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A 3MED Kft 1996 óta látja el igényes vevőit minőségi egészségügyi termékekkel.

A cég a nevében is szimbolizálja azt a hármas feladatot, amit felvállalt missziójában: az egészséges 

életmód megőrzésének ill. helyreállításának, a betegek korszerű ellátásának, a betegek és az ápolók 

egészségének szolgálatát.

Számos kiváló minőségű termék szerepel a cég kínálatában, amelyek között a vevő megtalálja a 

legkorszerűbb seb- és sérülésellátás anyagait, műtéti termékeket, sterilitás-kontrollt, betegellátás 

és ápolás eszközeit.

Több nemzetközi nagyhírű cég termékeit forgalmazzuk, mint Medline, Herniamesh,  

AV Medical,  Shingna,  4A Medical, de kiemelkedik a 3M (St.Paul, Minnesota USA) egészségügyi 

termékcsalád teljes választéka.

Magyarországon a 3MED Kft kiemelt termékforgalmazó partner, a 3M egészségügyi termékek 

forgalmazásának döntő részét képviseli hazánkban.

Üzleti fi lozófi ánk középpontjában a megrendelő áll. Ezt állandóan szem előtt tartva munkatársainkkal 

azon fáradozunk, hogy termékeink mindig kitűnő minőségben, elérhető árszinten, és megfelelő időben 

álljanak partnereink rendelkezésére.

Rendszeres üzleti partnerek köre kiterjed a magyarországi kórházakra, köztük városi-, megyei kór-

házakra, regionális egyetemekre, egyetemi klinikákra, továbbá magánklinikákra, valamint egyéni 

felhasználókra. 

További cél: a termékforgalmazás dinamikus bővítése, a partner kórházak igényeinek mind szé-

lesebb teljesítése, újabb egészségügyi technológiák bevezetése, a költséghatékony betegellátás 

elősegítése.

2008 óta működik web áruházunk a www.3med.hu mellyel lehetővé tettük azon érdeklődőknek 

is a vásárlást, akikhez személyesen nem jutunk el 

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kiépített minőségirányítási rendszerünkön keresztül 

bizalmat kívánunk kelteni meglévő és jövőbeni partnereinkben.

Célunk tevékenységünk folyamatos fejlesztése, a magyar egészségügyi piacon megszerzett pozíció 

megtartása és növelése, a szakmai ismereteink folyamatos bővítése, valamint minőségi termékekkel 

hozzájárulni a humánus betegellátáshoz, miközben stabil és minőségi vállalkozást építünk.

Dr.Váczi Gáborné

ügyvezető

Bemutatkozás
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3M™ Micropore™ papír alapú ragtapasz 3M™ Transpore™ White speciális papír - műanyag alapú ragtapasz

3M™ Micropore™ bőrszínű papír alapú ragtapasz
3M™ Durapore™ selyem alapú ragtapasz

3M™ Transpore™ műanyag alapú ragtapasz

3M™ CAT szőtt textil alapanyagú ragtapasz

Nyomás-érzékeny hipoallergén akrilát ragasztóval. Érzékeny bőrfelületeken kiválóan használható, jól szellőzik. 
Csecsemők gyermekek és idősek részére különösen előnyös. Fehér színű.

A 3M Transpore White speciális papír - műanyag alapanyagú ragtapasz általános használatra orsón. Egyesíti magában 
a selyem, a papír és a műanyag ragtapasz előnyös tulajdonságait.
Papír - műanyag kombináció alapanyaga következtében enyhén rugalmas, mérettartó. Vizet, szennyeződést taszítja. 

Ragasztórétege akrilát polimer, amely különösen érzékeny bőrű személyek részére is alkalmas, mivel nem allergizál. 
A termék nem tartalmaz latexet. Perforált, mikroporózus, könnyen téphető és vágható hosszában és keresztben, jól 
rögzíti a szerelékeket, lehet rá írni.

Nyomás-érzékeny hipoallergén akrilát ragasztóval. Érzékeny bőrfelületeken kiválóan használható, jól szellőzik. 
Csecsemők és gyermekek részére előnyös. Bőrszínű, ezért esztétikai – plasztikai beavatkozások után kifejezetten 
előnyös.

Általános felhasználású sebészeti ragtapasz. Erős alapanyag, nagy tapadású akrilát ragasztóréteg. Tartós 
kötésekhez, nagy húzó- és szakítószilárdságú, rugalmatlan, légáteresztő és vízlepergető, nem allergizál. Könny-
en téphető hosszában és keresztben. Sebpárnák, sebkötöző lapok, szerelékek rögzítésére és egyéb egészségügyi 
célú rögzítésekre szolgáló nem steril, ragasztóval kent szalag.

Általános felhasználású sebészeti ragtapasz. Perforált, ezért könnyen téphető hosszában és keresztben is, kezdeti 
és hosszú idejű tapadása is kiváló. A perforáció következtében jól szellőzik.

A test felszínéhez idomuló, általános célú pamut alapú ragtapasz. Érzékeny bőrre eszközök és kötszerek hosszan tartó 
rögzítésére, valamint ismételt alkalmazásokhoz javasolt. Nagy szakítószilárdsága és igen erős tapadó képessége miatt 
hosszan tartó rögzítések testrész pozícionálás, sínrögzítés, immobilizáció- alkalmazásához javasoljuk. Nem allergizál.

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

1530-0 3M™ Micropore™ papír ragtapasz 1,25 cm x 9,1 m
24 db/doboz

10 doboz/karton

1530-1 3M™ Micropore™ papír ragtapasz 2,5 cm x 9,1 m
12 db/doboz

10 doboz/karton

1530-2 3M™ Micropore™ papír ragtapasz 5 cm x 9,1 m
6 db/doboz

10 doboz/karton

1530-3 3M™ Micropore™ papír ragtapasz 7,5 cm x 9,1 m
4 db/doboz

10 doboz/karton

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

1534-1 3M™ Transpore White 2,5 cm x 9,1 m
12 db/doboz

10 doboz/karton

1534-2 3M™ Transpore White 5 cm x 9,1 m
6 db/doboz

10 doboz/karton

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

1527-0 3M™ Transpore™ műanyag ragtapasz 1,25 cm 
x 9,1 m

24 db/doboz
10 doboz/karton

1527-1 3M™ Transpore ™ műanyag ragtapasz 2,5 cm 
x 9,1 m

12 db/doboz
10 doboz/karton

1527-2 3M™ Transpore ™ műanyag ragtapasz 5 cm x 
9,1 m

6 db/doboz
10 doboz/karton

1527-3 3M™ Transpore ™ műanyag ragtapasz 7,5 cm 
x 9,1 m

4 db/doboz

10 doboz/karton

1527-1S 3M™ Transpore ™ műanyag ragtapasz 2,5 cm 
x 5 m

16 db/doboz

10 doboz/karton

1527-2S 3M™ Transpore ™ műanyag ragtapasz 5 cm x 5 m
8 db/doboz

10 doboz/karton

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

2951-1 3M™ CAT szőtt textil ragtapasz 2,5 cm x 5 m
16 db/doboz

10 doboz/karton

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

1533-0 3M™ Micropore™ bőrszínű papír ragtapasz 1,25 
cm x 9,1 m

24 db/doboz
10 doboz/karton

1533-1 3M™ Micropore™ bőrszínű papír ragtapasz 2,5 
cm x 9,1 m

12 db/doboz
10 doboz/karton

1533-2 3M™ Micropore™ bőrszínű papír ragtapasz 5 cm 
x 9,1 m

6 db/doboz
10 doboz/karton

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

1538-0 3M™ Durapore™ selyem ragtapasz 1,25 cm x 9,1 m
24 db/doboz

10 doboz/karton

1538-1 3M™ Durapore™ selyem ragtapasz 2,5 cm x 9,1 m
12 db/doboz

10 doboz/karton

1538-2 3M™ Durapore™ selyem ragtapasz 5 cm x 9,1 m
6 db/doboz

10 doboz/karton

1538-1S 3M™ Durapore™műanyag ragtapasz 2,5 cm x 5 m
20 db/doboz

10 doboz/karton

1538-2S 3M™ Durapore™ műanyag ragtapasz 5 cm x5 m
12 db/doboz

10 doboz/karton
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3M™ Microfoam műanyag hab alapú ragtapasz

3M™Medipore nem szőtt ragtapasz védőpapírral

Műanyag hab alapú elasztikus ragtapasz. Rendkívül nyúlékony és simulékony. Plasztikai, ortopédiai felhasználásra, 
valamint kompressziós kötésekhez.

Medipore puha nem szőtt alapanyagú, víztaszító ragtapasz általános használatra, szilikonos védőpapírral orsóra 
tekercselve. Ollóval vágható. Flexibilis, egyenetlen kontúroknál jól használható. Porózus, pára- és légáteresztő, 
hypoallergén ragasztófelülettel rendelkezik. Sebpárnák, sebkötöző lapok, sebfedő lapok rögzítésére és egyéb 
egészségügyi célú rögzítésekre szolgáló nem steril, ragasztóval kent szalag.

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

1528-1
3M™ Microfoam műanyag hab alapú ragtapasz 

2,5 cm x 5 m
12 db/doboz 

6 doboz/karton

1528-2
3M™ Microfoam műanyag hab alapú ragtapasz 

5 cm x 5 m
6 db/doboz 

6 doboz/karton

1528-3
3M™ Microfoam műanyag hab alapú ragtapasz 

7,5 cm x 5 m
4 db/doboz 

6 doboz/karton

1528-4
3M™ Microfoam műanyag hab alapú ragtapasz 

10 cm x 5 m
3 db/doboz 

6 doboz/karton

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

2991/6 3M™ Medipore nem szőtt ragtapasz védőpapírral 2,5 cm x 10 m 48 db/karton

2991/1 3M™ Medipore nem szőtt ragtapasz védőpapírral 5 cm x 10 m 24 db/karton

2991/2 3M™ Medipore nem szőtt ragtapasz védőpapírral 10 cm x 10 m 12 db/karton

2991/3 3M™ Medipore nem szőtt ragtapasz védőpapírral 15 cm x 10 m 12 db/karton

2991/4 3M™ Medipore nem szőtt ragtapasz védőpapírral 20 cm x 10 m 6 db/karton

2991/5 3M™ Medipore nem szőtt ragtapasz védőpapírral 30 cm x 10 m 6 db/karton
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3M™Medipore H nem szőtt ragtapasz

Erős ragasztórétege rendkívül bőrkímélő. 5 cm-enként perforált, téphető, nem szükséges olló használatához. 
Puha nem szőtt alapanyagú, víztaszító ragtapasz általános használatra. Flexibilis, egyenetlen kontúroknál jól 
használható. Porózus, pára- és légáteresztő, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkezik.

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

2861 3M™ Medipore H nem szőtt ragtapasz 2,5 cm x 9,1 m 24 db/karton

2862 3M™ Medipore H nem szőtt ragtapasz 5 cm x 9,1 m 12 db/karton

2863 3M™ Medipore H nem szőtt ragtapasz 7,5 cm x 9,1 m 12 db/karton

2864 3M™ Medipore H nem szőtt ragtapasz 10 cm x 9,1 m 12 db/karton

2866 3M™ Medipore H nem szőtt ragtapasz 15 cm x 9,1 m 12 db/karton

2868 3M™ Medipore H nem szőtt ragtapasz 20 cm x 9,1 m 6 db/karton
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3M™ Szilikonos kék könnyen eltávolítható ragtapasz

Papír alapú rendkívül kíméletes ragtapasz. Ragasztórétege innovatív szilikon alapú, megbízhatóan 
rögzít, mégis kiemelkedően bőrkímélő. Könnyen eltávolítható, nem traumatizálja a hámréteget. Szük-
ség esetén áthelyezhető. Idősek, csecsemők, gyermekek, érzékeny bőrű egyének számára kifejezetten 
előnyös.

Ha a legtöbbet szeretné nyújtani pácienseinek és meg szeretné óvni őket a kényelmetlenségektől, akkor 
a 3M™ Könnyen eltávolítható szilikonos ragtapasz a megoldás. Ez a tapasz ideálisan követi a test vonalát, 
és különösen jó szolgálatot tesz érzékeny bőrű betegek számára. A termék hipoallergén, nem tartalmaz 
latexet, DEHP-t (ftalátok) és glutént.

