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Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να σας 

δείξω:

-Το μέγεθος της κατηγορίας των 

ιατροτεχνολογικών

-Το ρόλο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του 

φαρμακοποιού



Ιατροτεχνολογικά στο φαρμακείο:

-Πιεσόμετρα

-Συσκευές μέτρησης σακχάρου και αναλώσιμα

-Τεστ εγυμοσύνης

-Άλλες συσκευές μέτρησης η τεστ πχ χοληστερίνη -

ουρολοίμωξη, οξύμετρο κτλ

-Θερμοφόρες απλές ή ηλεκτρικές

-Άλλες συσκευές πχ Νεφελοποιητές

-Ορθοπεδικά είδη

-Είδη περιποίησης τραύματος

Πάρα πολλά άλλα είδη που θα δούμε παρακάτω με μηχανική 

δράση που δεν κατατάσσονται εύκολα σε κατηγορίες αλλά 

αποτελούν μεγάλο όγκο των προϊόντων του φαρμακείου

Επίσης φάρμακα που χορηγούνται με ιατροτεχνολογικές 

συσκευές πχ συσκευές εισπνοών, Nicorette quick spray





http://www.myasthma.gr/assets/videos/foster.
mp4

http://www.myasthma.gr/assets/videos/foster.mp4


Τις οδηγίες αυτές τις πήραμε από το:

http://www.myasthma.gr/συσκευές-και-οδηγίες-χρήσης

που μας έδωσε εταιρία που διακινεί προϊόντα των κατηγοριών 

στην Ελληνική αγορά και είναι της

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας

Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι:

-να είμαστε μακριά λίγα λεπτά από το τελευταίο γεύμα

-να μην εκπνεύσει ο χρήστης μέσα στη συσκευή

-τη φράση πίεσε τον περιέκτη θα πρέπει να την εξηγήσει ο 

πάροχος φροντίδας υγείας στο χρήστη (η δόση είναι σταθερή)

-να ξεπλύνει ο χρήσης το στόμα και το επιστόμιο μετά τη 

χρήση. Να μην καταπιεί το νερό έκπλυσης

-δε θα νιώσει ο χρήστης κάποια γεύση

-πως διασφαλίζεται η απώλεια ή η διπλή δόση

http://www.myasthma.gr/συσκευές-και-οδηγίες-χρήσης


















Στα προϊόντα που θα δούμε περιληπτικά στη συνέχεια, παραθέτω 

την περιγραφή και τις οδηγίες χρήσης που δίνει ο κατασκευαστής

Σε κάθε προϊόν όμως έχει και κάποια σημεία ιδιαίτερης 

προσοχής τα οποία αν δεν επισημάνει ο εκπαιδευμένος 

φαρμακοποιός δεν θα είναι σωστή η χρήση και το 

αποτέλεσμα που περιμένουμε από το προϊόν



ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ



Περιγραφή:

Κλινικώς πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης
Εύκολη χρήση με ένα κουμπί μόνο
Με ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλμών (αρρυθμία)
Με οδηγό σωστής τοποθέτησης του πιεσομέτρου στον καρπό
Με ένδειξη στην οθόνη εάν η πίεση είναι εκτός των φυσιολογικών 
ορίων
Μεγάλο περικάρπιο 13,5-21,5 εκ. για να εφαρμόζει σε όλους τους 
χρήστες
Μνήμη 30 μετρήσεων με ημερομηνία & ώρα
Με ελληνικές οδηγίες χρήσης
Με 5 χρόνια εγγύηση της αντιπροσωπείας Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Οδηγίες χρήσης :

Τα πιεσόμετρα OMRON δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση κατά τη 
διάρκεια άσκησης ή δραστηριότητας. Σας προτείνουμε να αποφεύγετε 
να τρώτε, να καπνίζετε ή να αθλείστε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη 
μέτρηση. 

Σημείο προσοχής: 

Συνιστάται η συσκευή να ελέγχεται κάθε 2 χρόνια από την τεχνική 
υπηρεσία της Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε.-OMRON για να διασφαλιστεί η σωστή 
λειτουργία και ακρίβειά της.

OMRON RS2 Πιεσομετρο Καρπου



Οδηγίες χρήσης:



HARTMANN TENSOVAL COMFORT CLASSIC 
ΥΠΕΡΑΥΤΟΜΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

Περιγραφή: 

Εξαιρετικά εύχρηστη συσκευή.

Αποθηκεύει έως και 60 μετρήσεις και μέσους όρους μαζί με τις 

ημερομηνίες και την ώρα μέτρησης.

Διαθέτει ρυθμιζόμενη περιχειρίδα για περίμετρο βραχίονα 22 έως 

42 cm.

Με τσάντα μεταφοράς και μπαταρίες για τουλάχιστον 1000 

μετρήσεις. 



Οδηγίες χρήσης :

• Σας συνιστούμε κατά τη μέτρηση να βρίσκεστε σε καθιστή θέση

στηρίζοντας την πλάτη σας στην καρέκλα. Ακουμπήστε όλο σας το

πέλμα στο δάπεδο και φέρτε τα πόδια σας σε παράλληλη θέση.

Τα πόδια σας δεν θα πρέπει να είναι σταυρωμένα. Ακουμπήστε τον

αντιβραχίονα χαλαρά επάνω σε κάποιο στήριγμα, με την παλάμη

στραμμένη προς τα επάνω, φροντίζοντας η περιχειρίδα να βρίσκεται

στο ύψος της καρδιάς.

• Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF. Η εμφάνιση όλων των ενδείξεων στην

οθόνη καθώς και ενός βέλους που αναβοσβήνει με κατεύθυνση προς

τα κάτω, δηλώνουν ότι η συσκευή διενεργεί αυτόματο έλεγχο και

είναι έτοιμη για χρήση. Στη συνέχεια, ξεκινά ταχύτατα η εισαγωγή

αέρα έως ότου η πίεση στην περιχειρίδα να φτάσει τα 30 mmHg. Η

εισαγωγή αέρα συνεχίζεται με μικρότερη ταχύτητα κατά τη διάρκεια

της μέτρησης. Το σύμβολο της καρδιάς αναβοσβήνει μόλις η συσκευή

αρχίσει να καταγράφει τον σφυγμό σας. Μόλις ολοκληρωθεί η

μέτρηση, σταματά αυτόματα η εισαγωγή αέρα. Ταυτόχρονα μειώνεται

και η πίεση στην περιχειρίδα.

• Στην οθόνη εμφανίζονται η συστολική και η διαστολική πίεση καθώς

και οι σφυγμοί. Η ώρα μέτρησης εμφανίζεται αριστερά από την

ένδειξη των σφυγμών. Η συσκευή αποθηκεύει αυτόματα τη μέτρηση.

• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε το πλήκτρο ON/OFF.

Διαφορετικά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 3

λεπτά.

• Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο θέλετε να διακόψετε τη μέτρηση,

πατήστε απλώς το πλήκτρο ON/OFF. Η διαδικασία εισαγωγής αέρα

και μέτρησης διακόπτεται και αρχίζει αυτόματα η διαδικασία μείωσης

της πίεσης του αέρα στην περιχειρίδα.

Σημείο προσοχής: 

Δεν πιέζει πολύ το χέρι, η περιχειρίδα φουσκώνει σταδιακά.

Τοποθετήστε πρώτα την περιχειρίδα και ενεργοποιήστε στη 

συνέχεια τη συσκευή καθώς η υπερβολική πίεση ενδέχεται να 

προκαλέσει βλάβη στην περιχειρίδα.



Περιγραφή:

Πιεσόμετρο χειροκίνητο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο Focal 

Model FC-101.

Είναι ένα πιεσόμετρο αξιόπιστο και ανθεκτικό και 

κατασκευασμένο υπό αυστηρές προδιαγραφές στην Ιαπωνία.

Οδηγίες χρήσης :
Για να μετρήσετε σωστά την πίεσή σας, θα πρέπει να τοποθετήσετε 
την περιχειρίδα (αεροθάλαμο) του πιεσόμετρου στον αριστερό ή στο 
δεξιό βραχίονα, περίπου στο ύψος της καρδιάς, λίγο πιο πάνω από 
τον αγκώνα, και το ακουστικό πάνω από την αρτηρία που βρίσκεται 
στη εσωτερική πλευρά της άρθρωσης του χεριού.
Φουσκώνετε την περιχειρίδα ώσπου να εξαφανιστεί ο σφυγμός που 
ψηλαφάτε στον καρπό, πράγμα που σημαίνει ότι ή πίεση μέσα στην 
περιχειρίδα ξεπερνά την πίεση της αρτηρίας και η κυκλοφορία του 
αίματος έχει σταματήσει. Αφήνετε κατόπιν τον αέρα να φεύγει σιγά–
σιγά.
Το σημείο στο οποίο ακούγεται ο πρώτος ήχος, αντιστοιχεί στη 
συστολική πίεση. Συνεχίζετε να αφήνετε τον αέρα να διαφεύγει. Το 
επίπεδο της πίεσης στο οποίο τελικά εξαφανίζονται οι ήχοι 
αντιστοιχεί στη διαστολική πίεση. 

Σημείο προσοχής: 

Να ελέγχετε ανα διαστήματα αν η φούσκα του πιεσομέτρου 

χάνει αέρα διότι τότε δεν θα γίνονται σωστές μετρήσεις.

FOCAL ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ FC-101



OMRON Μ3 INTELLISENSE ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

(HEM-7131)

Περιγραφή:
Το Μ3 Intellisense Πιεσόμετρο Μπράτσου της Omron είναι Η Νο1 
επιλογή των ιατρών, με τις πλέον αξιόπιστες μετρήσεις, το καθιστά ως 
την καλύτερη επιλογή για την οικιακή σας χρήση.
Με 5 χρόνια εγγύηση της αντιπροσωπείας Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε.
•Κλινικώς πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης
•Εύκολη χρήση με ένα κουμπί μόνο
•Με νέο περιβραχιόνιο Easy (μεσαίου-μεγάλου μεγέθους 22-42εκ.) 
κατάλληλο για κανονικά αλλά και για παχιά άτομα
•Με οδηγό στην οθόνη για τη σωστή τοποθέτηση της περιχειρίδας
•Με φωτεινή ένδειξη πορτοκαλί χρώματος εάν η πίεση είναι εκτός 
των φυσιολογικών ορίων
•Με ανίχνευση κίνησης σώματος κατά τη διάρκεια της μέτρησης για 
μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση 
•Μπαταρίας και ρεύματος
•Με ελληνικές οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες χρήσης :

Για να μετρήσετε το μέγεθος του μπράτσου σας, χρησιμοποιήστε μία μεζούρα και τοποθετήστε τη στη μέση της 

απόστασης μεταξύ του αγκώνα και του ώμου σας, γύρω από το μπράτσο σας. Τυλίξτε σε ευθεία γραμμή τη μεζούρα 

γύρω από το μπράτσο σας. Σημειώστε το αποτέλεσμα της μέτρησης και επιλέξτε το κατάλληλο περιβραχιόνιο.

Σημείο προσοχής: 
Διαθέτει μνήμη 60 μετρήσεων με ημερομηνία, ώρα και μέσο όρο για 2 διαφορετικούς χρήστες

Με τεχνολογία ένδειξης ακανόνιστων παλμών καρδιάς (αρρυθμία) 



HARTMANN ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ TENSOVAL DUO CONTROL

Περιγραφή:

Πλήρως αυτοματοποιημένο πιεσόμετρο με διπλή 

τεχνολογία μετρήσεων (τεχνολογία Duo Sensor) που 

εγγυάται μέγιστη ακρίβεια. Νέα άνετη περιχειρίδα 

σχεδιασμένη σε συνεργασία με τους χρήστες. Μνήμη για 

την αποθήκευση των πρωινών και βραδινών μετρήσεων 2 

χρηστών για διάστημα 30 ημερών. Με ένδειξη 

ημερομηνίας και ώρας. Με δυνατότητα αναγνώρισης 

καρδιακών αρρυθμιών. Εύκολο στη χρήση. Σύμφωνο με 

τις αυστηρές οδηγίες ποιοτικού ελέγχου της HARTMANN. 

Με τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Οδηγίες χρήσης :

Για μέτρηση της αρτηριακής πίεσης από τον βραχίονα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για άτομα με υπέρταση και διάφορες διαταραχές 

του καρδιακού ρυθμού. Η επιλογή του σωστού μεγέθους περιχειρίδας γίνεται βάσει της περιμέτρου του βραχίονα προκειμένου 

να διασφαλίζεται ορθό αποτέλεσμα κατά τη μέτρηση.

Με περιχειρίδα ρυθμιζόμενου πάχους 22-32 cm.

Σημείο προσοχής: 

Πλήρως αυτοματοποιημένο πιεσόμετρο με διπλή τεχνολογία μετρήσεων (τεχνολογία Duo Sensor) που εγγυάται μέγιστη 

ακρίβεια. Νέα άνετη περιχειρίδα σχεδιασμένη σε συνεργασία με τους χρήστες. Μνήμη για την αποθήκευση των πρωινών και 

βραδινών μετρήσεων 2 χρηστών για διάστημα 30 ημερών. Με ένδειξη ημερομηνίας και ώρας. Με δυνατότητα αναγνώρισης 

καρδιακών αρρυθμιών. Εύκολο στη χρήση. Σύμφωνο με τις αυστηρές οδηγίες ποιοτικού ελέγχου της HARTMANN. Με τριετή 

εγγύηση καλής λειτουργίας. 



A&D Medical Πιεσόμετρο Μπράτσου UΑ-51

Περιγραφή:
Οθόνη 3 ενδείξεων (συστολική-διαστολική-παλμοί)
30 μνήμες και μέσος όρος μετρήσεων
Απλή και εύκολη λειτουργία με ένα κουμπί
Προμέτρηση κατά τη συμπίεση (Fuzzy Logic) για επιβεβαίωση ακρίβειας 
αποτελέσματος και πιο γρήγορες μετρήσεις
Δυνατότητα λειτουργίας και με μετασχηματιστή
Nέα Περιχειρίδα SlimFit με δείκτη καταλληλότητας μεγέθους, με 
πλαστικό δακτύλιο για πιο ανώδυνες μετρήσεις
IP21 επίπεδο προστασίας από σταγόνες νερού (αδιάβροχο)
IHB - Δείκτης αρρυθμίας και δυνατότητα μέτρησης υπό συνθήκες 
αρρυθμίας ή τυχαίας κίνησης του σώματος
ESH - Ανώτατος βαθμός κλινικής αξιολόγησης βάσει του πρωτόκολλου 
ESH (European Society of Hypertention)
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
Αυτόματο σβήσιμο μετά από 1 λεπτό αναμονής
Εγγύηση καλής λειτουργίας 4 ετών από την ACTA ΕΠΕ

Σημείο προσοχής: 

- WHO INDEX Δείκτης στην οθόνη, για εκτίμηση αποτελέσματος 

από τον ίδιο τον χρήστη .



Περιγραφή:
Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη

Μέσος όρος όλων των αποθηκευμένων τιμών και της πρωινής και βραδινής 
αρτηριακής πίεσης τις τελευταίες 7 ημέρες
2 x 60 χώροι μνήμης
Δείκτης κινδύνου
Ανίχνευση αρρυθμίας: προειδοποίηση σε περίπτωση πιθανής διαταραχής του 
καρδιακού ρυθμού
Ιατρικό προϊόν
Για τις περιφέρειες του άνω βραχίονα 22-36 cm
Ωρα και ημερομηνία
Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης
Σήμα σε περίπτωση σφάλματος εφαρμογής
Αυτόματη προεπιλογή πίεσης και αποπληθωρισμός
Διαβατήριο αρτηριακής πίεσης
Ένδειξη αλλαγής μπαταρίας
Πρακτική θήκη αποθήκευσης
4 x 1.5V αλκαλικές μπαταρίες AA συμπεριλαμβανόμενες

BEURER ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΒΜ 49

Σημείο προσοχής: 
Με λειτουργία ομιλίας (5 γλώσσες ρυθμιζόμενες):
(1): D, F, I, NL
(2): GB, ES, PT, GR
(3): RO, PL, CZ, HU
(4): FARSI, AR, GB

Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου αντίστοιχα δυνατότητα απενεργοποίησης της 
λειτουργίας ομιλίας εντελώς 



ΕΚΠΛΥΣΗ ΡΙΝΙΚΩΝ 
ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ



Πραγματοποιούνται με σύριγγα 20ml και 
φυσιολογικό ορό.

Σε παιδιά η πλύση πρέπει να γίνεται 5 ml σε 
κάθε ρουθούνι.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
σπρέυ με φυσιολογικό ορό ή θαλασσινό νερό.



Η διαδικασία.

