την βοήθεια του ServoCycling (μοτέρ - υποβοηθούμενη
κίνηση). Η αντίσταση για την ενεργητική κίνηση των μυών μπο-
ρεί να ρυθμιστεί σε 20 διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με την η
κατάσταση του χρήστη.

Άσκηση Συμμετρίας
Στόχος του χρήστη είναι να συμμετέχουν εξίσου και τα δύο

πόδια ή και χέρια (συμμετρικά).
Ο χρήστης μπορεί να δει τη δραστηριότητα  των ποδιών του και
των χεριών του σε μπάρα γραφικών πραγματικού χρόνου κατά
τη διάρκεια της άσκησης. Δύναμη, αντοχή, συντονισμός, και
συγκέντρωση είναι τα στοιχεία που εκπαιδεύονται.

Ανάλυση της άσκησης μετά την εκπαίδευση
Ο χρήστης μπορεί να δει ανάλυση των αποτελεσμάτων 8 παρα-
μέτρων μετά το τέλος της συνεδρείας.

Επιπρόσθετες λειτουργίες 
Κουμπί υποβοήθησης τοποθέτησης των ποδιών/Ρυθμιζόμενη
ισχύς μοτέρ/Παθητική ταχύτητα 0-60 στροφές/Σταδιακή έναρξη
και παύση της άσκησης/Προγραμματιζόμενες παράμετροι έναρ-
ξης/Μotomed Smooth Driving System(ανίχνευση δύναμης).

Λειτουργίες

Ήπια, ασφαλής, προσαρμοσμένη άσκηση. Το MOTOmed σας κάνει φυσικοθεραπεία
στα πόδια και στα χέρια, με ήπιες και απόλυτα ελεγχόμενες από τον χρήστη, κυκλι-
κές κινήσεις (ποδήλατο).
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Ποδήλατο ηλεκτρονικό αποκατάστασης τετραπληγίας Mo-
tomed Light 2.

 Κατασκευασμένο στην Γερμανία για την ενεργητική/παθητική εκγύ-

μναση των άνω και κάτω άκρων.

 Μεταφέρεται εύκολα χάρις στις δυο μεγάλες ρόδες της βάσης που μπλο-

κάρουν αυτόματα.

 Χειριστήριο με φωτεινές ενδείξεις των εξής λειτουργιών:

 Επιλογή Κατεύθυνσης της Κίνησης μπρος/πίσω.

 Ρύθμιση ευαισθησίας πολλαπλού αντισπασμικου έλεγχου: Μόλις ανι-

χνευθεί σπασμός, ο αντισπασμικός έλεγχος ενεργοποιείται αυτόματα

σταματώντας και εναλλάσσοντας την κίνηση περιστροφής έως

ότου χαλαρώσει η σπαστικότητα.

Κωδ.: 025490
ΗΛ/ΚΟ ΠΟΔΗΛ. ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ MOTOMED VIVA2 LIGHT

 Κατασκευασμένο στην Γερμανία για την ενεργητική/παθη-

τική εκγύμναση των κάτω άκρων.

Χειριστήριο με φωτεινές ενδείξεις με λειτουργίες:

 Επιλογή κατεύθυνσης με κίνηση μπρος/πίσω.
 Ρύθμιση Ταχύτητας από 0-60 στροφές ανα λεπτό.
 Ρύθμιση αντίστασης πεταλιών 2 έως 17 Nm .
 Ρύθμιση ευαισθησίας πολλαπλού αντισπασμικού έλεγχου.

Διαστάσεις
Ύψος: 100 cm, Πλάτος: 60 cm,
Βάθος: 56 cm

Ενδείξεις: 
 Παραπληγία
 Ημιπληγία
 Σκλήρυνση κατα πλάκας
 Μυοπάθειες και 
 εν γένει παθήσεις του Κεν-

τρικού και Περιφερικού Νευ-
ρικού Συστήματος (πχ.
Alzheimer, Parkinson κλπ).

Κωδ.: 028465
ΗΛ/ΚΟ ΠΟΔΗΛ. ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ MOTOMED VIVA 2 LIGHT



Η καθημερινή φροντίδα και υγιεινή των αγαπημένων σας ανθρώ-
πων μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολη χάρη σε μια μεγάλη γκάμα
βοηθημάτων αποκλειστικά για το μπάνιο και την τουαλέτα. 
Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε χειρολαβές ασφαλείας, καρεκλά-

κια μπάνιου, πτυσσόμενες τουαλέτες και ότι άλλο μπορεί να χρει-
αστείτε, για να διαμορφώσετε κατάλληλα το χώρο σας ώστε να
σας προσφέρει ασφάλεια, άνεση και αυτονομία για το τόσο ση-
μαντικό κομμάτι της καθημερινής υγιεινής. 

Ολοκληρωμένες λύσεις για πλήρη άνεση
και ασφάλεια στο μπάνιο.
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Πρόληψη ατυχημάτων στο μπάνιο

Στατιστικά το μπάνιο αποδεικνύεται ο πιο επικίνδυνος
χώρος του σπιτιού, ιδίως για ηλικιωμένους και για άτομα
με κινητικές δυσκολίες. 
Μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων θα μπορούσε να απο-
φευχθεί χρησμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα πρόληψης.
Χρήσιμο λοιπόν θα ήταν να τοποθετηθούν :

Λαβές ασφαλείας στην μπανιέρα.•
Αντιολισθητικό πατάκι στο εσωτερικό της μπανιέρας,•
αλλά και στο δάπεδο μπροστά από αυτήν.

Σανίδα μπάνιου ή καρεκλάκι μπάνιου για το ντους.•
Λαβές ασφαλείας στα πλαϊνά της λεκάνης.•
Ανυψωτικό κάθισμα λεκάνης, ώστε το άτομο να κάθε-•
ται και να σηκώνεται με ασφάλεια.

Επιπλέον, ο θερμοστάτης στο θερμοσίφωνα να είναι σε
χαμηλούς βαθμούς, ώστε το νερό να μην είναι αρκετά
ζεστό και κάψει τον ηλικιωμένο που θα επιχειρήσει να ανοί-
ξει μόνος του τη βρύση.

Μπάνιο - Τουαλέτα
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Κωδ.: 026523
Καρεκλάκι Μπάνιου με Πλάτη Βαρέως Τύπου

 Βαρέως τύπου για υπέρβαρα άτομα.
 Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος από 42 εώς 55 cm.
 Με βεντούζες για μεγάλη σταθερότητα κατά την

διάρκεια του μπάνιου.
 Μέγιστο Βάρος Χρήστη: 225 kgr.

Κωδ.: 026617
Καρεκλάκι Μπάνιου Περιστρεφόμενο

 Περιστρεφόμενο εργονομικό κάθισμα με πλάτη.
 Προσαρμόζεται εύκολα στα πλαϊνά τοιχώματα της

μπανιέρας.
 Πλάτος Καθίσματος: 50 cm.
 Βάθος Καθίσματος: 37 cm.
Ύψος Πλάτης: 37 cm.
 Μέγιστο Βάρος Χρήστη: 100 kgr.

Κωδ.: 025603
Καρεκλάκι Μπάνιου με Πλάτη

 Εργονομικό σχήμα καθίσματος με πλάτη.
 Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος από 34 εώς 45 cm.
 Πλάτος Καθίσματος: 51 cm.
 Βάθος Καθίσματος: 30 cm.
Ύψος Πλάτης: 30 cm.
 Μέγιστο Βάρος Χρήστη: 100 kgr.

Πλένονται με όλα τα κοινά απορρυπαντικά και διαθέτουν
οπές για την αποστράγγιση του νερού.

Ιδανική για ασθενείς άνω των 150 κιλών, που έχουν
περιορισμένη κινητικότητα και αίσθηση ισορροπίας.

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
225 kgr
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Κωδ.: 025605
Καρεκλάκι Μπάνιου Χωρίς Πλάτη

 Εργονομικό σχήμα καθίσματος.
 Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος από 34 εώς 44 cm.
 Πλάτος Καθίσματος: 50 cm.
 Βάθος Καθίσματος: 30 cm.

Κωδ.: 020990
Καρέκλα Μεταφοράς στη Μπανιέρα

 Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος από 50 εώς 61 cm.
 Με βεντούζες για μεγάλη σταθερότητα κατά την

διάρκεια του μπάνιου.
 Πλάτος Καθίσματος: 65.5 cm.
 Βάθος Καθίσματος: 40 cm.
 Εξωτερικό Πλάτος: 73 cm.

Κωδ.: 026633
Καρέκλα Μεταφοράς Μπανιέρας Βαρέως Τύπου

 Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος από 52 εώς 55 cm.
 Με βεντούζες για μεγάλη σταθερότητα κατά την

διάρκεια του μπάνιου.
 Πλάτος Καθίσματος: 67 cm.
 Βάθος Καθίσματος: 40 cm.
 Εξωτερικό Πλάτος: 75 cm.

Πλένεται με όλα τα κοινά απορρυντικά.

Πλένεται με όλα τα κοινά απορρυντικά.

Πλένεται με όλα τα κοινά απορρυντικά.

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
225 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr
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Κωδ.: 026629
Σανίδα Μπανιέρας Σταθερή

 Για άτομα με περιορισμένη αίσθηση 
ισορροπίας.

 Κατάλληλη για μπανιέρες πλάτους 60 - 70 cm.
 Έχει οπές για την αποστράγγιση του νερού.
 Εξωτ. Διάστασεις: 73 x 23 cm.

Κωδ.: 026628
Σανίδα Μπανιέρας Ρυθμιζόμενη

 Κατάλληλη για μπανιέρες πλάτους 45 - 72 cm.
 Διαθέτει πλαϊνή λαβή στήριξης του ασθενή.
 Έχει οπές για την αποστράγγιση του νερού.
 Διάστασεις: 78 x 37 cm.

Κωδ.: 025149
Σανίδα Μπανιέρας Ρυθμιζόμενη

 Κατάλληλη για μπανιέρες πλάτους 41 - 62 cm.
 Διαθέτει πλαϊνή λαβή στήριξης του ασθενή.
 Έχει οπές για την αποστράγγιση του νερού.
 Διαστάσεις: 67.5 x 26 cm.

H σανίδα στηρίζεται στα πλαϊνά τοιχώματα
της μπανιέρας και προσαρμόζεται στις περισ-
σότερες κοινές μπανιέρες.

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
120 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
113 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr



Βοηθητικές Λαβές ΜπάνιουΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ

44

Κωδ.: 026636
Λαβή Στήριξης για Μπανιέρα

 Κατάλληλη για τις περισσότερες κοινές μπανιέρες.
 Εύκολη εγκατάσταση χωρίς εργαλεία.
 Σταθεροποιείται με σφικτήρα.
Ύψος Λαβής: 34 cm.

Κωδ.: 026608
Λαβή Τοίχου Πτυσσόμενη

 Πτυσσόμενη για εξοικονόμηση χώρου.
 Προσφέρει επιπλέον στήριξη δίπλα στην τουαλέτα,

στο μπάνιο ή στο κρεβάτι.
 Στερεώνεται στον τοίχο με ούπες.
 Διάστάση: 74 cm.

Κωδ.: C-025899
Λαβές Τοίχου με Βεντούζες

 Για άτομα με περιορισμένη αίσθηση ισορροπίας.
 Στερεοποιείται στα πλακάκια του μπάνιου με 2

ισχυρές βεντούζες.

Κωδ.: C-026526
Λαβές Τοίχου με Βίδες

 Για άτομα με περιορισμένη αί-
σθηση ισορροπίας.

 Στερεοποιείται με βίδες και ούπες
οριζοντίως ή καθέτως.

31 cm

41 cm

46 cm

025899
026524
026525

Κωδικός Διάσταση

31 cm

41 cm

61 cm

026526
026527
026528

Κωδικός Διάσταση
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Κωδ.: 022853
Τουαλέτα Πτυσσόμενη με Ρόδες

 Τροχήλατη και με φρένα στους πίσω τροχούς.
 Πτυσσόμενη για να αποθηκεύεται εύκολα.
 Ρυθμίζεται καθ' ύψος από 49 εώς 59 cm.
 Αποσπώμενο πλαστικό δοχείο, που καθαρίζεται εύκολα.

Κωδ.: 024397
Τουαλέτα Πτυσσόμενη

 Πτυσσόμενη για να αποθηκέυεται εύκολα.
 Ρυθμίζεται καθ' ύψος από 45 εώς 55 cm.
 Αποσπώμενο πλαστικό δοχείο, που καθαρίζεται εύκολα.

Πλάτος
Κ αθίσματος

45 cm

Συνολικό
Πλάτος
55 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

41 cm

Βάρος
Τουαλέτας

7 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
90 kgr

Κωδ.: 020058
Καρέκλα με WC

 Αφρώδης, μαλακή, αδιάβροχη επένδυση στο κάθισμα
και στην πλάτη.

 Μεταλλικός σκελετός με χειρολαβές.
 Αποσπώμενο πλαστικό δοχείο, που καθαρίζεται εύκολα.
Ύψος καθίσματος από το έδαφος: 49 cm.

Πλάτος
Κ αθίσματος

66 cm

Συνολικό
Πλάτος
75 cm

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
90 kgr

Κωδ.: 026522
Τουαλέτα Σταθερή Βαρεως Τύπου

Πλάτος
Κ αθίσματος

66 cm

Συνολικό
Πλάτος
75 cm

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
225 kgr

 Σταθερός ανθεκτικός σκελετός.
 Πτυσσόμενα πλαϊνά για εύκολη πρόσβαση.
 Αποσπώμενο πλαστικό δοχείο, που καθαρίζεται εύκολα.
Ύψος καθίσματος από το έδαφος: 54 cm.

Πλάτος
Κ αθίσματος

45 cm

Συνολικό
Πλάτος
55 cm

Βάθος
Κ αθίσματος

41 cm

Βάρος
Τουαλέτας

8 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
90 kgr
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Κωδ.: 020617
Ανυψωτικό Τουαλέτας με Βραχίονες

 Με ειδικές πλαϊνές λαβές για στήριξη.
 Από πλαστικό υψηλής ποιότητας που πλένεται.
 Ιδανικό για άτομα που δυσκολεύονται κατά τη χρήση της τουαλέ-

τας, μετά από κάταγμα ισχύου ή λογω μειωμένης κινητικότητας.

Ύψος: 10 cm.

Κωδ.: 024598
Ανυψωτικό Τουαλέτας Αφρώδες

 Από μαλακό αφρώδες υλικό.
 Με αδιάβροχη πλενόμενη θήκη.
 Διαθέτει ιμάντες velcro για εύκολη το-

ποθέτηση στο καπάκι.

Ύψος: 10 cm.

Κωδ.: C-023545
Ανυψωτικό Τουαλέτας

 Με πλαϊνούς σφικτήρες, για καλή σταθεροποίηση.
 Από πλαστικό υψηλής ποιότητας που πλένεται.
 Ιδανικό για άτομα που δυσκολεύονται κατά τη χρήση της τουαλέτας,

μετά από κάταγμα ισχύου ή λόγω μειωμένης κινητικότητας.

 Διατείθεται σε 2 διαστάσεις.

Ενδείκνυται για κάταγμα ισχίου,ολική ή μερική αρθροπλαστική
ισχίου, αρθροπλαστική γόνατος, μειωμένη κινητικότητα ή πόνο στα
άκρα που δυσκολεύουν το άτομο κατά τη χρήση της τουαλέτας.

10 cm

15 cm
023545
026521

Κωδικός Διάσταση
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Κωδ.: 026627
Carebag Commode Σάκοι Δοχείων

 Εγκλωβίζουν τις δυσάρεστες οσμές και μετατρέ-
πουν τις απεκκρίσεις σε gel.

 Εφαρμόζουν άψογα στα δοχεία τουαλέτας.
 Ξεχάστε για πάντα τον καθαρισμό των δοχείων.

Κωδ.: 020009
CareBag BedPan Liner Σάκοι Σκωραμίδας

 Προστατεύει τις σκωραμίδες.
 Μιας χρήσης, για την σωστή υγιεινή στο χώρο.
 Εξοικονομεί κόστος και χρόνο για τον φροντιστή.
 Εξαφανίζει τις δυσάρεστες οσμές όταν είναι 

κλειστό.
 Δίνει τέλος στον καθημερινό 

καθαρισμό των σκωραμίδων.

Συσκευασία:
Πακ. 20 τεμ.

Κατάλληλο για όλα τα δοχεία
τουαλέτας, προσαρμόζεται μέσα
στο δοχείο και έχει άριστη
εφαρμογή.

Κωδ.: 026760
CareBag Urine Σάκοι Ουροδοχείου

Κατάλληλο για όλους τους τύπους σκωραμίδας,
προσαρμόζεται μέσα στη σκωραμίδα και έχει
άριστη εφαρμογή

απορροφητικό
σύστημα

Ειδικός απορροφητικός σάκος 450 ml,
για να μην απαιτείται η χρήση και ο κα-
θαρισμός ουροδοχείων.
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Κωδ.: 023837
Ουροδοχείο Unisex

Πρακτικό ουροδοχείο με χειρολαβή, κατάλ-
ληλο για άνδρες αλλά και γυναίκες, χάρη στο
ειδικό εξάρτημα που διαθέτει.