Az egyedülálló szilikonos ragasztóanyag a felhelyezést követően azonnal tapad, és tapadását hosszú 
ideig megőrzi. A használat során a tapadóerő nem növekszik, hanem egyenletes marad, ez az egyik oka, 
hogy eltávolítás során nem károsítja a felhámot és ragasztószer maradékot sem hagy.

Hordozója lélegző, keresztirányban kézzel könnyen téphető. Kék színe megkülönbözteti más 
ragtapaszoktól.

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

2770-1
3M™ Könnyen Eltávolítható Szilikon Ragtapasz 2,5 cm 

x 5 m
12 db/doboz 

6 doboz/karton

2770-2
3M™ Könnyen Eltávolítható Szilikon Ragtapasz

5 cm x 5 m
6 db/doboz 

6 doboz/kartonRe
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3M™ Medipore + Pad steril szigetkötszer

Steril szigetkötszer: téglalap alakú fl ísz ragtapasz, közepén nedvszívó sebpárnával. A sebpárna felszínén rayon 
védőháló gátolja a sebbe ragadást. Puha simulékony kötszer, alkalmazkodik a testkontúrokhoz, megengedi a 
mozgást és a nyúlást. Egyenként sterilen csomagolva.

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

3562E
3M™ Medipore + Pad 

5 x 7 cm
50 db/doboz  

8 doboz/karton

3564E
3M™ Medipore + Pad 6 

x 10 cm
50 db/doboz 

8 doboz/karton

3566E
3M™ Medipore + Pad 10 

x 10 cm
25 db/doboz 

8 doboz/karton

3569E
3M™ Medipore + Pad 10 

x 15 cm
25 db/doboz 

8 doboz/karton

3570E
3M™ Medipore + Pad 10 

x 20 cm
25 db/doboz 

8 doboz/karton

3571E
3M™ Medipore + Pad 10 

x 25 cm
25 db/doboz 

8 doboz/karton

3573E
3M™ Medipore + Pad 10 

x 35 cm
25 db/doboz 

8 doboz/karton
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3M™ Tegaderm + Pad steril fi lm-szigetkötszer

Steril szigetkötszer: téglalap alakú fi lmkötszer, közepén nedvszívó sebpárnával. A sebpárna felszínén rayon 
védőháló gátolja a sebbe ragadást. Vízhatlan nedvszívó kötés a bőrpárát átereszti, a sebfeltét a sebváladékot 
felszívja. Egyenként sterilen csomagolva.

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

3582 3M™ Tegaderm + Pad 5 x 7 cm 50 db/doboz 
8 doboz/karton

3584 3M™ Tegaderm + Pad 6 x 10 cm 50 db/doboz 
8 doboz/karton

3586 3M™ Tegaderm + Pad 9 x 10 cm 25 db/doboz 
8 doboz/karton

3589 3M™ Tegaderm + Pad 9 x 15 cm 25 db/doboz 
8 doboz/karton

3590 3M™ Tegaderm + Pad 9 x 20 cm 25 db/doboz 
8 doboz/karton

3591 3M™ Tegaderm + Pad 9 x 25 cm 25 db/doboz 
8 doboz/karton

3593 3M™ Tegaderm + Pad 9 x 35 cm 25 db/doboz 
8 doboz/karton
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3M™ Tegaderm™ Roll fi lmkötszer tekercsben

A 3M™ Tegaderm™ Roll nem steril öntapadó kötésrögzítő fi lm, tekercsben. A termék három rétegből áll, ezek 
közül a középső a jól ismert Tegaderm™ fi lm. Az alsó papír és a felső átlátszó hordozó réteg a termék alkalmazá-
sa során a kellő mechanikai tartást biztosítja, így a felhelyezést segíti. A 3M™ Tegaderm™ Roll tehát funkcióját 
tekintve egyenértékű egy hagyományos ragtapasszal, de ezen túlmenően többlet szolgáltatást nyújt azáltal, hogy 
átlátszó és vízhatlan.

Előnyök:
• Baktériumgát 
• Vízhatlan, a páciens zuhanyozhat
• A párát és az oxigént átereszti
• A kívánt hosszúságra vágható

cikkszám, megnevezés méret csomagolás

16004 Tegaderm roll fi lmkötszer 

tekercsben

10 cm x 10 m 4 tekercs/karton

16006 Tegaderm roll fi lmkötszer 

tekercsben

15 cm x 10 m 4 tekercs/karton

Javasolt felhasználási terület:
• Kötésrögzítés, hagyományos géz kötszerek használata esetén
• Eszközök rögzítése
• Másodlagos fedőkötés elsődleges kötszerek (pl. alginát, habkötszer, hidrogél) fölé
• A bőr védelme súrlódás, vagy testnedvek ellen
• Decubitus prevenció
• Sugárterápia során az ideiglenes jelölő vonalak rárajzolhatók
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3M™ Tegaderm CHG antimikrobiális hatású kanülrögzítő fi lmkötszer

Átlátszó kanülrögzítő kötszer, 2%-os klór-hexidin-glükonát zselés párnával.

A 3M Tegaderm CHG az egyetlen olyan kanülrögzítő, amely antimikrobiális hatású klór-hexidin-glükonát zselés 
párnával rendelkezik.

Klinikai tanulmányok [1] [2] igazolják, hogy a termék hatékonyan csökkenti a bőrfl órát, amely a vénás katéterrel 
kapcsolatos véráram fertőzések előfordulásának elsődleges kiváltó oka.

A termék használatával csökkenthető a véráram fertőzések előfordulásának valószínűsége. Kevesebb véráram 
fertőzés esetén csökkennek az ápolási költségek, mivel alacsonyabb lesz az antibiotikumok gyógyszer-költsége, 
és az ápolási napok száma.

3M Tegaderm CHG átlátszó kanülrögzítők használhatók perifériális centrális kanülök, katéter kimeneti helyek és 
sebek fedésére, védelmére. Megfelelő védelmet nyújt a katéter elmozdulás ellen, vízálló, légáteresztő, baktérium 
és vírus-gátló. Védelmet biztosít a külső kórokozókkal szemben

[1] Maki DG (2008), et al. A Novel Integrated Chlorhexidine-Impregnated Transparent Dressing for Prevention of Vascular Catheter-related Blood-
stream Infection: A Prospective Comparative Study In Healthy Volunteers. SHEA, April 2008.

[2] Schwab D (2008), et al. Antimicrobial Activity of a CHG-Impregnated Gel Pad for IV Site Protection. Infusion Nurses Society (INS), May 2008.

cikkszám megnevezés méret csomagolás

1657R 3M™ Tegaderm CHG 8,5x11,5cm 25 db/doboz 4 doboz/karton

1658R 3M™ Tegaderm CHG 10x12cm 25 db/doboz 4 doboz/karton

1659R 3M™ Tegaderm CHG 10x15,5cm 25 db/doboz 4 doboz/karton

1660R 3M™ Tegaderm CHG 7x8,5cm 25 db/doboz 4 doboz/karton

cikkszám megnevezés méret csomagolás

3522 
3M™  Medipore IV 

kanülrögzítő
5,1 x 7,6 cm

50 db/doboz  
8 doboz/karton

3523 
3M™ Medipore IV 

kanülrögzítő
6 x 8 cm

50 db/doboz  
8 doboz/kartonRe

nd
el

és
i I

nf
or

m
ác

ió
Re

nd
el

és
i I

nf
or

m
ác

ió

3M™ Medipore IV kanülrögzítő fl ísz kötszer

Nem szőtt (vlies/fl ísz) alapanyagú, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkező, bevágott kötszer, amely pára- és 
légáteresztő. Egyedileg sterilen csomagolt, fl exibilis és porózus. Szilikon bevonatú leválasztó fóliával van ellátva. Alkal-
mas perifériás kanül biztonságos rögzítésére, mert bevágásos kivitelben készült a kanül szárnyainak és csatlakozóinak 
biztonságos rögzítésére. Két db sebpárnával van ellátva, amelyek közül az egyik tetszés szerinti helyen alkalmazható, 
a másik a kötszer közepére van rögzítve.

12 info vonal: +36-23/456-352

3M™ Tegaderm™ kanülrögzítő fi lmkötszerek perifériás kanülökhöz

Minden 3M Tegaderm™ átlátszó steril fi lmkötszer ideális rögzítő eszköz a szelepes, a szelep nélküli katéterek és 
szárnyas tűk használata esetén. Egyedileg sterilen csomagolt, átlátszó, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkező, 
vízálló és víztaszító, pára- és légáteresztő steril fi lmkötszer. Szilikon bevonatú leválasztó fóliával van ellátva.  
A szúrás helye megfi gyelhető, ezért nem szükséges a gyakori csere. Folyadékok, baktériumok számára át nem 
járható, így a beteg fürödhet, a bőr lélegzését nem gátolja. Az összes Tegaderm fi lmkötszer a kanül teljes használati 
időtartamára fennhagyható.

A minőségbiztosítási előírások teljesítéséhez előrenyomott öntapadó címkével van ellátva. A felhelyezést 
elősegítő merevítő papírkerettel készül.

Egyes 3M Tegaderm™ átlátszó steril fi lmkötszerek megerősített fl ísz betéttel vannak ellátva, és 2 db ragtapasz csík 
található bennük. Ezek a nehezebb szerlékeket még biztonságosabban rögzítik.

cikkszám megnevezés méret csomagolás

1610 
3M™ Tegaderm I.V. átlátszó gyermek kanül-

rögzítő fi lmkötszer megerősített fl ísz betéttel; 
mesefi gurás 

5 cm x 5,7 cm 100 db/doboz   4 doboz/karton

1622W 3M™ Tegaderm™ csecsemő átlátszó fi lmkötszer 4,5 cm x 4,5 cm 100 db/doboz   4 doboz/karton

1623W 
3M™ Tegaderm™ I.V. átlátszó bevágott kanülrög-

zítő, perifériális kanülökhöz
6 cm x 7 cm 100 db/doboz   4 doboz/karton

1624W 3M™ Tegaderm™ átlátszó fi lmkötszer 6 cm x 7 cm 100 db/doboz  4 doboz/karton

1633 
3M™ Tegaderm™ I.V. átlátszó kanülrögzítő 

fi lmkötszer megerősített fl ísz betéttel
7 cm x 8,5 cm 100 db/doboz   4 doboz/karton
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3M™ Tegaderm™ kanülrögzítő fi lmkötszerek centrális kanülökhöz

Minden 3M Tegaderm™ átlátszó centrális kanülrögzítő fi lmkötszer ideális rögzítő eszköz a centrális kanülök 
rögzítésére. Egyedileg sterilen csomagolt, átlátszó, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkező, vízálló és víz-
taszító, pára- és légáteresztő steril fi lmkötszer. Szilikon bevonatú leválasztó fóliával van ellátva.  A szúrás helye 
megfi gyelhető, ezért nem szükséges a gyakori csere. Folyadékok, baktériumok számára át nem járható, így a 
beteg fürödhet, a bőr lélegzését nem gátolja. Az összes Tegaderm fi lmkötszer a kanül teljes használati időtar-
tamára fennhagyható.

A minőségbiztosítási előírások teljesítéséhez előrenyomott öntapadó címkével van ellátva. A felhelyezést elő-
segítő merevítő papírkerettel készül.

Egyes 3M Tegaderm™ átlátszó steril fi lmkötszerek megerősített fl ísz betéttel vannak ellátva, és 2 db ragtapasz 
csík található bennük. Ezek a nehezebb szerlékeket még biztonságosabban rögzítik.

cikkszám megnevezés méret csomagolás

1626W 3M™ Tegaderm™ átlátszó centrális kanülrögzítő 
fi lmkötszer 10 cm x 12 cm 50 db/doboz, 4 doboz/karton

1630 
3M™ Tegaderm™ átlátszó centrális kanülrögzítő 

fi lmkötszer, ovális alakú
10 cm x 11,5 cm 50 db/doboz,  4 doboz/karton

1635 
3M™ Tegaderm™ átlátszó centrális kanülrögzítő 

fi lmkötszer megerősített, bevágott, ovális
8,5 cm x 10,5 cm 50 db/doboz,  4 doboz/karton
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3M™ Tegaderm™ fi lmkötszerek

3M™ Tegaderm™ Advanced 

Kanülrögzítő fi lmkötszerek megerősített fl ísz kerettel

Egyedileg sterilen csomagolt, átlátszó, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkező, vízálló és víztaszító, pára- 
és légáteresztő steril fi lmkötszer. Szilikon bevonatú leválasztó fóliával van ellátva. A minőségbiztosítási előírá-
sok teljesítéséhez előrenyomott öntapadó címkével van ellátva. A felhelyezést elősegítő merevítő papírkerettel 
készül.