Για να γίνουν σωστά οι πλύσεις γεμίζετε τη 
σύριγγα με τον ορό και αφού απομακρύνετε 
την βελόνα, εισάγετε το ρύγχος της στην μύτη 
με το ρύγχος να κατευθύνεται προς το πλάγιο 
τοίχωμα της μύτης, σκύβετε στο νιπτήρα και 
αδειάζετε τη σύριγγα. Εναλλακτικά μπορείτε 
να στρέφεται το κεφάλι προς το πλάι 30 
μοίρες, ώστε το ρουθούνι που γίνεται η πλύση 
να βρίσκεται προς τα πάνω. Επιτυχημένη 
είναι η πλύση εάν νιώθετε τον ορό να 
κατεβαίνει στο στόμα μας ή να πηγαίνει στο 
άλλο ρουθούνι, αλλά στην αρχή λόγω της 
πιθανής έντονης ρινικής συμφόρησης, δεν θα 
συμβαίνει αυτό.



Σημείο προσοχής: 

Προσοχή στον τρόπο χρήσης στα spray εκτόξευσης θαλασσινού νερού- ειδικά στο 

σημείο 9. Πολλές φορές δεν ακολουθείται με αποτέλεσμα να μένουν κρύσταλλοι αλατιού 

και να μην  γίνεται με ομαλό τρόπο η εκτόξευση από εκεί και πέρα. 



SINOMARIN ALLERGY RELIEF

Περιγραφή:

Είναι ένα 100% φυσικό  προϊόν που προσφέρει ανακούφιση από τα ρινικά 

συμπτώματα που σχετίζονται με την  εποχική ή τη χρόνια αλλεργική 

ρινίτιδα

Απομακρύνει τα  αλλεργιογόνα  τα οποία δύνανται να οδηγήσουν ή να 

επιδεινώσουν τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας

Σημείο προσοχής:

Προσοχή στον τρόπο χρήσης στα spray εκτόξευσης θαλασσινού νερού-

ειδικά στο σημείο 9. Πολλές φορές δεν ακολουθείται με αποτέλεσμα να 

μένουν κρύσταλλοι αλατιού και να μην  γίνεται με ομαλό τρόπο η εκτόξευση 

από εκεί και πέρα. 



SINOMARIN



PHYSIOMER® Υπέρτονο



Σημείο προσοχής: 

Προσοχή στον τρόπο χρήσης στα spray εκτόξευσης θαλασσινού νερού Πολλές φορές 

δεν ακολουθείται με αποτέλεσμα να μένουν κρύσταλλοι αλατιού και να μην  γίνεται με 

ομαλό τρόπο η εκτόξευση από εκεί και πέρα. Πρέπει να είστε ξαπλωμένοι.



PHYSIOMER® BABY ΙΣΟΤΟΝΟ

















H μηχανική έκπλυση της μύτης για την απομάκρυνση 
εκκρίσεων, αλλεργιογόνων , μικροβίων και ερεθιστικών 
παραγόντων και για την ενυδάτωση του ρινικού 
βλεννογόνου, 
μπορεί να βιώνεται ως δυσάρεστη εμπειρία, ειδικά από 
ασθενείς με αυξημένα αντανακλαστικά, ή από μόνη της να 
μην υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα σε κάποιες 
παθήσεις, αλλά 
τα πλεονεκτήματά της είναι αδιαμφισβήτητα σε 
συνδυασμό με άλλες τοπικές θεραπείες.



SELVA



SINUS RINSE

Περιγραφή:

Το NeilMed® SINUS RINSE ™ είναι ένα εύκολο σύστημα με 

φιάλη συμπίεσης που σας επιτρέπει να παραδώσετε το 

αλατούχο διάλυμα με πίεση για να καθαρίσετε καλά τις ρινικές 

διόδους, διατηρώντας ταυτόχρονα το κεφάλι σας σε όρθια 

θέση. Έχετε πλήρη έλεγχο της πίεσης και του όγκου της 

λύσης, εξασφαλίζοντας μια απαλή, καταπραϋντική και 

θεραπευτική εμπειρία. Η καθημερινή έκπλυση είναι ασφαλής 

και θα κρατήσει τα ρινικά σας περάσματα καθαρά, υγιή και 

ανοιχτά.



Οδηγίες χρήσης :

Βήμα 1 Πλύνετε τα χέρια σας. Γεμίστε την καθαρή φιάλη με τον καθορισμένο όγκο είτε αποσταγμένου, μικρο-φιλτραρισμένου (μέσω φίλτρου 

0,2 micron), εμπορικώς εμφιαλωμένο ή προηγουμένως βρασμένο και ψυγμένο νερό. Πάντα να ξεπλένετε τις ρινικές διόδους με πακέτα

NeilMed® Sinus Rinse ™ μόνο. Τα πακέτα μας περιέχουν ένα μείγμα χλωριούχου νατρίου ποιότητας USP και διττανθρακικού νατρίου. Αυτά 

τα συστατικά είναι από την καθαρότερη διαθέσιμη ποιότητα για να κάνουν το μίγμα ξηρής σκόνης. Το ξέπλυμα των ρινικών σας διαδρομών 

με μόνο καθαρό νερό χωρίς το μείγμα μας θα έχει ως αποτέλεσμα μια σοβαρή αίσθηση καψίματος καθώς το καθαρό νερό δεν είναι 

φυσιολογικό για τη ρινική σας επένδυση, ακόμα κι αν είναι κατάλληλο για πόση. Επιπλέον, για την ασφάλειά σας, μην χρησιμοποιείτε νερό 

βρύσης ή βρύσης για τη διάλυση του μίγματος, εκτός εάν έχει προηγουμένως βράσει για πέντε λεπτά ή περισσότερο καθώς το βράσιμο 

αποστειρώνει το νερό. Άλλες επιλογές αποστάζονται, μικρο-φιλτραρισμένες (μέσω 0.2 μικρών), εμπορικώς εμφιαλωμένες ή, όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, προηγουμένως βρασμένο νερό σε χλιαρή θερμοκρασία σώματος. Μπορείτε να αποθηκεύετε βρασμένο νερό σε 

καθαρό δοχείο για επτά ημέρες ή περισσότερο, εάν έχετε ψύξη. Μην χρησιμοποιείτε μη χλωριωμένο ή μη-υπερδιηθημένο (0.2 micron) 

φιλτραρισμένο πηγάδι νερού, εκτός αν βράζει και στη συνέχεια ψύχεται σε χλιαρό ή σε θερμοκρασία σώματος.

* Μπορείτε να θερμάνετε το νερό σε ένα φούρνο μικροκυμάτων σε βήματα των 5 έως 10 δευτερολέπτων για να αποφύγετε την 

υπερθέρμανση του νερού, να καταστρέψετε τη συσκευή ή να ζεστάνετε τη ρινική δίοδο.

Βήμα 2 Κόψτε το πακέτο του μείγματος Sinus Rinse ™ στη γωνία και ρίξτε τα περιεχόμενά του μέσα στη φιάλη. Σφίξτε καλά το καπάκι και 

το σωλήνα στη φιάλη. Τοποθετήστε ένα δάκτυλο πάνω από το άκρο του καπακιού και ανακινήστε απαλά τη φιάλη για να διαλύσετε το 

μείγμα.

Βήμα 3 Μπροστά από ένα νεροχύτη, σκύψτε προς τα εμπρός στο επίπεδο άνεσής σας και γυρίστε το κεφάλι σας προς τα κάτω. 

Κρατώντας το στόμα ανοιχτό, χωρίς να κρατάτε την αναπνοή σας, τοποθετήστε το καπάκι σφιχτά στο ρινικό πέρασμα. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ

ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ μέχρι να ξεκινήσει η λύση από το ρινικό πέρασμα του OPPOSITE. Κάποιοι μπορεί να στραγγίσουν από το στόμα 

σας. Για σωστό ξεβγάλισμα, συνεχίστε να πιέζετε τη φιάλη GENTLY μέχρι να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 1/4 έως 1/2 (60 mL έως 120 mL ή 

2 έως 4 fl oz) της φιάλης. Μην καταπιείτε το διάλυμα.

Βήμα 4 Βάλτε τη μύτη σας πολύ απαλά, χωρίς να πιέζετε εντελώς τη μύτη για να αποφύγετε την πίεση στα κουδούνια. Εάν είναι ανεκτή, 

εισπνέετε απαλά οποιοδήποτε υπόλοιπο διάλυμα παραμένει στη ρινική δίοδο μία ή δύο φορές, επειδή αυτό μπορεί να καθαρίσει την 

οπίσθια ρινοφαρυγγική περιοχή, η οποία είναι η περιοχή στο πίσω μέρος της ρινικής διαδρομής. Μερικές φορές, κάποια λύση θα φτάσει στο 

πίσω μέρος του λαιμού σας, οπότε παρακαλώ να το φτύσει. Για να βοηθήσετε στην αποστράγγιση οποιασδήποτε υπολειμματικής λύσης,

χτύπησε απαλά τη μύτη ενώ στρέψατε το κεφάλι σας προς τα εμπρός και προς την αντίθετη πλευρά του ρινικού περάσματος που μόλις

ξέσπασε.

Βήμα 5 Τώρα επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για το άλλο ρινικό σας πέρασμα. Οι περισσότεροι χρήστες διαπιστώνουν ότι το ξέπλυμα 

δύο φορές την ημέρα είναι ευεργετικό, παρόμοιο με το βούρτσισμα των δοντιών σας. Πολλοί γιατροί συνιστούν το ξέπλυμα 3-4 φορές την 

ημέρα ή για ειδικές περιστάσεις, ακόμα και ξεπλύματα μέχρι 6 φορές την ημέρα είναι ασφαλή. Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας.

Βήμα 6 Καθαρίστε τη φιάλη και το καπάκι. Στεγνώστε το φιαλίδιο, το καπάκι και το σωλήνα Sinus Rinse ™ στον αέρα σε μια καθαρή 

πετσέτα χαρτιού, μια πετσέτα χωρίς χνούδι ή χρησιμοποιήστε το NeilMed® NasaDOCK® ή το NasaDOCK plus ™ (πωλείται ξεχωριστά) για 

να αποθηκεύσετε τη φιάλη, το καπάκι και το σωλήνα.



Σημείο προσοχής:

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσετε αυτές τις συσκευές καθαρές και απαλλαγμένες από οποιαδήποτε μόλυνση. 

Επανατοποθετήστε τη φιάλη κάθε 3 μήνες.

NeilMed® SINUS RINSE ™ Μπουκάλι συμπίεσης: - Παρακαλούμε να διενεργείτε συνήθεις επιθεωρήσεις της φιάλης και 

του σωλήνα για τυχόν αποχρωματισμούς και ρωγμές. Εάν υπάρχουν ορατά σημεία φθοράς ή μόνιμων αλλαγών 

χρώματος, καθαρίστε προσεκτικά. Εάν οι αποχρωματισμοί παραμείνουν μετά τον καθαρισμό, απορρίψτε τα αντικείμενα 

και αγοράστε τα νέα. Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε όλα αυτά τα βήματα μετά από κάθε χρήση του προϊόντος.

Βήμα 1: Ξεπλύνετε το καπάκι, το σωλήνα και τη φιάλη χρησιμοποιώντας τρεχούμενο νερό.

Βήμα 2: Προσθέστε μερικές σταγόνες υγρού πλυσίματος πιάτων ή σαμπουάν μωρών.

Βήμα 3: Τοποθετήστε το καπάκι και το σωλήνα στη φιάλη. κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω από το άνοιγμα στο καπάκι 

και ανακινήστε δυνατά τη φιάλη.

Βήμα 4: Σφίξτε σκληρά τη φιάλη για να επιτρέψετε στο σαπωνωμένο διάλυμα να καθαρίσει το εσωτερικό του σωλήνα 

και το πώμα. Αδειάστε πλήρως τη φιάλη.

Βήμα 5: Ξεπλύνετε καλά το σαπούνι από το μπουκάλι, το καπάκι και το σωλήνα και τοποθετήστε τα αντικείμενα σε 

καθαρή πετσέτα για να στεγνώσετε.



OTOSAN NASAL WASH

Περιγραφή:

Το Otosan Nasal Wash είναι ένα σύστημα ρινικών πλύσεων 

για την πλήρη υγιεινή και ανακούφιση από τις αλλεργίες, τα 

κρυολογήματα και την ιγμορίτιδα.

Περιέχει:

- ΜΗ ΙΩΔΙΟΥΧΟ NaCl

- ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (προάγει τη βλεννοκροσσωτή 

μεταφορά)

- ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ που έχει μαλακτικές και ενυδατικές 

ιδιότητες

Οδηγίες χρήσης :

Συσκευασία περιέχει 1 πρακτικό φιαλίδιο για την καθημερινή ρινική πλύση & 30 φακελάκια 

αλατούχου διαλύματος εμπλουτισμένα με όξινο ανθρακικό νάτριο και υαλουρονικό οξύ με 

μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητες

Σημείο προσοχής: 

Είναι κατάλληλο για πολλές παθήσεις του αναπνευστικού συτήματος που οφείλονται σε:

- Παθογόνους μικροοργανισμούς, ιούς, βακτήρια

- Ρινικούς πολύποδες

- Υπερτροφική ρινίτιδα κατά την εγκυμοσύνη

- Μετεγχειρητικά (σκολίωση διαφράγματος, υπερτροφικές κόγχες, ρινοπλαστικές και ρινικά 

κατάγματα)

- Περιβαλλοντικούς παράγοντες (αλλεργίες, μόλυνση, κάπνισμα, αλλαγές σε θερμοκρασία και 

υγρασία)

- Προληπτικά για αποφυγή πιθανών μολύνσεων



ΡΙΝΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ



RINOPANTEINA





Μηχανική δράση 

στο 

γαστρεντερικό



TASECTAN

Περιγραφή:

Το Tasectan σχεδιάστηκε ειδικά για να ελέγχει και να μειώνει τα 

συμπτώματα της διάρροιας, όπως κοιλιακό πόνο και συχνές 

κενώσεις. Το Tasectan χάρη στον τριπλό μηχανισμό δράσης του.

Οδηγίες χρήσης : 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ τα τοιχώματα του εντέρου. Δεν διαλύεται στο στομάχι 

και σχηματίζει έναν προστατευτικό μανδύα στον εντερικό 

βλεννογόνο, που φλεγμαίνει.

ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ την επαφή ερεθιστικών παραγόντων με τα εντερικά 

τοιχώματα και προλαμβάνει την προσκόλληση παθογόνων 

μικροοργανισμών σε αυτά (E.Coli & Salmonella).

ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ τους ερεθιστικούς παράγοντες και τους παθογόνους 

μικροοργανισμούς, καθώς προωθεί την απομάκρυνσή τους μέσω των 

κοπράνων.

Σημείο προσοχής:

Το Tasectan μειώνει την συχνότητα και την διάρκεια των επεισοδίων 

της διάρροιας και αποκαθιστά την φυσιολογική λειτουργία των 

τοιχωμάτων του εντέρου. Δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες 

ενέργειες ή αντενδείξεις, που σχετίζονται με την χρήση του 

σκευάσματος.

.











ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΟ 
ΒΛΕΝΟΓΓΟΝΟ ΤΟΥ 

ΟΦΘΑΛΜΟΥ



VitA - POS

Περιγραφή:

Δεν περιέχει ερεθιστικές ουσίες 

Βελτιώνει τη δακρυϊκή μεμβράνη 

Απλώνεται πολύ καλά στην επιφάνεια του οφθαλμού.

Απαλύνεται η αίσθηση φλόγωσης 

Απαλύνεται η ξηρότητα 

Απαλύνεται η κούρασης των οφθαλμών 

Οδηγίες χρήσης :

•Η λιπαρή συνεκτικότητα της αλοιφής προκαλεί μια 

ελαφριά εξασθένηση στην όραση. Συστήνεται να 

εφαρμόζεται το βράδυ πριν τον ύπνο. 

•30 λεπτά μετά την εφαρμογή άλλου οφθαλμικού 

φαρμάκου. 

Σημείο προσοχής: 

Δεν προκαλούν αίσθημα καύσου 

Για τη βελτίωση της δακρυϊκής μεμβράνης και την προστασία 

της επιφάνειας του οφθαλμού. 

Τα βλέφαρα γλιστρούν εύκολα επάνω στον επιπεφυκότα 

και τον κερατοειδή 

Ενδείκνυνται για χρήση μακράς διάρκειας 

Χρήση 6 μήνες μετά το άνοιγμα 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν φοράτε φακούς επαφής 



HYLO-GEL

Περιγραφή:

Δεν περιέχει ερεθιστικές ουσίες 

Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις 

Ενυδατώνει την επιφάνεια του ματιού 

-Σε ξηροφθαλμίες 

-Σε αίσθηση ξένου σώματος 

-Σε κάψωμα των ματιών. 

Δεν επιτρέπει το σχηματισμό κρούστας ή εναποθέσεων 
Medical Device

Οδηγίες χρήσης :

Εφαρμόζονται 1-2 σταγόνες στο κάθε μάτι, 3 φορές την ημέρα.