Κωδ.: 026626
Σκωραμίδα Πλαστική με Καπάκι

Σκωραμίδα με χειρολαβή και καπάκι, κατασκευασμένη
από ανθεκτικό πλαστικό.

Κωδ.: 000310
Ουροδοχείο Ανδρών

Ουροδοχειο ανδρών 1000 ml,
από πλαστικό πολυπροπυλένιο.

Κωδ.: 020606
Διαβαθμισμένα Δοχεία Συλλογής Ούρων 24ωρου

Διαβαθμισμένο δοχείο συλλογής
ούρων 24ώρου 2,5 λίτρων από ημι-
διάφανο PE, που φέρει μεγάλο βι-
δωτό καπακι ασφαλείας, μικρό
βιδωτό πώμα ασφαλείας και χε-
ρούλι.

Συσκευασία: Κιβ. 28 τεμ.

Κωδ.: 000309
Σκωραμίδα Πλαστική

Σκωραμίδα με χειρολαβή, κατασκευασμένη
απο ανθεκτικό πλαστικό.
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Κωδ.: 020749
Λουτήρας Φουσκωτός Απλός

 Εύκολη λύση για λούσιμο του ασθενή στο κρεβάτι.
 Με ανατομική θέση για τον αυχένα.
 Αδειάζει εύκολα μέσω του ειδικού σωλήνα, σε ένα

κοινό κουβά.

Κωδ.: 021744
Λουτήρας Φουσκωτός Με Σάκο Ντους

 Ολοκληρωμένο σύστημα λουσίματος, με λου-
τήρα και σάκο ντους.

 Εύκολη λύση για λούσιμο του ασθενή στο κρε-
βάτι.

 Με ανατομική θέση για τον αυχένα.
 Αδειάζει εύκολα μέσω του ειδικού σωλήνα, σε

ένα κοινό κουβά.

Κωδ.: 022569
Baby Wipes Μωρομάντηλα

Μωρομάντηλα με βιταμίνη Ε, ιδανικά για τοπικό κα-
θαρισμό. Απομακρύνουν εύκολα και γρήγορα τα
υπολείμματα που δημιουργούν εξανθήματα και ερε-
θισμούς.

Συσκευασία: Πακ. 80 τεμ.

Κωδ.: 022134
Safetouch Σκούφος Λουσίματος

 Έτοιμο για χρήση, δεν απαιτεί νερό ή σαμπουάν.
 Εξαιρετικά ευεργετικό για τον ασθενή, λόγω του μειωμένου σω-

ματικού κόπου και πόνου.
 Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα, παρά μόνο στέγνωμα με μια πετσέτα.
 Πλήρως ενυδατικό - προσφέρει μια αληθινή αίσθηση καθαριό-

τητας και φρεσκάδας μετά το μπάνιο. Ευχάριστο άρωμα.
 Κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών

Συσκευασία: 1 τεμ.

Οι λουτήρες φουσκώνουν είτε με το στόμα είτε με αντλία
και διαθέτουν ειδικό λάστιχο για το άδεισμα του νερού.
Κατασκευάζονται από μαλακό PVC, χωρίς αιχμηρές
άκρες για αποφυγή τραυματισμών.
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Κωδ.: 026639
Menalind Professional Αφρόλουτρο

Η Σειρά Menalind Clean της Hartmann

 Βαθύς και απαλός καθαρισμός της επι-
δερμίδας.

 Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές.
 Διαθέτει πρακτικό δοσομετρικό καπάκι.

Συσκευασία: 500 ml.

Κωδ.: 023400
Menalind Professional Σαμπουάν

 Φροντίζει το ξηρό τριχωτό της κεφαλής.
 Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές.
 Διαθέτει πρακτική δοσομετρική αντλία.

Συσκευασία: 500 ml.

Κωδ.: 023331
Menalind Professional Μαντήλια Καθαρισμού

 Για στοχευμένο καθαρισμό περιοχών του δέρματος,
που φέρουν ακαθαρσίες.

 Εξουδετερώνουν τις δυσάρεστες οσμές.
 Μεγάλης διάστασης 20 x 30 cm, σε επανακλειόμενη

συσκευασία.

Συσκευασία: Πακ. 50 τεμ.

Κωδ.: 025437
Menalind Professional Έτοιμο Μπάνιο

 Περιέχει 8 εμποτισμένα
γάντια, που αρκούν για
ένα πλήρες μπάνιο του
σώματος.

Συσκευασία: Πακ. 8 τεμ.

 Υποκαθιστά ένα ολοκληρωμένο μπάνιο.
 Δεν χρειάζονται νερό και μπορούν να θερμανθούν στο

φούρνο μικροκυμάτων.

Κωδ.: 025056
Menalind Professional Αφρός Καθαρισμού

 Ιδανικός για τον καθαρισμό περιοχών του
δέρματος με έντονες ακαθαρσίες ή ξηρά
υπολείμματα.

 Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές.
 Χρησιμοποιείται χωρίς νερό.

Συσκευασία: 400 ml.

Κωδ.: 023401
Menalind Professional Λοσιόν

Καθαρισμού
 Ιδανική για ντουζ ή τοπικό καθαρισμό.
 Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές.
 Διαθέτει πρακτική δοσομετρική αντλία.

Συσκευασία: 500 ml.

Για καθημερινό απαλό καθαρισμό, με ενυδατική πανθενόλη και πλούσιο
αμυγδαλέλαιο. Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και διαθέτει πρακτική
δοσομετρική αντλία.

Ο πιο αποτελεσματικός
τρόπος μπάνιου για
κλινήρη άτομα.
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Κωδ.: 023403
Menalind Professional Αφρός Προστασίας

 Υψηλή προστασία της ώριμης επιδερ-
μίδας.

 Προλαμβάνει τις φλεγμονές χάρη στα
ακόρεστα λιπαρά οξέα.

 Ειδικά σχεδιασμένος για χρήση στην
περιοχή του ιερού οστού.

Συσκευασία: 100 ml

Κωδ.: 023402

Menalind Professional Λάδι Σπρευ 
Προστασίας

 Υψηλή προστασία και περιποίηση
για τις ξηρές περιοχές του σώματος.

 Περιέχει ενυδατική πανθενόλη.
 Σχηματίζει φιλμ προστασίας και

εξουδετερώνει τις δυσάρεστες
οσμές.

Συσκευασία: 200 ml.

Κωδ.: 021024
Menalind Professional Κρέμα Προστασίας

 Υψηλή προστασία της ώριμης επι-
δερμίδας.

 Προλαμβάνει τις φλεγμονές χάρη
στα ακόρεστα λιπαρά οξέα.

 Σχηματίζει φιλμ προστασίας και
εξουδετερώνει τις δυσάρεστες
οσμές.

Συσκευασία: 200 ml.

Κωδ.: 023527
Menalind Professional Body Lotion

 Γαλάκτωμα σώματος για εντατική πε-
ριποίηση.

 Προλαμβάνει τις φλεγμονές.
 Με το υψηλής ποιότητας σύμπλοκο

Nutriskin Protection.

Συσκευασία: 500 ml.

Κωδ.: 022946
Menalind Professional Τζελ εντριβής

 Τζελ ιδανικό για μασάζ και εντριβές.
 Αναζωογονεί την επιδερμίδα.
 Περιέχει καμφορά και ενυδατική

πανθενόλη.

Συσκευασία: 200 ml.

Κωδ.: 000163
Menalind Professional Κρέμα Χεριών

 Περιποιείται εντατικά την ξηροδερμία
στα χέρια.

 Κατάλληλη για τον φροντιστή που τα-
λαιπωρούνται καθημερινά τα χέρια
του.

 Ιδανική για ασθενείς με ερεθισμούς
στα χέρια.

Συσκευασία: 200 ml.

Ο κίνδυνος πρόκλησης ερεθισμών και παθήσεων του δέρματος
αυξάνεται σημαντικά με την πάροδο των ετών. Διάφορες μελέτες
έχουν καταδείξει ότι το 42,5% του συνόλου των ασθενών παρου-
σιάζουν δερματικούς ερεθισμούς. Βάσει άλλων στοιχείων, περισ-
σότεροι από τους μισούς ηλικιωμένους άνω των 70 ετών
αισθάνονται δυσφορία από μόνιμο κνησμό.

Οι λόγοι για τους οποίους τόσοι πολλοί ηλικιωμένοι δεν αισθάνον-
ται καλά, σχετίζονται με τη λειτουργική υποβάθμιση της επιδερμί-
δας εξαιτίας της ηλικίας. Μετά από κάποια ηλικία, η επιδερμίδα
δεν μπορεί να προστατέψει πλέον επαρκώς το σώμα μας διότι ο
όξινος προστατευτικός μανδύας λόγω της ελλειπούς παραγωγής
σμήγματος και ιδρώτα γίνεται ολοένα πιο εύθραυστος, ενώ λόγω
της έλλειψης ενέργειας επιβραδύνεται με τη σειρά του ο κυτταρι-
κός μεταβολισμός.

Γιατί μετά την ηλικία των 70 ετών η επιδερ-
μίδα αλλάζει και απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα;
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H ακράτεια, ακόμα και στις μέρες μας, είναι θέμα ταμπού.
Δεν θα πρέπει όμως να αφήνουμε τίποτα, να μπαίνει εμ-
πόδιο στο να ζούμε κάθε στιγμή της ζωής μας στο επά-
κρο. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας,
μπορούμε να συμμετέχουμε σε όλες τις δραστηριότητες
που επιθυμούμε, να γελάμε, να χορεύουμε και συγχρό-
νως να νιώθουμε απόλυτα ασφαλής. 
Σε μεγάλες ηλικίες βέβαια όπου το πρόβλημα εντείνεται,
σαφέστατα χρειαζόμαστε δοκιμασμένα ποιοτικά προ-

ϊόντα, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο πρό-
βλημα της ακράτειας.
Στον κατάλογο μας θα βρείτε ιδανικές λύσεις για όλες τις
μορφές ακράτειας, από το αρχικό στάδιο μέχρι και τις βα-
ριές μορφές που εμφανίζονται σε άτομα τρίτης ηλικίας.
Μεγάλη ποικιλία από σερβιέτες, βρακάκια, πάνες και
υποσέντονα για άνδρες και γυναίκες, για ιδανική προστα-
σία υπό όλες τις συνθήκες.

Η καλύτερη λύση με απόλυτη διακριτικότητα.
Ακριβώς οτι χρειάζεστε!

Ακράτεια

Ολοκληρωμένη 
σειρά προϊόντων ακράτειας
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Κωδ.: C-000171
Molimed Premium Σερβιέτες

Σερβιέτες με αντιβακτηριακό μη υφασμένο υλικό, με ουδέτερο
pH και τεχνολογία Dry-Plus καθώς και υπεραπορροφητικό πυ-
ρήνα που αιχμαλωτίζει τις δυσάρεστες οσμές.

Κωδ.: C-024533
Molimed Comfort Σερβιέτες

Η σερβιέτα με το ανατομικό σχήμα για ακράτεια, ελαφριάς έως
μέτριας μορφής. Κατάλληλες ως προστασία μετά από κολπικές
επεμβάσεις ή ως άνετες σερβιέτες προστασίας από διαρροές
κατά τη διάρκεια της λοχείας.

maxi, 43 x 16 cm

micro, 27 x 10 cm

024460

000172

Κωδικός Διάσταση

14 τμχ.

14 τμχ.

micro light, 22 x 10 cm024612 14 τμχ.

midi, 33,5 x 13 cm024532 14 τμχ.

mini, 26,5 x 11 cm025259 14 τμχ.

ultra micro, 18 x 8 cm000171 28 τμχ.
Συσκευασία

Maxi, 43 x 16 cm

Midi, 33,5 x 13 cm

020948

024533
Κωδικός Διάσταση

28 τμχ.

20 τμχ.

Συσκευασία

Κωδ.: 023283
Molimed Premium Protect Σερβιέτα Ανδρική

Διακριτικά, ανατομικά επιθέματα ακράτειας για άντρες. Σε
σχήμα V, με σύστημα εσωτερικών τοιχωμάτων, που καλύπτουν
όλη την ουρογεννητική περιοχή και διασφαλίζουν αξιόπιστη
προστασία.

Συσκευασία: 14 τμχ.

Για άνδρες με ελαφριάς μορφής ακράτεια, π.χ.
μετά από επεμβάσεις προστάτη. 
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Απαλή και ευχάριστη
Χάρη στην υφασμάτινη υφή και
το λευκό της χρώμα, η απαλή
εξωτερική επιφάνεια προσφέρει
αίσθηση άνεσης.

Απόλυτη Ασφάλεια

Ο απορροφητικός πυρήνας 3
στρωμάτων διασφαλίζει την μεση
ροή των υγρών προς το εσωτε-
ρικό και την ασφαλή συγκράτησή
τους.

Επανακλειόμενες Tαινίες
Οι νέες επανακλειόμενες ταινίες
συνδυάζονται ιδανικά με την υφα-
σμάτινη εξωτερική επιφάνεια. Δια-
σφαλίζουν εύκολη εφαρμογή, τέλειο
κλείσιμο και άνεση στις κινήσεις.

Χωρίς Οσμές

Τα ειδικά υπεραπορροφητικά μόρια
μειώνουν την παραγωγή αμμωνίας
εξουδετερώνοντας έτσι τις δυσάρεστες
οσμές.

Απαλές, Ασφαλείς και Εύχρηστες
Οι πάνες ακράτειας Molicare Premium Soft προσφέρουν από-
λυτη προστασία όλο το 24ωρο με 3 μόνο αλλαγές: 2 πάνες
ημέρας και 1 πάνα νύχτας!
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Κωδ.: C-022080
Molicare Premium Πάνες

Πάνα ακράτειας ενηλίκων, για ιδανική προστασία
κατά την διάρκεια της ημέρας.

XLarge (150 cm <)
Large (120 - 150 cm)

021594
000166

Κωδικός Διάσταση

30 τμχ.
30 τμχ.

Medium (90 - 120 cm)000165 30 τμχ.
Small (60 - 90 cm)022080 30 τμχ.

Συσκευασία

Κωδ.: C-025300
Molicare Super Πάνες

Πάνα ακράτειας ενηλίκων, για ιδανική προστασία κατά την
διάρκεια της νύχτας.

Large (120 - 150 cm)

Medium (90 - 120 cm)

000168
000167

Κωδικός Διάσταση

30 τμχ.

30 τμχ.
Small (60 - 90 cm)025300 30 τμχ.

Συσκευασία



56

Νέο Σχήμα
Το βελτιωμένο ειδικό περιμετρικό
σχήμα διασφαλίζει ιδανική εφαρ-
μογή και διακριτικότητα χωρίς
διαρροές.

Εξαιρετικά Άνετο
Τα νέα υφασμένα υλικά είναι ιδι-
αιτέρως φιλικά προς το δέρμα,
αεροδιαπερατά και απαλά, δια-
σφαλίζοντας ένα υγιές περιβάλ-
λον για την επιδερμίδα.

Αποτελεσματική Ασφάλεια
Ο επαναστατικός απορροφητικός πυρή-
νας 3 στρωμάτων παρέχει επιπλέον
προστασία από διαρροές. Η υγρασία
οδηγείτε γρήγορα στο κέντρο του, αφή-
νοντας το δέρμα απόλυτα στεγνό.

Διακριτικό και Αξιόπιστο
Με την ειδική μέθοδο εξουδετέρωσης
οσμών, το Molicare Mobile αιχμαλωτί-
ζει τις οσμές γρήγορα και αξιόπιστα.
Με τις κινήσεις του σώματος, το σλιπ
είναι αθόρυβο, διακριτικό και δεν προ-
εξέχει, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται
κάτω από τα ρούχα.

Νέα αίσθηση ασφάλειας και ευκινησίας
Με τον καινούριο σχεδιασμό του, το Molicare Mobile παρέχει
νέα επίπεδα ασφάλειας και άνετης εφαρμογής, για μια δραστή-
ρια ζωή χωρίς περιορισμούς.
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Κωδ.: C-022187
Molicare Mobile Σλιπ

Σλιπ ακράτειας ενηλίκων, για ιδανική προστασία κατά την διάρ-
κεια της ημέρας.

XLarge (130 - 170 cm)

Large (100 - 150 cm)

021607

000170

Κωδικός Διάσταση

14 τμχ.

14 τμχ.

Medium (80 - 120 cm)000169 14 τμχ.

Small (60 - 90 cm)022187 14 τμχ.
XSmall024586 14 τμχ.

Συσκευασία

Κωδ.: C-025974
Molicare Mobile Super Σλιπ

Σλιπ ακράτειας ενηλίκων, για ιδανική προστασία
κατά την διάρκεια της νύχτας.

Large (60 - 90 cm)

Medium (80 - 120 cm)

021514
021490

Κωδικός Διάσταση

14 τμχ.

14 τμχ.