A Tegaderm fi lmkötszerek használhatók katéter kimeneti helyek és sebek fedésére, védelmére, 
rögzítő kötszerként a sebgyógyuláshoz megfelelő nedves környezet fenntartására, védőrétegként sérülékeny 
bőrfelülethez, eszközök bőrhöz rögzítésére és a szem védőfedésére. Szintén használhatók nedves sebgyógyu-
lási környezet fenntartására, ami segíti az autolitikus debridement folyamatokat. Folyadékok, baktériumok 
számára át nem járható, így a beteg fürödhet. A fi lm a bőr lélegzését nem gátolja.

A 3M Tegaderm Advanced IV termékcsalád a kanülrögzítők legújabb generációját képviseli. Az átlátszó fi lmen 
keresztül megfi gyelhető a beszúrás helye, a fi lm pedig megerősített fl ísz kerettel van körülvéve. A fl ísz keret sokkal 
biztonságosabbá teszi a kanül rögzítését. Kreppelt szerkezetű fi lm: erősebb tapadás, jobb páraáteresztő képesség. 
Megerősített a ragasztóréteg, hosszabb a bevágás az eszköz biztonságosabb rögzítéséhez.

cikkszám megnevezés méret csomagolás

1627
3M™ Tegaderm™ átlátszó 

fi lmkötszer
10 cm x 25 cm

20 db/doboz 
4 doboz/karton

1628
3M™ Tegaderm™ átlátszó 

fi lmkötszer
15 cm x 20 cm

10 db/doboz 
8 doboz/karton

1629
3M™ Tegaderm™ átlátszó 

fi lmkötszer
20 cm x 30 cm

10 db/doboz 
8 doboz/karton

cikkszám megnevezés méret csomagolás

1681 Tegaderm™ IV advanced szögletes bevágott 7 cm x 8 cm 100 db/doboz    4 doboz/karton

1683 Tegaderm™ IV advanced szögletes bevágott 6,5 cm x 7 cm 100 db/doboz    4 doboz/karton

1685 Tegaderm™ IV advanced ovális bevágott 8,5 cm x 11,5 cm 50 db/doboz    4 doboz/karton

1688 Tegaderm™  IV advanced szögletes 10 cm x 12 cm 50 db/doboz    4 doboz/karton

1689 Tegaderm™ IV advanced ovális bevágott 10 cm x 15,5 cm 25 db/doboz    4 doboz/karton
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Tegaderm™ csecsemő és gyermek Advanced IV kanülrögzítő

A 3M™ Tegaderm Advanced IV a kanülrögzítők legújabb generációját képviseli. Az átlátszó fi lmen keresztül 
megfi gyelhető a beszúrás helye, a fi lm pedig megerősített fl ísz kerettel van körülvéve. A fl ísz keret sokkal biz-
tonságosabbá teszi a kanül rögzítését. Csecsemő és gyermek méretben is rendelhető.

Fő előnyök:
• Kreppelt szerkezetű fi lm: erősebb tapadás, jobb páraáteresztő képesség
• A fi lm körül megerősített fl ísz keret
• 3 db kiegészítő ragtapasz csík a szerelék rögzítéséhez
• Megerősített ragasztóréteg
• Piskóta alakú bevágás az eszköz még biztonságosabb rögzítéséhez
• Minőségbiztosítási dokumentációs címke
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cikkszám megnevezés, méret csomagolás

1680 Tegaderm™  csecsemő IV advanced megerősített kanülrögzítő 3,8 cm x 4,5 cm
100 db/doboz 

4 doboz/karton

1682 Tegaderm™  gyermek IV advanced megerősített kanülrögzítő 5 cm x 5,7 cm
100 db/doboz 

4 doboz/karton
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3M™ Steri – Strip megerősített varrathelyettesítő sebzáró csíkok

Erősen tapadó steril sebzáró csíkok hét különféle méretben. A kellő szakítószilárdság elérése érdekében hosszanti 
műanyag szálakkal vannak megerősítve. Használhatók friss egyenes vágott felületi sebek záráshoz elsődleges seb-
zárásra, sebészi varratok és kapcsok kiegészítésére, varratszedés utáni biztosításra. Egyenként sterilen csomagolva.

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

R1540 3M Steri-Strip (5csík/levél) 3 mm x 75 mm 50 levél/doboz

R1541 3M Steri-Strip (3csík/levél) 6 mm x 75 mm 50 levél/doboz

R1542 3M Steri-Strip (6csík/levél) 6 mm x 38 mm 50 levél/doboz

R1546 3M Steri-Strip (10csík/levél) 6 mm x 100 mm 50 levél/doboz

R1547 3M Steri-Strip (6csík/levél) 12mm x 100 mm 50 levél/doboz

R1548 3M Steri-Strip (4csík/levél) 25 mm x 125 mm 25 levél/doboz

R1549 3M Steri-Strip (6csík/levél) 12 mm x 50 mm 50 levél/doboz
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3M™ Tegaderm™ kanülrögzítő fi lmkötszerek fl ísz kerettel

A fl ísz kerettel ellátott 3M™ Tegaderm™ fi lmkötszerek a nehezebb szerelékeket még biztonságosabban 
rögzítik. A téglalap alakú 1614 cikkszámú kanülrögzítőt szárny nélküli kanülökhöz fejlesztették ki. Az ovális 
kanülrögzítők kiegészítő ragtapaszcsíkokkal is el vannak látva, így nehezebb szerelékek rögzítéséhez is biz-
tonságos megoldást nyújtanak. Minden 3M™ Tegaderm™ egyedileg sterilen csomagolt, átlátszó, hypoallergén 
ragasztófelülettel rendelkező, vízálló és víztaszító, pára- és légáteresztő steril fi lmkötszer. Szilikon bevonatú 
leválasztó fóliával van ellátva.  A szúrás helye megfi gyelhető, ezért nem szükséges a gyakori csere. Folyadékok, 
baktériumok számára át nem járható, így a beteg fürödhet, a bőr lélegzését nem gátolja. A 3M™ Tegaderm™ 
fi lmkötszer a kanül teljes használati időtartamára fennhagyható. A minőségbiztosítási előírások teljesítéséhez 
előrenyomott öntapadó címkével van ellátva. A felhelyezést elősegítő merevítő papírkerettel készül.

cikkszám megnevezés méret csomagolás

1614 Tegaderm™ fl ísz keretes fi lmkötszer kis 

bevágással

6 cm x 7 cm 100 db/doboz 

4 doboz/karton

1655 Tegaderm™ fl ísz keretes ovális fi lmkötszer 

bevágással

6,9 cm x 11,5 cm 50 db/ doboz 

4 doboz/ karton

1650 Tegaderm™ fl ísz keretes ovális fi lmkötszer 

bevágással

10 cm x 15,5 cm 25 db/ doboz 

4 doboz/ kar
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3M™ Steri – Strip elasztikus varrathelyettesítő sebzáró csíkok

3M™ Steri – Strip sebzáró készlet

Elasztikus erősen tapadó steril sebzáró csíkok hét különféle méretben. Használatuk sebkörnyéki ödéma 
kialakulásának valószínűsége esetén, valamint ízületek környékén javasolt. Használhatók friss egyenes vágott 
felületi sebek záráshoz elsődleges sebzárásra, sebészi varratok és kapcsok kiegészítésére, varratszedés utáni 
biztosításra. Egyenként sterilen csomagolva.

Sterilen csomagolt sebzáró készlet, amely egy db 60x47mm méretű ovális Tegaderm fi lmkötszert és egy 
db 47x12mm méretű Steri-Strip sebzárót tartalmaz. Alkalmazható kisebb sebészi metszések zárására, pl. 
laparoscopos vagy arthroscopos beavatkozások után. A Steri-Strip csíkkal lezárjuk a sebet, ezt követően a 
Tegaderm fi lmkötszerrel befedjük az egészet. A Tegaderm fi lmkötszer vízhatlan, így nem gátolja a pácienst 
a mosdásban.

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

E4540
3M Steri-Strip (5csík/levél) 

3 mm x 75 mm
50 levél/doboz

E4541
3M Steri-Strip (3csík/levél) 

6 mm x 75 mm
50 levél/doboz

E4542
3M Steri-Strip (6csík/levél) 

6 mm x 38 mm
50 levél/doboz

E4546
3M Steri-Strip (10csík/levél) 

6 mm x 100 mm
50 levél/doboz

E4547
3M Steri-Strip (6csík/levél) 

12mm x 100 mm
50 levél/doboz

E4548
3M Steri-Strip (4csík/levél) 

25 mm x 125 mm
25 levél/doboz

E4549
3M Steri-Strip (6csík/levél) 

12 mm x 50 mm
50 levél/doboz

cikkszám megnevezés, méret csomagolás

W8512
1 db 3M Steri-Strip sebzáró készlet 

egy steril csomagban

25 csomag/doboz, 

4 doboz/karton

W8514
3 db 3M Steri-Strip sebzáró készlet 

egy steril csomagban

25 csomag/doboz, 

4 doboz/karton

W8516
5 db 3M Steri-Strip sebzáró készlet 

egy steril csomagban

25 csomag/doboz, 

4 doboz/karton
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3M™ Tegaderm™ HP erős tapadású fi lmkötszerek

A Tegaderm™ HP (Holding Power) fi lmkötszerek erős tapadású hidrofi l ragasztóval vannak ellátva. Nedves 
környezetben pl. izzadékony páciensek esetén előnyösek. Egyedileg sterilen csomagolt, átlátszó, hypoallergén 
ragasztófelülettel rendelkező, vízálló és víztaszító, pára- és légáteresztő steril fi lmkötszer. Szilikon bevonatú 
leválasztó fóliával van ellátva. A minőségbiztosítási előírások teljesítéséhez előrenyomott öntapadó címkével 
van ellátva. A felhelyezést elősegítő merevítő papírkerettel készül.
A Tegaderm fi lmkötszerek használhatók katéter kimeneti helyek és sebek fedésére, védelmére, rögzítő 

kötszerként a sebgyógyuláshoz megfelelő nedves környezet fenntartására, védőrétegként sérülékeny 
bőrfelülethez, eszközök bőrhöz rögzítésére és a szem védőfedésére. Szintén használhatók nedves seb-
gyógyulási környezet fenntartására, ami segíti az autolitikus debridement folyamatokat. Folyadékok, baktéri-
umok számára át nem járható, így a beteg fürödhet. A fi lm a bőr lélegzését nem gátolja.

cikkszám megnevezés méret csomagolás

9534HP 3M™ Tegaderm HP fi lmkötszer, átlátszó 6 cm x 7 cm 100 db/doboz, 4 doboz/karton

9546HP 3M™ Tegaderm™ HP fi lmkötszer, ovális alakú 10 cm x 11,5 cm 50 db/doboz, 4 doboz/karton

9548HP 3M™ Tegaderm™ HP fi lmkötszer, ovális alakú 14cm x 16,5cm 10 db/doboz, 8 doboz/karton
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3M™ Coban rugalmas pólya

3M™ Coban2 lite kompressziós készlet:
-  1 tekercs szivacs-alábélelő: 10cm x 2,7 m
-  1 tekercs rugalmas pólya: 10cm x 3,2m

Rugalmas pólya egyedülálló tulajdonsága, hogy csak önmagához tapad. Porózus, nem szőtt, kreppelt 
poliészterből készült, amely rugalmas hosszanti uretán szálakkal van megerősítve és tapadós bevonattal van 
ellátva. Természetes latexet tartalmaz.

A 3M™ Coban2 lite két rétegű kompressziós készlet rendkívül hatékony és különlegesen kényelmesen viselhető. 
Minden olyan esetben használható, amikor az alsó végtag kompressziós terápiája szükséges. 
Első lépésben a szivacs pólyát kell felhelyezni, ezt követően a rugalmas pólyával rögzíteni kell azt. Hosszú ideig 

kényelmesen viselhető. Nem gyűrődik, vagy ráncosodik, mint a hagyományos pólyák, vagy a kompressziós harisnyák.