Σημείο προσοχής: 

Κατά τη χρήση των σκληρών ή μαλακών φακών επαφής .

Δεν προκαλούν αίσθημα καύσου.

Δεν χρειάζεται ξέπλυμα των ματιών μετά τη χρήση τους.

Ενδείκνυνται για χρήση μακράς διάρκειας.

Χρήση 6 μήνες μετά το άνοιγμα.

300 σταγόνες ανα 10ml.



HYLO-COMOD

Περιγραφή:

Δεν περιέχει ερεθιστικές ουσίες 

Ενυδατώνει την επιφάνεια του ματιού 

-Σε ξηροφθαλμίες 

-Σε αίσθηση ξένου σώματος 

-Σε κάψωμα των ματιών. 

Δεν επιτρέπει το σχηματισμό κρούστας ή εναποθέσεων

Medical Device 

Οδηγίες χρήσης :

Εφαρμόζονται 1-2 σταγόνες στο κάθε μάτι, 3 φορές την ημέρα.

Σημείο προσοχής: 

Κατά τη χρήση των σκληρών ή μαλακών φακών επαφής .

Δεν προκαλούν αίσθημα καύσου.

Δεν χρειάζεται ξέπλυμα των ματιών μετά τη χρήση τους.

Ενδείκνυνται για χρήση μακράς διάρκειας.

Χρήση 6 μήνες μετά το άνοιγμα.

300 σταγόνες ανα 10ml.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΒΛΕΦΑΡΩΝ



HELENVITA BLEPHACARE Duo Wipes

Περιγραφή:

Μαντηλάκια καθαρισμού & απολύμανσης για

την περιοχή των ματιών

• Υποαλλεργικά

• Αποστειρωμένα (μπορούν να έρθουν σε 

επαφή

με πληγές ή εκδορές του δέρματος)

• Κατάλληλο για τον καθημερινό καθαρισμό

των ματιών (απομάκρυνση βλεννωδών 

εκκρίσεων)

• Κατάλληλο για χρήση από άτομα που 

φορούν

φακούς επαφής

• Πριν & μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

14 αποστειρωμένα

μαντηλάκια μιας χρήσης

Οδηγίες χρήσης :

Χρησιμοποιήστε τα μαντηλάκια HELENVITA BLEHACARE Duoδύο φορές την ημέρα πρωί και βράδυ, ή όποτε χρειάζεστε βαθύ 
καθαρισμό των βλεφάρων. Ανοίξτε το μαντηλάκι, με καθαρά χέρια, περάστε το απαλά, πολλές φορές, από την επιφάνεια 
των βλεφάρψν και την περιοχή γύρω από τα μάτια, κρατώντας τα μάτια κλειστά. 
Στην περίπτωση ιδιαίτερα επίμονων ξηρών εκκρίσεων, συστήνεται να επαναλάβετε τη θεραπεία αφήνοντας το μαντηλάκι 
πάνω στην πάσχουσα περιοχή για μερικά δευτερόλεπτα. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που φορούν 
φακούς επαφής, πριν και μετά από οφθαλμικές χειρουτγικές επεμβάσεις.

Σημείο προσοχής: 

Για τοπική εφαρμογή. Να μην εφαρμόζεται απευθείας μέσα στο μάτι. Μην το καταπίνετε . Μακριά από παιδιά.
Αντενδείξεις: Γνωστή υπερευαισθησία στο διάλυμα που είναι εμποτισμένα τα μαντηλάκια.



HELENVITA BLEPHACARE Pads

Περιγραφή:

Για τον καθημερινό καθαρισμό των ματιών

• Υποαλλεργικά

• Διαθέτουν μεγάλη απορροφητική ικανότητα

• Δε ξεφτίζουν

• Συνδυαστική χρήση με το ΗΕLENVITA 

BLEPHACARE Gel

30 x 2 αποστειρωμένες γάζες.

Οδηγίες χρήσης :

Με ημερομηνία λήξης αναγραφόμενη σε κάθε 

φακελίσκο, για μεγαλύτερη προστασία και 

ασφάλεια. (Το τσάκισμα των φακελίσκων 

αποδεικνύει την αποστείρωση που έχουν υποστεί).

Σημείο προσοχής: 

Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες 
περιοχές εκτός των ματιών (ομφαλός, πληγές κτλ)



HELENVITA BLEPHACARE GEL

Περιγραφή:

Για τη συνοδευτική φροντίδα σε περιπτώσεις επιπεφυκίτιδας & 

βλεφαρίτιδας

• Προϊόν οφθαλμολογικά ελεγμένο, χωρίς άρωμα. Καθαρίζει τα 

βλέφαρα

από σμήγμα, βλεννώδεις εκκρίσεις και ατμοσφαιρικούς ρύπους

• Ιδανικό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των βλεφάρων πριν 

την

εφαρμογή και μετά την αφαίρεση φακών επαφής

• Διατηρεί την ελαστικότητα και την φυσιολογική υφή των 

βλεφάρων, ενώ

παράλληλα προσφέρει μια ευχάριστη αίσθηση δροσιάς και 

φρεσκάδας.

• Απομακρύνει το μακιγιάζ ματιών

• Δεν αφήνει ίχνη λιπαρότητας

• Δημιουργεί αίσθηση ανακούφισης στα κουρασμένα μάτια από 

διάβασμα,

τηλεόραση ή χρήση Η/Υ

60γρ 

Οδηγίες χρήσης :

Για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο καθαρισμό των 

ματιών, μικρή ποσότητα BLEHACARE GEL τοποθετείται σε 

καθαρό κομμάτι βαμβακιού ή ειδικής γάζας και με αυτό γίνεται ο 

καθαρισμός των ματιών από το μακιγιάζ.

Σημείο προσοχής: 

Μετά τον καθαρισμό δεν χρειάζεται να ξεπλύνετε με νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΪΟΝ, ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ΜΕ ΝΕΡΟ. 



ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ABOCA



ABOCA NEOBIANACID ΟΞΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

Περιγραφή:

Το NeoBianacid Οξύτητα και Παλινδρόμηση ενδείκνυται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με την 

οξύτητα, όπως είναι η καούρα, ο πόνος, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και η γαστρίτιδα

Επίσης ενδείκνυται για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη δυσπεψία (δυσκολία στην πέψη), όπως 

είναι η καούρα, η βαρυστομαχιά και ο μετεωρισμός.

Το NeoBianacid Οξύτητα και Παλινδρόμηση μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά, σε καταστάσεις που είναι πιθανό να 

προκαλέσουν ερεθισμό του βλεννογόνου (πρόσληψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών / αναλγητικών φαρμάκων, 

περίοδοι ψυχοσωματικού στρες, αλλαγή εποχής ή εσφαλμένος τρόπος διατροφής και ζωής).

Το προϊόν είναι επίσης κατάλληλο για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, καθώς και για παιδιά 

ηλικίας άνω των 6 ετών.

Το NeoBianacid Οξύτητα και Παλινδρόμηση είναι ένα προϊόν με συστατικά βιολογικής γεωργίας, χωρίς γλουτένη και με 

ευχάριστη γεύση.



Οδηγίες χρήσης :

Σε περίπτωση γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, συνιστάται ένα δισκίο μετά από τα βασικά γεύματα και ένα το βράδυ πριν 

από τον ύπνο. Σε περιπτώσεις καούρας και βαρυστομαχιάς, που συνδέονται με δυσκολίες στην πέψη (δυσπεψία), ένα δισκίο 

μετά το φαγητό.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, είναι δυνατό να επαναληφθεί η πρόσληψη περισσότερες από μία φορές εντός 

της ημέρας, ακόμη και σε κοντινά χρονικά διαστήματα. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από παιδιά, ηλικίας 6 ετών και 

άνω, με την ίδια δοσολογία. Το προϊόν μπορεί να λαμβάνεται και για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Συνιστάται η χρήση 

του προϊόντος εντός 6 μηνών από το άνοιγμα του φιαλιδίου. Κλείνετε προσεκτικά το φιαλίδιο μετά από τη χρήση.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ

Χάρη στο μηχανισμό δράσης του, το NeoBianacid Οξύτητα και Παλινδρόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε συνδυασμό 

με αναστολείς αντλίας πρωτονίων και H2-ανταγωνιστές, όσο και σε περιόδους διακοπής της αγωγής, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του ιατρού.

Σημείο προσοχής: 
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά. Εάν τα 
συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας. Συνιστάται η λήψη του προϊόντος τουλάχιστον δύο ώρες πριν ή μετά από τη 
λήψη φαρμάκων, ιδίως των τετρακυκλινών.
Η περιεκτικότητα σε γλυκυρριζίνη, συστατικό της Γλυκόριζας, είναι χαμηλότερη από εκείνη που μπορεί πιθανώς, βάσει επιστημονικών 
αναφορών, να προκαλέσει αύξηση της πίεσης.
Να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως. Να φυλάσσεται 
μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ανέπαφο και σωστά διατηρημένο.



ABOCA LEVIACLIS

Περιγραφή:

To Leviaclis συνδυάζει μία ισορροπημένη υπακτική δράση με 

αποτέλεσμα την προστασία και την ανακούφιση του ορθικού 

βλεννογόνου. Η διπλή δράση του Leviaclis οφείλεται στοPROMELAXIN, 

ένα σύμπλεγμα μελιών από νέκταρ και από μελιτώματα, η προσεκτική

επιλογή και επεξεργασία των οποίων γίνεται βάσει της περιεκτικότητάς 

τους σε μονοσακχαρίδια, πολυσακχαρίδια και μελανοϊδίνες, και το οποίο 

εμπλουτίζεται από πολυσακχαριδικό κλάσμα αλόης και μολόχας.

To Leviaclis έχει υπακτική δράση που προκαλεί ερέθισμα 

ενεργοποίησης της αφόδευσης.

Επίσης, το Leviaclis, χάρη στις βλεννο-προσομοιάζουσες ιδιότητές του 

και το ιξώδες του, προστατεύει τον ορθικό βλεννογόνο κατά τη διέλευση 

των κοπράνων.

Αυτές οι ειδικές ιδιότητες, μαζί με την αντιοξειδωτική δράση, 

προσδίδουν στο προϊόν την ικανότητα να προστατεύει και κατά 

συνέπεια να απαλύνει το βλεννογόνο.

Σημείο προσοχής: 
Nα μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά. Σε περίπτωση 
επίμονης δυσκοιλιότητας, είναι σημαντικό να συμβουλευθείτε το γιατρό για να αποκλείσετε το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλων 
παθήσεων. Το μικροκλύσμα είναι μίας χρήσης, για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά.



ABOCA LEVIACLIS PEDIATRIC

Περιγραφή:

Το Leviaclis Pediatric συνδυάζει μία ισορροπημένη υπακτική δράση με 

αποτέλεσμα την προστασία και την ανακούφιση του ορθικού 

βλεννογόνου.

Η διπλή δράση του Leviaclis οφείλεται στο PROMELAXIN, ένα 

σύμπλεγμα μελιών από νέκταρ και από μελιτώματα, η προσεκτική

επιλογή και επεξεργασία των οποίων γίνεται βάσει της περιεκτικότητάς 

τους σε μονοσακχαρίδια, πολυσακχαρίδια και μελανοϊδίνες, και το οποίο 

εμπλουτίζεται από πολυσακχαριδικό κλάσμα αλόης και μολόχας.

To Leviaclis Pediatric έχει υπακτική δράση που προκαλεί ερέθισμα 

ενεργοποίησης της αφόδευσης.

Επίσης, το Leviaclis Pediatric, χάρη στις βλεννο-προσομοιάζουσες 

ιδιότητές του και το ιξώδες του, προστατεύει τον ορθικό βλεννογόνο 

κατά τη διέλευση των κοπράνων.

Αυτές οι ειδικές ιδιότητες, μαζί με την αντιοξειδωτική δράση, 

προσδίδουν στο προϊόν την ικανότητα να προστατεύει και κατά 

συνέπεια να απαλύνει το βλεννογόνο.

Σημείο προσοχής: 

Nα μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά. Σε 

περίπτωση επίμονης δυσκοιλιότητας, είναι σημαντικό να συμβουλευθείτε το γιατρό για να αποκλείσετε το ενδεχόμενο 

ύπαρξης άλλων παθήσεων.

Το μικροκλύσμα είναι μίας χρήσης, για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά αν έχετε χρησιμοποιήσει τη 

μισή δόση, όπως στην περίπτωση των βρεφών.



ABOCA COLILEN IBS 

Περιγραφή:

Το Colilen IBS ενδείκνυται για τη θεραπεία του συνδρόμου του 

ευερέθιστου εντέρου, που χαρακτηρίζεται από πόνο, φούσκωμα, 

διάταση και κοιλιακή δυσφορία, με ή χωρίς διαφοροποίηση της μορφής 

των κοπράνων και ακανόνιστη εντερική λειτουργία (δυσκοιλιότητα, 

διάρροια ή και εναλλαγή των δύο).

Λόγω του προστατευτικού μηχανισμού του, το Colilen IBS μειώνει 

σταδιακά τις εντερικές διαταραχές και, ανάλογα με την ένταση της 

διαταραχής, συνιστάται η παράταση της θεραπείας για 2 έως 6 

εβδομάδες και η επανάληψη της σε ενδεχόμενη υποτροπή με την 

εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Οδηγίες χρήσης :

Συνιστάται η λήψη 2 καψουλών τρεις φορές την ημέρα, μακριά ή πριν τα 

γεύματα.

Το Colilen IBS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες 

συμπτωματικές θεραπείες στις οξείες φάσεις της διαταραχής.

Σημείο προσοχής: 
Το προϊόν είναι κατάλληλο από την ηλικία των 8 ετών. Αντενδείκνυται κατά την 
εγκυμοσύνη και τη γαλουχία. Να μην λαμβάνεται σε περίπτωση 
υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά. 
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από πηγές 
θερμότητας και να προστατεύεται από το φως. Να φυλάσσεται μακριά από τα 
παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ανέπαφο και σωστά 
διατηρημένο.



ABOCA NEOFITOROID ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΕΜΑ

Περιγραφή:
Η δράση του NeoFitoroid επιτυγχάνεται χάρη στο Helydol, ένα 

λυοφιλοποιημένο εκχύλισμα που αποτελείται από εξευγενισμένο 

λιπόφιλο κλάσμα μίας ειδικής επιλογής ελίχρυσου που έχει 

εμπλουτιστεί με αλόη, ρούσκο και φυτικά έλαια και, αιθέρια 

έλαια,και καταπραΰνει τον ερεθισμό ενώ προστατεύει το βλεννογόνο 

και ευνοεί την ομαλοποίηση μέσω 3 μηχανισμών δράσης:

Βλεννοπροσφυτικό: προσκολλάται στο βλεννογόνο σχηματίζοντας 

ένα φιλμ με δράση φραγμού που τον προστατεύει από την επαφή με 

ερεθιστικούς παράγοντες·

Λιπαντικό: μειώνει την τριβή με τα κόπρανα, έτσι ώστε να 

προστατεύει από τους ερεθισμούς και την περιπρωκτική συμφόρηση·

Αντιοξειδωτικό: προστατεύει το βλεννογόνο από τις ελεύθερες ρίζες.

Επιπλέον η NeoFitoroid δημιουργεί ένα περιβάλλον δυσμενές για 

την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, εκδηλώνοντας περαιτέρω 

προστατευτική δράση και δράση μείωσης του κνησμού. 

Οι δροσιστικές της ιδιότητες παρέχουν γρήγορη ανακούφιση από τις 

ενοχλήσεις. Η NeoFitoroid δεν περιέχει στεροειδή ή αναισθητικά και 

λόγω του μηχανισμού δράσης της, δεν ερεθίζει και δεν ξηραίνει το 

βλεννογόνο.



Οδηγίες χρήσης :

Για εξωτερική εφαρμογή, απλώστε κάνοντας απαλό μασάζ στην πρωκτική και περιπρωκτική περιοχή.

Για μια εσωτερική εφαρμογή, χρησιμοποιήστε το ειδικό ενδοπρωκτικό στόμιο που βιδώνει στο σωληνάριο.

Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα κρέμας για να καλύψετε την πάσχουσα περιοχή.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μετά την κένωση, και μετά από προσεκτικό και απαλό καθαρισμό της πρωκτικής και περιπρωκτικής 

περιοχής.

Για την πρόληψη ερεθισμών που οφείλονται στην τριβή, εφαρμόστε πριν από την κένωση και εφαρμόστε ξανά το προϊόν 

οπωσδήποτε και μετά.

Μετά τη χρήση, ξεβιδώστε το στόμιο, καθαρίστε καλά με ζεστό νερό και σαπούνι και κλείστε το σωληνάριο της κρέμας.