Small (100 - 150 cm)025974 14 τμχ.
Συσκευασία

Τα σλιπ ακράτειας Molicare Mobile, απευθύνονται
κυρίως σε αυτοεξυπηρετούμενα άτομα με προβλή-
ματα ακράτειας, δίνοντάς τους την δυνατότητα να ζή-
σουν μια φυσιολογική ζωή, χωρίς περιορισμούς.  
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Κωδ.: 020060
Molinea Plus L Υποσέντονα 60 x 90 cm

Υποσέντονα μιας χρήσης, με επικάλυψη υφα-
σμάτινου φλις στεγνότητας σε όλη την επιφάνεια
μέχρι και τα άκρα της μεμβράνης. Ιδανικό για
συμπληρωματική προστασία της κλίνης.

Διάσταση: 60 x 90 cm.
Συσκευασία: 30 τεμ.

Κωδ.: 020854
Molinea Textile Classic Υποσέντονο

Επαναχρησιμοποιούμενο, πλενόμενο υποσέν-
τονο προστασίας της κλίνης. Απορροφητική
στρώση από απαλό μη υφασμένο υλικό με εξαι-
ρετικά υψηλή απορροφητικότητα.

Διάσταση: 75 x 85 cm.

Για απευθείας χρήση ως υποθέματα ακράτειας ή ως πρόσθετο
προστατευτικό κάλυμμα κλίνης κατά τη χρήση προϊόντων εφαρμο-
ζόμενων στο σώμα.

Κωδ.: C-024455
Molinea Plus Υποσέντονα

 Γρήγορη απορρόφηση των υγρών, χάρη στα σωματίδια σε-
λουλόζης και τον χαρτοβάμβακα αραιής υφής.

 Η αδιάβροχη εξωτερική μεμβράνη, αποτρέπει τα υγρά να πε-
ράσουν στο κρεβάτι.

 Το υφασμάτινο φλις στεγνότητας, εξασφαλίζει οτι ο ασθενής
παραμένει στεγνός και άνετος.

60 x 90 cm

90 x 180 cm
024455
020829

Κωδικός Διάσταση
30 τμχ.

20 τμχ.

Συσκευασία
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Κωδ.: C-022137
Αδιάβροχο Κάλυμμα Κρεβατιού

 Πολλαπλών χρήσεων.
 Πλένεται στους 90οC.
 Έχει πόρους και αναπνέει.
 Εφαρμόζεται σταθερά σε όλο το μήκος και το πλάτος

του κρεβατιού, δεν τσαλακώνει και δεν κάνει ζάρες.

Κωδ.: 024922
Αδιάβροχο Κάλυμμα με Περιμετρικό Λάστιχο

Αδιάβροχο προστατευτικό στρώματος
βαμβακερό, πολλαπλών χρήσεων. Εφαρ-
μόζει τέλεια στο στρώμα, χάρη στο ενιαίο
περιμετρικό λάστιχο και μπλοκάρει όλα τα
υγρά. Μπορεί να πλυθεί στους 90οC.

Διάσταση: 90 x 190cm.

Κωδ.: 026531
Αδιάβροχο Κάλυμμα Στρώματος

Αδιάβροχο κάλυμμα, που καλύπτει ολόκληρο το
στρώμα και μπλοκάρει όλα τα υγρά. Έχει φερμουάρ
για να μπορεί να βγαίνει και να καθαρίζεται.

Διάσταση: 192 x 90 x 8 cm.

Ιδανικά για άτομα κατακεκλιμένα, για παιδιά που βρέχουν το κρεβάτι τους, για άτομα
που ιδρώνουν πολύ το βράδυ, για άτομα με αλλεργικά προβλήματα. Μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν σαν σκέτο σεντόνι ή σαν προστατευτικό στρώματος κάτω από το σεντόνι.

140 x 190 cm

180 x 200 cm

90 x 190 cm

022137
024536

022136
Κωδικός Διάσταση



Κωδικός Μέγεθος
026541 No 12
026542 No 14
026543 No 16
026544 No 18
026545 No 20
026546 No 22
026547 No 24
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Κωδ.: 020854
Καθετήρας Folley 2-way Σιλικόνης

Καθετήρας Foley 2-Way,
μιας χρήσης, αποστειρωμέ-
νος και κατασκευασμένος
από 100% σιλικόνη προκει-
μένου να επιτυγχάνεται η
παραμονή του για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

Κωδ.: 020854
Καθετήρας Folley 2-way Latex

Καθετήρας Foley 2-Way,
μιας χρήσης, αποστειρωμέ-
νος και κατασκευασμένος
από Latex σιλικοναρισμένος
για μικρό χρονικό διάστημα
παραμονής. 

Κωδικός Μέγεθος
026551 No 12
026552 No 14
026553 No 16
026554 No 18
026555 No 20
026556 No 22
026557 No 24

Κωδ.: 000305
Ουροσυλλέκτης Απλός

Ουροσυλλέκτης μιας χρή-
σης, χωρητικότητας 2000ml.

Κωδ.: 022047
Ουροσυλλέκτης με Βαλβίδα

Ουροσυλλέκτης μιας χρήσης, χω-
ρητικότητας 2000ml, με βαλβίδα
για να μπορεί να αδειάζει.

Κωδ.: 020853
Ουροσυλλέκτης Αποσ/μένος 

Ουροσυλλέκτης μιας χρήσης, χω-
ρητικότητας 2000ml, αποστειρω-
μένος.

Κωδ.: 020852
Ουροσυλλέκτης Μηρού 

Ουροσυλλέκτης μηρού μιας χρή-
σης, χωρητικότητας 500ml, με
ιμάντα για να δένει στο πόδι.

Εύκολος στο άνοιγμα και στη χρήση. Ανα-
διπλούμενος και ιδανικός για να τον έχετε
μαζί σας. Μεγαλύτερη ελευθερία.

Ο πιο διακριτικός καθετήρας!
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού και
πάντα. Ένα πλήρες σετ, με καθετήρα,
νερό και ασκό συλλογής ούρων.

Όλα όσα χρειάζεστε!

Αυτολυπαινόμενοι Καθετήρες 
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Η επανάσταση
στις Βαλβίδες Καθετήρα

Η αυτόματη βαλβίδα καθετήρα MiroValve® κάνει πραγ-
ματικότητα την επιθυμία των ατόμων που φορούν καθε-
τήρα για μια καθημερινότητα με ασύγκριτη ευκολία και
σιγουριά, μια καθημερινότητα με άριστη ποιότητα ζωής.

O καινοτόμος και πρωτοποριακός σχεδιασμός της σε
συνδυασμό με το γεγονός οτι εφαρμόζει σε ολα τα στόμια
των καθετήρων και τις υποδοχές των ουροσυλλεκτών
που κυκλοφορουν στην αγορά την καθιστά μοναδική.

Ξεχάστε τα πώματα και τις τάπες καθετήρα.
Με την αυτόματη ανάσχεση της βαλβίδας
MiroValve®, η ροή των ούρων σταματάει αυ-
τόματα με την αποσύνδεση του ουροσυλλέ-
κτη. Κατ΄ επέκταση ο κίνδυνος να λερωθούν
τα ρούχα ή το κρεβάτι μηδενίζεται, το ίδιο και
οι άσχημες οσμές. Η πιθανότητα λοίμωξης
εξαιτίας της χρήσης ανεπαρκώς αποστειρω-
μένων πωμάτων, ελαττώνεται σημαντικά.
Μπορείτε να ψεκάσετε τη βαλβίδα καθετήρα
MiroValve με ένα απολυμαντικό σπρέυ, για
να ελαττώσετε την πιθανότητα λοίμωξης στο
ελάχιστο.

Η χρήση της βαλβίδας καθετήρα MiroValve®
γίνεται με το ένα χέρι. Ο εργονομικά σχεδια-
σμένος ολισθητήρας δεν απαιτεί καθόλου
δύναμη για να ανοίξει η βαλβίδα, ώστε να
αδειάσει η κύστη, με το άκρο της βαλβίδας
να κρατιέται πάνω από την λεκάνη της τουα-
λέτας.

Η αυτόματη βαλβίδα MiroValve® διαθέτει
αυτόματο μηχανισμό ανοίγματος και ανά-
σχεσης. Όταν πάτε για ύπνο απλά τοποθε-
τείτε τον ουροσυλλέκτη στο άκρο της
βαλβίδας και είστε έτοιμος. Η βαλβίδα πα-
ραμένει ανοιχτή όλη νύχτα και τα ούρα απο-
χετεύονται εύκολα στον ουροσυλλέκτη. Το
πρωί όταν βγάλετε τον ουροσυλλέκτη η
βαλβίδα κλείνει αυτόματα. Δεν χρειάζεται να
γυρίσετε κανένα δαχτύλιο, ούτε να απασφα-
λίσετε κάποιον μηχανισμό.

Ασφαλής

Απλή

Καινοτομία

Η βαλβίδα MiroValve®  εφαρμόζει σε ολα
τα στόμια των καθετήρων και τις υποδοχές
των ουροσυλλεκτών που κυκλοφορούν
στην αγορά.

Εφαρμογή
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Τα βοηθήματα βάδισης όπως τα μπαστούνια, οι πατερί-
τσες και οι περπατούρες, βοηθούν ανθρώπους με περιο-
ρισμένη δυνατότητα κίνησης να είναι αυτόνομοι. Το
κατάλληλο βοήθημα προσφέρει άνεση και ευκολία στην κί-
νηση για την διεκπαιρέωση καθημερινών δραστηριότητων.

Η βασική προυπόθεση για να επιλέξουμε το σωστό βοή-
θημα είναι η σταθερότητα που προσφέρει, οπότε πρέπει
να λάβουμε υπόψιν μας εάν πρόκειται για ασθενή ο
οποίος βρίσκεται σε ανάρρωση μετά από κάποιο ατύχημα
ή κάποια επέμβαση, είτε εάν ο χρήστης έχει γενικότερα
περιορισμένη κινητικότητα.

Βαδιστικά βοηθήματα
για αυτόνομη και ασφαλή μετακίνηση.

Μπαστούνια
Ο χρήστης έχει κινητικότητα και στα δύο άκρα, απλώς χρειάζεται
ένα επιπλέον στήριγμα για να μπορέσει να μετακινηθεί.

Τρίποδα/Τετράποδα Μπαστούνια
Προσφέρουν επιπλέον στήριξη και σταθερότητα σε σχέση με τα
απλά μπαστούνια και απευθύνονται σε άτομα με μεγαλύτερη
αστάθεια κατά την βάδιση.

Περπατούρες
Χρησιμοποιούνται συνήθως κατά το πρώτο στάδιο της αποκα-
τάστασης, όπου ο χρήστης χρειάζεται ένα πολύ σταθερό βοή-
θημα βάδισης.

Rollator
Εξαιρετικά χρήσιμο για ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι θέ-
λουν να μετακινούνται ελεύθερα, διατηρώντας την ανεξαρτησία
τους.

Βαδιστικά
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Κωδ.: 023334

Μπαστούνια Μεταλλικά Σπαστά

Μπαστούνι μεταλλικό με λαβή σχήματος Τ. Ρυθμίζεται
καθ' ύψος και μαζεύει ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί
ακόμα και μέσα και στην τσάντα.
Ύψος: 80 - 90 cm.

Κωδ.: 025985

Καφέ

Κωδ.: 026034

CTM-Β2

Μπαστούνι με λαβή σχήματος Τ από κυτταρίνη (cellulose acetate) με χρωματικές προσμίξεις. Το ξύλινο μέρος είναι από φουρ-
νιστή οξιά Μακεδονίας. Είναι εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής.
Διατομή: 22mm, Ύψος: 87 cm.

Κωδ.: 026039

CMΚ3

Κωδ.: 026032

CTM-Β1

Κωδ.: 000190

Μαύρο

Κωδ.: 026040

CMB3

Κωδ.: 026030

CTM-BT1

Μπαστούνια με Λαβή Τ Κυτταρίνης

Κωδ.: 026031

CTM-Κ3

Κωδ.: 026033

CTM-Β4

Μπαστούνια Μαγκούρα Κυτταρίνης 

Μπαστούνι τύπου μαγκούρα, με λαβή από κυτταρίνη (cellulose acetate) με χρωματικές προσμίξεις. Το ξύλινο μέρος είναι
από φουρνιστή οξιά Μακεδονίας. Είναι εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής.
Διατομή: 22mm, Ύψος: 87 cm.

Κωδ.: 026054

CMK4

Κωδ.: 026038

CMΚ1

Μαύρο
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Κωδ.: 020214
Μπαστούνι Τετράποδο Inox Μικρή Βάση

Μπαστούνι τετράποδο, ιδανικό για
άτομα με μειωμένη αίσθηση ισορ-
ροπίας κατά την βάδιση. Ρυθμίζε-
ται καθ' ύψος.

Ύψος: 70 - 95 cm.

Κωδ.: 020150
Μπαστούνι Τρίποδο Inox Μικρή Βάση

Μπαστούνι τρίποδο, ιδανικό για
άτομα με μειωμένη αίσθηση ισορ-
ροπίας κατά την βάδιση. Ρυθμίζε-
ται καθ' ύψος.

Ύψος: 70- 95cm.

Κωδ.: 024861
Μπαστούνι Τετράποδο Μεγάλη Βάση

Μπαστούνι τετράποδο από ελαφρύ
αλουμίνιο με μεταλλική βάση, ιδα-
νικό για άτομα με μειωμένη αίσθηση
ισορροπίας κατά την βάδιση. Ρυθμί-
ζεται καθ' ύψος, είναι αμφιδέξιο και
διαθέτει εργονομική λαβή.

Ύψος: 74 - 94 cm.

Ενισχυμένο Τακούνι PVC
Φ25 σε γκρι χρώμα. Για
όλους τους περιπατητή-
ρες.

Κωδ.: 000131
Μπαστούνι Τρίποδο Μεγάλη Βάση

Μπαστούνι τρίποδο από ελαφρύ
αλουμίνιο με μεταλλική βάση, ιδα-
νικό για άτομα με μειωμένη αίσθηση
ισορροπίας κατά την βάδιση. Ρυθμί-
ζεται καθ' ύψος, είναι αμφιδέξιο και
διαθέτει εργονομική τρίγωνη λαβή.

Ύψος: 74 - 94 cm.

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
110 kgr Μέγιστο Βάρος

Χρήστη
110 kgr

Κωδ.: 027263
Ανταλλακτικό μα-
λακό γκρι υπο-
μασχάλιο για
βακτηρίες μα-
σχάλης.

Κωδ.: 023481

Ενισχυμένο Τακούνι
PVC Φ19-Α σε μαύρο
χρώμα. Εφαρμόζει σε
όλες τις βακτηρίες αγ-
κώνος και τα μεταλ-
λικά μπαστούνια.

Κωδ.: 027261
Τακούνι PVC Φ15
σε μαύρο χρώμα.
Χρησιμοποιείται ως
ανταλλακτικό σε
τρίποδα και τετρά-
ποδα μπαστούνια.

Κωδ.: 024067

Ενισχυμένο Τακούνι
PVC Φ22 σε γκρι
χρώμα. Εφαρμόζει
μόνο στις βακτηρίες
μασχάλης με
κούρμπα.

Κωδ.: 027262

Ανταλλακτικές τάπες για βαδιστικά είδη



ΒαδιστικάΠατερίτσες, Βακτηρίες

65

Κωδ.: C-000003
Πατερίτσες Αλουμινίου

Πατερίτσες παιδικές από αλουμίνιο, που ρυθμίζονται
καθ' ύψος με ειδικό κλιπ για να προσαρμόζονται στον
ασθενή. Η χειρολαβή είναι από μαλακό αφρώδες υλικό
και το υπομασχάλιο είναι ανατομικά κατασκευασμένο για
τέλεια εφαρμογή.

Διατίθεται σε διάφορα ύψη.

Κωδ.: 025208
Βακτηρία Αγκώνος με Σταθερή Λαβή Μπλε

 Διαθέτει εργονομική λαβή καρπού και
βραχίονα.

 Ρυθμίζεται καθ΄ ύψος από 94 - 117cm.
 Με αντιολισθητική τάπα.

Κωδ.: 023325
Βακτηρία Αγκώνος με 

Σταθερή Λαβή Γκρι

 Διαθέτει εργονομική λαβή
καρπού και βραχίονα.

 Ρυθμίζεται καθ΄ ύψος από
95 - 115 cm.

 Με αντιολισθητική τάπα.
Μέγιστο Βάρος

Χρήστη
110 kgr

Κωδ.: 025352
Βακτηρία Αγκώνος με 

Ρυθμιζόμενη Λαβή

 Λαβή που προσαρμόζεται
στο ύψος.

 Επιπλέον ρυθμιση του συ-
νολικού ύψους της βακτη-
ρίας από 74 - 115 cm.

 Με αντιολισθητική τάπα.

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Κωδ.: 026611

Παιδική Βακτηρία
Αγκώνος Κόκκινη

 Κατάλληλη για παιδιά.
 Διαθέτει εργονομική λαβή καρπού και

βραχίονα.
 Ρυθμίζεται καθ' ύψος από 80 - 101 cm.

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Κωδ.: 025353
Βακτηρία Αγκώνος Τρίποδη

 Με τρίποδη βάση, για μεγάλη σταθερότητα.
 Διαθέτει εργονομική λαβή καρπού και βραχίονα.
 Ρυθμίζεται καθ' ύψος από 95 - 115 cm.