Fő alkalmazási területek:
   Kötésrögzítés hajas, szőrös területeken, ahol ragtapasz

         nem tapad meg
     Kötésrögzítés traumatizált, sérült, sebes területeken, ahol 

         a ragtapasz használata ellenjavallt 
       Kompressziós kötések létrehozása 
       Végtagok, elsősorban ujjak immobilizációja
       Ortopéd- és sportsebészeti rögzítés
       Különféle eszközök) rögzítése
   Vénás lábszárfekélyek kompressziós kötése, kombinálva 

         más kötszerekkel

cikkszám megnevezés méret csomagolás

1581 3M™ Coban™ bőrszínű rugalmas pólya 2,5 cm x 4,6 m 30 db/karton

1581B 3M™ Coban™ kék színű rugalmas pólya 2,5 cm x 4,6 m 30 db/karton

1582 3M™ Coban™ bőrszínű rugalmas pólya 5 cm x 4,6 m 36 db/karton

1583 3M™ Coban™ bőrszínű rugalmas pólya 7,5 cm x 4,6 m 24 db/karton

1583B 3M™ Coban™ kék színű rugalmas pólya 7,5 cm x 4,6 m 24 db/karton

1583R 3M™ Coban™ piros színű rugalmas pólya 7,5 cm x 4,6 m 24 db/karton

1583A 
3M™ Coban™  - Rainbow Pack 

(2x bőr, 2x zöld, 2x sárga, 2x kék, 2x fehér, 2x piros)
7,5 cm x 4,6 m 12 db/karton

1583N
3M™ Coban™ - Neon Pack 

(2x v.zöld, 2x narancs, 2x rózssz. 2x fehér, 2x lila, 2x fekete)
7,5 cm x 4,6 m 12 db/karton

1584 3M™ Coban™ bőrszínű rugalmas pólya 10 cm x 4,6 m 18 db/karton

1584B 3M™ Coban™ kék színű rugalmas pólya 10 cm x 4,6 m 18 db/karton

1586 3M™ Coban™ bőrszínű rugalmas pólya 15 cm x 4,6 m 12 db/karton

cikkszám megnevezés méret csomagolás

2794E
3M™ Coban™ 2 rétegű 

kompressziós készlet

1 tekercs szivacs-alábélelő: 

10cm x 2,7 m 

1 tekercs rugalmas pólya: 

10cm x 3,2m

8 készlet / karton
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3M™ Cavilon™ bőrvédő fi lmbevonat képző folyadék

A 3M™ Cavilon™ bőrvédő fi lmbevonat képző folyadék különleges, tartósan hatékony és a klinikai gyakorlatban 
bevált készítmény., a bőrre felhordva átlátszó védőréteget képez. Felhasználás előtt folyékony halmazállapotú, 
a fi lmbevonat a bőrre való felhordás után 30 másodperccel alakul ki, ekkor tartós, folyadékálló védőréteget 
képez. 

Indikációk
Sebzett, horzsolt, vagy irritált, illetve ép bőrfelület védelme. Minden olyan esetben alkalmazható, amikor a 
sérült bőr védelme szükséges, vagy amikor az ép bőr-részt kell megóvni testnedvek, vagy sebváladék okozta 
felázástól. Nem tartalmaz alkoholt, sérült bőrre, nyílt sebre is alkalmazható. Előnyös ragtapasszal gyakran 
kezelt, erősen igénybe vett bőrfelület védelmére is. 

cikkszám megnevezés méret csomagolás

3343E Cavilon™ szivacspálcán 1 ml 25 db/doboz 

4 doboz/karton

3345E Cavilon™ szivacspálcán 3 ml 25 db/doboz 

4 doboz/karton

3346E Cavilon™ pumpás palackban 28 ml 1 db

12 db/karton

cikkszám megnevezés tömeg csomagolás

3392G Cavilon™ DBC bőrvédő krém 92g 12 tubus/karton

3391G Cavilon™ DBC bőrvédő krém 28g 12 tubus/karton

3392GS Cavilon™ DBC bőrvédő krém 2g 20 tubus/karton

3M™ Cavilon™ DBC bőrvédő krém

A 3M™ Cavilon™ DBC bőrvédő krém ápoló védelmet nyújt a bőr számára a sérülések megelőzése érdekében.  
A továbbfejlesztett formula megnövelt ápolást és védelmi gátat biztosít. Sérült bőrön is alkalmazható.

Előnyök
• Egyedi polimer alapú formula
• Koncentrált – kevesebb krémre van szükség
• Nem tömíti el az inkontinencia termékeket
• Nem csökkenti az inkontinencia termékek nedvszívó képességét
• Ellenáll a lemosódásnak – ritkábban kell újra kenni
• A ragtapaszok és kötszerek ráragaszthatók
• Hipoallergén
• CHG kompatibilis

Javasolt alkalmazási terület
• A bőr védelme a testnedvek irritáló hatása ellen
• Az inkontinencia okozta bőrproblémák megelőzése és csökkentése
• A kiszáradt bőr ápolása
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3M™ Red-Dot™ elektródák

3M™ Defi b Pad Zselépárna defi brillátorhoz

3M Red Dot™ márkanevű elektródák mind rövid, mind hosszú időtartamú megfi gyelésekhez alkalmasak. 
A hosszantartó felhasználásukat átlégző hátlapjuk teszi lehetővé. A Red Dot elektróda alacsony klorid tartalmú 
ezüst/ezüstklorid alkotóeleme révén kiváló elektromos jelátvitelt biztosit. Szilárd gél tartalmának köszönhetően 
könnyen felhelyezhető, a gél nem kenődik el, eltávolítás maradvány nélkül lehetséges.

Elektromosan vezető géllel átitatott nem szőtt anyagú narancssárga színű lapok. Párosával csomagolva, azonnal 
használatra kész állapotban szállítjuk.
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2345N 3M™ Defi b Pad 11,4 cm x 11,4 cm 1 pár/tasak  10 tasak /doboz 10 doboz/karton

2346N 3M™ Defi b Pad 11,4 cm x 15,2 cm 1 pár/ tasak  10 tasak /doboz  10 doboz/karton

    megbízható jel átvitel: Ag/AgCl
    akár három napig is használható
    erős bőrbarát hipoallergén ragasztó
    lekerekített sarkok: nem válik fel
    a nyitott csomag 30 napig megőrzi minőségét
    nem tartalmaz latexet
    használata egyszerű

Előnyök:
        Használata gyors és biztonságos
        Helyettesíti a gélt
        Teljes felületén tapad és vezet
        Kiküszöböli a gél-hiány miatti bőr-traumát, vagy égést
        Több egymást követő impulzus is adható
        Sürgősségi szituációban kiváló segítséget nyújt
        Nincs szükség előzetes bőrtisztításra
        Nem hagy maradékot a bőrön

cikkszám megnevezés méret csomagolás

2235 3M™ Red Dot™ elektróda, Transpore™ alapú 5,1 cm
50 db/csomag 

20 csomag/karton

2237L 3M™ Red Dot™ elektróda, hab alapú 5,1 cm
50 db/csomag 

20 csomag/karton

2238 
3M™ Red Dot™ Hosszú távú monitorozást lehetővé 

tevő elektróda, puha, fl ísz alapú 
5,1 cm

50 db/csomag 
20 csomag/karton

2239
3M™ Red Dot™ elektróda bőrérzékeny betegeknek, 

Micropore™ alapú
6 cm

50 db/csomag 
20 csomag/karton

2258-3
3M™ Red Dot™  Újszülött elektróda hosszú távra 

(NIC), puha, fl ísz alapú 
3,2 cm

60 db/csomag 
10 csomag/karton

2330 3M™ Red Dot™ elektróda, füllel ellátott 2,2 cm  x 2,2 cm
10db/cs 10 cs/dob 

40 dob/krt

2228 3M™ Elektróda, univerzális, hab alapú 4cm  x 3,3cm
50db/csomag 

20 csomag/doboz 

Elektródák
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3M™ ScotchCast™ merev műanyag törésrögzítő tekercsek

3M™ SoftCast™ félmerev műanyag törésrögzítő tekercsek

Üvegszálas „gipsz” megbízható támasz a töréskezelésben

Üvegszálas alapanyaga és a speciális, vízre keményedő poliuretángyanta 
kombinációjának köszönhetően rendkívül jól modellálható. Könnyű, 
kényelmes, a mindennapi mozgást nem gátolja. A felhelyezést követően 
5 perc alatt megszilárdul, és teljes teherbíró képességét 30 perc után éri 
el. Az élénk színekben is kapható tekercsek vidámabbá teszik a betegség 
napjait.

A 3M™ ScotchCast™ üvegszálas törésrögzítő alkalmazása csak a 
kezelőorvos javaslata alapján tanácsolt.

Félmerev üvegszálas műanyag „gipsz” törésrögzítő tekercsek. 
A funkcionális törésrögzítés egyedülálló eszközei. Különleges 
alapanyagának köszönhetően a Soft Cast félmerev marad. 
 A félmerev közegben az izomzat és az inak funkciói megtartottak, 
így az utókezelés lerövidül.

A 3M™ SoftCast™ üvegszálas törésrögzítő alkalmazása kizárólag 
bizonyos sérülés típusoknál és csak szakorvosi felügyelet mellet 
történhet.
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cikkszám megnevezés méret csomagolás

82002 3M™ Scotchcast™ üvegszálas törésrögzítő tekercs 5 cm x 3,6 m 10 db/doboz

82003 3M™ Scotchcast™ üvegszálas törésrögzítő tekercs 7,5 cm x 3,6 m 10 db/doboz

82004 3M™ Scotchcast™ üvegszálas törésrögzítő tekercs 10 cm x 3,6 m 10 db/doboz

82005 3M™ Scotchcast™ üvegszálas törésrögzítő tekercs 12,5 cm x 3,6 m 10 db/doboz

cikkszám megnevezés méret csomagolás

82102 3M™ SoftCast™ félmerev törésrögzítő tekercs 5 cm x 3,6 m 10 db/doboz

82103 3M™ SoftCast™ félmerev törésrögzítő tekercs 7,5 cm x 3,6 m 10 db/doboz

82104 3M™ SoftCast™ félmerev törésrögzítő tekercs 10 cm x 3,6 m 10 db/doboz

82105 3M™ SoftCast™ félmerev törésrögzítő tekercs 12,5 cm x 3,6 m 10 db/doboz

Színek: fehér, zöld, világoskék, sötétkék, piros, rózsaszín*, fekete*, lila*, sárga*
* csak bizonyos méretekből kapható

Színek: fehér, kék

Törésrögzítők www.3med.hu
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3M™ Longetta merevítő sín Soft Cast™ félmerev törésrögzítőhöz

3M™ Szintetikus alábélelő pólya törésrögzítők alá

3M™ WDP nedves-száraz alábélelő pólya törésrögzítők alá

A törések rögzítéséhez alkalmazott félmerev SoftCast™ rögzítő 
tekercsek kiegészítésére bizonyos törés típusok esetén szükségessé 
válik merevítő sín, más néven Longetta használata. Előre hajtogatott, 
üvegszállal megerősített szövetből készül, és nedvességre keményedő 
poliuretán gyantával van átitatva.

A törések rögzítéséhez használt gipsztekercsek alá bélelő pólyát kell 
használni a biztonságos rögzítés, a bőr védelme és a páciens komfort 
érdekében.