Μπορείτε να επαναλάβετε την εφαρμογή αρκετές φορές την ημέρα, ακόμη και σε σύντομα διαστήματα, καθώς και για 

παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Προσοχή:

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά.
Σε περίπτωση που τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως. Να φυλάσσεται 
μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ανέπαφο και σωστά διατηρημένο.



ABOCA FITONASAL 2 ACT

Περιγραφή:

Fitonasal 2ACT δρα χάρη στο ActiFilm, ένα σύμπλοκο φυτικών ταννινών, 

ρητινών, πολυσακχαριτών και φλαβονοειδών, που αλληλεπιδρά με τον ρινικό 

βλεννογόνο, μέσω διαφόρων μηχανισμών:

τον σχηματισμό μιας μεμβράνης που προσκολλάται στο βλεννογόνο με δράση 

φραγμού που προστατεύει το βλεννογόνο από την επαφή με εξωτερικούς 

παράγοντες (ιούς, βακτήρια, καπνό, αιθάλη, γύρη, σκόνη, κ.λ.π.)

τη δράση ρευστοποίησης της βλέννας, η οποία ευνοεί την απομάκρυνση της.

Συμπληρώνουν τη δράση του Fitonasal 2ACT οι δροσιστικές ιδιότητες των 

αιθερίων ελαίων που χαρίζουν μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας. Ο σεβασμός 

στη φυσιολογία του βλεννογόνου επιτρέπεται επιπλέον από τον ισοτονικό 

χαρακτήρα της σύνθεσης.

Οδηγίες χρήσης :

Κάντε 1 ή 2 εφαρμογές ανά ρουθούνι και φυσήξτε ελαφρά τη μύτη και στη συνέχεια επαναλάβετε την εφαρμογή. Για να ευνοήσετε 

την ομοιόμορφη κατανομή καλό είναι να κάνετε ελαφρές μαλάξεις στη μύτη από έξω με διαμήκεις κινήσεις από κάτω προς τα 

πάνω.

Συνιστάται να εφαρμόζετε το Fitonasal 2ACT περισσότερες φορές στη διάρκεια της ημέρας ακόμη και σε συχνά διαστήματα και να 

επαναλάβετε την εφαρμογή πριν ξαπλώσετε, χρησιμοποιώντας το επίσης σε συνδυασμό με ρινικά τσιρότα. Κατά την πρώτη 

εφαρμογή για να αφαιρέσετε τον αέρα από τη συσκευή, πατήστε περισσότερες φορές έξω από τα ρουθούνια.

Ανακινήστε το φιαλίδιο πριν από τη χρήση. Συνιστάται να χρησιμοποίησετε το προϊόν σε διάστημα 2 μηνών αφού το ανοίξετε.

Σημείο προσοχής: 

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως. Να φυλάσσεται 

μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ανέπαφο και σωστά διατηρημένο.



ABOCA GRINTUSS ADULT ΔΙΣΚΙΑ

Περιγραφή:

Η σύνθεση του Grintuss Adult αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς μελέτης, 

προκειμένου να καλύπτει κάθε είδος βήχα των ενηλίκων και των παιδιών 

από την ηλικία των 12 ετών.

Χάρη στον προστατευτικό μηχανισμό δράσης του, το προϊόν καταπολεμά 

άμεσα το σύμπτωμα, στοχεύοντας στο αίτιο: στον ερεθισμό του 

βλεννογόνου που οφείλεται σε παράγοντες λοιμώδεις, αλλά και 

ερεθιστικούς, όπως είναι ο καπνός, το νέφος και η σκόνη.

Για τα χαρακτηριστικά του αυτά το Grintuss Adult είναι κατάλληλο για όλους 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ηλικιωμένους, από άτομα με 

κοιλιοκάκη και εγκύους και θηλάζουσες, μετά από ιατρική γνωμάτευση.

Οδηγίες χρήσης :

Συνιστάται να παίρνετε 1 δισκίο από 2 έως 4 φορές την ημέρα, αφήνοντας το να λιώσει αργά στο στόμα.

Σημείο προσοχής: 

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα 

συστατικά.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως.

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ανέπαφο και σωστά διατηρημένο.



Περιγραφή:

Η σύνθεση του Grintuss Adult αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς μελέτης, 

προκειμένου να καλύπτει κάθε είδος βήχα των ενηλίκων και των παιδιών από την 

ηλικία των 12 ετών.

Χάρη στον προστατευτικό μηχανισμό δράσης του, το προϊόν καταπολεμά άμεσα το 

σύμπτωμα, στοχεύοντας στο αίτιο: στον ερεθισμό του βλεννογόνου που οφείλεται 

σε παράγοντες λοιμώδεις, αλλά και ερεθιστικούς, όπως είναι ο καπνός, το νέφος 

και η σκόνη.

Για τα χαρακτηριστικά του αυτά το Grintuss Adult είναι κατάλληλο για όλους και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ηλικιωμένους, από άτομα με κοιλιοκάκη και 

εγκύους και θηλάζουσες, μετά από ιατρική γνωμάτευση.

Οδηγίες χρήσης :

Συνιστάται η λήψη 10 ml (2 κουταλάκια) δύο έως τέσσερις φορές την ημέρα, παίρνοντας την τελευταία δόση πριν 

τον βραδινό ύπνο.

Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Περιέχει δοσομετρικό κουταλάκι. Μετά τη χρήση, κλείστε καλά το φιαλίδιο και 

πλύνετε σχολαστικά το δοσομετρικό κουταλάκι.

Αφού ανοιχτεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός τριών μηνών.

Σημείο προσοχής: 

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα 

συστατικά.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως.

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ανέπαφο και σωστά διατηρημένο.

ABOCA GRINTUSS ADULT



ABOCA GRINTUSS PEDIATRIC

Περιγραφή:

Η σύνθεση του Grintuss Pediatric έχει μελετηθεί ειδικά για χρήση για παιδιά ηλικίας 

1 έτους και άνω. Ειδικά στα μωρά, πράγματι, είναι σημαντικό να ρυθμιστεί ο βήχας 

με δράση προστασίας του βλεννογόνου. Για αυτά τα χαρακτηριστικά του το 

Grintuss Pediatric καταπραϋνει γρήγορα τόσο τον ημερήσιο όσο και τον νυχτερινό 

βήχα, ιδιαίτερα συχνό στα μωρά. Το Grintuss Pediatric είναι ένα σιρόπι με 

συστατικά βιολογικής γεωργίας και είναι κατάλληλο για παιδιά με κοιλιοκάκη.

Ας μην ξεχνάμε ότι πάντα οφείλουμε να συμβουλευόμαστε τον παιδίατρο, ιδίως 

όταν ο βήχας δεν υποχωρεί μετά από κάποιες μέρες.

Ενδείκνυται σε παιδιά από 1 έτους.

Οδηγίες χρήσης :

Συνιστάται η λήψη 5 ml (ένα κουταλάκι) για παιδιά από 1 έως 6 ετών και 10 ml (δύο κουταλάκια) άνω των 6 ετών, 

δύο έως τέσσερις φορές την ημέρα, κάνοντας την χορήγηση της τελευταίας δόσης πριν τον βραδινό ύπνο.

Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Περιέχει δοσομετρικό κουταλάκι. Μετά τη χρήση, κλείστε καλά το φιαλίδιο και 

πλύνετε σχολαστικά το δοσομετρικό κουταλάκι.

Αφού ανοιχτεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός τριών μηνών.

Σημείο προσοχής: 

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα 

συστατικά.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως.

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ανέπαφο και σωστά διατηρημένο.



ΨΥΚΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ



BIOFREEZE GEL

Περιγραφή:

Το ΒΙΟFREEZE ανακουφίζει από: 

• Mυαλγίες

• Πόνους αρθρώσεων

• Πόνους μέσης, πλάτης, ώμου, αυχένα, γονάτου, ισχίου, αγκώνα & 

αστραγάλου

• Πόνους από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια σπορ και άθλησης

• Κακώσεις, διαστρέμματα, τραβήγματα & θλάσεις

• Πόνους αρθρίτιδας & τενοντίτιδας

• Επώδυνους μυς & συνδέσμους 

Οδηγίες χρήσης : 

Ενήλικές και παιδιά άνω των 12 ετών: Εφαρμόστε στη πάσχουσα περιοχή 

το πολυ 3-4 φορές την ημέρα. Απλώστε μια λεπτή στρώση στην επιθυμητή 

περιοχή του σώματος, το μασάζ δεν ειναι απαραίτητο.

δανικό για εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες όπως χέρια & πόδια.

Σημείο προσοχής:

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια ή το ρινικό βλεννογόνο. Μην το 

εφαρμόζετε σε πληγές ή κατεστραμμένο δερμά. Μην το χρησιμοποιήτε μαζί 

με άλλες αλοιφές κρέμεςσπρέι ή υγρά εντριβής. Μην εφαρμόζετε σε 

ερεθισμένο δέρμα ή όταν εκδηλώνεται υπερβολικός ερεθισμός. Μην 

επιδένετε. Αποθηκελυετε σε δροσερό μέρος με το καπάκικαλά 

κλειστό.Διατηρείτε μακριά από υπερβολική θερμότητα ή φλόγα. Μη 

χρησιμοποιήτε μαζί με θερμικές πηγές ή συσκευές.



BIOFREEZE ROLL-ON

Περιγραφή:

Το ΒΙΟFREEZE ανακουφίζει από: 

• Mυαλγίες

• Πόνους αρθρώσεων

• Πόνους μέσης, πλάτης, ώμου, αυχένα, γονάτου, ισχίου, αγκώνα & 

αστραγάλου

• Πόνους από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια σπορ και άθλησης

• Κακώσεις, διαστρέμματα, τραβήγματα & θλάσεις

• Πόνους αρθρίτιδας & τενοντίτιδας

• Επώδυνους μυς & συνδέσμους 

Οδηγίες χρήσης : 

Ενήλικές και παιδιά άνω των 12 ετών: Εφαρμόστε στη πάσχουσα περιοχή 

το πολυ 3-4 φορές την ημέρα. Απλώστε μια λεπτή στρώση στην επιθυμητή 

περιοχή του σώματος, το μασάζ δεν ειναι απαραίτητο. 

Ιδανικό για εφαρμογές σε μικρότερες περιοχές του σώματος καθώς και για 

μασάζ στη πάσχουσα περιοχή. 

Σημείο προσοχής:

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια ή το ρινικό βλεννογόνο. Μην το 

εφαρμόζετε σε πληγές ή κατεστραμμένο δερμά. Μην το χρησιμοποιήτε μαζί 

με άλλες αλοιφές κρέμεςσπρέι ή υγρά εντριβής. Μην εφαρμόζετε σε 

ερεθισμένο δέρμα ή όταν εκδηλώνεται υπερβολικός ερεθισμός. Μην 

επιδένετε. Αποθηκελυετε σε δροσερό μέρος με το καπάκικαλά 

κλειστό.Διατηρείτε μακριά από υπερβολική θερμότητα ή φλόγα. Μη 

χρησιμοποιήτε μαζί με θερμικές πηγές ή συσκευές.



BIOFREEZE SPRAY

Οδηγίες χρήσης : 

Ενήλικές και παιδιά άνω των 12 ετών: Εφαρμόστε στη πάσχουσα περιοχή 

το πολυ 3-4 φορές την ημέρα. Απλώστε μια λεπτή στρώση στην επιθυμητή 

περιοχή του σώματος, το μασάζ δεν ειναι απαραίτητο. 

Ιδανικό για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή και για χρήση σε δύσκολα 

σημεία του σώματος όπως η πλάτη. 

Σημείο προσοχής:

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια ή το ρινικό βλεννογόνο. Μην το 

εφαρμόζετε σε πληγές ή κατεστραμμένο δερμά. Μην το χρησιμοποιήτε μαζί 

με άλλες αλοιφές κρέμεςσπρέι ή υγρά εντριβής. Μην εφαρμόζετε σε 

ερεθισμένο δέρμα ή όταν εκδηλώνεται υπερβολικός ερεθισμός. Μην 

επιδένετε. Αποθηκελυετε σε δροσερό μέρος με το καπάκι καλά κλειστό. 

Διατηρείτε μακριά από υπερβολική θερμότητα ή φλόγα. Μη 

χρησιμοποιήτε μαζί με θερμικές πηγές ή συσκευές.

Περιγραφή:

Το ΒΙΟFREEZE ανακουφίζει από: 

• Mυαλγίες

• Πόνους αρθρώσεων

• Πόνους μέσης, πλάτης, ώμου, αυχένα, γονάτου, ισχίου, αγκώνα & 

αστραγάλου

• Πόνους από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια σπορ και άθλησης

• Κακώσεις, διαστρέμματα, τραβήγματα & θλάσεις

• Πόνους αρθρίτιδας & τενοντίτιδας

• Επώδυνους μυς & συνδέσμους 



CRYOS SPRAY 

Περιγραφή:

Χρήσιμο σε όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό για κάθε 

περίπτωση που απαιτείται κρύο, όπως μώλωπες, διαστρέμματα 

κτλ.

Η άμεση χρήση του σπρέι πάγου, χάρη στην καταπραϋντική δράση 

που ασκεί το κρύο, είναι απαραίτητη σε καταστάσεις άμεσης 

επέμβασης. 

Οδηγίες χρήσης :

Ψεκάστε απ' ευθείας το Cryos Spray στο μέρος του σώματος που 

χρειάζεται από μία απόσταση 20cm με σύντομους και 

διακοπτόμενους ψεκασμούς.

Σημείο προσοχής: 

Σταματήστε την εφαρμογή του προϊόντος μόλις σχηματιστεί μία 

λευκή σκόνη.



ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ











ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΣΑΚΧΑΡΟΥ



https://youtu.be/aYvSfcG1KDE?t=101

ΕΔΕ – πρακτικές οδηγίες για τον αυτοέλεγχο σακχάρου στο αίμα

https://youtu.be/aYvSfcG1KDE?t=101


Συσκευή Μέτρησης Σακχάρου

CONTOUR®NEXT ONE

Περιγραφή:

Ο έξυπνος μετρητής με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια 

μέτρησης και με αδιάλειπτη σύνδεση με την εφαρμογή 
CONTOUR®DIABETES

Οδηγίες χρήσης :

Μπορείτε να διευκολύνετε τη διαχείριση του διαβήτη σας, πολύ απλά μέσω 

του smartphone ή του tablet σας. Οι μετρήσεις σακχάρου που λαμβάνετε 

από τον μετρητή κατά τη διάρκεια της ημέρας θα μπορούν να 

συγχρονίζονται και να καταγράφονται αυτόματα στην στο ηλεκτρονικό 

ημερολόγιο της εφαρμογής.

Σε βάθος χρόνου τα αποτελέσματά σας θα αποκτούν μεγαλύτερη αξία και 

νόημα, πληροφορώντας σας για τον τρόπο που οι δραστηριότητές σας 

(φαγητό, άσκηση, φάρμακα, κλπ) επηρεάζουν τα επίπεδα σακχάρου στο 

αίμα σας, κάτι που θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του διαβήτη 

σας.

Τοποθετείτε το αίμα σε μία από τις δύο θέσεις τοποθέτησης αίματος. Μην 

τοποθετείτε αίμα και στις δύο πλευρές ταυτόχρόνα. Η ταινία μέτρησης 

λειτουργεί ως σπόγγος, τραβώντας το αίμα στο εσωτερικό της ταινίας . Η 

μέτρηση ξεκινάει αυτόματα όταν τοποθετηθεί επαρκής ποσότητα αίματος. Σε 

περίπτωση που η πρώτη σταγόνα δεν είναι αρκετή μπορείτε μέσα σε 60 

δευτερόλεπτα να συμπληρώσετε αίμα στην ίδια πλευρά της ταινίας.

Σημείο προσοχής: 

Η έξυπνη θύρα ταινιών μέτρησης φωτίζεται με διαφορετικό χρώμα ανάλογα 

με το αποτέλεσμα μέτρησης, έτσι ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε άμεσα εάν 

είστε εντός, κάτω ή πάνω από τον στόχο σας.



Περιγραφή:

Ο έξυπνος μετρητής με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης 

και με αδιάλειπτη σύνδεση με την εφαρμογή 
CONTOUR®DIABETES

Οδηγίες χρήσης :

Είναι συμβατές με το συγκεκριμένο μετρητή. Η συσκευασία 

κρατά τις ταινίες φρέσκες, μέχρι και 6 μήνες μετά το άνοιγμα. 

Είναι εύκολες στη χρήση και δεν απαιτούν καμία 

κωδικοποίηση, ενώ καλιμπράρουν αυτόματα το μετρητή 

γλυκόζης αίματος κάθε φορά που χρησιμοποιούνται νέες 

ταινίες. Εξασφαλίζουν ακριβή αποτελέσματα σε χρόνο 5 

δευτερολέπτων, κάθε φορά και με λιγότερα βήματα από πριν, 

ενώ υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν εναλλακτικά σημεία 

στο σώμα, όπως η παλάμη ή το αντιβράχιο. Αυτό καθιστά τη 

διαδικασία λιγότερο επίπονη και κουραστική από πριν. 