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
110 kgr

134 - 154 cm

122 - 139 cm
(Large) 000004
(Medium) 021684

Κωδικός Ύψος
100 kgr

100 kgr

102 - 119 cm(Small) 000003 100 kgr

Μέγιστο Βάρος Χρήστη
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Περπατούρες

Κωδ.: 021541
Περπατούρα Απλή

Περπατούρα με στα-
θερό σκελετό αλουμι-
νίου. Ρυθμίζεται καθ'
ύψος για να ταιριάζει
στις ανάγκες του
ασθενή.

Ύψος: 74 - 86 cm.
 Εσ. Πλάτος: 45 cm.
 Εξ. Πλάτος: 51 cm.

Κωδ.: 026693
Περπατούρα Πτυσσόμενη

Περπατούρα με πτυσσόμενο σκελετό για εύκολη
μεταφορά και αποθήκευση. Ρυθμίζεται καθ' ύψος
για να ταιριάζει στις ανάγκες του ασθενή.

Ύψος: 77 - 95 cm.
 Εσ. Πλάτος: 46 cm.
 Εξ. Πλάτος: 53 cm.

Κωδ.: 023836
Περπατούρα Πτυσσόμενη Βήμα-Βήμα

Περπατούρα με πτυσσόμενο σκελετό για εύκολη μετα-
φορά και αποθήκευση. Είναι ρυθμιζόμενη καθ΄ ύψος
για να ταιριάζει απόλυτα σε 
κάθε χρήστη και με κίνηση 
βηματισμού στους βραχίο-
νες κατ΄ επιλογή.

Κωδ.: 022455
Περπατούρα Πτυσσόμενη Βαρέως Τύπου

Περπατούρα βαρέως τύπου με πτυσσόμενο σκελετό για εύκολη μεταφορά
και αποθήκευση. Είναι ρυθμιζόμενη καθ΄ ύψος για να ταιριάζει απόλυτα σε
κάθε χρήστη και με κίνηση βηματισμού στους βραχίονες κατ΄ επιλογή.

Ύψος: 79 - 97 cm.

Ύψος: 77 - 95 cm.
 Εσ. Πλάτος: 46 cm.
 Εξ. Πλάτος: 53 cm.

Κωδ.: 023067
Περπατούρα Πτυσσόμενη με Βοηθητικές Λαβές

Περπατούρα με πτυσσόμενο σκελετό για εύκολη μεταφορά
και αποθήκευση. Ρυθμίζεται καθ΄ ύψος για να ταιριάζει στις
ανάγκες του ασθενή. Διαθέτει πρόσθετες χειρολαβές σε χα-
μηλότερο ύψος, για να διευκολύνουν τον ασθενή όταν σηκώ-
νεται από την καρέκλα ή το κρεβάτι.

Ύψος: 80 - 98 cm.
 Εσ. Πλάτος: 46 cm.
 Εξ. Πλάτος: 54 cm.

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
225 kgr
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Κωδ.: 022852
Rollator Standard

 Φρένα στις χειρολαβές.
 Αναπαυτικό αφρώδες κάθισμα.
 Πτυσσόμενο.
 Ρυθμιζόμενες λαβές καθ' ύψος.
 Μεταλλικό καλάθι για μικροπράγ-

ματα.
 Πλάτος Καθίσματος: 46 cm.
Ύψος Καθίσματος: 52 cm.
 Εξ. Πλάτος: 78 cm.
Ύψος Χειρολαβών: 83 - 93 cm.
 Βάρος Rollator: 6 kgr.

Κωδ.: 025606
Rollator Διπλής Διαμόρφωσης

 Χρησιμοποιείται ως Rollator και ως
κάθισμα μεταφοράς.

 Πτυσσόμενα υποπόδια για την άνεση
του χρήστη.

 Αναπαυτικό αφρώδες κάθισμα.
 Πτυσσόμενο.
 Ρυθμιζόμενες λαβές καθ' ύψος.
 Μεταλλικό καλάθι για μικροπράγματα.
 Πλάτος Καθίσματος: 46 cm.
Ύψος Καθίσματος: 52 cm.
 Εξ. Πλάτος: 78 cm.
Ύψος Χειρολαβών: 83 - 93 cm.
 Βάρος Rollator: 6 kgr.

Κωδ.: 026698
Rollator Βαρέως Τύπου

 Βαρέως τύπου, για χρήστες πάνω από 150 kgr.
 Φρένα στις χειρολαβές.
 Αναπαυτικό αφρώδες κάθισμα.
 Πτυσσόμενο.
 Ρυθμιζόμενες λαβές καθ' ύψος.
 Μεταλλικό καλάθι για μικροπράγματα.
 Πλάτος Καθίσματος: 60 cm.
Ύψος Καθίσματος: 54 cm.
 Εξ. Πλάτος: 75 cm.
Ύψος Χειρολαβών: 76 - 79 cm.

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
100 kgr

Μέγιστο Βάρος
Χρήστη
225 kgr
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Η καθημερινότητά μας μπορεί να γίνει πιο εύκολη και
άνετη χρησιμοποιώντας βοηθήματα, που άλλοτε προσφέ-
ρουν ανακούφιση και άλλοτε διευκολύνουν διαδικασίες
που για κάποιους ανθρώπους φαντάζουν δύσκολες. Πολύ
συχνά οι μικρές λεπτομέρειες είναι που κάνουν την μεγα-

λύτερη διαφορά. Από ένα εξάρτημα που θα επιτρέψει σε
έναν ηλικιωμένο να φτάσει ένα αντικείμενο στο πάτωμα ή
που θα του προσφέρει την ικανότητα να ντυθεί μόνος του,
είναι αρκετό για να απλουστεύσει την καθημερινότητά του.

Ανακαλύψτε λύσεις
που κάνουν μεγάλη διαφορά.

Βοηθητικά Μαξιλάρια
Διάφορα είδη μαξιλαριών με ειδική κατασκευή για να σας στηρί-
ξουν μετά από διάφορες επεμβάσεις, όπως ισχυοπλαστικές, κατά
την διάρκεια της εγκυμοσύνης, για την ανακούφιση του πόνου του
κόκκυγα  ή απλά για εσάς που επιθυμείτε εξτρά υποστήριξη της
μέσης και του αυχένα. 

Βοηθήματα Καθημερινής Φροντίδας
Μικρά καθημερινά βοηθήματα για την ένδυση ή για την ώρα του
φαγητού, που μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα και να
βοηθήσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα να νιώσουν την χαρά
της αυτοεξυπηρέτησης.

Βοηθήματα
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Κωδ.: C-026665
Μαξιλάρι Σφήνα με Κλίση

Μαξιλάρι σφήνα με μικρή κλίση, για την
υποστήριξη της πλάτης ή για την ανύ-
ψωση των ποδιών. Προτείνεται επίσης
για την καλύτερη ρύθμιση της κλίσης
του σώματος στο κάθισμα για πο-
λύωρη εργασία.

Διαστάσεις: 36 x 36 x 7 cm.

Μαύρο

Μπλε
026665
026715

Κωδικός Χρώμα

Κωδ.: 025551
Μαξιλάρι Κρεβατιου με Κλίση

Μαξιλάρι με κλίση, για την υποστήριξη της
πλάτης ή για την ανύψωση των ποδιών.

Διαστάσεις: 60 x 60 x 30 cm.

Κωδ.: 022033
Multi Comfort Μαξιλάρι Ρολό Memory

Μαξιλάρι ρολό απο υλικό memory, με υφασμάτινη επέν-
δυση.

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στήριξη στο κεφάλι, στο
λαιμό, στη μέση ή στα πόδια.

 Ανακουφίζει την ένταση των μυών και προσαρμόζεται
στο σώμα χάρη στο υλικό memory.

 Χρησιμοποιήστε το στο σπίτι, στο γραφείο ή στο ταξίδι.

Διάσταση: 50 x 20 x 9 cm.
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Κωδ.: 025470
Μαξιλάρι Τετράγωνο Memory με Τρύπα

Μαξιλάρι απο υλικό memory, με υφασμάτινη
επένδυση και τρύπα για ανακούφιση από τον
πόνο στον κόκκυγα.

 Χάρη στο υλικό memory, γίνεται άριστη κατα-
νομή του βάρους και μειώνονται οι πιέσεις.

 Βοηθά στην πρόληψη των ελκών και την ανα-
κούφιση του πόνου στον κόκκυγα.

 Ιδανικό για αμαξίδια, καρέκλες μεταφοράς ή
στο σπίτι και στο γραφείο.

Κωδ.: 025469
Μαξιλάρι Κουλούρα Memory

Ανατομικό μαξιλάρι κουλούρα, απο υλικό memory με
υφασμάτινη επένδυση.

 Χάρη στο υλικό memory συμμορφώνεται με τις
καμπύλες του σώματος, για να παρέχει άνεση και
υποστήριξη.

 Βοηθά στην πρόληψη των ελκών και την ανακού-
φιση του πόνου στον κόκκυγα.

 Ιδανικό για άτομα που κάθονται για μεγάλο χρονικό
διάστημα.

Κωδ.: 022247
Chair Comfort Μαξιλάρι Memory

Μαξιλάρι απο υλικό memory, με υφασμάτινη
επένδυση.

 Χάρη στο υλικό memory, γίνεται άριστη κατα-
νομή του βάρους και μειώνονται οι πιέσεις.

 Βοηθά στην πρόληψη των ελκών.
 Ιδανικό για αμαξίδια, καρέκλες μεταφοράς ή

στο σπίτι και στο γραφείο.

Διάσταση: 41 x 40 x 5.5 cm.
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Κωδ.: 026616
Μαξιλάρι Δακτύλιος Memory

Μαξιλάρι δακτύλιος απο υλικό memory, με αποσπώμενη βε-
λούδινη θήκη με φερμουάρ.

 Χάρη στο υλικό memory συμμορφώνεται με τις καμπύλες
του σώματος, για να παρέχει άνεση και υποστήριξη.

 Βοηθά στην πρόληψη των ελκών και την ανακούφιση του
πόνου στον κόκκυγα.

 Ιδανικό για άτομα που κάθονται για μεγάλο χρονικό διά-
στημα.

Διάσταση: 38 x 32 x 8 cm.

Κωδ.: C-023875
Κουλούρα Φουσκωτή

Φουσκωτή κουλούρα, με μεταλλική βαλβίδα για να φου-
σκώνει και να ξεφουσκωνει εύκολα.

 Ανακουφίζει από τον πόνο στο σημείο του κόκκυγα.
 Βοηθά στην πρόληψη των ελκών.
 Ιδανικό για αυτούς που πάσχουν από αιμοροΐδες.

Διατείθεται σε διάφορες διαστάσεις.

42.5 cm

45 cm
023875
025302

Κωδικός Διάσταση

Κωδ.: 020899
Neck Comfort Μαξιλάρι Αυχένα

Ανατομικό μαξιλάρι αυχένα από υλικό memory, με
υφασμάτινη επένδυση.

 Mειώνει την πίεση στον αυχένα.
 Προσαρμόζεται εύκολα γύρω από το λαιμό κα πα-

ρέχει στήριξη.
 Ιδανικό για ταξίδια, στο σπίτι ή στο γραφείο.

Διάσταση: 29 x 27 x 7 cm.



Ειδικά ΜαξιλάριαΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ

72

Κωδ.: C-020388
Relax Pillow Μαξιλάρι Μέσης

Ανατομικό μαξιλάρι για στήριξη της μέσης, με υφα-
σμάτινη επένδυση.

 Προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματος, χάρη στο
υλικό memory.

 Υποστηρίζει την μέση, ενισχύοντας τη σωστή
στάση του σώματος.

 Χρησιμοποιήστε το στο σπίτι, στο γραφείο ή στο
ταξίδι.

Κωδ.: 026008
Μαξιλάρι Απαγωγής Ποδιών

Μαξιλάρι απαγωγής ποδιών για αποφυγή κατακλί-
σεων, καθώς αποτρέπει την προσαγωγή των ποδιών,
όταν ο ασθενής βρίσκεται σε πλάγια θέση. 
Με εξωτερικό κάλυμμα PU με φερμουάρ, το οποίο πλέ-
νεται εύκολα.

Διαστάσεις:
(M) 56 x (Π) 18 άνω/38 κάτω x (Υ) 13 cm.

Κωδ.: 025678
Διαχωριστικό Μαξιλάρι Ποδιών

Ειδικό μαξιλάρι για το διαχωρισμό των ποδιών, ώστε να
αποφεύγονται έλκη και ερεθισμοί.

 Από μαλακό memory υλικό, που προσαρμόζεται στο
σώμα.

 Με βελούδινη θήκη με φερμουάρ, για να βγαίνει και
να καθαρίζεται.

 Διαθέτει ιμάντα με velcro για να σταθεροποιείται.

Διάσταση: 30 x 35 x 15/7.5 cm.

Medium

Large
025468
020388

Κωδικός Διάσταση
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Κωδ.: 021519
Valafit Tape Σαλιάρες Μιας Χρήσης

 Mιας χρήσης από απορροφητικό χαρτί.
 Διαθέτουν αδιαπέρατη μεμβράνη και λειτουργική υπο-

δοχή συλλογής υγρών και υπολειμμάτων τροφών.
 Με αυτοσυγκρατούμενη κολλητική επιφάνεια για στερέ-

ωση στα ρούχα.

Συσκευασία: 100 τεμ.

Κωδ.: 020792
Ποδιά Φαγητού Αδιάβροχη

 Αδιάβροχη από μαλακό πλαστικό, για να καθαρίζεται εύ-
κολα.

 Με θήκη στο κάτω μέρος, ώστε να μαζεύονται οι τροφές
κατά τη σίτιση και ο ασθενής να παραμένει καθαρός.

 Στερεώνεται με αυτοκόλλητες ταινίες στο λαιμό.

Κωδ.: 021854
Καλτσοφορετής Μονός

 Βοήθημα κατάλληλο για κάλτσες.
 Διαθέτει κορδόνια για να διευκολύνει τον χρήστη

στην εφαρμογή.
 Iδανικό για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή

δυσκαμψία στην σπονδυλική στήλη.

Κωδ.: 026713
Καλτσοφορετής Διπλός

 Κατάλληλος για λεπτές κάλτσες και καλσόν.
 Διαθέτει κορδόνια για να διευκολύνει τον χρή-

στη στην εφαρμογή.
 Iδανικό για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα

ή δυσκαμψία στην σπονδυλική στήλη.

Κωδ.: 023975
Βοηθητικό Χέρι με Λαβή

 Χρήσιμο βοήθημα, για να φτάνετε αντι-
κείμενα μακριά σας.

 Έχει μήκος 50 cm, με ανατομική λαβή.
 Iδανικό για άτομα με αρθρίτιδα ή πε-

ριορισμένη κίνηση των χεριών.

Κωδ.: 021856
Βοηθητικό Χέρι με Λαβή Σκανδάλη

 Χρήσιμο βοήθημα, για να φτάνετε αντικεί-
μενα μακριά σας.

 Έχει μήκος 70 cm και μαγνήτη στην άκρη
για μεταλλικά αντικείμενα.

 Iδανικό για άτομα με αρθρίτιδα ή περιορι-
σμένη κίνηση των χεριών.
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H πλέον ασφαλής επιλογή για υψηλή ιατρική αποτελεσματικότητα. Κάθε ημέρα
τα πόδια σας απολαμβάνουν μία αίσθηση ασφάλειας με σταθερότητα πίεσης
κατά την διάρκεια της ημέρας. Είναι ιδιαίτερα ελαστικές με καλό αερισμό,
εφαρμόζουν στο πόδι πολύ άνετα και ευχάριστα. Το φυσικό χρώμα δέρματος
ταιριάζει με όλα τα ρούχα και συνδυάζεται τέλεια.

Κατασκευασμένες από: 
70% polyaramide
30% elastodine (φυσικό ελαστικό)

Απευθύνονται σε :             Άνδρες, Γυναίκες 

Επίπεδο Συμπίεσης :       CCL1  , CCL 2, CCL 3 

Χρώματα :                               

Κάτω Γόνατος: Sigvaris 503, 504, 505 
Άνω Γόνατος: Sigvaris 503, 504, 505 
Ριζομηρίου: Sigvaris 503, 504, 505 
Ριζομηρίου με ζώνη: Sigvaris 503, 504 
Καλσόν: Sigvaris 503 γυναικείο, 503 ανδρικό 
Κάλτσες Βραχίονα: Sigvaris 503 με ή χωρίς παλάμη 

Διαθέσιμα Μοντέλα:                              

Πολύ απαλές αδιαφανείς κάλτσες για άνδρες και γυναίκες με 100% βαμβακερές
ίνες κατασκευασμένες στην Ελβετία. Θεωρούνται οι καλύτερες βαμβακερές ίνες
στον κόσμο.
Με πολύ καλές ελαστικές ιδιότητες και χωρίς καθόλου χνούδι,απευθύνονται σε
όσους ενδιαφέρονται για τις φιλικές ιδιότητες του βαμβακερού στο δέρμα και για
μία πιο φυσική όψη. Με πολύ καλό αερισμό και εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση.