A törések rögzítéséhez használt gipsztekercsek alá bélelő pólyát kell használni a biztonságos rögzítés, a bőr 
védelme és a páciens komfort érdekében. A WDP nedves-száraz alábélelő pólya fokozottan hidrofób tulajdonságú, 
ezért rövid időre fürödni, vagy zuhanyozni is lehet benne, de csak abban az esetben, ha 3M Csőharisnyával és 3M 
Scotchcast törésrögzítővel együtt alkalmazzák.
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cikkszám megnevezés méret csomagolás

82199 3M™ Soft Cast™ Longetta 5 cm x 20 cm 10 db/doboz

82200 3M™ Soft Cast™ Longetta 7,5 cm x 70 cm 10 db/doboz

82201 3M™ Soft Cast™ Longetta 10 cm x 90 cm 10 db/doboz

82299 3M™ Soft Cast™ Longetta 7,5 cm x 20 cm 10 db/doboz

cikkszám megnevezés méret csomagolás

MW02 3M™ Alábélelő tekercs 5 cm x 2,7 m 12 tek/ csomag

MW03 3M™ Alábélelő tekercs 7,5 cm x 2,7 m 12 tek/ csomag

MW04 3M™ Alábélelő tekercs 10 cm x 2,7 m 12 tek/ csomag

MW06 3M™ Alábélelő tekercs 15 cm x 2,7 m 12 tek/ csomag

cikkszám megnevezés méret csomagolás

WDP2
3M™ nedves - száraz alábélelő 

tekercs
5 cm x 3,6 m

20 db/csomag 

4 csomag/karton

WDP3
3M™ nedves - száraz alábélelő 

tekercs
7,5 cm x 3,6 m

20 db/csomag

4 csomag/karton

WDP4
3M™ nedves - száraz alábélelő 

tekercs
10 cm x 3,6 m

20 db/csomag 

4 csomag/karton

WDP6
3M™ nedves - száraz alábélelő 

tekercs
15 cm x 3,6 m

20 db/csomag 

4 csomag/karton
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3M™ Szintetikus alapú trikócső-pólya törésrögzítők alá

A törések rögzítéséhez használt gipsztekercsek alkalmazása előtt trikócső-pólyát, más néven csőharisnyát kell 

húzni a végtagra a biztonságos rögzítés, a bőr védelme és a páciens komfort érdekében. A csőharisnya szintetikus 

hurkolt anyagból készül, kellően rugalmas és követi a testkontúrokat. 
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cikkszám megnevezés méret csomagolás

MS01 3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya 2,5 cm x 22,5 m 1 db/karton

MS02 3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya 5 cm x 22,5 m 1 db/karton

MS03 3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya 7,5 cm x 22,5 m 1 db/karton

MS04 3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya 10 cm x 22,5 m 1 db/karton

MS06 3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya 15 cm x 22,5 m 1 db/karton

MS08 3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya 20 cm x 2,5 m 1 db/karton

MS10 3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya 25 cm x 22,5 m 1 db/karton
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3M™ Ioban™ antimikrobiális műtéti fóliák

3M™ Steri-Drape™ 2 műtéti incíziós fóliák

A műtétet követő sebfertőzések egy része a páciens bőrén rekolonizálódott kórokozóktól származik. A fertőzés 
kockázata nagymértékben csökkenthető antimikrobiális Ioban™ műtéti incíziós fólia használatával. Az Ioban 
incíziós műtéti fólia ragasztóanyaga jodoformot tartalmaz. Az ebből felszabaduló jód folyamatosan a bőr 
felületére kerül, ezzel biztosítva a folyamatos antimikrobiális hatást a műtét végéig. Használata feltétlenül 
javasolt hosszú és kritikus műtétek esetén.

A műtétet követő sebfertőzések egy része a páciens bőrén rekolonizálódott kórokozóktól származik. A fertőzés 
kockázata csökkenthető műtéti incíziós fólia használatával. A terméket a fertőtlenített, lemosott, de már megszáradt 
bőrfelületre kell ragasztani a sebészeti beavatkozás megkezdése előtt. A 3M Steri Drape™ Incíziós fólia a levegő 
számára átjárható fi lmrétegből készült, amely hipoallergén 
ragasztóréteggel van bevonva. Megbízható tapadást biztosit még 
hosszú műtétek alatt is. Követi a seb terpesztését, anélkül, hogy 
a metszés szélén felválna. 

A fólia két szélén tapadás-mentes felület található, amely 
nagymértékben megkönnyíti a felhelyezést

A terméket a fertőtlenített, lemosott, de már 
megszáradt bőrfelületre kell ragasztani a 
sebészeti beavatkozás megkezdése előtt. 3M 
Ioban™ Incíziós fólia a levegő számára átjárható 
fi lmrétegből készült, amely hipoallergén ragasz-
tóréteggel van bevonva. Megbízható tapadást biz-
tosit még hosszú műtétek alatt is. Követi a seb ter-
pesztését, anélkül, hogy a metszés szélén felválna. 

A fólia két szélén tapadás-mentes felület található, 
amely nagymértékben megkönnyíti a felhelyezést
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cikkszám megnevezés méret csomagolás

6635 3M™ Ioban™ műtéti fólia, operatív méret: 10 cm x 20 cm 15cm x 20cm 10 db/doboz, 4 doboz/karton

6640 3M™ Ioban™ műtéti fólia, operatív méret: 34 cm x 35 cm 44cm x 35cm 10 db/doboz, 4 doboz/karton

6648 3M™ Ioban™ műtéti fólia, operatív méret: 56 cm x 60 cm 66cm x 60cm 10 db/doboz, 4 doboz/karton

6650 3M™ Ioban™ műtéti fólia, operatív méret: 56 cm x 45 cm 66cm x 45cm 10 db/doboz, 4 doboz/karton

6651 3M™ Ioban™ műtéti fólia, operatív méret: 56 cm x 85 cm 66cm x 85cm 10 db/doboz, 4 doboz/karton

cikkszám megnevezés méret csomagolás

2035C 3M™ Steri Drape™ 2 műtéti fólia, operatív méret: 10 cm x 20 cm 20cm x 20cm 10 db/doboz, 4 doboz/karton

2037C 3M™ Steri Drape™ 2 műtéti fólia, operatív méret: 28 cm x 25 cm 38cm x 25cm 10 db/doboz, 4 doboz/karton

2040C 3M™ Steri Drape™ 2 műtéti fólia, operatív méret: 28 cm x 41 cm 38cm x 41cm 10 db/doboz, 4 doboz/karton

2045C 3M™ Steri Drape™ 2 műtéti fólia, operatív méret: 50 cm x 45 cm 60cm x 45cm 10 db/doboz, 4 doboz/karton

2050C 3M™ Steri Drape™ 2 műtéti fólia, operatív méret: 60 cm x 60 cm 90cm x 60cm 10 db/doboz, 4 doboz/karton

2051C 3M™ Steri Drape™ műtéti fólia, operatív méret: 60 cm x 85 cm 90cm x 85cm 10 db/doboz, 4 doboz/karton

Műtő

SHINGNA™ műtéti incíziós fóliák

3M™ Sebszél védő gyűrűs fólia

A műtétet követő sebfertőzések egy része a páciens bőrén rekolonizálódott kórokozóktól származik. A fertőzés 
kockázata csökkenthető műtéti incíziós fólia használatával. 

A SHINGNA Steri Film műtéti incíziós izoláló fólia átlátszó, erős, vékony csillogásmentes poliuretán (PU) 
fi lmből készül és akrilát ragasztóréteggel van bevonva. Az egyedülálló innovatív termék három rétegből 
áll, a tényleges fóliát a ragaszós felület felőli oldalon felhasználás előtt védőpapír fedi, míg az ellentétes 
oldalon átlátszó merevítő PE fóliával van bevonva, ami rendkívül megkönnyíti a felhelyezést. Jól 
tapad a sebszéleken is, hosszú idejű felhasználást tesz lehetővé. Jól tapad az izoláló kendőkön, vagy az egyszer 
használatos izoláló lepleken is, így biztonságosan rögzíti azokat. A ragasztó bőrbarát, hipoallergén, és hosszú 
idejű tapadást biztosít. A fi lm nedvességálló, de páraáteresztő. A kívánt mértékű elaszticitással rendelkezik, 
ezért a feltárás során követi a seb nyújtását, anélkül, hogy a seb szélén felválna. Két oldalán a felhelyezés 
megkönnyítése érdekében tapadásmentes felület van.

Átlátszó polietilén fólia, középen kör alakú nyílással, amelyet rugalmas gyűrű stabilizál. A fólia mérete 
90x90cm, öt különféle méretű gyűrűvel készül. Négy sarkán öntapadó foltok vannak, ezek segítségével a fóliát 
az izoláló lepelhez lehet ragasztani.

Javasolt felhasználási terület: hasi sebészetnél a peritoneum izolálása. A fólia a helyettesíti a hagyományos 
steril gézzel történő izolálást. A nedvesség és a baktériumok számára átjárhatatlan, védi a műtéti sebet a műtét 
közben fertőzéssel szemben. Használata esetén csökken a postoperatív sebfertőzés valószínűsége.
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Csomagolás: 10 db/doboz, 4 doboz/karton
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cikkszám, megnevezés gyűrű átmérője

1077 Sebszél védő gyűrűs fólia 9,5 cm

1073 Sebszél védő gyűrűs fólia 12,5 cm

1074 Sebszél védő gyűrűs fólia 17,5 cm

1075 Sebszél védő gyűrűs fólia 22,5 cm

1076 Sebszél védő gyűrűs fólia 27,5 cm

cikkszám megnevezés méret

D1420 Steri Film műtéti fólia 14cm x 20cm 20 db/doboz

D2030 Steri Film műtéti fólia 20cm x 30cm 20 db/doboz

D3030 Steri Film műtéti fólia 30cm x 30cm 20 db/doboz

D3045 Steri Film műtéti fólia 30cm x 45cm 20 db/doboz

D4545 Steri Film műtéti fólia 45cm x 45cm 20 db/doboz

D4560 Steri Film műtéti fólia 45cm x 60cm 20 db/doboz
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3M™ Professzionális sebészeti nyírókészülék készlet

A kórházi protokollok szerintint ellenjavallt a hagyomá-
nyos pengés borotva használata, mert a felhám sérülések 
növelik a nozokomiális fertőzések előfordulásának való-
színűségét.

Speciális vágófejének köszönhetően tökéletesen el-
távolítja a legerősebb szőrzetet is. A nehezen megkö-
zelíthető, illetve a különösen érzékeny felületeken is 
kíméletesen alkalmazható. A nyírókészülék a nyélben 
levő beépített tölthető akkumulátorral működik. A akku 
töltöttségét LED-sor jelzi ki. Egy feltöltés 160 perc fo-
lyamatos üzemet biztosít. A feltöltést a 9683 cikkszámú 
akkumulátor töltő biztosítja.

A borotvához egyszer használatos fejekre van szükség, 
amely szintén megtalálható cégünk kínálatában 9680 
cikkszámon.

Sebészeti nyíróollós borotva töltöttség kijelzővel.
A 3M Professzionális sebészeti nyírókészülék a legújabb technológiai fejlesztések eredménye. 
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cikkszám, megnevezés csomagolás

9681 3M™ Professzionális sebészeti nyírókészülék 1 db

9683 3M™ Sebészeti borotva akkutöltő 9681-hez 1 db

9680 3M™ Sebészeti borotva fej 9681-hez 50 db/doboz

Előnyök:
•        160 perc folyamatos működés
•        A telep töltöttségét LED jelzi ki
•        3 óra alatt teljesen feltöltődik
•        Túltöltés elleni védelem
•        Minden fajta szőrzetre és a hajra is alkalmas
•        Széles borotvafej – gyors és hatékony vágás
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3M™ Precise Vista™ sebészeti bőrkapocs szedők

Sebészeti nyíróollós borotva állítható dőlésszögű fejjel és akkutöltővel

3M Sebészeti nyírókészülék egyszerűen és biztonságosan 
alkalmazható eszköz a műtéti bőrelőkészítésnél. A kórházi 
protokollok szerint ellenjavallt a hagyományos pengés borotva 
használata, mert a felhám sérülések növelik a nozokomiális fertőzések 
előfordulásának valószínűségét. Speciális vágófejének köszönhetően 
tökéletesen eltávolítja a legerősebb szőrzetet is. A nehezen megközelíthető, 
illetve a különösen érzékeny felületeken is kíméletesen alkalmazható. 
A vágófej és a borotva test közötti dőlésszög állítható, emiatt testhajlatok-
ban, vagy nehezebben hozzáférhető helyeken is kényelmesen használható.

A borotva a nyélben levő beépített tölthető akkumulátorral működik. Egy 
töltés 60 perc folyamatos üzemet biztosít. A feltöltést a 9668 cikkszámú 
akkumulátor töltő biztosítja.

A borotvához egyszer használatos fejekre van szükség, amely szintén 
megtalálható cégünk kínálatában 9660 cikkszámon.