Σημείο προσοχής: 

Τα αποτελέσματα της δοκιμής είναι διαθέσιμα σε 15 

δευτερόλεπτα και ο μετρητής παρέχει τη δυνατότητα 

μεταφοράς δεδομένων στον υπολογιστή για επεξεργασία και 

ανάλυση των αποτελεσμάτων.



Συσκευή και Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου

FreeStyle Freedom Lit

Περιγραφή:

Το σύστημα FreeStyle Freedom Lite αποτελεί μέλος της 

σειράς συστημάτων μέτρησης γλυκόζης αίματος FreeStyle.Ο 

μετρητής FreeStyle Freedom Lite καθώς και οι ταινίες 

μέτρησης FreeStyle Lite προσφέρουν όλα τα πλεονεκτήματα 

της τεχνολογίας FreeStyle αλλά ταυτόχρονα και ένα επιπλέον 

πλεονέκτημα τη μέτρηση γλυκόζης στο αίμα χωρίς 

κωδικοποίηση.

Το σύστημα FreeStyle Freedom Lite έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:

Δεν χρειάζεται κωδικοποίηση – Μια έννοια λιγότερη

Λειτουργεί με τη μικρότερη σταγόνα αίματος στον κόσμο –

Πραγματικά ανώδυνη μέτρηση με αποδεδειγμένη ακρίβεια

Έχει μεγάλες ευανάγνωστες ενδείξεις – Εύκολη ανάγνωση 

των αποτελεσμάτων

Έχει εργονομικό σχεδιασμό – Χωράει τέλεια στην παλάμη 

του χεριού

Το σύστημα FreeStyle Freedom Lite έχει πολλά εγκεκριμένα 

εναλλακτικά σημεία μέτρησης. Με το σύστημα FreeStyle 

Freedom Lite μπορείτε να πραγματοποιείτε μέτρηση στα 

δάχτυλα, στο βραχίονα, στην παλάμη του χεριού, στον πήχη 

στο μηρό και στη γάμπα. Ωστόσο, συστήνεται στους 

ασθενείς να πραγματοποιούν μέτρηση στα δάχτυλά τους σε 

περιπτώσεις υπογλυκαιμίας (χαμηλή γλυκόζη αίματος) ή σε 
περίπτωση ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας. 



Οδηγίες χρήσης :

Εισάγετε μια ταινία μέτρησης στον μετρητή. Ο μετρητής θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Περιμένετε μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη του μετρητή τα σύμβολα ‘’σταγόνας και ταινίας μέτρησης’’ Ο μετρητής είναι 

τώρα έτοιμος προκειμένου να τοποθετήσετε το δείγμα αίματος.

Επιλέγετε το σημείο δειγματοληψίας. Αν επιλέξετε το δάκτυλο, τοποθετείτε το στυλό ανώδυνης λήψης αίματος κάθετα στην 

άκρη του δακτύλου και πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης. Φέρνετε την ταινία μέτρησης FreeStyle Lite σε επαφή με το 

δείγμα αίματος.

Τοποθετείτε το αίμα σε μία από τις δύο θέσεις τοποθέτησης αίματος. Μην τοποθετείτε αίμα και στις δύο πλευρές 

ταυτόχρόνα. Η ταινία μέτρησης λειτουργεί ως σπόγγος, τραβώντας το αίμα στο εσωτερικό της ταινίας . Η μέτρηση ξεκινάει 

αυτόματα όταν τοποθετηθεί επαρκής ποσότητα αίματος. Σε περίπτωση που η πρώτη σταγόνα δεν είναι αρκετή μπορείτε 

μέσα σε 60 δευτερόλεπτα να συμπληρώσετε αίμα στην ίδια πλευρά της ταινίας.

Όταν ξεκινάει η μέτρηση ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζεται στην οθόνη του μετρητή μία μικρή γραμμή που 

κινείται δεξιόστροφα. Η μέτρηση ολοκληρώνεται σε μέσο χρόνο 4 δευτερολέπτων. Εάν είναι ενεργοποιημένο το ηχητικό 

σήμα όταν εμφανίζεται στην οθόνη το αποτέλεσμα ακούγονται δύο ηχητικά σήματα.

Σημείο προσοχής: 

Για να διασφαλίσετε ορθά αποτελέσματα, πριν τη μέτρηση, πλένετε τα χέρια σας με ζεστό νερό και σαπούνι και τα 

στεγνώνετε καλά.

Απομακρύνετε το καπάκι από το στυλό ανώδυνης λήψης αίματος.

Εισάγετε μία νέα βελόνα στην λευκή υποδοχή του στυλό. Κρατάτε τη βελόνα σταθερά στη θέση της με το ένα χέρι και με 

το άλλο χέρι αφαιρείτε το κάλυμμα της βελόνας περιστρέφοντας το.

Επανατοποθετείτε το καπάκι στο στυλό μέχρι να ακούσετε ένα κλίκ. Επιλέγετε το επιθυμητό επίπεδο βάθους 

περιστρέφοντας τον επιλογέα βάθους που βρίσκεται στο πλάι του στυλό.

Οπλίζετε το στυλό τραβώντας προς τα έξω τη μπλε λαβή όπλισης μέχρι να ακουστεί ένα κλίκ και στη συνέχεια την 

αφήνετε ελεύθερη και προχωράτε στη διαδικασία της μέτρησης.



Περιγραφή:

Abbott - FreeStyle Lite Ταινίες 

μέτρησης Γλυκόζης αίματος, 50 

ταινίες .

Οδηγίες χρήσης :

Εισάγετε μια ταινία μέτρησης στον μετρητή. Ο μετρητής θα 

ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Σημείο προσοχής:

Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα FreeStyle , οι οποίες 

είναι συμβατές μόνο με το ολοκληρωμένο σύστημα 

παρακολούθησης Freestyle Freedom Lite  



TEST ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ



CLEAR BLUE MONO TEST ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Περιγραφή:

Το τεστ εγκυμοσύνης Clearblue με άκρο που αλλάζει χρώμα προσφέρει 5 σημεία σιγουριάς: 

Ακριβές – Δεν υπάρχει ακριβέστερο τεστ – Ακρίβεια 99% από την ημέρα που αναμένεται η 

περίοδος 

Ευαίσθητο και σε αρχικό στάδιο – μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 4 ημέρες πριν από την 

αναμενόμενη ημερομηνία της περιόδου .

Σαφές – το μοναδικό τεστ που δίνει σαφή αποτελέσματα (+) και (-) 

Γρήγορο – δίνει το αποτέλεσμα μόνο σε 2 λεπτά 

Εύκολο στη χρήση – το άκρο που αλλάζει χρώμα και το παράθυρο ελέγχου δείχνουν ότι το 
τεστ λειτουργεί .

.

Οδηγίες χρήσης :

Εαν κάνετε το τεστ 

νωρίτερα: η clearblue

συνιστά να γίνεται η χρήση 

του τεστ από τη πρώτη 

ημέρα της καθυστέρησης.

Προσοχή:

Η ορμόνη της εγκυμοσύνης 

αυξάνεται ραγδαία σε 

πρόωρη εγκυμοσύνη και 

μπορείτε Να 

χρησιμοποιήσετε το 

clearblue 4 ημέρες πριν 

από την αναμονή της 

περιόδου σας.



CLEAR BLUE ΔΙΠΛΟ TEST ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Περιγραφή:

Οικονομική Συσκευασία Clearblue Value Pack – Το Clearblue διατίθεται σε 

συσκευασία με 2 τεστ, σε συμφέρουσα τιμή. Μπορεί να επιθυμείς να επαναλάβεις το 

τεστ αν 

Έκανες το τεστ σε αρχικό στάδιο και θέλεις να επαναλάβεις το τεστ την αναμενόμενη 

ημερομηνία της περιόδου σου 

Αν δεν είσαι βέβαιη για το πότε περιμένεις την περίοδό σου. 

Οδηγίες χρήσης :

Το τεστ εγκυμοσύνης Clearblue 

με άκρο που αλλάζει χρώμα 

προσφέρει 5 σημεία σιγουριάς: 

Ακριβές, δεν υπάρχει 

ακριβέστερο τεστ.

Ακρίβεια 99% από την ημέρα 

που αναμένεται η περίοδος 

Ευαίσθητο και σε αρχικό 

στάδιο .

Σαφές ,το μοναδικό τεστ που 

δίνει σαφή αποτελέσματα (+) 

και (-) 

Γρήγορο, δίνει το αποτέλεσμα 

μόνο σε 2 λεπτά.

Σημείο προσοχής: 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μέχρι 4 ημέρες πριν από την 

αναμενόμενη ημερομηνία της 

περιόδου 

Εύκολο στη χρήση ,το άκρο 

που αλλάζει χρώμα και το 

παράθυρο ελέγχου δείχνουν 

ότι το τεστ λειτουργεί 



CLEAR BLUE DIGITAL ΤΕSΤ ME ΔEIKTH

ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Περιγραφή:

Το Ψηφιακό Τεστ Εγκυμοσύνης Clearblue με Εβδομάδες (με Δείκτη Σύλληψης) προσφέρει 

διπλή επιβεβαίωση για το αποτέλεσμα. Ο Smart Dual Sensor ™ όχι μόνο σε ενημερώνει με 

λέξεις για το αν είσαι έγκυος ή όχι, αλλά αν είσαι, επίσης δείχνει πόσων εβδομάδων έγκυος 

είσαι.

Το Ψηφιακό Τεστ Εγκυμοσύνης Clearblue με Εβδομάδες (με Δείκτη Σύλληψης) διαθέτει:

Ακρίβεια άνω του 99% από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης 

Το μοναδικό τεστ που επίσης σε ενημερώνει και για τον αριθμό των εβδομάδων που έχουν 

περάσει από τη σύλληψη 

Αλάνθαστα, σαφή ψηφιακά αποτελέσματα 

Σημείο προσοχής: 

Τόσο ευαίσθητο που μπορείς να το πραγματοποιήσεις 4 ημέρες νωρίτερα  

Εύκολο στη χρήση με μοναδικό σύμβολο κλεψύδρας που δείχνει ότι λειτουργεί το τεστ .

Οδηγίες χρήσης :

Ο γιατρός σου θα 

υπολογίσει το στάδιο της 

εγκυμοσύνης σου με βάση 

την πρώτη ημέρα της 

τελευταίας σου περιόδου. Ο 

Δείκτης Σύλληψης 

(Conception Indicator) σε 

ενημερώνει πόσες 

εβδομάδες πριν συνέλαβες. 

Η σύλληψη γίνεται περίπου 

2 εβδομάδες πριν την 

επόμενη αναμενόμενη αρχή 

της περιόδου σου.

Με την προηγμένη ψηφιακή 

οθόνη του δεν είναι ανάγκη 

να ερμηνεύεις γραμμές, 

προσφέρει εύκολα στην 

ανάγνωση ψηφιακά 

αποτελέσματα.



CLEAR BLUE ΤΕSΤ ΩΟΡΡΗΞΙΑΣ

Περιγραφή:

Το Ψηφιακό τεστ ωορρηξίας Clearblue προσδιορίζει την αύξηση του 

επιπέδου της ορμόνης της ωορρηξίας LH, 24-36 ώρες πριν την 

ωορρηξία και προσδιορίζει τις 2 ημέρες που είναι καλύτερες για να 

συλλάβεις σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Αν κάνεις έρωτα τις 2 αυτές 

ημέρες έχεις τις περισσότερες πιθανότητες να συλλάβεις. 

Το Ψηφιακό τεστ ωορρηξίας Clearblue είναι το αποτελεσματικότερο τεστ 

ωορρηξίας για το σπίτι. Παρέχει σαφή ψηφιακά αποτελέσματα, 

επομένως δεν είναι απαραίτητο να ερμηνεύεις γραμμές και διαθέτει 

περισσότερους υποδοχείς ούρων από οποιαδήποτε άλλη μάρκα, 

καθιστώντας το περισσότερο αποτελεσματικό στον προσδιορισμό του 

μέγιστου επιπέδου της LH..

Οδηγίες χρήσης :

Χρησιμοποίησε το Ψηφιακό τεστ 

ωορρηξίας Clearblue μία φορά την ημέρα, 

την ίδια ώρα καθημερινά, τις ημέρες 

περίπου που περιμένεις το μέγιστο 

επίπεδο LH. Προσδιορίζει τις ημέρες του 

κύκλου σου που είναι πιθανότερο να 

συλλάβεις.

Σημείο προσοχής: 

Το Ψηφιακό τεστ ωορρηξίας Clearblue

Διαθέτει ακρίβεια 99% στον 

προσδιορισμό του μέγιστου επιπέδου LH 

Προσφέρει περισσότερους υποδοχείς 

ούρων αυξάνοντας τις πιθανότητες να 

προσδιορίσεις το μέγιστο επίπεδο της LH 

σου σε έναν συγκεκριμένο κύκλο 

Διαθέτει ένα μοναδικό σύμβολο στον 

υποδοχέα ούρων που αναβοσβήνει 

δείχνοντάς σου ότι το τεστ λειτουργεί 

Παρέχει το αποτέλεσμα μέσα σε 3 λεπτά .



Predictor Early

Οδηγίες χρήσης :

ΒΗΜΑ 1. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

1. Διενέργεια του τεστ στη ροή των ούρων

Κρατώντας το τεστ κατά τρόπο ώστε το απορροφητικό άκρο να 

έχει κατεύθυνση προς τα κάτω, τοποθετήστε το στη ροή των 

ούρων για 5 μόνο δευτερόλεπτα.

2. 'Η Συλλέξτε δείγμα των ούρων σας σε ένα καθαρό και στεγνό 

περιέκτη.

Εμβαπτίστε ολόκληρο το απορροφητικό άκρο στα ούρα για 5 μόνο 

δευτερόλεπτα.

ΒΗΜΑ 2. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 3 ΛΕΠΤΑ

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο τεστ και αφήστε το σε μια επίπεδη 

επιφάνεια, έτσι ώστε η θυρίδα αποτελέσματος να είναι προς τα 

επάνω. Περιμένετε 3 λεπτά προτού διαβάσετε το αποτέλεσμα.

ΒΗΜΑ 3. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στη θυρίδα αποτελέσματος εμφανίζονται δύο ροζ γραμμές. Είναι 

πιθανό η μια γραμμή να είναι αρκετά πιο αχνή από την άλλη. 

Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα είναι θετικό.

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στη θυρίδα αποτελέσματος εμφανίζεται μια ροζ γραμμή.

Σημείο προσοχής: .

Ανιχνεύει πολλαπλές μορφές της ορμόνης της εγκυμοσύνης σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις.

Διαθέτει ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% από την ημέρα της 

αναμενόμενης περιόδου.

Το αποτέλεσμα πρέπει να ερμηνεύεται το συντομότερο δυνατό 

μετά το χρόνο αναμονής των 3 λεπτών.

Μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα μετά το πέρας 10 λεπτών.

Περιγραφή:

Απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να μάθουν εάν 

είναι έγκυες ή όχι το συντομότερο δυνατόν.

Κανένα άλλο τεστ εγκυμοσύνης στην αγορά δεν σας 

παρέχει αποτέλεσμα έως και 6 ημέρες νωρίτερα από 

την πρώτη ημέρα καθυστέρησης.



Predictor Express

Περιγραφή:
Απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να μάθουν εάν είναι 
έγκυες το ταχύτερο δυνατόν από την ημέρα της αναμενόμενης 
περιόδου.
Κανένα άλλο προϊόν στην αγορά δεν σας παρέχει το 
αποτέλεσμα σε 1 μόνο λεπτό από την ημέρα της αναμενόμενης 
περιόδου.
Διαθέτει ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% από την πρώτη ημέρα 
της αναμενόμενης περιόδου..

Οδηγίες χρήσης :

ΒΗΜΑ 1. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

1. Διενέργεια του τεστ στη ροή των ούρων.

Κρατώντας το τεστ κατά τρόπο ώστε το απορροφητικό άκρο να 

έχει κατεύθυνση προς τα κάτω, τοποθετήστε το στη ροή των 

ούρων για 5 μόνο δευτερόλεπτα.

2. 'Η Συλλέξτε δείγμα των ούρων σας σε ένα καθαρό και στεγνό 

περιέκτη.

Εμβαπτίστε ολόκληρο το απορροφητικό άκρο στα ούρα για 20 

μόνο δευτερόλεπτα.

ΒΗΜΑ 2. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 1 ΛΕΠΤΟ

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο τεστ και αφήστε το σε μια επίπεδη 

επιφάνεια, έτσι ώστε η θυρίδα αποτελέσματος να είναι προς τα 

επάνω. Περιμένετε 1 λεπτό προτού διαβάσετε το αποτέλεσμα.