Κατασκευασμένες από: 
52% polyamide
34% elasthan
14% cotton

Απευθύνονται σε :             Άνδρες, Γυναίκες 

Επίπεδο Συμπίεσης :       CCL1  , CCL 2, CCL 3 

Χρώματα :                               

Κάτω Γόνατος: Sigvaris Cotton1, Cotton2 
Ριζομηρίου: Sigvaris Cotton1, Cotton2 
Ριζομηρίου με ζώνη: Sigvaris Cotton1, Cotton2 

Διαθέσιμα Μοντέλα:                              

Sigvaris Traditional

Sigvaris Cotton
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Κάλτσες και καλσόν με εξαιρετική αισθητική  με διαβαθμισμένη συμπίεση σύμ-
φωνα με τις ιατρικές απαιτήσεις. ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες που
επιθυμούν ένα ασφαλές προϊόν συμπίεσης με υψηλή ιατρική αποτελεσματικό-
τητα. Κατασκευασμένες με τις κορυφαίες προδιαγραφές που έχουν κάνει τα
προϊόντα Sigvaris συνώνυμα με την ποιότητα.

Κατασκευασμένες από: 
68% polyamide
32% elasthan

Απευθύνονται σε :             Άνδρες, Γυναίκες 

Επίπεδο Συμπίεσης :       CCL1  , CCL 2, CCL 3 

Χρώματα :                               

Κάτω Γόνατος: Sigvaris 701, 702 
Ριζομηρίου: Sigvaris 701, 702 
Ριζομηρίου με ζώνη: Sigvaris 701 
Καλσόν: Sigvaris 701, 701 εγκυμοσύνης, 702

Διαθέσιμα Μοντέλα:                              

Για σωστά αποτελέσματα προτείνουμε η μέτρηση να γίνεται πρωινές ώρες σε ξεκούραστα πόδια. Μετρήστε και τα δύο πόδια καθώς
μπορεί να υπάρχουν διαφορές λόγω πρηξίματος ή άλλης αιτίας.

Τη συνιστούν παγκοσμίως οι ιατροί χειρουργικής ειδικότητας σε περιπτώσεις
λεμφοιδήματος άνω άκρου (μετά από μαστεκτομή ή άλλη αιτία), διότι βοηθάει
στην καλή κυκλοφορία του βεβαρημένου χεριού. Πολλοί χρήστες ελαστικής κάλ-
τσας χεριού προτιμάνε την Advance λόγω της λεπτής υφής της στην ύφανση
αλλά και λόγω της σιλικόνης που εξασφαλίζει καλό κράτημα στο τελείωμα.

Κατασκευασμένες από: 
68% polyamide
32% elasthan

Απευθύνονται σε :             Άνδρες, Γυναίκες 

Επίπεδο Συμπίεσης :       CCL1  , CCL 2

Χρώματα :                               

Αdvance με παλάμη 
Αdvance χωρίς παλάμη 

Διαθέσιμα Μοντέλα:                              

Sigvaris Top Fine Select

Sigvaris Advance
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Θεραπευτικές κάλτσες VARISAN TOP διαβαθμισμένης συμπίεσης πιστοποι-
ημένες από το γερμανικό Ινστιτούτο GGG RAL σε 3 θεραπευτικές κλάσεις και
τύπους κάτω γόνατος, ριζομηρίου και monocollant και σε δύο μήκη Normal &
Short.

Υπάρχει και η δυνατότητα ειδικής κατασκευής.

Απευθύνονται σε :             Άνδρες, Γυναίκες 

Επίπεδο Συμπίεσης :       CCL1  , CCL 2, CCL 3 

Χρώματα :                               

Τοp Gab Κάτω γόνατος με ανοιχτά ή κλειστά δάχτυλα  
Τop Ριζομηρίου  με σιλικόνη ή χωρίς 
Τοp Monocollant με ανοιχτά δάχτυλα σε αριστερό ή δεξί

Διαθέσιμα Μοντέλα:                              

Θεραπευτικές κάλτσες VARISAN FASHION διαβαθμισμένης συμπίεσης πιστο-
ποιημένες από το γερμανικό Ινστιτούτο GGG RAL σε 2 θεραπευτικές κλάσεις
και τύπους κάτω γόνατος (με ή χωρίς σχέδιο ρόμβων στην class I) καλσόν και
ριζομηρίου σιλικόνης με κλειστά δάχτυλα.

Απευθύνονται σε :             Γυναίκες 

Επίπεδο Συμπίεσης :       CCL1  , CCL 2

Χρώματα :                               

Fashion Κάτω γόνατος με ρόμβους ή χωρίς   
Διαθέσιμα Μοντέλα:                              

Varisan Top

Varisan Fashion
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Oι κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης VARISAN LUI & LEI είναι κατασκευα-
σμένες από ένα ειδικό φίλτρο ύφανσης που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει
κανονικά, με μοντέρνα εμφάνιση που τις καθιστά ιδανικές και για νεαρές ηλι-
κίες. Εξωτερικά η σύνθεσή τους είναι από Lycra & multifibers και είναι κατάλ-
ληλες ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα δέρματα. Ασκούν διαρκώς ένα
ευεργετικό μασάζ το οποίο ξεκουράζει και αναζωογονεί τα ταλαιπωρημένα
πόδια μετά από πολύωρη ορθοστασία. Συνιστάται και σε άτομα που ταξι-
δεύουν συχνά και σε άτομα που έχουν την τάση εκδήλωσης κυκλοφορικών
προβλημάτων.

Απευθύνονται σε :             Άνδρες, Γυναίκες 

Επίπεδο Συμπίεσης :       14mmHg & 18mmHg 

Χρώματα :                               

Varisan Lui & Lei 14mmHg
Varisan Lui & Lei Silk 18mmHg

Διαθέσιμα Μοντέλα:                              

Μετεγχειρητικό γάντι μαστεκτομής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση λεμ-
φοιδημάτων Ι & ΙΙ κλάσης που προκαλούνται από το λεμφαδενικό καθαρισμό
της περιοχής. Yπάρχει η δυνατότητα ειδικής κατασκευής.

Απευθύνονται σε :             Άνδρες, Γυναίκες 

Επίπεδο Συμπίεσης :      CCL 2

Χρώματα :                               

Varisan Αrm Sleeve με παλάμη & τιράντα, 
με σιλικόνη ή χωρίς σιλικόνη
Varisan Αrm Sleeve καρπού χωρίς παλάμη & τιράντα

Διαθέσιμα Μοντέλα:                              

Varisan Lui & Lei

Varisan Top Γάντι Λεμφοιδήματος



Μετεγχειρητικές Αντιθρομβωτικές ΚάλτσεςΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ

78

Οι ελαστικές αντιθρομβωτικές κάλτσες είναι απαραίτητες για ασθε-
νείς μετά από χειρουργείο, αλλά και για κλινήρεις που νοσηλεύον-
ται, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της θρόμβωσης.

Διατίθενται σε κάτω γόνατος και ριζομηρίου ανάλογα με την σύ-
σταση του θεράποντα ιατρού και έχουν πάντα άσπρο χρώμα,
ώστε να φαίνεται εγκαίρως αν υπάρχουν πιθανές εκκρίσεις, ώστε
να προληφθεί εγκαίρως κάποια δυσάρεστη επιπλοκή. 

Οι αντιεμβολικές κάλτσες έχουν πάντα άνοιγμα συνήθως στα δά-
χτυλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η οπτική επαφή με τα πόδια
του ασθενή, χωρίς να απαιτείται να βγουν για να γίνει αντιληπτό
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει., όπως πχ ερυθρότητα κτλ.

Σε τί χρησιμεύουν οι Αντιθρομβωτικές Καλτσες;

Βελτιώστε την κυκλοφορία του
αίματος μετεγχειρητικά.



ΒοηθήματαΜετεγχειρητικές Αντιθρομβωτικές Κάλτσες
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THROMBO ANTIEMBOLISM ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ 

028602 

028603

Κωδικός

028604

Small Κάτω Γόνατος 

Medium Κάτω Γόνατος 

Μέγεθος

Large Κάτω Γόνατος 

Οι αντιθρομβωτικές κάλτσες με κλιμακωτή συμπίεση κατά μήκος των ποδιών, επιταχύνουν την ροή του αίματος και
ενδείκνυνται για την βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος μετεγχειρητικά, σε κατακεκλιμένους ασθενείς, σε περι-
πτώσεις ιστορικού θρομβοεμβολικής νόσου, διαταραχές πηκτικότητας και διαγνωσμένες φλεβικές παθήσεις.

με άνοιγμα κάτω από τα δάχτυλα για τον έλεγχο του ποδιού
με ταινία με επίστρωση σιλικόνης, η οποία συγκρατεί την κάλτσα 
 σε δύο τύπους Κάτω Γόνατος (συμπίεση από 18mm Hg στον αστράγαλο, σε maximum 12mm Hg στο γόνατο)  &

Ριζομηρίου (συμπίεση από 18mm Hg στον αστράγαλο, σε maximum 8mm Hg  στο μηρό) και σε πολλά μεγέθη για
κάλυψη όλων των αναγκών.

Επαναχρησιμοποιούνται, πλένονται σε ζεστό νερό.

028605 

028606

030626

024060

024061

024062

022233

024063
XL Κάτω Γόνατος 

XXL Κάτω Γόνατος 

XXXL Κάτω Γόνατος 

Small Ριζομηρίου

Medium Ριζομηρίου 

Large Ριζομηρίου 

XL Ριζομηρίου

XXL Ριζομηρίου 

PROTEX ANTIEMBOLISM ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ

032303 

032302

Κωδικός
Protex Antiembolism Kάλτσα Κάτω Γόνατος

Protex Antiembolism Κάλτσα Ριζομηρίου

Τύπος

Οι αντιεμβολικές κάλτσες Protex με σύνθεση 20% ελαστίνη και 80% πολυαμίδη (χωρίς latex)
είναι επιστημονικά μελετημένες και σχεδιασμένες για την αποφυγή των φλεβικών θρομβώ-
σεων. 
Παρέχουν κλιμακωτή συμπίεση 18-24 mm/Hg κατά μήκος των ποδιών, με την οποία επιτα-
χύνεται η ροή του αίματος και διευκολύνεται η αρτηριακή εκκένωση. Κατασκευασμένες με λω-
ρίδα σιλικόνης, εξασφαλίζουν σωστή εφαρμογή και χωρίς να συμπιέζουν το πόδι, αποτρέπουν
την αναδίπλωση. Διαθέτουν άνοιγμα δακτύλων για έλεγχο του ποδιού. Η ειδικά σχεδιασμένη
φτέρνα με ενισχυμένη πλέξη, εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή και αποτρέπει αναδιπλώσεις
κατά το βάδισμα. 
Με αντιμικροβιακή και αντιμυκητιακή δράση στα ακροδάκτυλα για την αποφυγή λοιμώξεων
και μικροοργανισμών ακόμα και έπειτα από πλύσιμο. 
Διαθέσιμες σε μεγέθη από Small εώς και XXXL. 

Κωδικός Μέγεθος
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Το μοντέλο DL2002D σχεδιάστηκε με βάση την απλότητα και την
ακρίβεια, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι ή στην κλι-
νική, για την αποτελεσματική θεραπεία του λεμφοιδήματος.
Διαθέτει ψηφιακούς ελεγκτές της πίεσης για μεγαλύτερη ακρίβεια
και 3 διαφορετικά προγράμματα συμπίεσης. 
Η συσκευή περιλαμβάνει 2 μανσέτες κάτω άκρων για ταυτό-
χρονη θεραπεία, με 4 αεροθαλάμους.

 3 προγράμματα λειτουργίας Α, B, C
 Ψηφιακός αισθητήρας πίεσης
   Ψηφιακός Χρονοδιακόπτης(10, 30, 60, 90 λεπτά)
 Ευρος Πίεσης: 10 ~ 180mmHg (±20mmHg)
 Διαστάσεις: 190 x 250 x 210mm
 Βάρος: 3Kg (η συσκευή)

Μανσέτα
Άνω Άκρων

Μανσέτα
Κάτω Άκρων

Α
ξε

σο
υά

ρ

Μανσέτα Μέσης

Κωδ.: 027436 Κωδ.: 027438 Κωδ.: 027437

DL2002D Συσκευή Πρεσσοθεραπείας
Κωδ.: 027435

3 Προγράμματα Συμπίεσης

Ενδείξεις
 Λεμφοίδημα
 Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση   
   Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια
 Μετά από τραυματισμό
 Κιρσοί
 Ισχιαλγία
 Διαστρέμματα
 Κυτταρίτιδα
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LEM Συσκευή Λεμφικού Μασάζ 2 Τμημάτων
Κωδ.: 026431

Σύστημα εναλλασόμενης συμπίεσης δύο τμημάτων, ειδικά σχεδιασμένο για
τη θεραπεία του λεμφοιδήματος.
 Η θεραπεία ξεκινά κάνοντας μαλάξεις στο πάσχων άκρο από κάτω προς
τα επάνω για την αποτελεσματική καταπολέμηση του. 
 Ρυθμιζόμενη πίεση 30 - 80 mmHg.

Μανσέτες 2 Τμημάτων

Μανσέτα 3 Τμημάτων
Άνω Άκρων

Μανσέτα 2 Τμημάτων
Άνω Άκρων

Μανσέτα 3 Τμημάτων
Κάτω Άκρων

Μανσέτα 2 Τμημάτων
Κάτω Άκρων

Κωδ.: 026436

Κωδ.: 026434

Κωδ.: 026435

Κωδ.: 026433

LEM Συσκευή Λεμφικού Μασάζ 3 Τμημάτων
Κωδ.: 026432

Σύστημα εναλλασόμενης συμπίεσης τριών τμημάτων, για καλύτερη θερα-
πευτική αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος.
 Η θεραπεία ξεκινά κάνοντας μαλάξεις στο πάσχων άκρο από κάτω προς
τα επάνω για την αποτελεσματική καταπολέμηση του. 
 Ρυθμιζόμενη πίεση 30 - 80 mmHg.

Μανσέτες 3 Τμημάτων

Συστήματα εναλλασόμενης συμπίεσης για το σπίτι, ειδικά σχεδιασμένα
για τη θεραπεία του λεμφοιδήματος.



Συμπτώματα Πρόληψη
 Δυνατό και ακανόνιστο ροχαλητό.
 Υπερβολική κόπωση και υπνηλία κατά τη διάρκεια

της ημέρας.
 Πρωινοί πονοκέφαλοι - πυρετός.
 Έλλειψη συγκέντρωσης και Απώλεια Μνήμης.
 Νυχτερινή εφίδρωση και ενούρηση.
 Ροπή σε κατάθλιψη.
 Διαταραχές της ευεξίας και Οξυθυμία

 Επίσκεψη σε εργαστήριο ύπνου για μια ολοκλη-
ρωμένη πολυσωματοκαταγραφή, διάγνωση του
προβλήματος & επιλογή της κατάλληλης θερα-
πείας.

 Επιλογή κατάλληλης συσκευής cpap, bipap για
την σωστή αντιμετώπιση των απνοιών (κατόπιν
ιατρικής γνωμάτευσης).

Σύνδρομο Άπνοιας στον Ύπνο
Ο ύπνος αποτελεί ζωτική ανάγκη και απαραίτητη προϋπό-
θεση για καλή υγεία τόσο σωματική όσο και ψυχική. Είναι
μια ιδιαίτερα ευεργετική διαδικασία κατά την οποία το
σώμα μας ξεκουράζεται και ο εγκέφαλός μας ανασυγκρο-
τείται. Η έγερση του ατόμου μετά τον ύπνο συνοδεύεται
φυσιολογικά από αίσθημα ευχαρίστησης και διάθεση για
ανάληψη δραστηριοτήτων. 
Η αλήθεια όμως για πολλούς ανθρώπους είναι τελείως
διαφορετική. Κατά την αφύπνιση υπερισχύουν η κόπωση,
η υπνηλία, ο πονοκέφαλος, η κακοδιαθεσία. 

Μια πολύ συχνή αιτία πρόκλησης των παραπάνω συμ-
πτωμάτων είναι το Σύνδρομο Απνοιών κατά τον Ύπνο.
Είναι μια αρκετά σοβαρή και συχνή διαταραχή και εμφαα-
νίζεται συνήθως μετά την ηλικία των 40 ετών. Πρόκειται
για επαναλαμβανόμενα επεισόδια διακοπής της αναπνοής
κατά τη διάρκεια του ύπνου. Έτσι καταστρέφεται η φυσιο-
λογική δομή του ύπνου. Τα απνοϊκά επεισόδια γίνονται αν-
τιληπτά από τους οικείους του, συνήθως από το/τη
σύζυγο, οι οποίοι πολλές φορές τρομάζουν με τη διακοπή
της αναπνοής και αναγκάζονται να τον ξυπνήσουν. 
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Αναπνευστικό



ΑναπνευστικόΣυσκευές CPAP - Auto CPAP
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Κωδ.: 026334
CLICK2 Υγραντήρας CPAP

Κωδ.: 026332
CPAP 20e Σταθερής Πίεσης

 Καταγραφή σε εσωτερική μνήμη για ανάλυση
και εκτύπωση των στοιχείων θεραπείας

 Αθόρυβο περίπου 30 db (Α).