A 3M bőrkapocs szedők a 3M Precise Vista™ bőrkapcsolóval behelyezett kapcsok eltávolítására 
készültek. Két változatban kaphatók: az SR-1 csipesz alakú az SR-3 pedig olló alakú kapocs szedő. A bőrkapocs 
szedőket steril csomagolásban szállítjuk.
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cikkszám, megnevezés csomagolás

9661 3M™ Sebészeti nyírókészülék állítható dőlésszögű fejjel 1 db

9668 3M™ Sebészeti borotva akkutöltő 1 db

9660 3M™ Sebészeti borotva fej, állítható dőlésszögű 50 db/doboz

cikkszám, megnevezés csomagolás

SR1 3M™ Kapocsszedő, csipesz alakú
10 db/doboz 

3 doboz/karton

SR3 3M™ Kapocsszedő, olló alakú
10 db/doboz 

3 doboz/karton
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3M™ Elektromos sebészeti nyírókészülék készlet

3M Sebészeti nyírókészülék egyszerűen és biztonságosan alkalmazható 
eszköz a műtéti bőrelőkészítésnél. A kórházi protokollok szerint ellenjavallt a 
hagyományos pengés borotva használata, mert a felhám sérülések növelik a 
nozokomiális fertőzések előfordulásának valószínűségét. Speciális vágófejének 
köszönhetően tökéletesen eltávolítja a legerősebb szőrzetet is. A nehezen meg-
közelíthető, illetve a különösen érzékeny felületeken is kíméletesen alkalmazható.

A nyírókészülék a nyélben levő beépített tölthető akkumulátorral 
működik. A készülék töltés közben is használható. Egy feltöltés 60 perc 
folyamatos üzemet biztosít. A feltöltést a 9678 cikkszámú akkumulátor töltő 
biztosítja.

A borotvához egyszer használatos fejekre van szükség, amely szintén 
megtalálható cégünk kínálatában 9670 cikkszámon.
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cikkszám, megnevezés csomagolás

9671 3M™ Sebészeti nyírókészülék fi x fejjel 1 db

9678 3M™ Sebészeti borotva akkutöltő 1 db

9670 3M™ Sebészeti borotva fej 50 db/doboz

Sebészeti nyíróollós borotva fi x fejjel

3M™ Precise Vista™ sebészeti bőrkapcsoló

Fogantyúval működtethető egyszer használatos steril bőrkapcsoló, amely kettős stop pozícióval 
rendelkezik, és visszahúzható üllővel van felszerelve, ezáltal a kapocs a behelyezés előtt és alatt 
kiválóan megfi gyelhető. A kapocstár szöget zár be a fogantyúval, ezért nagyon kényelmes a 
használata. Az ék alakú kapocsrakó fej a kapocs 
bármely szögből való behelyezését lehetővé teszi. 
A kapocsrakó fejen levő vezető nyíl rendkívül 
megkönnyíti a kapocs pozícionálását. Ideálisan 
használható műtőkben, szülőszobákban, baleseti és 
sebészeti ambulanciákon.
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cikkszám megnevezés méret

3996 3M™ Precise Vista™ bőrkapcsoló 15 kapocs/kapcsoló 6 db/doboz, 4 doboz/karton

3995 3M™ Precise Vista™ bőrkapcsoló 35 kapocs/kapcsoló 6 db/doboz, 4 doboz/karton

MEDLINE Wet/Dry elektromos sebészeti nyírókészülék

Sebészeti nyíróollós borotva

A MEDLINE Wet/Dry sebészeti nyírókészülék alkalmas mind száraz, 
mind nedves szőrzet eltávolítására. 

A kórházi protokollok szerint ellenjavallt a hagyományos pengés 
borotva használata, mert a felhám sérülések növelik a nozokomiális 
fertőzések előfordulásának valószínűségét. Három vágófej rendelhető 
a készülékhez, ezek színkódolással is megkülönböztethetők: a szürke 
általános felhasználású, a kék hajra, vagy erős szőrzetre ajánlott, a piros 
fej keskenyebb, ez elsősorban az intim testtájakhoz javasolt.

Előnyök
• Ergonómikus kialakítású konstrukció, kényelmes használat
• A három fej minden felhasználási területhez megoldást nyújt
• A borotva test tisztítás céljából folyadékkal lemosható
• A nikkel metál hidrid akkumulátor egy óra folyamatos üzemidőt biztosít
• Külön megrendelhető a borotva és a töltő is

cikkszám megnevezés csomagolás

DYND70800EU Wet/dry sebészeti borotva + akkutöltő 1 db/doboz

DYND70801EU Wet/dry sebészeti borotva 1 db/doboz

DYND70802EU Akkutöltő a Wet/dry sebészeti borotvához 1 db/doboz

DYND70880E Sebészeti borotvafej, wet/dry általános célra (szürke) 50 db/doboz

DYND70885E Sebészeti borotvafej, wet/dry  neuro (kék) 50 db/doboz

DYND70890E Sebészeti borotvafej, wet/dry  neuro (piros) 50 db/doboz
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3M™ Basic műtősköpenyek

3M™ HP műtősköpenyek

Egyszer használatos műtéti izoláló leplek és szettek

A 3MED Kft kínálatában az egyszer használatos műtéti izoláló termékek széles választéka található meg. 
Minden műtétes szakma részére kínálunk egyszer használatos izoláló lepleket és szetteket.

Termékválasztékunkban megtalálhatók az egyszerű 
nem szőtt leplek amelyek igény szerint lehetnek 
két- vagy három rétegűek. A leplek készülnek öntapadó 
szegélyű változatban is, valamint rendelkezésre állnak 
lyukas leplek is. 

A magasabb igények kielégítésére speciális, a műtéttí-
pushoz kifejlesztett lepleket is szállítunk, pl: császár, 
laparoszkópos, TUR, szemészeti stb.

A speciális feladatok megoldására készültek a PE és 
PP anyagú áttetsző leplek és folyadékgyűjtők valamint 
különféle nem szőtt kiegészítő izolálók: lábzsákok, 
asztal izolálók, operációs ragasztók stb.

A legmagasabb színvonalú szolgáltatást és a legké-
nyelmesebb megoldást az izoláló szettek biztosítják, 
amelyek a felsorolt termékekből vannak összeállít-
va egyedi steril csomagolásban, a műtéttípus által 
megkívánt összetételben és sorrendben.

Bővebb információért kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

Basic köpeny: Körsteril, egyszer használatos operációs kabát, csukló 
részén mandzsettával, a megkötő pánton átadó övkártyával, nyak-
részen megerősített tépőzárral ellátott. Anyaga 35 g/m2 nem szőtt, 
latexmentes teljes felületén pára és légátereszető. Külső felszíne vízle-
pergető képességű, folyadékbehatolásával szemben ellenálló, magas 
szintű komfortot biztosít. Egyedi steril csomagolásban.
A HP köpenyek magasabb vízlepergető képességűek, és 2 db törlő-

kendővel, belső krepp papír csomagolásban és külső papír-fólia tasak-
ban készülnek.
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cikkszám méret csomagolás

7492 3M™ Basic műtősköpeny "L" 30 db/karton

7493 3M™ Basic  műtősköpeny "XL" 26 db/karton

7494 3M™ Basic műtősköpeny "XXL" 24 db/karton

7691K 3M™ HP műtősköpeny “M” 28 db/karton

7692K 3M™ HP műtősköpeny “L” 26 db/karton

7693K 3M™ HP műtősköpeny “XL” 24 db/karton

7694K 3M™ HP műtősköpeny “XXL” 22 db/karton
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MEDLINE „Essential” standard műtősköpeny

Körsteril, egyszer használatos operációs kabát, csukló részén mandzset-
tával, a megkötő pánton átadó övkártyával, nyakrészen megerősített 
tépőzárral ellátott. Anyaga 35 g/m2 nem szőtt, latexmentes teljes 
felületén pára és légáteresztő. Külső felszíne vízlepergető képességű, 
folyadékbehatolásával szemben ellenálló, magas szintű komfortot 
biztosít. Ujja a megfelelő tartósság érdekében bevarrt. Csomagolás: 
egyedi steril, benne 2 db törlőkendővel, belső krepp papír és külső PE
csomagolásban. 

Mellrészen és ujján PE megerősítő vízhatlan betéttel ellátott körste-
ril, egyszer használatos operációs kabát. Fokozott folyadék-terhelés és 
nagyobb kockázatú műtétek esetén ajánlott. Csukló részén mandzset-
tával, a megkötő pánton átadó övkártyával, nyakrészen megerősített 
tépőzárral ellátott. Anyaga 35 g/m2 nem szőtt, latexmentes teljes 
felületén pára és légáteresztő. Külső felszíne vízlepergető képességű, 
folyadékbehatolásával szemben ellenálló, magas szintű komfortot 
biztosít. Ujja a megfelelő tartósság érdekében bevarrt. Csomagolás: 
egyedi steril, benne 2 db törlőkendővel, belső krepp papír és külső PE 
csomagolásban. 
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cikkszám megnevezés méret

S3500CEB "Essential" standard 
műtősköpeny S/M: 115cm 28 db/karton

S3506CEB"Essential" standard 

műtősköpeny
L: 120cm 32 db/karton

3545CEB”Essential” standard 

műtősköpeny
XL: 140cm 32 db/karton

S3516CEB"Essential" standard 

műtősköpeny
XLL: 150cm 28 db/karton

MEDLINE „Essential” PE megerősített műtősköpeny

cikkszám megnevezés méret csomagolás

S3500CEB
“Essential” PE 

megerősített műtősköpeny
S/M: 115cm 28 db/karton

S3510CEB
“Essential” PE 

megerősített műtősköpeny
L: 120cm 24 db/karton

S3540CEB
"Essential" PE 

megerősített műtősköpeny
XL: 130cm 20 db/karton

S3513CEB
"Essential" PE 

megerősített műtősköpeny
XLL: 150cm 24 db/karton

S3581CEB
"Essential" PE 

megerősített műtősköpeny
2XLL: 160cm 20 db/karton
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A MEDLINE zsilipruha két részből áll: ing (tunika) és nadrág. Alternatívát jelent a tradicionális zöld textilből 
készült ruházattal szemben.

Előnyök, fő jellemzők:
• folyadék-lepergető többrétegű átlégző anyagból készül
• hosszú műtét alatt is kényelmes viselet
• V alakú nyakkivágás megkönnyíti a fel- és levételt
• az ingen három zseb van
• a nadrág megkötő pánttal van felszerelve
• a nadrágon egy farzseb van
• az ing és a nadrág külön van csomagolva
• kék, vagy rózsaszínű anyagból készül
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cikkszám megnevezés csomagolás

PXS9110S Zsilipruha felső, kék, XS 50

PS9110S Zsilipruha felső, kék, S 50

PM9110S Zsilipruha felső, kék, M 50

PL9110S Zsilipruha felső, kék, L 50

PXL9110S Zsilipruha felső, kék, XL 50

PXS9110P Zsilipruha nadrág, kék, XS 50

PS9110P Zsilipruha nadrág, kék, S 50

PM9110P Zsilipruha nadrág, kék, M 50

PL9110P Zsilipruha nadrág, kék, L 50

PXL9110P Zsilipruha nadrág, kék, XL 50

P42PPXS-S Zsilipruha felső, rózsaszín, XS 50

P42PPS-S Zsilipruha felső, rózsaszín, S 50

P42PPM-S Zsilipruha felső, rózsaszín, M 50

P42PPL-S Zsilipruha felső, rózsaszín, L 50

P42PPXL-S Zsilipruha felső, rózsaszín, XL 50

P42PPXS-P Zsilipruha nadrág, rózsaszín, XS 50

P42PPS-P Zsilipruha nadrág, rózsaszín, S 50

P42PPM-P Zsilipruha nadrág, rózsaszín, M 50

P42PPL-P Zsilipruha nadrág, rózsaszín, L 50

P42PPXL-P Zsilipruha nadrág, rózsaszín, XL 50

3M™ Műtői védőszemüvegek

A 3M műtői védőszemüvegei megakadályozzák a fröccsenő folyadékok által okozott kontaminációt, így ide-
gen testnedvek nem juthatnak a viselő szemébe. Védenek a levegőben repülő szilárd részecskék ellen is. A len-
cse nagy ellenálló-képességű, nem párásodó karcálló polikarbonát anyagból készült. A szárak hossza állítható 
és megfelelően alakítható. Jól illeszkedik az arc kontúrjához. A használót nem korlátozza tevékenységében.
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cikkszám, 

megnevezés
leírás csomagolás

2750 3M™ Védőszemüveg "buborék alakú"
Műtői védőszemüveg, buborék alakú fazon,

páramentesítő réteggel

2840 3M™ Védőszemüveg "csepp alakú"
Műtői védőszemüveg , csepp alakú fazon, 

páramentesítő réteggel, állítható dőlésszögű

2800 3M™ Védőszemüveg "szemüvegeseknek"
Műtői védőszemüveg, szemüvegesek is viselhetik, 

nagy látóterű, állítható dőlésszögű

1880 3M™ Védőszemüveg "szögletes alakú"
Műtői védőszemüveg, szögletes fazon, 

állítható dőlésszögű

www.3med.hu
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MEDLINE QUICKSUITE® műtőasztal takarók MEDLINE Ultrasorbs légáteresztő nedvszívó alátét

A MEDLINE műtőasztal takarók használatával biztosítható a műtét alatti fokozott bőrvédelem. A műtét során 
előforduló folyadék szivárgás következtében a páciensnek a műtőasztallal érintkező testfelületén előfordulhat 
maceratio vagy bőr irritáció. A szuper-abszorbens műtőasztal takarók nagy mennyiségű folyadékot szívnak fel 
és tartanak magukban, így hatékonyan csökkentik a problémák előfordulásának valószínűségét.