ΒΗΜΑ 3. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στη θυρίδα αποτελέσματος εμφανίζονται δύο ροζ γραμμές. Είναι 

πιθανό η μια γραμμή να είναι αρκετά πιο αχνή από την άλλη. 

Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα είναι θετικό.

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στη θυρίδα αποτελέσματος εμφανίζεται μια ροζ γραμμή.

Σημείο προσοχής: .

Το αποτέλεσμα πρέπει να ερμηνεύεται το συντομότερο δυνατό 

μετά το χρόνο αναμονής του ενος λεπτού.

Μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα μετά το πέρας 10 λεπτών.



Predictor Early + Express

Περιγραφή:

Απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να 

μάθουν εάν είναι έγκυες ή όχι το νωρίτερο 

δυνατόν και να επιβεβαιώσουν το πρώιμο 

αποτέλεσμα από την ημέρα της 

αναμενόμενης περιόδου.

Ελέγξτε έως και 6 ημέρες νωρίτερα από την 

πρώτη ημέρα της καθυστέρησης με το 

Predictor® Early

Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα σε 1 μόνο 

λεπτό από την ημέρα της αναμενόμενης 

περιόδου με το Predictor® Express

Και τα δύο τεστ διαθέτουν ακρίβεια 
μεγαλύτερη από 99% από την ημέρα της 
αναμενόμενης περιόδου.

Οδηγίες χρήσης :

1. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

Τοποθετήστε το απορροφητικό άκρο στη ροή των ούρων για 5 δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ

Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί εντός 3 λεπτών

3. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Η εμφάνιση δύο ροζ γραμμών δηλώνει εγκυμοσύνη, ακόμα και εάν η μια 

γραμμή είναι αρκετά πιο αχνή από την άλλη.

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στη θυρίδα αποτελέσματος εμφανίζεται μια ροζ γραμμή.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕ ΤΟ PREDICTOR® EXPRESS

1. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

Τοποθετήστε το απορροφητικό άκρο στη ροή των ούρων για 5 δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ

Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί εντός 1 μόνο λεπτού

3. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στη θυρίδα αποτελέσματος εμφανίζονται δύο ροζ γραμμές. Είναι πιθανό η μια 

γραμμή να είναι αρκετά πιο αχνή από την άλλη. Ακόμα και στην περίπτωση 

αυτή, το αποτέλεσμα είναι θετικό.

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στη θυρίδα αποτελέσματος εμφανίζεται μια ροζ γραμμή.

Σημείο προσοχής: .

Η υπερβολική κατανάλωση υγρών πριν το τεστ μπορεί να προκαλέσει 

αραίωση της ορμόνης της εγκυμοσύνης, γι’ αυτό καταναλώστε φυσιολογικές 

ποσότητες υγρών προτού κάνετε το τεστ. Εάν έχετε ασταθή κύκλο, κάντε το 

τεστ βάσει του μακρύτερου κύκλου των περασμένων μηνών.



Predictor Ovulation

Περιγραφή:

Απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να 

μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επίτευξης 

σύλληψης με φυσικό τρόπο.

Προσδιορίζει τις 2 πιο γόνιμες ημέρες σας.

Διαθέτει ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% στον 

προσδιορισμό του μεσοκυκλίου κύματος της 

LH.

Τώρα διατίθεται και σε μορφή στικ: Ευκολία 

στη χρήση.

Οδηγίες χρήσης :

ΒΗΜΑ 1. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

1. Διενέργεια του τεστ στη ροή των ούρων.

Κρατώντας το τεστ κατά τρόπο ώστε το απορροφητικό άκρο να έχει 

κατεύθυνση προς τα κάτω, τοποθετήστε το στη ροή των ούρων για 5 μόνο 

δευτερόλεπτα.

2. 'Η Συλλέξτε δείγμα των ούρων σας σε ένα καθαρό και στεγνό περιέκτη.

Εμβαπτίστε ολόκληρο το απορροφητικό άκρο στα ούρα για 5 μόνο 

δευτερόλεπτα.

ΒΗΜΑ 2. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο τεστ και αφήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια, 

έτσι ώστε η θυρίδα αποτελέσματος να είναι προς τα επάνω. Περιμένετε 5 

λεπτά προτού διαβάσετε το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε στη θυρίδα αποτελέσματος 

προκειμένου να συγκρίνετε τη γραμμή ελέγχου αποτελέσματος με τη γραμμή 

αναφοράς. Η γραμμή αναφοράς υποδεικνύει ότι το τεστ έχει ολοκληρωθεί 

σωστά.

ΒΗΜΑ 3. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΙΟ ΓΟΝΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Εμφανίζονται δύο γραμμές και το χρώμα και η ένταση της γραμμής ελέγχου 

αποτελέσματος είναι παρόμοιο ή πιο σκούρο από αυτό της γραμμής 

αναφοράς. Η ωορρηξία πρόκειται να λάβει χώρα εντός των επόμενων 24-36 

ωρών. Εάν έχετε σεξουαλική επαφή μέσα στις επόμενες 24-36 ώρες, αυξάνετε 

τις πιθανότητες σας να μείνετε έγκυος. Δεν χρειάζεται να κάνετε επιπλέον τεστ 

σε αυτόν τον κύκλο.

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΓΟΝΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Εμφανίζονται δύο γραμμές, αλλά η γραμμή ελέγχου αποτελέσματος είναι πιο 

αχνή από τη γραμμή αναφοράς ή εμφανίζεται μόνο η γραμμή αναφοράς, ενώ η 

γραμμή ελέγχου αποτελέσματος δεν είναι ορατή. Μπορείτε να συνεχίσετε τον 

ημερήσιο έλεγχο μέχρι το τεστ να σας υποδείξει τις πιο γόνιμες ημέρες σας.

Σημείο προσοχής:

Αφού ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα, το τεστ θα πρέπει να απορριφθεί.

Μπορείτε να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα εντός διαστήματος 1 ώρας.



ΟΞΥΜΕΤΡΟ



MEDEL ΟΞΥΜΕΤΡΟ Oxygen PO01

Περιγραφή:

To MEDEL OXYGEN PO01 είναι παλμικό οξύμετρο που μετρά 

τον Κορεσμό Οξυγόνου (Sp02) και το ρυθμό καρδιάς (παλμοί).

Είναι μικρό και διαθέτει φωτεινή οθόνη που το καθιστά ιδανικό 

για χρήση στο σπίτι και εν κινήσει.

Διαθέτει οθόνη εύκολη στην ανάγνωση με 4 διαφορετικές 

διαθέσιμες επιλογές .

Το Medel OXYGEN PO01 είναι κατάλληλο για άτομα με: 

καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες 

και βρογχικό άσθμα.

Οδηγίες χρήσης :

Πατάμε το κουμπί και μετράει οξυγόνο και παλμούς.

Σημείο προσοχής: 

Να μη γίνεται χρήση με βαμμένα νύχια.



TEST 
ΟΥΡΟΛΟΙΜΟΞΕΩΝ



URINAL TEST 2 TESTS

Οδηγίες χρήσης :

Τώρα μπορείτε να κάνετε διάγνωση της ουρολοίμωξης γρήγορα και 

απλά στην άνεση του σπιτιού σας !

Το test έχει τη μορφή λωρίδας, πάνω στην οποία υπάρχουν 

ξεχωριστά πεδία αντιδραστηρίων με τη μορφή χρωματιστών 

τετραγώνων. 

Σημείο προσοχής: 

Απλά βρέχετε το test κατά την ούρηση και έχετε το αποτέλεσμα 

μέσα σε 2 λεπτά.

Περιγραφή:

Επιστημονική βάση: η διάγνωση βασίζεται στον προσδιορισμό 

νιτρωδών και λευκοκυττάρων στα ούρα.

Η ταυτόχρονη παρουσία τους στα ούρα είναι διαγνωστική για 

ουρολοίμωξη.

Για την πραγματοποίηση της διάγνωσης απλά βυθίζετε την 

διαγνωστική λωρίδα του Urinal Τest σε δείγμα ούρων και 

συγκρίνετε το χρώμα των επιμέρους πεδίων με τη χρωματική 

κλίμακα που υπάρχει τυπωμένη στο κουτί.

Το κάθε κουτί περιλαμβάνει 2 διαγνωστικά test.



ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ



Οδηγίες χρήσης :

Διαθέτει συστημα ασφαλειας

Κατά τη χρήση δεν πρεπει να καίει τον καταναλωτή απλά να τον 

ζεσταίνει.

Σημείο προσοχής: 

Δεν πρεπει να την χρησιμοποιείτε διπλωμένη 

Να μη βρεχεται το χειριστήριο 

Να μην κοιμάστε με ανοιχτή τη θερμοφόρα. 

Περιγραφή:

Η ηλεκτρική Θερμοφόρα HK 20 , 100 Watt, έχει 3 κλίμακες 

θερμοκρασίας. Ένας εσωτερικός θερμοστάτης προστατεύει από 

την υπερθέρμανση. Η ευχάριστη στην αίσθηση βαμβακερή 

επένδυση είναι πρακτική γιατί πλένετε στο πλυντήριο και δεν 

μπαίνει στο πλύσιμο.

Διαστάσεις:30x40cm,Βάρος:0.5Kg

Επένδυση βαμβακερή που πλένεται και δεν μπαίνει.

3 κλίμακες θερμοκρασίας.

BSS Προστασία υπερθέρμανσης

100 watt

Αυτόματο κλείσιμο μετά το πέρας 90 λεπτών

Φωτίζόμενες ενδειξεις

3 χρόνια εγγύηση

Beurer Ηλεκτρική Θερμοφόρα HK 25



MATSUDA Πλαστική Θερμοφόρα

Περιγραφή:

Οι θερμοφόρες αποτελούν ένα από τα πιο χρήσιμα προϊόντα, 

καθώς ανακουφίζουν τον πόνο και παρέχουν άνεση και ζέστη. Η 

ζέστη είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να 

ανακουφιστείςαπό τον πόνο.

Διατίθενται με επένδυση ή χωρίς. 

Οδηγίες χρήσης :

Το κάλυμμα είναι αφαιρούμενο για εύκολο καθάρισμα.

Περιεκτικότητα: 2 L

Πολύ μαλακή επιφάνεια

Σημείο προσοχής: 

Απογορέυεται να ρίχνετε καυτό νερό στη θερμοφόρα. Το νερό θα 

πρέπει να είναι απλά ζεστό.



Nexcare ColdHot Comfort Θερμοφόρα/Παγοκύστη

Περιγραφή:

Η Κομπρέσα Θερμοθεραπείας/Κρυοθεραπείας Nexcare™ 

Coldhot™ Comfort συμβάλλει στην ανακούφιση του πόνου με 

φυσικό τρόπο και χωρίς λήψη φαρμάκων. Εφαρμόστε την κρύα ή 

ζεστή, ανάλογα με την ανάγκη. Κρύα συμβάλλει στη μείωση 

οιδημάτων και φλεγμονών και ζεστή βοηθά στη μείωση μυικών 

σπασμών, καταπραΰνει και χαλαρώνει. Μαλακό προστατευτικό 

κάλυμμα για μεγαλύτερη άνεση και ελαστικός ιμάντας για τη σωστή 

συγκράτηση της Θερμοφόρας/Παγοκύστης. Διατήθεται σε διάφορα 

μεγέθη.

Οδηγίες χρήσης :
Επαναχρησιμοποιούμενη Κομπρέσα Θερμοθεραπείας/Κρυοθεραπείας, για φυσική ανακούφιση του πόνου

Μη τοξικό ζελέ, ασφαλές για όλη την οικογένεια
Κρύα για οιδήματα, φλεγμονές και πόνο, ζεστή για μυϊκούς πόνους και δυσκαμψία
Περιλαμβάνει μαλακό προστατευτικό κάλυμμα με ελαστικό ιμάντα, για εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται να την κρατάτε
Σχεδιασμένη για ανακούφιση του πόνου στα άκρα, χάρη στο προστατευτικό κάλυμμα με ιμάντα. 
Το ζελέ που περιέχει είναι ασφαλές, μη τοξικό και 99% βιοδιασπώμενο, κάτι που καθιστά το προϊόν πιο φιλικό πλέον προς το περιβάλλον .

Χρήση:Για πονοκέφαλο ή πόνο και οίδημα από καρούμπαλα, για μελανιές και διαστρέμματα και για ανακούφιση από μυϊκούς πόνους και 
δυσκαμψία 

Σημείο προσοχής: 

• Μόνο για εξωτερική χρήση • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πλαστικό απευθείας πάνω στο δέρμα. Χρησιμοποιείτε το κάλυμμα που 
βρίσκεται μέσα στη συσκευασία ή τυλίξτε με ένα καθαρό πανί. Μην κάθεστε ή στηρίζεστε πάνω στη Θερμοφόρα/Παγοκύστη και μην 
ασκείτε υπερβολική πίεση, καθώς ενδέχεται να σχιστεί ή/και να παρουσιάσει διαρροή. Για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά τη διάρκεια του ύπνου. • Να μην χρησιμοποιείται σε τραυματισμένο η ευαίσθητο δέρμα. • Άτομα με γνωστά ή πιθανά νευρικά ή
κυκλοφορικά προβλήματα πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν κατόπιν υπόδειξης ιατρού. • Απαιτείται προσοχή για την αποφυγή 
κρυοπαγημάτων και τραυματισμού των επιφανειακών νεύρων. • Η θερμότητα ενδέχεται να προκαλέσει τοπικά εγκαύματα χωρίς να γίνει
αντιληπτό • Η χρήση από παιδιά ή άτομα με γνωστικές αναπηρίες πρέπει να εποπτεύεται. • Διακόψτε την εφαρμογή, αν αισθανθείτε 
οποιαδήποτε δυσφορία. • Αν το πρόβλημα επιμένει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.



ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ



Περιγραφή:

Συσκευή νεφελοποίησης εισπνεόμενων φαρμάκων η οποία λειτουργεί

με σύστημα compressor.

Εξοπλισμένη με το σετ νεφελοποίησης Medeljet Basic που εγγυάται

αποτελεσματικό υψηλό ποσοστό νεφελοποίησης.

Το σετ περιέχει: επιστόμιο, υποδοχή για τη μύτη, μάσκα ενηλίκων και

μάσκα παιδική, ανταλλακτικό φίλτρο και σωλήνα αέρος.

Ταχύτητα νεφελοποίησης: 0,3ml/min, Πίεση αέρα: 2,2bar.

Χωρητικότητα φαρμάκου: 2-8ml Διαστάσεις: 188 x O 136mm,

Βάρος:1,5kg.

Ενσωματωμένο σύστημα σιγαστήρα.

Επίπεδα θορύβου: 55dBA.

Πολύ εύκολο στη χρήση.

5 χρόνια εγγύηση

MEDEL PLUS FAMILY



Σημείο προσοχής: 

Χρησιμοποιούνται συχνά στις κρίσεις άσθματος, ιδιαίτερα στα τμήματα επειγόντων 

περιστατικών ή κατά τη νοσηλεία ασθενών με άσθμα στα νοσοκομεία. Στο σπίτι 

χορηγούνται σε επιλεγμένους ασθενείς, ιδιαίτερα σε όσους εμφανίζουν αδυναμία 

συνεργασίας με τις συσκευές εισπνοής, όπως κατακεκλιμένοι ασθενείς, άτομα με 

διαταραχές επιπέδου συνείδησης και μικρά παιδιά. Σπάνια χρησιμοποιούνται για τη 

μακροχρόνια θεραπεία του άσθματος στους ενήλικες.

Οδηγίες χρήσης :

Τοποθέτησε το νεφελοποιητή σε σταθερό μέρος, ώστε να φτάνεις εύκολα το κουμπί 

λειτουργίας και έλεγξε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές.

Πλύνε τα χέρια σου πριν τη χρήση.

Τοποθέτησε τη δόση φαρμάκου που σύστησε ο γιατρός στο πλαστικό δοχείο.

Πάτησε το διακόπτη λειτουργίας και έλεγξε αν παράγεται εκνέφωμα, Εφόσον είναι 

συνδεδεμένο.

Το δοχείο νεφελοποίησης πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε κατακόρυφη θέση.

Βάλε τη μάσκα στο πρόσωπο (ή το επιστόμιο στο στόμα) και πάρε ήρεμες αναπνοές.

Συνέχισε να αναπνέεις μέχρι να μην υπάρχει καθόλου φάρμακο στο δοχείο – συνήθως 

μετά από 3-10 λεπτά.



ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ  ΕΙΔΗ



ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ANATOMIC 0401

Περιγραφή: 

Αυχενικό κολάρο από αφρώδες υλικό επενδεδυμένο με 

βαμβακερό ύφασμα, ύψος 9 και 11 cm. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Αυχεναλγίες, Αυχενικό σύνδρομο.

Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη,

Οδηγίες χρήσης :

Κλείνει με Velcro. Χρησιμοποιείται και στον ύπνο.

Σημείο προσοχής: 
Επιλέξτε το σωστό μέγεθος ώστε να μην μετκινείτε ο 
λαιμός. 



Περιγραφή: 

Ζώνη Οσφύος από Ελαστικό υφαντό ύφασμα για 

καλύτερη εφαρμογή, με υπενδεδυμένο airmesh και 

βαμβακερή

εσωτερική επένδυση και τέσσερις μπανέλες. Βοηθάει 

στη σωστή στήριξη της μέσης, είναι πιο φιλικό προς το 

δέρμα (airmesh)

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Oσφυαλγίες, Ισχιαλγίες, Κακώσεις μυών, 

Δισκοκήλη, Μετεγχειρητική υποστήριξη.

Οδηγίες χρήσης :

Με εσωτερικά της επένδυση από βαμβάκι.

Κλείνει με Velcro. 

Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη,

Σημείο προσοχής: 

Δεν προκαλεί συμπτώματα όπως ιδρώτας, 

εξανθήματα, κνησμός και φαγούρα

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ AIR MESH 01230



Νάρθηκας καρπού & αντίχειρα 0506

Περιγραφή: 

Νάρθηκας υποστήριξης αντίχειρα από επενδεδυμένο 

αφρώδες υλικό, μεταλλική λάμα στον αντίχειρα, δυο 

πλαστικές μπαλένες και δυο δέστρες με Velcro για 

καλύτερη ακινητοποίηση.

Οδηγίες χρήσης :

Δεξί & Αριστερό

Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη,

Κατάλληλο για σύνδρομο De Quervain, Αρθρίτιδα, 

Τενοντίτιδα.

Σημείο προσοχής: 

Οι μεταλλικές λάμες είναι προσθαφαιρούμενες



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 

Περιγραφή: 

Επιγονατίδα από πλεκτό ελαστικό ύφασμα σε 

σωληνωτή πλέξη, χωρίς ραφή, απλή ελαστική με 

τρύπα.

Οδηγίες χρήσης :

Χρησιμοποιείται σε ηπιες κακώσεις γονάτου, 

Μετεγχειρητικές καταστάσεις.

Σημείο προσοχής:
Η τρύπα στην επιγονατίδα για για την καλύτερη 
σταθεροποίησή της. 



ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΑ



ΓΑΖΕΣ STERILUX

Περιγραφή:

Μη αποστειρωμένες από γάζα κατά το πρότυπο ΕΝ 14079, 17 

κλωστών, με διπλωμένες παρυφές (ES). 

Απορροφητικές

Οδηγίες χρήσης :

Τα μεγαλύτερα μεγέθη μπορούν να διπλωθούν πολλές φορές 

χωρίς να ξεφτίζουν τα νήματα. Ιδιαίτερα απορροφητικά, 

αεροδιαπερατά, απαλά και εύκαμπτα. Διατίθενται σε διάφορα 

μεγέθη. 

Σημείο προσοχής: 

Αν κολλήσουν στη πληγή ξεπλένουμε με φυσιολογικό ορό. 



ΓΑΖΕΣ MENDICOMP

Περιγραφή:

Μη αποστειρωμένες ,μη υφασμένες γάζες διατίθενται σε διάφορα 

μεγέθη.,επιλέγετε ανάλογα με το μέγεθος της πληγής. 

Αντικολλητικές

Απορροφητικές 

Οδηγίες χρήσης :

Τοποθετήστε τις γάζες στη πληγή χρησιμοποιώντας  

αποστειρωμένα γάντια.

Σημείο προσοχής: 

Υφασμένη  ώστε να μην κολλάνε κλωστές στη πληγή. 



ΓΑΖΕΣ LAMED

Περιγραφή:

Αποστειρωμένες γάζες, διατίθενται σε 3 μεγέθη,επιλέγετε ανάλογα 

με το μέγεθος της πληγής.
15cm x 15 cm 12τμχ
17cm x 30cm 12 τμχ

36cm x 40cm 10 τμχ
Κορυφαία επιθέματα αποστειρωμένης γάζας ,υψηλής 
απορροφητικότητας και αντοχής, από 100% φυσικό βαμβάκι ,άοσμη 
,διπλωμένα άκρα.

Οδηγίες χρήσης :

Τοποθετήστε τις γάζες στη πληγή χρησιμοποιώντας  

αποστειρωμένα γάντια.

Σημείο προσοχής: 

Χωρίς ατέλειες (ξέφτια και χνούδια) με ημερομηνία αποστείρωσης 

και λήξης,σύμφωνα με τη μέθοδο αποστείρωσης ΕΟ του 

ευρωπαïκού πρότυπου. Αν κολλήσουν στη πληγή ξεπλένουμε με 

φυσιολογικό ορό. 

.



ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ COSMOPOR-E

Περιγραφή:

Αποστειρωμένες γάζες, διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.,επιλέγετε 

ανάλογα με το μέγεθος της πληγής. 

Υποαλλεργικές

Δερματολογικά ελεγμένες

Αυτοκόλλητες
Απορροφητικές

Οδηγίες χρήσης :

Τοποθετήστε τη γάζα προσεκτικά στη πληγή.

Σημείο προσοχής: 

Για να αποφύγετε τον πόνο αφαιρέστε την γάζα από το πλάι, 

τραβόντας την προς τα έξω, σιγα-σιγα. Έτσι ξεκολλάει ανώδυνα.



ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ HYDROFILM

Περιγραφή:

Αδιάβροχες γάζες, διατίθενται σε διάφορα μεγέθη,επιλέγετε 

ανάλογα με το μέγεθος της πληγής. 

Υποαλλεργικές

Δερματολογικά ελεγμένες

Αυτοκόλλητες

Αποστειρωμένες
Απορροφητικές

Οδηγίες χρήσης :

Τοποθετήστε τη γάζα προσεκτικά στη πληγή.

Σημείο προσοχής: 

Για να αποφύγετε τον πόνο αφαιρέστε την γάζα από το πλάι, 

τραβόντας την προς τα έξω, σιγα-σιγα. Έτσι ξεκολλάει ανώδυνα.



ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ HYDROCLEAN PLUS

Περιγραφή:

Τα βακτήρια, ο νεκρωτικός ιστός και το ινώδες εμποδίζουν την 

επούλωση των πληγών. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

HydroClean® συν χρησιμοποιεί το μοναδικό συνδυασμό ξεπλύματος-

ξεπλύματος3 για να δημιουργήσει ένα ιδανικά υγρό στρώμα πληγής το 

οποίο προάγει την αυτολυτική απολέπιση. Ο συνδυασμός μειώνει τις 

βλαβερές μεταλλοπρωτεϊνάσες Matrix (MMPs) που προκαλούν 

φλεγμονή - μία από τις βασικές αιτίες της καθυστερημένης επούλωσης 

σε χρόνιες πληγές - έως και 87%. Το προϊόν συνεχίζει να ξεπλένει την 

περιοχή με το διάλυμα του Ringer, το οποίο περιέχεται στον πυρήνα 

υδροζυγοσταθμού και διατηρεί την περιοχή υγρή για έως και τρεις 

ημέρες. Ο κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επίδεσμος 

διευκολύνει την αυτολυτική απολέπιση χωρίς σκληρές μηχανικές 

μεθόδους. Το HydroClean® plus περιέχει επίσης το αντισηπτικό 

πολυεξανίδιο (πολυεξαμεθυλενο διγουανίδιο, PHMB) το οποίο έχει 

αντιμικροβιακή επίδραση στο εσωτερικό της πληγής.

Οδηγίες χρήσης :

Το HydroClean® Plus έχει τη δυνατότητα να αποτρίβει αποτελεσματικά 

τις πληγές εγκαίρως διατηρώντας παράλληλα αυτό το υγρό περιβάλλον, 

παρέχοντας έτσι μια καθαρή κλίνη τραύματος.

Σημείο προσοχής: 

Η διαδικασία του καθαρισμού γίνεται συνήθως με νυστέρι αλλά επειδή 

δεν ξεχωρίζει ο υγειής από τον τραυματισμένο ιστό προκαλείτε λίγος 

πόνος. Όμως το HydroClean περιέχει ισοτονικό διάλλυμα, με 

αποτέλεσμα να λειτουργεί σαν σφουγγάρι. Απορροφά τα βακτήρια και 

μαλακώνει την εσχάρα και την τραβά στο εσωτερικό ώστε να 

ακολουθήσει η διαδικασία της επιθηλοποίησης.



ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ATRAUMAN AG

Περιγραφή:

Επιθέματα με αλοιφή που περιέχουν άργυρο, από υδρόφοβο 

πλεκτό τούλι από πολυαμίδιοοι ίνες του οποίου περιβάλλονται από 

άργυρο σε στοιχειακή μορφή που σε άμεση επαφή με το τραύμα 

δρουν μικροβιολογικά εναντίον των gram αρνητικών και των gram 

θετικών βακτηρίων. Εμποτισμένα με ουδέτερη αλοιφή χωρίς 

πρόσθετα βαζελίνης ή άλλες παραφίνες. Διαπερατά στις εκκρίσεις, 

ιδιαίτερα απαλά με εξαιρετικές ικανότητες πτύχωσης. Δεν 

προσκολλώνται στο τραύμα. Με μικροβιολογική δράση ελάχιστης 

διάρκειας 7 ημερών .Η αλοιφή περιέχει:Μείγμα εστέρων από 

φυσικά, φυτικά λιπαρά οξέα που δεσμεύονται ως διγλυκερίδια και 

τριγλυκερίδια, Macrogol 2000. Διατίθενται σε διάφορα 

μεγέθη.,επιλέγετε ανάλογα με το μέγεθος της πληγής. 

Οδηγίες χρήσης :
Για τη θεραπεία επιπολής τραυμάτων καθώς και για συμπληρωματική 
προστασία κατά τη θεραπεία τραυμάτων υψηλού βακτηριακού  φορτίου 
αλλά και για προφύλαξη από βακτήρια. 

Σημείο προσοχής: 

Τα ιόντα αργύρου τοποθετούνται πάνω στη πληγή ώστε να 

σκοτωθούν τα βακτήρια και δημιουργούν μια γέφυρα ώστε να 

φτιαχτεί ιστός.

Έπειτα τοποθετούμε το HydroClean και το στερεώνουμε καλά με 

omniflix.



ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

Sorgalgon® & Sorbalgon® T 

Περιγραφή:

Επιθέματα και κορδόνια επιπωματισμού για εύκολο επιπωματισμό, 

χωρίς δραστικές ουσίες, από ίνες αλγινικού ασβεστίου οι οποίες κατά 

την ανταλλαγή με τα άλατα νατρίου που περιέχει το αίμα και τις 

εκκρίσεις μετατρέπονται σε υδρόφιλο τζελ που δεν προσφύεται στο 

τραύμα γεμίζοντας τις κοιλότητες του τραύματος. Κατά αυτόν τον 

τρόπο δημιουργείται στενή επαφή με το τραύμα και ευνοϊκό μικροκλίμα 

για την επούλωσή του. Τα μικρόβια ενθυλακώνονται κατά τη διαδικασία 

μετατροπής στη δομή του τζελ.

Οδηγίες χρήσης :
Χρησιμοποιείται για περιπτώσεις τραυμάτων μεγάλου βάθους ή τραυμάτων 
με κοιλότητα για ταμπονάρισμα. Διασφαλίζει την επαφή με όλη την 
επιφάνεια του τραύματος.

Σημείο προσοχής: 
Ιδιαίτερα κατάλληλα για την περιποίηση εξιδρωτικών πληγών και 
αιμορραγίας, εφόσον οι ιδιότητες σχηματισμού τζελ βοηθούν τη διαδικασία 
επούλωσης τραύματος όπως π.χ.Ulcus cruris venοsum, σε έλκη από 
κατάκλιση , αποστήματα, δοθιήνες, εγκαύματα καθώς και σε τραύματα που 
έχουν δυσκολία στην περιποίηση κατά τη χειρουργική θεραπεία τραυμάτων 
από ατυχήματα και τη χειρουργική αφαίρεση όγκων.
Sorgalgon®

Επιθέματα σε τρία διαφορετικά μεγέθη για εφαρμογή σύμφωνα με τις 
ανάγκες σας και οικονομία.
Sorbalgon® T
Κορδόνια επιπωματισμού, μήκους 30 cm, ειδικά για μικρής διαμέτρου 
συρίγγια και διόδους διείσδυσης βελόνας.



ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

Περιγραφή:

Επιθέματα από αφρώδες υλικό με εξωτερική επένδυση 

πολυουρεθάνης διαπερατή από τους υδρατμούς. Η υδρόφιλη δομή 

του από αφρώδες υλικό με διευρυμένους πόρους μεταφέρει 

γρήγορα μέσω τριχοειδούς απορρόφησης το εξίδρωμα του 

τραύματος διασφαλίζοντας ένα ισορροπημένο υγρό περιβάλλον 

όπου τα μικρόβια και τα κυτταρικά συστατικά του τραύματος 

εγκλωβίζονται με ασφάλεια και παραμένουν εγκλωβισμένα ακόμη 

και αν ασκηθεί συμπίεση. Απαλά και εύκαμπτα, προστατεύουν 

από κρούσεις και αφαιρούνται χωρίς ερεθισμούς. Διατίθενται σε 

διάφορους τύπους και μεγέθη.



Οδηγίες χρήσης :

Καθαρίστε το τραύμα πριν την αλλαγή του επιθέματος. Επιλέξτε το κατάλληλο επίθεμα ανάλογα με το μέγεθος του 

τραύματος, έτσι ώστε να εξέχει κατά ένα (1) εως δύο (2) εκατοστά από την περιοχή του τραύματος. Όσο μεγαλύτερο είναι το 

τραύματόσο περισσότερο π΄ρεπει να εξέχει το επίθεμα από την περιοχή του τραύματος. Εν ανάγκη προσαρμόστε το επίθεμα 

κόβοντας το στο σωστό μέγεθος

PermaFoam: Τοποθετείστε το με τη λευκη πλευρά στο τραύμα, ώστε η μπεζ επικαλυπτική στρώση να είναι επάνω και έπειτα 

στερεώστε το στο τραύμα.

Perma Foam comfort, sacral και concave: Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί, τοποθετείστε το επίθεμα με το λευκό 

αφρώδες υλικό επάνω στο τραύμα και πιέστε το συγκολλητικό πλαίσιο. Για την ευκολότερη αφαίρεση του PermaFoam είναι 

δυνατή η μείωση της ισχύος του συγκολλητικού παλισίουμέσω εφύγρανσής του πχ με διάλυμα Ringer

Εφόσον η κατάσταση του τραύματος δεν παρουσιάζει επιπλοκές το PermaFoam μπορεί να παραμείνει στο τραύμα για 

περισσότερες ημέρες, ανάλογα με την ποσότητα εκκρίσεων και την κατάσταση του επιθέματος. Η αλλαγή του επιθέματος 

είναι αναγκαία, όταν ενδείκνυται κλινικά ή αν είναι ορατές οι εκκρίσεις στην άκρη του.

Σημείο προσοχής: 

To PermaFoam απορροφά τις εκκρίσεις και δημιουργεί ταυτόχρονα ένα υγρό περιβάλλον για το τραύμα που δρα 

υποστηρικτικά στη θεραπεία του.

Χάρη στο επιπλέον συγκολλητικό πλαίσιο των PermaFoam comfort, concave και sacral δεν είναι απαραίτητη η χρήση 

επιπλέον υλικώνγια την στερέωσή τους.

Τα επιθέματα PermaFoam είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρότπο ώστε να μην κολλούν πάνω στο τραύμα. Τα επιθέματα 

αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα στο τραύμα.

Ενδείξεις

Τα επιθέματα PermaFoam είναι κατάλληλα ιδιαίτερα για την θεραπεία τραυμάτων που συνοδεύονται από εκκρίσεις μέσης 

εως βαριάς έντασης.

Το PermaFoam cavity είναι κατάλληλο για βαθιά και ανοιχτά τραύματα. Ως διπλωμένη ταινία ταμποναρίσματος κατάλληλη για 

κοιλότητες τραυμάτων.



ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ 

LEUKOPOR- OMNIPOR

Περιγραφή:

Ταινίες αυτοκόλλητες μη υφασμένες (χάρτινες) από λευκό μη 
υφασμένο υλικό φλις με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. 

Οδηγίες χρήσης :

Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών, κολλούν 

με ασφάλεια, σταθερά, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να 

αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, κόβονται εύκολα.

Σημείο προσοχής: 

Ελαστικά, ανθεκτικα, υποαλλεργικά για ευαίσθητες επιδερμίδες.

Αεροδιαπεραστικό ώστε να μη δημιουργείτε εφίδρωη.



ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ

LEUKOPLAST- OMNIPLAST

Περιγραφή:

Ταινίες αυτοκόλλητες υφασμένες στο χρώμα 
του δέρματος με υποαλλεργική συνθετική 
κόλλα.