Κωδ.: 024417
AQUA Υγραντήρας CPAP

Κωδ.: 023840
Somno Balance E Auto CPAP

 Καταγραφή του ημερολογίου θεραπείας σε αρχείο Excel.
 Διάκριση της κεντρικής από την αποφρακτική άπνοια.
 Καταγραφή σε κάρτα τύπου SD και στην εσωτερική μνήμη για ανά-

λυση καί εκτύπωση των στοιχείων θεραπείας με χρήση ενός κοινού
card reader και του λογισμικού Lowenstein Support.

 Λειτουργία μείωσης της πίεσης κατά την εκπνοή για μεγαλύτερη
ανακούφιση ακόμα και σε υψηλές πιέσεις.

 Η πιο αθόρυβη συσκευή μόλις 26 db (A).

 Για το CPAP 20e.

 Για το Auto CPAP Somno Balance E.

Φίλτρο CPAP Αντιμικροβιακό
(BALANCE E,20e)

Φίλτρο CPAP Σκόνης
(BALANCE E,20e)

Για δεκαετίες η Lowenstein αναπτύσσει αξιόπιστες συσκευές
εξειδικευμένης τεχνολογίας για την θεραπεία του συνδρόμου
άπνοιας. Η τεχνολογία τους επικεντρώνεται στην ασφάλεια, την

επιτυχημενη αντιμετώπιση και την ευκολία στην χρήση. Όλες οι
συσκευές C-pap και Auto-cpap έχουν δύο χρόνια εγγύση και συ-
νοδεύονται απο πρακτική τσάντα μεταφοράς.

Συσκευές CPap - AutoCPAP της Lowenstein.
Σωστές λύσεις για κάθε ασθενή.

Α
Ν

ΤΑ
ΛΛ

Α
Κ

ΤΙ
Κ

Α Σωλήνας Κύκλωμα για CPAP

Κωδ.: 024950 Κωδ.: 026335 Κωδ.: 020879
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Λειτουργία ράμπας: (softSTART), Αυτ. Εκκίνησης/Τερματισμού
(auto START-STOP).
Επίπεδο θορύβου: 26,5 db(A).

 Μεγάλη έγχρωμη οθόνη.
 Νέα βελτιωμένη λειτουργία μείωσης της πίεσης κατά την εκ-

πνοή softPAP 3.
 Απεικόνιση των δεδομένων θεραπείας 14 ημερών σε Υψηλή

Ανάλυση και εκτενή δεδομένα 365 ημερών στην Κάρτα SD. 
 Θερμαινόμενος Υγραντήρας prismaAQUA (προαιρετικά).

Κωδ.: 029080
PRISMA 20A AUTO CPAP

Φίλτρο PRISMA Λευκό για BI-PAP
Κοινό για όλες τις συσκευές Prisma

Συσκευασία 12 τεμ.

Φίλτρο PRISMA Μαύρο για BI-PAP
Κοινό για όλες τις συσκευές Prisma

Συσκευασία 2 τεμ.

Α
Ν

ΤΑ
ΛΛ

Α
Κ

ΤΙ
Κ

Α

Κωδ.: 029078 Κωδ.: 029077

Κωδ.: 029079
PRISMA AQUA ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ CPAP, BI-PAP

Υγραντήρας για όλα τα PRISMA της Lowenstein

Η νέα σειρά Prisma του οίκου Lowenstein διαθέτει νέες κλινικές τεχνολογίες
και προσφέρει εύκολη πλοήγηση μέσω της οθόνης αφής.

Κοιμηθείτε
ήσυχα



Αναπνευστικό

Κωδ.: 032430
Cpap Sefam Dreamstar Auto

Η μονάδα DreamStar Auto C-PAP λειτουργεί είτε συνεχώς, είτε αυτόματα και
προλαμβάνει την υπνική άπνοια ρυθμίζοντας την πίεση ανάλογα με τις ανάγ-
κες του ασθενή.

Κωδ.: 032459
Υγραντήρας Bipap/Cpap Sefam Dreamstar

 Εγγύηση 3 χρόνια
 Αθόρυβη Λειτουργία ~26dB
 Καταγραφή Δεδομένων θεραπείας 365 ημερών στη συσκευή

και 45 ημερών στην κάρτα εξαγωγής
 I-Ramp Νέα καινοτόμα λειτουργία ράμπας, ανιχνεύει εάν 

ο ασθενής κοιμάται πριν το προκαθορισμένο χρόνο ράμπας
και ξεκινά άμεσα τη θεραπεία

 Auto Calibration Ειδική λειτουργία αυτόματης 
βαθμονόμησης που διασφαλίζει ότι η προγραμματισμένη
πίεση παραδίδεται με απόλυτη ακρίβεια στον ασθενή, 
η οποία την καθιστά συμβατή με οποιοδήποτε συνδυασμό
μάσκας και κυκλώματος 22mm ή 15mm

 Τεχνολογία ελέγχου θερμοκρασίας υγραντήρα Καινοτόμο
σύστημα ελέγχου διαφοράς θερμοκρασίας υγραντήρα και
περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την εξάλειψη του φαινομένου
της υγροποίησης στο κύκλωμα σωλήνα

 Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής μπαταρίας για χρήση
εκτός δικτύου (Προαιρετικό)

 Δυνατότητα σύνδεσης με Sefam Connect για εκτύπωση 
δεδομένων και αλλαγή ρυθμίσεων απομακρυσμένα!!!

Προσαρμόζεται στις συσκευές: Bipap S Dreamstar
Duo και Auto Cpap Dreamstar
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Φίλτρο Εξωτερικό Μαύρο
Κοινό για όλες τις συσκευές Cpap

Dream Star.

Α
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ΤΙ
Κ

Α

Κωδ.: 032875

Συσκευές CPAP - Auto CPAP



Κωδ.: 027588
Morfeus CPAP Σταθερής Πίεσης

Κωδ.: 027589
Morfeus CPAP Soft Σταθερής Πίεσης

 Ενσωματωμένος υγραντήρας.
 Λειτουργία Ράμπας (0-60min).
 Καταγραφή θεραπείας σε κάρτα Micro-SD.
 Με λειτουργία μείωσης της πίεσης κατά την Εκπνοή

(EPS) σε τρία επίπεδα.
 Μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2.8’’.
 Εμφάνιση απνοιών στην οθόνη.
 Λειτουργία σωστής εφαρμογής μάσκας.

 Ενσωματωμένος υγραντήρας.
 Λειτουργία Ράμπας (0-60min).
 Καταγραφή θεραπείας σε κάρτα Micro-SD.
 Λειτουργία σωστής εφαρμογής μάσκας.

Συσκευές CPAP - Auto CPAPΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ
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• Εγγύηση: 2 έτη.
• Λειτουργία Ράμπας (0-60min).
• Αθόρυβη λειτουργία περίπου 30 db(A).
• Λειτουργία αυτόματης εκκίνησης και τερματισμού.
• Ενσωματωμένο Υγραντήρα.

• Καταγραφή θεραπείας σε κάρτα Micro-SD.
• Συναγερμό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
• Συναγερμό διαρροής.
• Λογισμικό ανάλυσης και εκτύπωσης στα Ελληνικά.
• Πρακτική τσάντα μεταφοράς & αποθήκευσης.

Όλες οι συσκευές CPAP Morfeus διαθέτουν:

Φίλτρο CPAP Morfeus

Α
Ν

ΤΑ
ΛΛ

Α
Κ

ΤΙ
Κ

Α Σωλήνας Κύκλωμα για CPAP

Κωδ.: 027169 Κωδ.: 026310



Κωδ.: 027291
Morfeus Auto CPAP 

Κωδ.: 027587
Morfeus Auto CPAP II

 Ενσωματωμένος υγραντήρας.
 Λειτουργία Ράμπας (0-60min).
 Καταγραφή θεραπείας σε κάρτα Micro-SD.
 Με λειτουργία μείωσης της πίεσης κατά την Εκπνοή

(EPS) σε τρία επίπεδα.
 Εμφάνιση απνοιών στην οθόνη.
 Λειτουργία σωστής εφαρμογής μάσκας.

 Ενσωματωμένος υγραντήρας.
 Λειτουργία Ράμπας (0-60min).
 Καταγραφή θεραπείας σε κάρτα Micro-SD.
 Με λειτουργία μείωσης της πίεσης κατά την Εκπνοή

(EPS) σε τρία επίπεδα.
 Μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2.8’’.
 Εμφάνιση απνοιών στην οθόνη.
 Λειτουργία σωστής εφαρμογής μάσκας.

ΑναπνευστικόΣυσκευές CPAP - Auto CPAP
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• Εγγύηση: 2 έτη.
• Πρακτική τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς.
• Δυνατότητα προσθήκης εξωτερικού θερμαινόμενου

υγραντήρα.

• Εκτενής ανάλυση των δεδομένων θεραπείας στον Η/Υ
με χρήση του Lowenstein Support.

Όλες οι συσκευές BiPAP της Lowenstein διαθέτουν:

Κωδ.: 029075
BILEVEL PRISMA 25ST BI-PAP

Εύρος: IPAP 4 – 25 hPa.
Λειτουργίες Ράμπας: (softSTART), Αυτόματης Εκκίνησης/Τερματισμού (auto
START-STOP).
Επίπεδο θορύβου: 26,5 db(A).

 Μεγάλη έγχρωμή oθόνη aφής.
 Nέας τεχνολογίας (FOT) διαχωρισμού Κεντρικών και Αποφρακτι-

κών Απνοιών.
 Νέα αυτόματη συχνότητα backup PRIO S+ και δυνατότητα προ-

καθορισμένων συχνοτήτων.
 Νέοι παραμετροποιήσιμοι σκοποί θεραπείας (Scope): OSAS,

HYPOV, OVERLAP.
 Απεικόνιση δεδομένων θεραπείας 14 ημερών σε Υψηλή Ανάλυση

και εκτενή δεδομένα 365 ημερών στην Κάρτα SD.
 Λειτουργία TriPAP (προαιρετικά).
 Αυτόματα Trigger (προαιρετικά).
 Θερμαινόμενος Υγραντήρας prismaAQUA (προαιρετικά).

Φίλτρο PRISMA Λευκό για BI-PAP
Κοινό για όλες τις συσκευές Prisma

Συσκευασία 12 τεμ.

Φίλτρο PRISMA Μαύρο για BI-PAP
Κοινό για όλες τις συσκευές Prisma

Συσκευασία 2 τεμ.

Α
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ΛΛ

Α
Κ

ΤΙ
Κ

Α

Κωδ.: 029078 Κωδ.: 029077

Κωδ.: 029074
BILEVEL PRISMA 25S BI-PAP

Εύρος: IPAP 4 – 25 hPa.
Λειτουργίες Ράμπας: (soft START), Αυτόματης Εκκίνησης/Τερμα-
τισμού (auto START-STOP).
Επίπεδο θορύβου: 26,5 db(A).

 Μεγάλη έγχρωμη oθόνη αφής.
 Nέας τεχνολογίας (FOT) διαχωρισμού Κεντρικών και Αποφρα-

κτικών Απνοιών.
 Απεικόνιση δεδομένων θεραπείας 14 ημερών σε Υψηλή Ανά-

λυση και εκτενή δεδομένα 365 ημερών στην Κάρτα SD.
 Λειτουργία TriPAP (προαιρετικά).
 Αυτόματα Trigger (προαιρετικά).
 Θερμαινόμενος Υγραντήρας prismaAQUA (προαιρετικά).

Κωδ.: 029079
Υγραντήρας Bipap/Cpap PRISMA AQUA

Κοινό για όλες τις συσκευές Prisma
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Κωδ.: 032459
Υγραντήρας Bipap/Cpap Sefam Dreamstar

Προσαρμόζεται στις συσκευές: SEFAM S Dreamstar
Duo και Auto Cpap Dreamstar

Κωδ.: 032431
SEFAM S Dreamstar Duo

Κωδ.: 032751
SEFAM Bilevel ST Dreamstar Duo

Η συσκευή SEFAM S Dreamstar Duo είναι σχεδιασμένη για την μεγι-
στοποίηση της άνεσης και συμμόρφωσης του ασθενή με την θερα-
πεία. Οι τεχνολογικές καινοτομίες βοηθούν στην εύκολη προσαρμογή
και παρακολούθηση της θεραπείας.

Το SEFAM Bilevel ST Dreamstar Duo είναι η επιτομή των αναπνευστι-
κών συσκευών Bilevel. Είναι σχεδιασμένα για να βοηθούν τους θερά-
ποντες ιατρούς να επιτύχουν αποτελεσματικότερη θεραπεία και την
μέγιστη συμβατότητα μεταξύ ασθενούς και συσκευής.

Διαστάσεις: 20 x 23 x 12cm

Καταγραφή Δεδομένων στη συσκευή 365 ημερών πλήρους στοιχείων
Καταγραφή Δεδομένων στην κάρτα εξαγωγής 45 τελευταίων ημερών

Όλες οι συσκευές BiPAP της SEFAM διαθέτουν:
• Εγγύηση: 3 έτη.
• Πρακτική τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς.
• Δυνατότητα προσθήκης εξωτερικού θερμαινόμενου

υγραντήρα.
• Εκτενής ανάλυση των δεδομένων θεραπείας στον

Η/Υ με χρήση του Sefam Support.
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• Εγγύηση: 2 έτη.
• Λειτουργία Ράμπας (0-45min).
• Αθόρυβη λειτουργία περίπου 30 db(A).
• Μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2,8".
• Απεικόνιση των δεδομένων θεραπείας αριθμητικά & με ρα-

βδοδιάγραμμα πίεσης.

• Καταγραφή θεραπείας σε κάρτα Micro-SD.
• Συναγερμό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
• Συναγερμό διαρροής.
• Συναγερμός διακοπής αναπνοής.
• Πρακτική τσάντα μεταφοράς & αποθήκευσης.

 Λειτουργίες: CPAP, ΒI PAP S
 Εύρος IPAP: 4-20cmH2O.
 Εύρος EPAP: 4-20cmH2O.
 Εμφάνιση Δεδομένων στην Οθόνη:

IPAP, EPAP, Vt, Vleak, BR.

 Λειτουργίες: CPAP, BIPAP S, ΒI PAP S/T
 Εύρος IPAP: 4-25cmH2O.
 Εύρος EPAP: 4-20cmH2O.
 Εμφάνιση Δεδομένων στην Οθόνη:

IPAP, EPAP, Vt, Vleak, I:E Ratio, BR, MV.

Κωδ.: 026977
ΒI PAP Ventus 20S

Κωδ.: 026999
Υγραντήρας Ventus Hydor

Κωδ.: 027027
ΒI PAP Ventus 25 S/Τ

 Για τα ΒI PAP Ventus.
 6 Eπίπεδα θέρμανσης.

Φίλτρο BiPAP Αντιβακτηριακό
(Ventus)

Φίλτρο BiPAP Σκόνης
(Ventus)

Α
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Α Σωλήνας Κύκλωμα για CPAP

Κωδ.: 027169 Κωδ.: 027168 Κωδ.: 026310

Όλες οι συσκευές BiPAP Ventus διαθέτουν:
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ΑναπνευστικόΑναπνευστήρες

Οι αναπνευστήρες Lowenstein διαθέτουν:
• Απ’ ευθείας παρακολούθηση και απεικόνιση της θερα-

πείας στην οθόνη της συσκευής με αριθμητικές παρα-
μέτρους και γραφήματα.

• Οπτικοακουστικές ενδείξεις (συναγερμοί) σχετικά με
την κατάσταση αερισμού του ασθενούς & ιστορικών
συναγερμών.

• Εκτενής ανάλυση των δεδομένων θεραπείας στον Η/Υ.

• Ξεχωριστές ρυθμίσεις των “triggers” για την εισπνοή και
την εκπνοή.

• Με πρακτική τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς.
• Με δυνατότητα προσθήκης εξωτερικού θερμαινόμενου

υγραντήρα (Κωδ.: 024417).
• Mε δυνατότητα προσθήκεης εξωτερικής μπαταρίας.
• Αθόρυβη λειτουργία.

Κωδ.: 026327

Αναπνευστήρας Όγκου - Πίεσης (Tραχειοστομίας) Lowenstein VENTIlogic LS
(συμπεριλαμβάνεται μονό & διπλό κύκλωμα & αισθητήρας οξυγόνου)

 Λειτουργίες Θεραπείας μη επεμβατικού αερισμού:
CPAP, S, Sx, Sxx, St, T, TA.

 Λειτουργίες Θεραπείας επεμβατικού αερισμού: PSV
(S Mode), PCV (T Mode), aPCV, VCV, aVCV &
SIMV

 Διαθέτει εσωτερική μπαταρία διάρκειας 4 ωρών.
 LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver): Μονα-

δική λειτουργία για την πρόκληση του βήχα ιδι-
αίτερα χρήσιμη σε ασθενείς που πάσχουν από
νευρομυϊκές ασθένειες.

 Λειτουργίες Θεραπείας μη επεμβατικού αερισμού:
CPAP, S, ST, T, TA.

 Λειτουργίες Θεραπείας επεμβατικού αερισμού: PSV
(S Mode), PCV (T Mode), aPCV & SIMV.