A MEDLINE Ultrasorbs légáteresztő nedvszívó alátét extra nagy nedvszívó kapacitással rendelkezik. A négy 
rétegű szerkezet szabadalommal védett SuperCore® belső magja – más betegalátétektől eltérően – termikus 
kötéssel négyzetrács szerkezetben rögzítve van, emiatt nem mozdul el, nem csomósodik, és jobban bírja a 
mechanikus igénybevételt. A felső puha, nem szőtt páciens komfort réteg kíméletes a bőrhöz, nem dörzsöli, 
és segít a decubitus kialakulásának megelőzésében. A nedvszívó mag alatti AquaShield réteg nedvességzáró, 
de lég- és páraáteresztő. 

A MEDLINE Ultrasorbs alátét egyedülálló tulajdonsága, hogy légáteresztő, emiatt a pumpás antidecubitus 
matracokhoz kiválóan illeszkedik.

Az ES jelű extra erős változat teherbírása 180 kg, ily módon használható a páciensek mozgatására is.

A SAHARA műtőasztal takarók három rétegűek. A felső réteg felülről lefelé átengedi a nedvességet. A középső 
szuper-abszorbens réteg felszívja és megköti a folyadékokat. Az alsó nedvzáró réteg megakadályozza a kiszi-
várgást.

cikkszám leírás csomagolás

DYND4060SBE SAHARA szuperabszorbens műtőasztal takaró 102x152cm 20

DYND4090SBE SAHARA szuperabszorbens műtőasztal takaró 102x229cm 20

DYKQSUITEL2CEA

SAHARA2 készlet:  

1 db műtőasztal takaró 102x229cm

1 db emelő - mozgató takaró 102x152cm

24

DYKQSUITEL3CEA

SAHARA3 készlet:  

1 db műtőasztal takaró 102x229cm

1 db emelő - mozgató takaró 102x152cm

2 db kartámasz borító 74x31cm

16

DYKQSUITEL4CEA

SAHARA4 készlet:  

1 db műtőasztal takaró 102x229cm

1 db emelő - mozgató takaró 102x152cm

2 db kartámasz borító 74x31cm

1db fejtámasz borító 37x39cm

16
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Javasolt felhasználási terület:
• Decubitus prevenció
• Inkontinens páciensek esetén
• Perioperatív bőrvédelem
• Bármely, nedvesség-felszívással járó esetben

cikkszám leírás méret
csomagolás

( db/ karton)

ULTRASRBE2540 ULTRASORBS AP nedvszívó alátét 25 cm x40 cm 100

ULTRASRBE4561 ULTRASORBS AP nedvszívó alátét 45 cm x 61 cm 60

ULTRASRBE6191 ULTRASORBS AP nedvszívó alátét 61 cm x 91 cm 70

USAPE6191ES ULTRASORBS ES extra erős nedvszívó alátét 61 cm x 91 cm 60
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Tű tároló – számláló doboz

A MEDLINE tű tároló - számláló doboz a sebvarrótűk műtét közbeni átmeneti tárolására, és a műtét utáni 

gyűjtésére használható. Alkalmazásával nagymértékben növekszik a mind a páciens, mind a műtői személyzet 

biztonsága: a sebvarrótűk jól szervezett kontrollált módon tárolhatók, számuk könnyen ellenőrizhető.

Előnyök, fő jellemzők:

• A szivacs betétbe beszúrhatók a tűk

• A számozott mezők megkönnyítik a tűk nyilvántartását

• A szivacs betét kiemelhető

• A kiemelt szivacs betét a rajta levő öntapadó folt segítségével bárhová felragasztható

• A jobb oldali mágneses betét megtartja az elhasznált tűket

• A doboz a külsején levő öntapadó folt segítségével bárhová felragasztható

• Műtét végén alkalmas a felhasznált tűk gyűjtésére

• Egyedi steril csomagolásban szállítjuk

• A termék egyszer használatos

 

MEDLINE Páciens emelő – mozgató takaró

A MEDLINE páciens emelő – mozgató takaró a betegek műtét előtti és utáni mozgatását könnyíti meg. A fehér 

színű nem szőtt poliészterből készült takaró könnyű, mégis rendkívül erős. Alkalmas maximum 224 kg súly fele-

melésére. A termékre fektetett páciens a takaró négy sarkánál megfogva felemelhető és mozgatható.

A termék használható még a páciensek ideiglenes betakarására is. 
Puha, kellemes tapintású, elősegíti a testhőmérséklet megőrzését.

I. osztályú, nem steril egyszer használatos orvostechnikai eszköz a 
93/42/EEC direktíva szerint.

Mérete: 152 x 198cm, vagy 102 x 152cm

cikkszám leírás csomagolás

DYND4060SBE SAHARA szuperabszorbens műtőasztal takaró 102x152cm 20

DYND4090SBE SAHARA szuperabszorbens műtőasztal takaró 102x229cm 20

www.3med.hu
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Sebészeti bőr jelölő toll, steril

A MEDLINE bőr jelölő toll a műtét során szükséges jelölő vonalak felrajzolására használható. Nem irritáló, 
orvostechnikai minősítésű ibolyakék színű tárnics tintával készül. A tinta ellenáll a bőr-fertőtlenítő lemosó 
szereknek.

Két változatban áll rendelkezésre: normál heggyel, illetve fi nom heggyel (pl. plasztikai sebészeti beavatkozá-
sokhoz). Az egyedi steril csomagolásban egy 15cm-es vonalzó is található. A termék latex mentes.

I. osztályú steril egyszer használatos orvostechnikai eszköz a 93/42/EEC direktíva szerint.

cikkszám leírás csomagolás

DYNJSM01 Sebészeti bőr jelölő toll normál hegyű; vonalzóval; ibolyakék 50

DYNJSM03 Sebészeti bőr jelölő toll fi nom hegyű; vonalzóval; ibolyakék 50
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3M™ Sebészi maszkok MEDLINE mesefi gurás sebészi maszkok

Minden 3M sebészi maszk túlteljesíti a baktériumszűrő képességre vonatkozó szabvány előírásait. Anyaguk 
nem allergizál, latex- és üvegszál mentes. Minden 3M maszk az EN14683 szerint II típusba sorolt. Ezen túlme-
nően a 1819 Fröccsenés-álló maszk a IIR típusba sorolt.

A gumis fülpánttal ellátott gyermek méretű maszkot a kórházban fekvő gyermekek és a gyermekkorú láto-
gatók részére javasoljuk. A kis páciensek számára a vidám állatfi gurák segítenek elviselni a betegség nehéz 
napjait.

A felnőtt méretű, megkötő pánttal ellátott sebészi (műtéti) maszkot a gyermekosztályokon dolgozó kórházi 
szakszemélyzet személyzet részére, valamint a látogatók részére ajánljuk. A külső felületén vidám mesefi gurák 
vannak. A mesefi gurák segítik csökkenteni a gyermekek félelem-érzését, és vidámabbá teszik a légkört.
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cikkszám, megnevezés leírás csomagolás

1810F 3M™ Kötős pánttal ellátott 

sebészi maszk

Standard sebészi maszk függőleges 

megkötő pánttal
100 db/doboz 6 doboz/karton

1826C 3M™ Gumis pánttal ellátott sebészi 

maszk

Standard sebészi maszk gumis 

fülpánttal
50 db/doboz 10 doboz/karton

1818FS 3M™ Megkötős műtéti 

maszk arcvédővel

Átlátszó arcvédővel ellátott maszk 

vízszintes megkötő pánttal
50 db/doboz 4 doboz/karton

1819 3M™ Fröccsenés-álló maszk

Folyadékcsepp-álló sebészi maszk

függőleges megkötő pánttal; 

EN14683 IIR típus

80 db/doboz 6 doboz/karton

1838 3M™ Filtron™ nem párásító sebészi maszk
Speciális „kacsacsőr” forma, 

nem párásítja be a szemüveget
50 db/doboz 12 doboz/karton

Maszkok
M
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A gyermekek számára a kórházi környezet félelmet, szorongást okoz, a betegség pedig nem ritkán fájdalmas. 
A mesefi gurás maszkok segítik ezeknek a problémáknak a csökkentését. A MEDLINE cég két fajta vidám masz-
kot fejlesztett ki.

cikkszám megnezevés
csomagolás

( db/ karton)

NONBUDDYP Sebészi maszk gumis, gyermek méret, mesefi gurás 500

NONBUDDYTIE Sebészi maszk, felnőtt méret, kötős, mesefi gurás 300
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Légzésvédő maszkok

Az orrot és az arcot beborító maszk, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy a viselő személyt megvédje a 
levegőben lebegő szennyező anyagok: folyadékcseppek és szilárd részecskék belégzésétől. Az egészségvédelmi 
maszkot szokták még légzésvédő, munkavédelmi maszknak, respirátornak, félálarcnak is nevezni.

A levegő a maszk anyagán és szűrőjén át jut be a szájba és az orrba. A maszk anyaga és szűrője kiszűri a 
szennyeződéseket, így azok nem kerülnek be az emberi szervezetbe. A szennyeződések megtapadnak 
a maszkon és a szűrőn. Az egészségvédelmi maszk szorosan rásimul az arcra és az orra, ezért mellette alig 
jut be a szennyezett levegő, ezt másképpen úgy is szokták mondani, hogy kicsi az alászívása. Belégzéskor 
a maszk a vákuum hatására még jobban az arcra simul, és így csökken az alászívás. Egyes maszkok kényelmi 
szolgáltatásként kilégző szeleppel vannak ellátva.

Re
nd

el
és

i I
nf

or
m

ác
ió

Védőképesség

cikkszám, megnevezés leírás csomagolás

9320 3M Légzésvédő maszk FFP2 szelep nélkül 10 db/doboz , 12 doboz/karton

9332 3M Légzésvédő maszk, FFP3 szelepes 10 db/doboz , 12 doboz/karton

23200 SUPAIR FFP2 Légzésvédő maszk szelep nélkül 20 db/doboz

23305 SUPAIR FFP3 Légzésvédő maszk szelepes 20 db/doboz

EN 149:2001 szabvány szerinti 

védelmi fokozat

névleges védelmi 

tényező

teljes alászívás 

maximum

FFP1 4 22%

FFP2 12 8%

FFP3 50 2%

www.3med.hu
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Gyakori kérdések: légzésvédő munkavédelmi maszkok

Mi a légzésvédő maszk?

Olyan az orrot és az arcot beborító maszk, amelyet arra fejlesztettek ki, 
hogy a viselő személyt megvédje a levegőben lebegő szennyező anyagok: 
folyadékcseppek és szilárd részecskék belégzésétől. A légzésvédő egész-
ségvédelmi maszkot szokták még munkavédelmi maszknak, respirátor-
nak, félálarcnak is nevezni.

Hogyan véd a kórokozók ellen a légzésvédő maszk?

A kórokozók mindig valamilyen hordozón: lebegő folyadékcseppen, 
vagy szilárd részecskén tapadnak meg. A levegő a maszk anyagán, vagy szűrőjén át jut be a szájba és az orrba. 
A maszk anyaga vagy szűrője kiszűri ezeket a szennyeződéseket, így azok és a rajtuk megtapadt kórokozók nem 
kerülnek be az emberi szervezetbe. A szennyeződések megtapadnak a maszkon és a szűrőn. Az egészségvédel-
mi maszk szorosan rásimul az arcra és az orra, ezért mellette alig jut be a szennyezett levegő, ezt másképpen 
úgy is szokták mondani, hogy kicsi az alászívása. Belégzéskor a maszk a vákuum hatására még jobban az arcra 
simul, és így csökken az alászívás.