Οδηγίες χρήσης :

Επιτρέπουν την κυκλοφορία του νερού και των υδρατμών ,κολλούν με 

ασφάλεια είναι σταθερές και μεγάλης αντοχής. Αφαιρούνται χωρίς να 

αφήνουν υπολείμματα. Είναι αδιάβροχες και κόβονται εύκολα στην 

πτυχή ζικ-ζακ. Σε πλαστικό κύλινδρο, με διάφανο προστατευτικό 

κάλυμμα. 

Σημείο προσοχής: 

Ελαστικά, ανθεκτικα, υποαλλεργικά για κανονικές επιδερμίδες.



ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΕΝΙΕΣ

LEUKOSILK- OMNISILK

Περιγραφή:

Tαινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι

Ταινιες λευκού χρώματος με υποαλλεργική 

συνθετική κόλλα.

Οδηγίες χρήσης :

Eπιτρέπουν την κυκλοφορία αέρα και υδρατμών

Κολλούν με ασφάλεια, σταθερά , αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να 

αφήνουν υπολλείματα .

Είναι αδιάβροχες και κόβονται εύκολα στην πτυχή ζικ-ζακ

Σημείο προσοχής: 

Ελαστικά, ανθεκτικα, υποαλλεργικά για ευαίσθητες επιδερμίδες.

Αεροδιαπεραστικό ώστε να μη δημιουργείτε εφίδρωη.



ΓΑΝΤΙΑ



Περιγραφή:

Εξεταστικά γάντια μιας χρήσης χωρίς λάτεξ, από εξαιρετικά απαλό 

καουτσούκ νιτριλίου σε λιλά χρώμα, χωρίς πούδρα. Μη 

αποστειρωμένα. Χάρη στην ειδική εσωτερική τους επένδυση από 

πολυμερές τοποθετούνται πολύ εύκολα. Διαθέτουν ανάγλυφη 

επιφάνεια στην περιοχή των δαχτύλων για τέλεια ικανότητα 

σύλληψης. Είναι εξαιρετικά ελαστικά, ανθεκτικά στο σχίσιμο και 

ασφαλή. Έχουν τέλεια εφαρμογή και άψογη απτική αίσθηση. Για 

χρήση στο αριστερό ή στο δεξί χέρι.

Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη,επιλέγετε ανάλογα με το μέγεθος

της παλάμης σας.

Οδηγίες χρήσης :

Ως ανθεκτικά γάντια μιας χρήσης σε όλους τους τομείς όπου το 

προσωπικό διατρέχει κίνδυνο μόλυνσης. Ιδιαίτερα κατάλληλα για 

άτομα με υπερευαισθησία στην πούδρα των γαντιών ή με αλλεργίες 

στην πρωτεΐνη του λάτεξ (αλλεργία τύπου I). Μέσα ατομικής 

προστασίας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 374, (Κατ. Ι 

και ΙΙ), για χρήση σε εργασίες όπου υπάρχει επαφή με χημικές 

ουσίες και απολυμαντικά μέσα. Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. 

Σημείο προσοχής: 

Ιδανικά για χρήση στη κουζίνα και στα εργαστήρια (σε χώρους 

εστίασης). Έαν κοπούν καταλάθος με αιχμηρό αντικείμενο και 

πέσουν μέσα στο φαγητό το χρώμα τους επιτρέπει να εντοπιστούν 

και να αφαιρεθούν.

ΓΑΝΤΙΑ NITRILE ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

PEHA-SOFT HARTMANN



ΓΑΝΤΙΑ NITRILE ΛΕΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

PEHA-SOFT HARTMANN

Περιγραφή:

Τα γάντια Peha Soft nitrile white διατίθενται σε λευκό 

χρώμα και διαθέτουν όλα τα πλεονεκτήματα των γαντιών 

από φυσικό λάτεξ χωρίς τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη 

αποστειρωμένα, φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί ή στο 

αριστερό χέρι.

Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη,επιλέγετε ανάλογα με το 

μέγεθος της παλάμης σας.

Οδηγίες χρήσης :

Τα γάντια Peha Soft nitrile white πληρούν τις προϋποθέσεις για 

τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDD) και τον εξοπλισμό ατομικής 

προστασίας (PPE) κλάσης Ι και ΙΙ.

Χωρίς λάτεξ και χωρίς πούδρα, για αποφυγή αλλεργιών.

Προστασία από παθογόνους μικροοργανισμούς.

Κατάλληλα για τον χειρισμό απολυμαντικών και 

απορρυπαντικών.

Υψηλή αίσθηση αφής και ιδιαιτέρως μαλακό υλικό, σε ουδέτερο 

λευκό χρώμα.

Ασφαλή για χρήση με τρόφιμα.

Σημείο προσοχής: 

Γάντια εξεταστικά χωρίς πούδρα από την Hartmann, κατάλληλα 

για νοσηλευτικές εργασίες και εξετάσεις. Τo ιδιαιτέρως μαλακό 

υλικό κατασκευής τους παρέχει υψηλή αίσθηση αφής (είναι πολύ 

λεπτά).

Προστατεύουν τον χρήστη και τον ασθενή από την επαφή με 

σωματικά υγρά, μικρόβια και απολυμαντικά.

Έχουν υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 

455, EN 374 και ASTM F1671.



ΓΑΝΤΙΑ VINYL ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

PEHA-SOFT HARTMANN

Περιγραφή:

Εξεταστικά γάντια μιας χρήσης χωρίς λάτεξ, από μαλακό 

βινύλιο, χωρίς πούδρα. Τοποθετούνται εύκολα χάρη στην 

εσωτερική τους επένδυση από πολυμερές. Έχουν τέλεια 

εφαρμογή και άψογη απτική αίσθηση. Για χρήση στο αριστερό ή 

στο δεξί χέρι.

Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη,επιλέγετε ανάλογα με το μέγεθος 

της παλάμης σας.

Οδηγίες χρήσης :

Ως ανθεκτικά γάντια μιας χρήσης σε όλους τους τομείς όπου το 

προσωπικό διατρέχει κίνδυνο μόλυνσης. Ιδιαίτερα κατάλληλα για 

άτομα με υπερευαισθησία στην πούδρα των γαντιών ή με 

αλλεργίες στην πρωτεΐνη του λάτεξ (αλλεργία τύπου I) ή στους 

επιταχυντές (αλλεργία τύπου IV).

Σημείο προσοχής:

Δεν είναι ελαστικά αλλά είναι ανθεκτικά στο σχίσιμο και ασφαλή.



ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ PEHA-SOFT HARTMANN

Περιγραφή:

Χειρουργικά γάντια από ιδιαίτερα λεπτό λάτεξ από φυσικό 

καουτσούκ. Προσφέρουν εξαιρετική αίσθηση αφής, διαθέτουν 

υψηλή ελαστικότητα και είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικά. Ο 

ανατομικός τους σχεδιασμός εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή.

Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη,επιλέγετε ανάλογα με το μέγεθος 

της παλάμης σας.

Οδηγίες χρήσης :

Γάντια γενικής εφαρμογής για όλους τους χειρουργικούς τομείς. 

Σημείο προσοχής:

Είναι ελαστικά,ανθεκτικά, τα μόνα αποστειρωμένα.

Διαχωρίζονται σε δεξί και αριστερό.



ΓΑΝΤΙΑ ΣΑΓΡΕ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή:

Γάντια Σαγρέ,διαφανή, αμφιδέξια απόπολυαιθυλένιο, μη 

αποστειρωμένα μιαςχρήσης, ελαχίστου πάχους 0.020 

χιλ.,πλάτους 26εκ., μήκους 30εκ., συσκευασμένα ανά 100τεμ σε 

νάιλον σακούλι μεγέθους 17Χ26 εκ, μεημικύκλιο στην μια 

πλευρά, για εύκολη χρήση και 100 σακούλια σε χαρτοκιβώτιο. 

Οδηγίες χρήσης :

Γάντια γενικής χρήσης. Βαφές,φούρνοι κ.α.

Σημείο προσοχής:

Δεν έχουν καλή εφαρμογή αλλά είναι ιδανικά ώστε να 

αποφεύγουμε εγκαύματα.



ΜΑΣΚΕΣ



ΜΑΣΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Περιγραφή:

Για χρήσεις ιατρικές, χειρουργικές, (μερική προστασία του 

αναπνευστικού συστήματος), βιομηχανικές, βιοτεχνικές, αγροτικές 

οικοδομικές, γεωργικές (ράντισμα), απολύμανση, προστασία από 

μόλυνση της πόλης κ.α.

Οδηγίες χρήσης :

Τοποθετήστε τη μάσκα στο πρόσωπο, περνώντας τα λάστιχα πίσω 

από τα αυτία και προσέχοντας το εύκαπτο έλασμα που υπάρχει 

στο πάνω μέρος να βρίσκεται πάνω στη μύτη.

Σημείο προσοχής: 

Πιέστε το έλασμα με τα δάκτυλά σας, ώστε με αυτόν τον τρόπο η 

μάσκα να πάρει το σχήμα  της μύτης σας. Τραβήξτε το κάτω μέρος 

έτσι ώστε να καλύψει το σαγόνι σας, έτσι η μάσκα θα 

σταθεροποιηθεί και δεν θα αφήνει κενά ώστε να περνά ο αέρας.



Cutter for pills



ΧΑΠΟΚΟΦΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Περιγραφή:

Κόφτης χαπιών. Για εύκολο κόψιμο χαπιών.

Ειδική θήκη αποθήκευσης.

Οδηγίες χρήσης :

Τοποθετήστε το χαπι στον χαποκόφτη και πιέστε ωστε να  διαλυθεί 

το χάπι.

Σημείο προσοχής:

Μην βάζετε πολλά χάπια μαζί.



ΥΓΡΑ ΦΑΚΩΝ
ΕΠΑΦΗΣ



Οδηγίες χρήσης :

Ο καθαρισμός γίνεται με την απλή τριβή των φακών και την συντήρησή τους στην ειδική θήκη για 4 ώρες. Υπάρχουν διαφορετικές 

ψυχρές μέθοδοι απολύμανσης. Βασικά, βάλτε τους φακούς απλώς μέσα στη θήκη τους και προσθέστε απολυμαντικό

διάλυμα. Ανακινήστε για το διάστημα που συνιστούν οι οδηγίες.

Εάν χρειαστεί, προσθέστε εξουδετερωποιητικό διάλυμα και ανακινήστε

Πάλι.

Σημείο προσοχής: 

Ξεπλύνετε τους φακούς με φυσιολογικό ορό προτού τους βάλετε πάλι

στα μάτια σας.

Περιγραφή:

Menisoft είναι ένα διάλυμα για όλους τους τύπους μαλακών 

φακών επαφής συμπεριλαμβανομένων σιλικόνης υδρογέλης. 

Περιέχει κεκαθαρμένο υαλουρονικό οξύ συστατικό υψηλής 

σημασίας με πολλές ιδιότητες όπως: 

συλλαμβάνει και διατηρεί τα μόρια του H2O σε παρατεταμένη 

επαφή  με το επιθήλιο του κερατοειδούς,

προωθεί οσμωτικές  ανταλλαγές της υγρασία  μεταξύ 

κερατοειδούς και φακού επαφής  ,  χάρη στο υαλουργικό οξύ 

που είναι συνδεδεμένο με το πολυμερές του φακού επαφής

Εξωθεί  τους  φακούς επαφής να απελευθερώσουν  

μυκοπολυκχαρίδια (γλυκοζαμινογλυκάνες) , σύμφωνα με το 

ποσοστό υδρογέλης  

Αυτές οι ιδιότητες δίνουν στο χρήστη περισσότερη άνεση και 

ευεξία. Με menisoftl αντέχεις πλέον περισσότερο σε 

καταστάσεις όπως: ένα ξηρό, κλιματιζόμενα δωμάτιο, περιοχές 

με ξηρό κλίμα,

Όταν ο φακός είναι βυθισμένος στο menisoft . Το υαλουρονικό 

οξύ προσκολλάται στην επιφάνεια του φακού , δημιουργώντας 

ένα σώμα ενυδάτωσης  που προστατεύει το φακό από την 

αφυδάτωση

Meni-Soft All-In-One Solution



Περιγραφή:

Το OPTI-FREE Express είναι διάλυμα απολύμανσης 

πολλαπλών χρήσεων για την καθημερινή φροντίδα 

όλων των μαλακών φακών επαφής.

Καθαρίζει, ξεπλένει, απολυμαίνει και ενυδατώνει. 

Διατηρεί τους φακούς καθαρούς και άνετους όλη την 

ημέρα. 

Οδηγίες χρήσης :

Το Tetronic 1304 βοηθαει στη διατηρηση της υγρασίας 

πάνω στην επιφάνεια του φακού εώς 8 ώρες.

Συμβατό με φακούς επαφής υδρογέλης και σιλικόνης 

υδρογέλης.

Τα Υγρά με υπεροξείδιο του υδρογόνου δίνουν έναν πιο 

ισχυρό καθαρισμό. αλλά θέλουν συγκεκριμένο χρόνο για 

την εξουδετέρωση του υπεροξειδίου του υδρογόνου 

μέσα στην θήκη (από 4 έως 6 ώρες). Το τελικό διάλυμα 

που προκύπτει μετά την εξουδετέρωση δεν έχει καμία 

μικροβιοκτόνο δράση . Με τη επίδραση ειδικού 

καταλύτη που υπάρχει στην ειδική θήκη μετατρέπεται σε 

απλό φυσιολογικό ορό.

OPTI-FREE EXPRESS



OPTI-FREE PURE MOIST

Περιγραφή:



Οδηγίες χρήσης :



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ



ΕΠΑΝΑΧΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ 

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ NEXCARE

Περιγραφή:

Οι επαναχρησιμοποιούμενες πλαστικές ωτοασπίδες 

NEXCARE βοηθούν στη μείωση του ήχου έως και 

25desibels

Οδηγίες χρήσης :

Οι πλαστικές ωτοασπίδες NEXCARE

Είναι εύχρηστες και ασφαλείς

κατασκευάζονται από μαλακό πολυμερές υλικό

έχουν κωνικό ανατομικό σχήμα για τέλεια εφαρμογή στα 

αυτιά σας.

Σημείο προσοχής: 

Οι μόνες επαναχρησιμοποιούμενες.Μπορούν με 

ασφάλεια να πλυθούν με νερό και σαπούνι



ΑΦΡΩΔΗΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

Περιγραφή:

Οι αφρώδης ωτοασπίδες ήχου  είναι 

τόσο αποτελεσματικές που μπορούν να 

μειώσουν τον ήχο μέχρι και 24 

ντεσιμπέλ .Προστατεύοντας σας έτσι 

από τους οποιουσδήποτε ενοχλητικούς 
θορύβους. 

Οδηγίες χρήσης :

Κατασκευάζονται από μαλακό 

πολυμερές υλικόέχουν κωνικό 

ανατομικό σχήμα για τέλεια εφαρμογή 

στα αυτιά σας.

Σημείο προσοχής: 

Μπλοκάρουν υψηλές συχνότητες και 

απορροφούν τις μικρές .



ΚΕΡΙΝΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

Περιγραφή:

Ωτοασπίδες κέρινες OHROPAX σε 

πλαστική συσκευασία..

Οδηγίες χρήσης :

Το σχήμα τους βοηθάει στην καλή 

εφαρμογή στο αυτί.

Σημείο προσοχής: 

Περιορίζουν το θόρυβο.

Εφαρμόζονται με καθαρά χέρια σε 

στεγνό και καθαρό αυτί.



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Περιγραφή:

Oι ωτοασπίδες σιλικόνης παρέχουν 

αποτελεσματική προστασία από το 
νερό, τον αέρα και το θόρυβο. 

Οδηγίες χρήσης :

Εξαιρετικά αποτελεσματικές 

Μαλακές και άνετες 

Εφαρμόζουν εύκολα 

Δεν αφήνουν υπολλέιμματα 

Σε κουτάκι 2 τεμαχίων

Σημείο προσοχής: 

Είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο 

ώστε να προσαρμόζονται στο σχήμα 

του κάθε αφτιού. Δεν αφήνουν 

υπολείμματα. 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΟΔΝΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ





Δεδομένου ότι ο όγκος των προϊόντων είναι μεγάλος και εκτός 

από τα προφανή προϊόντα περιλαμβάνει μέχρι σιρόπια, κάψουλες 

κτλ

Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να εκπαιδευόμαστε γιατί η 

μεταφορά της εκπαίδευσης αυτής στο χρήστη είναι απαραίτητη 

για την αποτελεσματικότητά τους και άρα συμβάλουμε στη 

θεραπεία και την υγεία των συνανθρώπων μας

Ευχαριστώ

Στασινός Χρ.Σικαλιάς

Φαρμακοποιός
https://sikalias.net/