 Διαθέτει εσωτερική μπαταρία διάρκειας 4
ωρών.

 LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver): Μονα-
δική λειτουργία για την πρόκληση του βήχα ιδι-
αίτερα χρήσιμη σε ασθενείς που πάσχουν από
νευρομυϊκές ασθένειες.

Κωδ.: 027143

Αναπνευστήρας Όγκου - Πίεσης 
(Tραχειοστομίας) Lowenstein VENTIlogic Plus με μονό κύκλωμα
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Κωδ.: 026350
LOWENSTEIN NP 15 Μυτάκια Σιλικόνης

 Μικρή, διακριτική και με ιδανική εφαρμογή.
 ONE SIZE: Τα ρινικά μαξιλαράκια από μαλακή σιλικόνη σε 3

διαφορετικά μεγέθη περιλαμβάνονται στην συσκευασία.

Κωδ.: C-026336

LOWENSTEIN Joyce One
Μάσκα Σιλικόνης One - Size

 ONE SIZE μάσκα για CPAP από την LOWENSTEIN.
Διαθέσιμη σε ρινική και στοματορινική.

• Oι πιο αθόρυβες μάσκες.
• Με ενσωματωμένη υποδοχή για παροχή οξυγόνου.
• Με την επιτυχημένη τεχνολογία “joystick” για ελευθερία κινήσεων χωρίς διαρροές.

Κωδ.: C-026346
LOWENSTEIN Joyce Full Face Plus Μάσκα Σιλικόνης

 Με ειδικό στήριγμα για το
σαγόνι.

Κωδ.: C-0807421
LOWENSTEIN JOYCE Μάσκα Σιλικό-

 Προσαρμοζόμενο στήριγμα μετώπου,
ευρύ μαξιλαράκι.

Κωδ.: 026342 (Small)

Κωδ.: 026343 (Μedium)

Ρινική

Κωδ.: 026344 (Large)

Κωδ.: 026345 (XLarge)

Small

Medium
026991
026992

Κωδικός Διάσταση

Large026993
XLarge026994

Κωδ.: 026336
Ρινική

Κωδ.: 027590
Στοματορινική
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Κωδ.: C-026970
LOWENSTEIN Joyce Easy Μάσκα Μεταξωτής Σιλικόνης

 Τεχνολογία Silk Tec της WEINMANN με την απαλή αίσθηση μεταξιού για τα μαξιλα-
ράκια μετώπου και μύτης.

 Με νέο σύστημα εύκολης ρύθμισης για το μαξιλαράκι μετώπου, 6 διαφορετικών θέ-
σεων για ακόμα καλύτερη εφαρμογή.

Κωδ.: C-023843
LOWENSTEIN Joyce Gel Μάσκα Gel

 Με απαλά Gel μαξιλαράκια τόσο για τη μύτη όσο και για το
μέτωπο.

 Ο ειδικός σχεδιασμός του Gel δεν επιτρέπει την διαρροή του
ακόμα και αν τρυπήσει το εξωτερικό περίβλημα σιλικόνης.

• Εύκολες στην εφαρμογή.
• Πλήρως αποσυναρμολογήσιμες για εύκολο καθαρισμό και με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών.
• Ανατομικά σχεδιασμένες, φιλικές προς το δέρμα.

Κωδ.: 026965 (Small)

Κωδ.: 026966 (Μedium)

Ρινική

Κωδ.: 026967 (Large)

Κωδ.: 026968 (Small)

Κωδ.: 026969 (Μedium)

Στοματορινική

Κωδ.: 026970 (Large)

Κωδ.: 023843 (Small)

Κωδ.: 026337 (Μedium)

Ρινική

Κωδ.: 026338 (Large)

Κωδ.: 026339 (Small)

Κωδ.: 026340 (Μedium)

Στοματορινική

Κωδ.: 026341 (Large)

Κωδ.: 026988 (Small)

Κωδ.: 026989 (Μedium)

Ρινική

Κωδ.: 026990 (Large)

Κωδ.: 026995 (Small)

Κωδ.: 026996 (Μedium)

Στοματορινική

Κωδ.: 026997 (Large)

Κωδ.: C-026988
LOWENSTEIN Joyce Silk Gel Μάσκα Μεταξωτή με

 Αξεπέραστη αίσθηση απαλότητας χάρη στην μεταξωτή υφή
στα μαξιλάρια τόσο στη μύτη όσο και στο μέτωπο.
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 Διαθέτει αθόρυβη λειτουργία.
 Παρέχει ελευθερία κινήσεων χωρίς διαρροές.
 Είναι ανατομική & φιλική προς το δέρμα.

Κωδ.: 028984

SEFAM Breeze Ρινική μάσκα σιλικόνης
(με μαξιλαράκια One Size)

 Διαθέτει αθόρυβη λειτουργία.

 Παρέχει ελευθερία κινήσεων χωρίς διαρροές.

 Είναι ανατομική & φιλική προς το δέρμα.

 Μικρή, διακριτική και με ιδανική εφαρμογή

 ONE SIZE: Τα ρινικά μαξιλαράκια από μαλακή σιλικόνη σε 3 δια φο ρετικά μεγέθη
περιλαμβάνονται στην συσκευασία.

Κωδ.: 028978 (Small)

Κωδ.: 028979 (Μedium)

Ρινική

Κωδ.: 028980 (Large)

Κωδ.: 028981 (Small)

Κωδ.: 028982 (Μedium)

Στοματορινική

Κωδ.: 028983 (Large)



ΑναπνευστικόΜάσκες Θεραπείας

95

 Διαθέτει αθόρυβη λειτουργία.
 Παρέχει ελευθερία κινήσεων χωρίς διαρροές.
 Είναι ανατομική & φιλική προς το δέρμα.

Κωδ.: 029952
FITLIFE Ολοπρόσωπη Μάσκα

Κωδ.: 026482
Total Face Mask

Στοματορινική μάσκα σιλικόνης Breeze

H πρώτη επιλογή για απόλυτη άνεση κατά την οικιακή
χρήση. Η Fit life και η Total Face ελαχιστοποιoύν και  εξα-
λείφουν την δυσφορία καθώς "σφραγίζουν" γύρω από την
περίμετρο του προσώπου. Εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα
ασθενών με μόνο δύο μεγέθη Small & Large. Bοηθούν
στη μείωση ασθήματος κλειστοφοβίας των ασθενών.

Small

Medium
028981
028982

Κωδικός Διάσταση

Large028983
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Οξυγονοθεραπεία

Κωδ.: 023865
Συμπυκνωτής Οξυγόνου Irene 5 lt

 Μεγάλη ψηφιακή οθόνη με καταγραφή του συνολικού χρόνου λειτουργίας
καθώς και του τρέχοντος χρόνου από την τελευταία έναρξη λειτουργίας.

 Δυνατότητα προγραμματισμού αυτομάτου σβησίματος έως και μετά από
24 ώρες.

 Έξυπνο κύκλωμα αυτοδιάγνωσης με οπτικοακουστικές ενδείξεις & παράλ-
ληλη επισήμανση του προβλήματος στην ψηφιακή οθόνη.

 Έξυπνο κύκλωμα ελέγχου κατανάλωσης το οποίο επιτρέπει έως και 20%
οικονομία στο ρεύμα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
 Ροή από 1 έως 5 lt/min.
 Κατανάλωση: 350 Watt.
 Συγκέντρωση οξυγόνου: 93 ± 3%.
 Βάρος: 21 Κιλά.

 Διαστάσεις: (ΠxΒxΥ) 39cm x
33,7cm x 62cm.

 Πιστοποιητικά: CE,ISO13485.
 Επίπεδο θορύβου: 37db.

Οι συμπυκνωτές και οι φιάλες οξυγόνου διατίθενται προς
ενοικίαση με τον μήνα κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης.

Κωδ.: 030806
Συμπυκνωτής Οξυγόνου Irene 10 lt

 Μεγάλη ψηφιακή οθόνη με καταγραφή του συνολικού χρόνου λειτουργίας
καθώς και του τρέχοντος χρόνου από την τελευταία έναρξη λειτουργίας.

 Δυνατότητα προγραμματισμού αυτομάτου σβησίματος έως και μετά από 24
ώρες.

 Έξυπνο κύκλωμα αυτοδιάγνωσης με οπτικοακουστικές ενδείξεις & παράλ-
ληλη επισήμανση του προβλήματος στην ψηφιακή οθόνη.

 Μεγάλων διαστάσεων κομπρεσέρ με κυλίνδρισμα 30% μεγαλύτερο απο τον
ανταγωνισμό μαζί με τα άριστης ποιότητας δαχτυλίδια εμβόλου Saint Gobain

 Συνοδεύεται από φλογοπαγίδα η οποία προφυλάσει από την εξάπλωση φω-
τιάς σε περίπτωση καπνίσματος.

 Προηγμένο σύστημα καθαρότητας ΑOS (Advance Oxygen Sensor)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
 Ροή από 1 έως 10 lt/min.
 Κατανάλωση: 480 Watt.
 Συγκέντρωση οξυγόνου: 93 ± 3%.
 Βάρος: 32 Κιλά.

 Διαστάσεις: (ΠxΒxΥ) 39cm x
33,7cm x 62cm.

 Πιστοποιητικά: CE,ISO13485.
 Επίπεδο θορύβου: 51db.
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Κωδ.: 021966
Φορητός συμπυκνωτής FREESTYLE

 Ροή οξυγόνου 1- 3 lt/min.
 Διαστάσεις: 21,8 cm υψος x 15,5 cm πλάτος x 9,1 cm βάθος.
 Βάρος: 2kg και η προαιρετική ζώνη μεταφοράς AirBelt μόλις 800gr.
 Τροφοδοσία: Εναλ/μενο 100 - 240 V, Συνεχές 12 - 16 V.
 Διάρκεια Μπαταρίας: Στα 3 λίτρα/λεπτό - 2 ώρες, στα 2 λίτρα/λεπτό - 2.5ώρες, στο

1 λίτρο/λεπτό - 3,5 ώρες. Σε συνδυασμό με την AirBelt: 3 λίτρα/ λεπτό - 5 ώρες, 2
λίτρα/λεπτό - 6 ώρες, 1 λίτρο/λεπτό - 10 ώρες.

 Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας: 3,5 ώρες και 3 ώρες για την AirBelt.
 Χρόνος προθέρμανσης: 2 λεπτά.
 Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Περίπου 300 επαναφορτίσεις, μετά πέφτει στο 80% της

διάρκειας.
 Οπτικοακουστικές ενδείξεις: Εκκίνηση, Ροή, Κατάσταση Μπαταρίας - Πράσινο Λαμ-

πάκι, Αποσύνδεση σωλήνα, Σφάλμα συστήματος, Σφάλμα Πίεσης - Κόκκινο Λαμ-
πάκι, Ανάγκη Επισκευής - Κίτρινο Λαμπάκι. Ηχητικό σήμα: Κάτω από 55 Db(A).

 Θερμοκρασία Λειτουργίας: 5οC εώς 40οC.
 Θερμοκρασία Αποθήκευσης: - 20οC εώς 60οC.

Κωδ.: 027006
Εφεδρική ζώνη - μπαταρία (Air Belt)

Κωδ.: 032160
Συμπυκνωτής Οξυγόνου Thorax 5lt

Ο εργονομικός σχεδιασμός του Thorax 5 καταλαμβάνει λιγότερο
χώρο και διαθέτει προηγμένο Σύστημα Καθαρότητας Οξυγόνου
A.O.S. (Advance Oxygen Sensor).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
 Ροή : 0-5 lt/min
 Συναγερμός καθαρότητας, με απόλυτη συμβατότητα με το Ευρω-

παϊκό Πρότυπο Συμπύκνωσης
 Διαστάσεις : 39x23x60cm
 Βάρος : 14,2 kgr
 Επίπεδο Θορύβου : 45 dB(A)
 Κατανάλωση : 300 Watt
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Κωδ.: 030745
Σταθερό Δοχείο Μεταφοράς Υγρού Οξυγόνου 37Lt

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι ως  βασική πηγή
οξυγονοθεραπείας.

Πλεονεκτήματα Υγρού Οξυγόνου:
 Εντελώς αθόρυβη λειτουργία, δεν εκλύει θερμότητα 
 Δεν χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια 
 Πολύ υψηλή καθαρότητα οξυγόνου (99.99%) που βελτιώνει την κλι-

νική εικόνα των ασθενών
 Δυνατότητα πολύ υψηλών ροών, ακόμα και πάνω από 15

λίτρα/λεπτό 
 Ελαφρύ φορητό δοχείο με μεγάλη αυτονομία που βοηθά στον

ενεργό τρόπο ζωής 
 Κάλυψη κόστους από τον ΕΟΠΥΥ 

Τί είναι το Υγρό Οξυγόνο;

Το Υγρό Οξυγόνο είναι οξυγόνο σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία -183° C  το οποίο βρίσκεται σε υγρή κατάσταση
και έχει πολύ υψηλή καθαρότητα(99,99%).

Κάθε λίτρο υγρού οξυγόνου, όταν εξαερώνεται, αντιστοιχεί σε 854 λίτρα αερίου οξυγόνου.

Όπως φαντάζεστε η  οξυγονοθεραπεία με υγρό οξυγόνο είναι ίσως η καλύτερη λύση οξυγονοθεραπείας στο
σπίτι.

R Εντελώς αθόρυβη λειτουργία, δεν εκλύει θερμότητα 

R Δεν καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα.  

R Πολύ υψηλή καθαρότητα οξυγόνου (99.99%) που βελτιώνει την κλινική εικόνα των ασθενών 

R Δυνατότητα πολύ υψηλών ροών, ακόμα και πάνω από 15 λίτρα/λεπτό 

R To σύστημα αποτελείται από το ελαφρύ φορητό δοχείο 1,25lt με μεγάλη αυτονομία που βοηθά στον ενεργό τρόπο
ζωής και την σταθερή φιάλη 37lt  που η επαναπλήρωση της γίνεται αραιά σε σχέση με μια κοινή φιάλη.

R Κάλυψη κόστους από τον ΕΟΠΥΥ 

Πλεονεκτήματα Υγρού Οξυγόνου



Το αποσπώμενο φορητό δοχείο υγρού οξυγόνου του Freelox είναι
χωρητικότητας 1,25 lt υγρού (1024lt αερίου) και έχει αυτονομία περί-
που 6 ωρών. Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι γεμίζεται εντός
δευτερολέπτων από τον ίδιο το χρήστη στο σπίτι επιτρέποντας έτσι
μετακινήσεις μεγάλης διάρκειας. Ενδείκνυται για περιπατητικούς
ασθενείς που δεν θέλουν να στερηθούν τις ανέσεις τις καθημερινής
τους ζωής.

Επιτρέπει μετακινήσεις μεγάλης διάρκειας

Πόση ώρα διαρκεί η φιάλη μου για χρήση 12 ώρες το 24ωρο;

Χω
ρη

τι
κό

τη
τα

Φ
ιά

λη
ς

1 lit/λεπτό
1.5 lit/λεπτό
2 lit/λεπτό
2.5 lit/λεπτό
3 lit/λεπτό
4 lit/λεπτό
5 lit/λεπτό
6 lit/λεπτό

30 ημέρες

20 ημέρες

14 ημέρες

12 ημέρες

10 ημέρες

6 ημέρες

5 ημέρες

2 ημέρες

11 ώρες

8 ώρες 15 λεπτά

6 ώρες 30 λεπτά

5 ώρες 30 λεπτά

4 ώρες 30 λεπτά

3 ώρες 30 λεπτά

3 ώρες

2 ώρες 30 λεπτά

Ροή Δοχείο 37lt υγρού
οξυγόνου

Φορητό Δοχείο 1.25lt
υγρού οξυγόνου

Αναπνευστικό
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Οξυγονοθεραπεία

Πότε είναι αναγκαία η χορήγηση οξυγόνου;

• Αναπνευστικές παθήσεις οξείες και χρόνιες (ΧΑΠ,
αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονική εμβολή,
καρκίνος του πνεύμονα).

• Καρδιολογικά νοσήματα (οξύ έμφραγμα του μυο-
καρδίου, καρδιογενές σοκ, καρδιακή ανεπάρκεια).

• Νευρολογικές παθήσεις (αναισθησία, τραύμα κε-
φαλής).

• Καταπληξία (σοκ) οποιασδήποτε αιτιολογίας.
• Μετεγχειρητικές επιπλοκές.
• Υπερκαταβολισμός (εγκαύματα, πολυτραυματι-

σμοί, βαριές λοιμώξεις).
• Πνιγμός, δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα,

νόσος των δυτών.

Οι συμπυκνωτές και οι φιάλες οξυγόνου διατίθενται προς
ενοικίαση με τον μήνα κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης.

Κωδ.: 030748
Φορητό Δοχείο Μεταφοράς Υγρού Οξυγόνου 1,25Lt



ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
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Κωδ.: 28104
Aphrodite Ροόμετρο για Ιατρικά Οξυγόνα

Τύπου Click. Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση.
Aπαραίτητο το κλείστρο-στρόφιγγα 25Ε. Μπορεί να
τοποθετηθεί υγραντήρας Poseidon (προαιρετικά). 

Ρύθμιση ροής:
0,5-1-1,5-2-3-4-5-6-8-10-15lt

Κωδ.: 28450
Poseidon Υγραντήρας Ροόμετρων

Ειδικά σχεδιασμένος για χρήση με
φιάλες ιατρικού οξυγόνου.
Διαθέτει ασφαλιστική βαλβίδα.

Φιάλη οξυγόνου γεμάτη, χαλύβδινη με κλείστρο-στρόφιγγα 25Ε 200bar.

Φιάλη αλουμινίου οξυγόνου με κλείστρο στρόφιγγα

Κωδ.: C-027008
Σετ Οξυγονοθεραπείας

Έτοιμα προς χρήση σετ οξυγονοθερα-
πείας με αυτόματο κλείστρο - ρυθμιστή
Combilite και φιάλη αλουμινίου.

Κωδ.: 027007
Καρότσι Μεταφοράς Φιαλών

 Για την εύκολη μεταφορά φιαλών
οξυγόνου έως 10 λίτρων.

 Διάμετρος Δακτυλιδιού: 16 cm.

1,5lt

2lt
027008
026835

Κωδικός ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

3lt027009
5lt027010

2lt

3lt
026836
023367

Κωδικός ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

5lt023368

46cm

59cm

ΥΨΟΣ

63cm

3.71kgr

5kgr

ΒΑΡΟΣ

9.2kgr

10lt

16lt
026845
026740

Κωδικός ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
110cm

110cm

ΥΨΟΣ
27kgr

27kgr

ΒΑΡΟΣ

Πόση ώρα διαρκεί η φιάλη μου;

1 ltr/min 2 ltr/min 3 ltr/min 4 ltr/min 5 ltr/min
2 ltr 6h 40min 3h 20min 2h 1h 40min 1h 20min

3 ltr 10h 5h 3h 20min 2h 30min 2h

5 ltr 16h 40min 8h 20min 5h 30 min 4h 3h 20min

Ροή Οξυγόνου

Χω
ρη

τι
κό

τη
τα

Φ
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λη
ς

Αυτό το γράφημα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως οδηγός. Οι παραπάνω χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και αφορούν φιά-
λες με πίεση 200 bar με κλείστρο και ρυθμιστή, σε συνεχόμενη ροή. Οι χρόνοι σας μπορεί να διαφέρουν.
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Κωδ.: 025248
Γυαλάκια χορήγησης οξυγόνου

Ρινικά γυαλάκια χορήγησης οξυγόνου
ενηλίκων, με εξαιρετικά εύκαμπτα,
στρογγυλεμένα, μαλακά άκρα για

Κωδ.: 021004
Μάσκα Οξυγόνου Ενηλίκων

Μιας χρήσεως, latex-free, μάσκες οξυ-
γόνου με σωλήνα και επιρίνιο έλασμα
για τη βέλτιστη σταθεροποίηση  στον
ασθενή. Με σωλήνα 2,10m. 

Κωδ.: 027013
Μάσκα Οξυγόνου Παιδική

Μιας χρήσεως, latex-free, μάσκες οξυ-
γόνου με σωλήνα και επιρίνιο έλασμα
για τη βέλτιστη σταθεροποίηση  στον
ασθενή. Με σωλήνα 2,10m. 

Μάσκα Οξυγόνου-Τραχειοστομίας

Η μάσκα τραχειοστομίας Hudson χρησιμοποι-
είται για την σύνδεση του ασθενή με αναπνευ-
στικό σύστημα. Η μάσκα προτιμάται στις
περιπτώσεις που ο τραχειοσωλήνας δεν έχει
υποδοχή, στην οποία να μπορεί να συνδεθεί
κάποιο άλλο εξάρτημα όπως ο καθετήρας
mount.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

3ΜΕΤΡΩΝ

4ΜΕΤΡΩΝ
025250 
031914 

Κωδικός ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

7ΜΕΤΡΩΝ025251 

Κωδ.: 020077 
Υδατοπαγίδα οξυγόνου 

Υδατοπαγίδα για οξυγονοθεραπεία του
οίκου Salter Labs.

Κωδ.: 027012  
Συνδετικό οξυγόνου 

Συνδετικό για σωλήνα οξυγόνου ρακόρ
με δύο αρσενικά άκρα για τη σύνδεση
της προέκτασης της μάσκας οξυγόνου
με το συμπυκνωτή του οξυγόνου.

Ενηλίκων

Παιδική
031299
031300

Κωδικός Τύπος
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Οξύμετρα

Κωδ.: 023866
Οξύμετρο Δακτύλου 50DL

Παλμικό οξύμετρο δαχτύλου, με LED οθόνη.

 Υψηλής ακρίβειας.
 Εύκολο στην χρήση και την μεταφορά.
 Κλείνει αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα

αδράνειας.

Χαρακτηριστικά
 Διάσταση: 57 x 31 x 34mm.
 Πάχος Δακτύλου: Ενήλικες και Παιδιά πάνω από 14 χρονών.
 Τύπος Οθόνης: Bright Red LED.
 Εύρος Κορεσμού Οξυγόνου: 0 - 100% SpO2.
 Εύρος Καρδιακών Παλμών: 30 - 240 BPM.
 Ακρίβεια Κορεσμού Οξυγόνου: 70 - 100% SpO2  ±2%.
 Ακρίβεια Καρδιακών Παλμών: 30 - 240 BPM  ±2bpm.
 Διάρκεια Μπαταρίας: Συνεχής (μέχρι και 30 ώρες).

Κωδ.: 022666
Nonin Go2 Οξύμετρο Δακτύλου

Παλμικό οξύμετρο δαχτύλου, με μεγάλη ακρί-
βεια και ποιότητα κατασκευής.

 Ιδανικό για παιδιά και ενήλικες.
 Εύκολο στην χρήση και την μεταφορά.
 Ανθεκτικό στις πτώσεις.

Χαρακτηριστικά
 Διάσταση: 6.9 x 3.7 x 2.6 cm.
 Πάχος Δακτύλου: 8 mm - 25.4 mm.
 Τύπος Οθόνης: LCD.
 Εύρος Κορεσμού Οξυγόνου: 0 - 100% SpO2.
 Εύρος Καρδιακών Παλμών: 18 - 321 BPM.
 Ακρίβεια Κορεσμού Οξυγόνου: 70 - 100% SpO2  ±2.
 Ακρίβεια Καρδιακών Παλμών: 20 - 250 BPM  ±3.
 Διάρκεια Μπαταρίας: Συνεχής, μέχρι και 2.400 μετρήσεις (με

30'' ανά χρήση).
 Αποθήκευση: Το ελάχιστο 6 μήνες.

Κωδ.: 031476
Οξύμετρο Δακτύλου

Οξύμετρο δακτύλου με οθόνη LED

 μικρό μέγεθος
 χαμηλή κατανάλωση
 ευκολία στη μεταφορά 
 αξιοπιστία
 οικονομικό  

Χαρακτηριστικά
 Έγχρωμη Οθόνη LED
 Εύρος Μέτρησης Κορεσμού Οξυγόνου: 35-99%
 Εύρος Μέτρησης Καρδιακού Ρυθμού: 30-240BPM
 Απεικόνιση: Μπάρα γραφικών, Κατάσταση Μπαταρίας
 Τροφοδοσία: Δύο Αλκαλικές Μπαταρίες 1.5V (μεγέθους AAA)
 Αυτόματο σβήσιμο όταν δεν χρησιμοποιείται
 Διατίθεται με θήκη μεταφοράς
 Ζυγίζει μόλις 50 γραμμάρια
 Διατίθεται σε μαύρο και μπλε
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Εξασκητές Αναπνοής, Ροόμετρα

Κωδ.: 025754
Pulmo Gain Εξασκητής Εισπνοής

Εξασκητής εισπνοής για την διατήρηση ή τη βελτίωση
της αναπνευστικής λειτουργίας.

Εάν συνδυαστεί με τον εξασκητή εκπνοής Pulmo Lift
τότε έχετε μια ολοκληρωμένη συσκευή εξάσκησης για
εισπνοή - εκπνοή.

Κωδ.: 025439
Pulmo Lift Εξασκητής Εκπνοής

Εξασκητής εκπνοής για την εξάσκηση της αναπνευστι-
κής λειτουργίας, μέσω της εκπνοής. Εαν συνδυαστεί με
τους εξασκητές εισπνοής Pulmo Gain και PulmoVol έχετε
μια ολοκληρωμένη συσκευή εξάσκησης εισπνοής - εκ-
πνοής.

Κωδ.: 026320
Pocket Peak Flow Meter Ροόμετρο

Μετρητής εκπνευστικής ροής για ενήλικες και
παιδιά, υψηλών προδιαγραφών για την διαχεί-
ριση του άσθματος στο σπίτι.

Ο ασθενής φυσάει στο επιστόμιο και ο δείκτης
της κλίμακας του ροόμετρου δείχνει την μέ-
τρηση της μέγιστης εκπνευστικής ροής.

Κωδ.: 027464
Pulmovol 25 Εξασκητής Εισπνοής Παιδικός

Κατάλληλος για παιδιά, ηληκιωμένους και άσθενείς με
μειωμένη εισπνευστική δυνατότητα. Διαθέτει κλίμακα
από 200cc εώς 2500cc και οπτικούς δείκτες για τον θε-
ραπευτή.

Κωδ.: 027591
Pulmovol 50 Εξασκητής Εισπνοής Ενηλίκων

Κατάλληλος για ενήλικες. Διαθέτει κλίμακα από 300cc
εώς 5000cc και οπτικούς δείκτες για τον θεραπευτή,
ώστε να μπορεί να θέτει στόχους στον ασθενή.
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Κωδ.: 021734
New Aspiret Αναρρόφηση

Η συσκευή αναρρόφησης New Aspiret αποτελεί ένα νέο και κα-
λοσχεδιασμένο σύστημα αναρρόφησης, ιδανικό για την αναρ-
ρόφηση των εκκρίσεων (βλέννα, αίμα, καταρροή) σε
κατακεκλιμένους ασθενείς.

 Ιδανική για ενήλικες και παιδιά.
 Περιλαμβάνει άθραυστη φιάλη των 1000ml.
 Μικρή σε μέγεθος και βάρος.
 Δεν χρειάζεται συντήρηση.

Κωδ.: 025572
Aspeed 2 Αναρρόφηση με Διπλή Αντλία

Επιτραπέζια αναρρόφηση ρεύματος, με διπλή αντλία, ιδανική για
κλινική χρήση.

 Υψηλό κενό μέχρι 0,85 bar.
 Συνεχόμενη λειτουργία.
 Περιλαμβάνει άθραυστη φιάλη των 1000ml.
 Μηχανισμός που δεν χρειάζεται συντήρηση.

Χαρακτηριστικά

 Τάση λειτουργίας:
230 V - 50 Hz.

 Χωρητικότητα φιάλης: 1000 ml.
 Πίεση αναρρόφησης: -0.85 bar.
 Ροή: 22 l/min.

 Κύκλος Λειτουργίας:
Συνεχόμενος.

 Διαστάσεις:
19.6 x 35.7 x 18.5 cm.

 Βάρος: 3,2 kg.

Κωδ.: 021833
New Askir 30 Αναρρόφηση

Επιτραπέζια αναρρόφηση ρεύματος, υψηλής ροής, ιδα-
νική για μικροχειρουργική και για μετεγχειρητική θερα-
πεία στο σπίτι.

 Υψηλή ροή 40 ltr/min.
 Ιδανική για ενήλικες και παιδιά.
 Περιλαμβάνει άθραυστη φιάλη των 1000ml.
 Μηχανισμός που δεν χρειάζεται συντήρηση.

Χαρακτηριστικά
 Τάση λειτουργίας: 230 V - 50 Hz.
 Κατανάλωση ρεύματος: 110 VA.
 Χωρητικότητα φιάλης: 1000 ml.
 Πίεση αναρρόφησης: -0.80 bar (600mm/Hg).
 Ροή: 40 l/min
 Κύκλος Λειτουργίας: Συνεχόμενος.
 Διαστάσεις: 35 x 21 x 18 cm.
 Βάρος: 3,6 kg.

Αναρροφήσεις 
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Κωδ.: 032275
Φορητός Νεφελοποιητής Microlife NEB 1000 Mini

Χαρακτηριστικα :

 Νεφελοποίηση: 0,45ml/min (NaCl 0,9%)
 Μέγεθος σωματιδίου: 75%< 5μm, 3,11μm (MMAD* με

0,9% NaCI).
 Συμπίεση ροής αέρα: 12 l/λεπτό
 Χαμηλό επίπεδο θορύβου: 51 dBA.
 Βάρος : 400γρ.
 Χωρητικότητα νεφελοποίησης: 2 ml ελάχιστη/ 16 ml

μέγιστη
 Μέγεθος υπολείμματος: 0,7ml
 Συνθήκες λειτουργίας: 10 – 40 °C / 50 – 104 °F/ 10 –

95 % μέγιστη σχετική υγρασία
 Υψηλή θεραπευτική αποτελεσματικότητα

Αεροθάλαμος Φαρμάκων με Μάσκα

 Διευκολύνει την χο-
ρήγηση εισπνεόμε-
νων φαρμάκων
χωρίς απώλειες.

Κωδ.: 021844
Νεφελοποιητής CA-MI Flo Εolo

 Μέγιστη Πίεση Αέρος: 2,5 bar.
 Ρυθμός νεφελοποιήσης: 0,4ml/min.
 Εύκολος στη χρήση και τον καθαρισμό.
 Περιέχει μάσκα ενηλίκων και παιδική, εξάρτημα για χρήση

από τη μύτη, θάλαμο εκνέφωσης υψηλής ροής και ανταλλα-
κτικό φίλτρο.

 Ταχεία νεφελοποίηση, έως και 50% του χρόνου χάρις τον θά-
λαμο εκνέφωσης υψηλής ροής.

Ενηλίκων

Βρεφικό

025880

025878
Κωδικός Διάσταση

Παιδικό025879

Νεφελοποιητές

Ο νεφελοποιητής Microlife NEB 1000 Mini είναι μια συσκευή
υψηλής ποιότητας, ιδανική για κατ’ οίκον νοσηλεία και για θερα-
πεία με εισπνοές για άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και άλλες ασθέ-
νειες του αναπνευστικού. Η λειτουργία και η χρήση της
συσκευής είναι πολύ απλή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
για θεραπεία παιδιών. Περιέχει μάσκες, επιστόμια και εφεδρικά
φίλτρα κατάλληλα και για παιδιά.
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Μάσκες Νεφελοποιητών

Σετ νεφελοποίησης με μάσκα  με σωλήνα 2m

Ενηλίκων

Παιδική
020893
020894

Κωδικός Τύπος

Μάσκα Νεφελοποίησης Υψηλής Ροής

Τα σετ νεφελοποίησης υψηλής ροής εξασφαλίζουν
περίπου 50% ταχύτερη νεφελοποίηση σε σχέση
με τα κοινά σετ.

MICROMIST Μάσκα Νεφελοποίησησς 

Μάσκα νεφελοποίησης Aerolin Micromist του οίκου
Teleflex. Παράγει πλούσια νεφέλη με τον ελάχιστο
όγκο σταγονιδίων. Βέλτιστη επαφή με το πρόσωπο
του ασθενή και δυνατότητα ελέγχου του ασθενή. Mε
σωλήνα 2,10m.

Ενηλίκων

Παιδική
030289
030290

Κωδικός Τύπος

Ενηλίκων

Παιδική
023949
026361

Κωδικός Τύπος

Το Σύστημα νεφελοποίησης Aerolin Micromist δύναται να νεφελοποιήσει ακόμα και με κλίση 90 μοιρών και έτσι είναι ιδανικό
και για ασθενείς με πολύ υψηλές κλινικές απαιτήσεις, όπως αυτοί που είναι σε συνεχή οριζόντια κατάκλιση. 

Γιατί να προτιμήσετε την μάσκα Αerolin Micromist;



tsagiannidis.gr

Κάντε τις αγορές σας εύκολα
και γρήγορα.

Μοναδικές προσφορές για μέλη.•
Πάνω από 1000 κωδικοί.•
Αναλυτικά χαρακτηριστικά προϊόντων.•
Οδηγοί αγοράς.•

κλικ!
κοντά σας με ένα...



Κατάστημα Κομοτηνής - Χονδρική
Σισμάνογλου 10, Κομοτηνή, 69100
Τηλ.: 25310 84578, 25310 20270 - Fax 25310 20175

Κατάστημα Αλεξ/πολης
Ι. Καβύρη 42, Αλεξανδρούπολη, 68100
Τηλ.: 25510 22123 - Fax 25510 33745

Καταστήματα

Κατάστημα Διδυμ/τειχου
25ης Μαΐου 115-117, Διδυμότειχο, 68300
Τηλ.: 25530 20440 - Fax 25530 20441

www.tsagiannidis.gr

Οι σωστές λύσεις για την
φροντίδα στο σπίτι

www.facebook.com\tsagiannidis.medical

Κατ’ Οίκον Νοσηλεία
Οι σωστές λύσεις για την

φροντίδα στο σπίτι