Miben különbözik a légzésvédő maszk a kórházakban is használatos műtéti, (orvosi, sebészi) 
maszktól?

A sebészi maszk nem a viselőjét védi, hanem a viselő személy által kilélegzett cseppektől, kórokozóktól védi a 
pácienst. A sebészi maszk nem simul szorosan az arcra, ezért mellette szűretlen levegő is bejut a viselő személy 
szervezetébe. Emiatt a műtéti maszk a belégezett levegőben lebegő szennyeződésektől, kórokozóktól csak kis-
mértékben védi meg a viselő személyt.

Meddig nyújt védelmet a fertőző kórokozók ellen a lég-
zésvédő maszk?

Mindaddig, amíg felvétel után folyamatosan arcunkon tartjuk. 
Amint levettük a maszkot, nem biztosítható, hogy belső része 
tiszta maradjon, mert a külső részen megtapadt kórokozók konta-
minálhatják a belső részt. Emiatt ekkor már nem garantált a véde-
lem. Helyes használat esetén a szennyezett légzésvédő maszkot, 
ha azt aktív fertőző környezetben viseltük, a fertőző egészségügyi 
hulladékokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

Felvétel után milyen hosszú ideig viselhetjük a maszkot, 
nem csökken-e védőképessége?

Nem csökken a védőképesség az idő elteltével. A maszk mindaddig viselhető, amíg a használat nem okoz 
elviselhetetlen kényelmetlenséget, amíg kellő mennyiségű levegőt kap a viselő. A maszk szűrője elvileg el-
tömődhet, de ez csak nagyon poros ipari környezetben szokott előfordulni. De vegyük fi gyelembe az előző 
bekezdésben írottakat: ha a fertőzött maszkot egyszer levettük, utána már belseje nem tekinthető tisztának.
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Bowie & Dick tesztek

Elővákuumos autokláv sterilizáló berendezések esetén naponta, bekapcsolás után szükséges a berendezés 
ellenőrzése abból a szempontból, hogy megfelelő-e az elővákuum, ezt követően pedig megtörténik-e a gőz 
megfelelő penetrációja. Az ellenőrzés Bowie & Dick teszt (BD) használatával történik.

A Bowie & Dick teszt vagy lap, vagy csomag formában kapható.

A BD tesztlapot egy lepedőcsomag közepébe kell tenni, így kell az autokláv kamrájába helyezni, majd egy BD 
programot lefuttatni.

A tesztcsomag papírköteg közepébe helyezett tesztlapból áll, ezt kell az autokláv kamrájába helyezni, majd 
egy BD programot lefuttatni.

A Bowie & Dick teszt eredményét a tesztlap színváltozása jelzi. Megfelelő elővákuum és gőz penetráció esetén 
a színváltozás a lap teljes felületén egyenletes.

Re
nd

el
és

i I
nf

or
m

ác
ió

Steril

cikkszám, megnevezés leírás csomagolás

1301 3M™ Comply™ Bowie Dick tesztcsomag EN szerint 20 csomag / doboz

1302 3M™ Comply™ Bowie Dick tesztcsomag
6 csomag/ doboz

5 doboz/  karton

00135LF 3M™ Bowie Dick tesztcsomag előjelző indikátorral
6 csomag/ doboz

5 doboz/  karton

BD110G Bowie Dick tesztlap, A4 méretű 100 lap/csomag

45info vonal: +36-23/456-352
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cikkszám, megnevezés leírás csomagolás

Autokláv indikátor szalagok általános célra

1322-12MM 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag 1,2 cm  55m 42 db/karton

1322-18MM 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag 1,8 cm x 55m 28 db/karton

1221-6 3M™ 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag 1,9 cm x 55m 48 db/karton

1322-24MM 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag 2,4 cm x 55 m 20 db/karton

1322-48MM 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag 4,8 cm x 55 m 10 db/karton

Autokláv indikátor szalagok papír csomagolóanyagokhoz

1355-18MM 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag 1,8 cm x 55 m 28 db/karton

1355-24MM 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag 2,4 cm x 55 m 20 db/karton

Autokláv indikátor címkék

1322CH 3M™ autokláv dobozzáró indikátor címke 15mm x 50mm 500 db/doboz

00160 3M™ Comply™ autokláv indikátor címke 19 mm x 32 mm
1000 db/doboz

12 doboz/karton

Etilén oxid indikátor szalag

1224-6 3M™ Comply™ EO indikátor szalag 19 mm x 55 m 24 db/karton

Hőlég indikátor szalag

1226 3M™ Comply™ hőlég indikátor szalag 19 mm x 50 m 48 db/karton

Folyamat ellenőrző kémiai indikátorok

Sterilizáló berendezésekbe helyezett csomagokról meg 

kell tudni állapítani, hogy átestek-e a megfelelő sterilizá-

lási cikluson. Ennek megállapítására és jelzésére szolgál-

nak a folyamat indikátorok. Ezeket kívülről a csomagra 

ragasztják, és színváltozással jelzik, hogy átestek-e a 

cikluson, így vizuálisan elkülöníthetők a sterilizálás 

előtti és utáni csomagok.

A folyamatindikátorok szalag és címke formájában 

készülnek, mindkettő öntapadó.
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il Rakomány ellenőrző biológiai indikátorok: 3M™ Attest tesztrendszer 3M™ Attest™ Super Rapid

Sterilizáló berendezések rakományának ellenőrzésére 
használt tesztrendszer. Feladata az adott rakomány sterili-
zálásának ellenőrzése és dokumentálása. A rendszer részei 
a tesztcső és az inkubátor. Többfajta cső és inkubátor áll 
rendelkezésre a különféle igényekhez és berendezésekhez.

A műanyag tesztcső belsejében spórák és üvegfi olában 
táptalaj van, egymástól elkülönítve. A tesztcsövet a steri-
lizáló berendezésben kell sterilizálni. Ezután az üvegfi ola 
összeroppantásával a spórákat és a táptalajt érintkezésbe 
kell hozni. Az így aktivált fi olát adott ideig inkubálni kell. 
A folyamat végén színváltozás jelzi, hogy a spórák elölése 
megtörtént-e, azaz a sterilizálás megfelelő volt-e.

A biológiai indikátorok a leghitelesebb eszközök a sterilizá-
lás hatékonyságának ellenőrzésére.

Autokláv sterilizáló berendezések rakományának ellenőrzésére használt tesztrendszer. Fel-
adata az adott rakomány sterilizálásának ellenőrzése és dokumentálása. A rendszer részei a 
tesztcső és az inkubátor. A legújabb technológiai fejlesztések eredményeként a biológiai indi-
kátor már 1 óra inkubálás után leolvasható. A biológiai indikátorok a leghitelesebb eszközök a 
sterilizálás hatékonyságának ellenőrzésére. 

Az Attest™ Super Rapid tesztcső belsejében spórák és üvegfi olában táptalaj van, egymástól 
elkülönítve. A tesztcső tetején egy kémiai indikátor is található. Ennek célja, hogy a sterilizálási 
cikluson átesett tesztcsövet vizuálisan meg lehessen különböztetni. Ez a kémiai indikátor hasz-
nálható a pozitív kontroll cső azonosítására is. 

A tesztcsövet az autoklávba kell helyezni és egy ciklust le kell futtani. A sterilizálási ciklus 
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cikkszám, megnevezés leírás csomagolás

Autoklávokhoz való tesztrendszer

1262 3M™Attest autokláv biológiai tesztcső, 
48 órás leolvasás

A teszt eredményét 48 órás inkubálás után színváltozás jelzi, 
ami vizuálisan értékelhető ki

100 db/doboz 
4 doboz/ karton

1276 3M™Attest autokláv biológiai 
tesztcsomag, 48 órás leolvasás

A tesztcsomag egy 1262-es tesztcsövet tartalmaz, amely 
papírcsomag közepébe van helyezve. A papírcsomag egy szokásos 

steril csomag által jelentett kihívást szimulálja
25 db/karton

118 3M™Attest inkubátor autokláv 
sterilizációhoz, 56 C fok, 14 csöves A 1262 és 1276 jelű tesztcsövekhez használható inkubátorok. 

Válassza ki az igénynek megfelelő számú cső-fészket tartalmazó 
inkubátort

1 db/karton

128 3M™Attest inkubátor autokláv 
sterilizációhoz, 56 C fok, 28 csöves

1 db/karton

1292E 3M™Attest autokláv biológiai gyors 
tesztcső, 3 órás leolvasás

Az enzimatikus reakción alapuló gyorsteszt már 4 óra inkubálás 
után kiértékelhető

50 db/doboz 
4 doboz/ karton

1296 3M™Attest autokláv biológiai gyorsteszt 
csomag, 3 órás leolvasás

A tesztcsomag egy 1292E-es tesztcsövet tartalmaz, amely 
papírcsomag közepébe van helyezve. A papírcsomag egy szokásos 

steril csomag által jelentett kihívást szimulálja
25 db/karton

290 3M™Attest autoreader inkubátor 
autokláv gyorsteszthez

Az autoreader elvégzi az inkubálást, az eredményt kijelzőn mutatja 1 db / karton

Etilén oxid sterilizátorhoz való tesztrendszer

1264 3M™Attest EO biológiai tesztcső, 
48 órás leolvasás

A teszt eredményét 48 órás inkubálás után színváltozás jelzi, ami 
vizuálisan értékelhető ki

100 db/doboz 
4 doboz/karton

119 3M™Attest inkubátor EO sterilizációhoz, 
37 C fok, 14 csöves A 1264 jelű tesztcsövekhez használható inkubátorok. Válassza ki az 

igénynek megfelelő számú cső-fészket tartalmazó inkubátort

1 db/karton

129 3M™Attest inkubátor EO sterilizációhoz, 
37 C fok, 28 csöves

1 db/karton

1294 3M™Gyors Attest EO biológiai tesztcső, 
4 órás leolvasás

Az enzimatikus reakción alapuló gyorsteszt már 4 óra inkubálás 
után kiértékelhető

50 db/doboz 
4 doboz/karton

290G 3M™Attest autoreader inkubátor 
etilénoxid gyorsteszthez

Az autoreader elvégzi az inkubálást, az eredményt kijelzőn mutatja 1 db / karton

Univerzális inkubátor 

131 3M™Attest inkubátor autokláv/EO 
sterilizációhoz, 56/37 C fok, 28 csöves

Az inkubátor mind autokláv tesztcsövekhez, mind etilén oxid 
tesztcsövekhez használható

1 db/karton

www.3med.hu
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Biológiai tesztrendszer autoklávhoz

Az Attest™ Super Rapid inkubátor készülék intelligens elektronikai berendezés. 10db inkubátor fészekben 
értékelhetők ki a tesztcsövek. Az eredmény a készülék kijelzőjén olvasható le. A felhasználót hangjelzések is tá-
jékoztatják. Az inkubátor Ethernet kábel segítségével csatlakoztatható az internetre is. A készülék vezérlése, az 
adatokhoz való hozzáférés webes felületen számítógép, vagy okos telefon segítségével elvégezhető. A készülék 
alkalmas sterilizálási adatgyűjtő rendszerhez történő csatlakoztatásra is.

cikkszám megnevezés csomagolás

490 Attest™ SUPER-Rapid inkubátor, autoreader 1 db

1492V Attest™ SUPER-Rapid autokláv tesztcső, 1 órás leolvasás
50 db/doboz
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befejeződése után az üvegfi ola összeroppantásával a spórákat és a táptalajt érintkezésbe kell hozni. Az így 
aktivált fi olát 1 órán keresztül a tesztcsőhöz kifejlesztett automatikus kiértékelést biztosító inkubátor beren-
dezésben inkubálni kell. A folyamat végén az inkubátor jelzi, hogy a spórák elölése megtörtént-e, azaz a ste-
rilizálás megfelelő volt-e.
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A 4a medical sterilizációs csomagolóanyagok öt rétegű laminált átlátszó fi lmből és orvostechnikai minősítésű 
papírból készülnek. A papír 70gr/m² sűrűségű, és magas antimikrobiális ellenálló képességgel rendelkezik. 

A kiemelkedő mechanikai és antimikrobiális tulajdonságok minden orvosi eszköz csomagolására alkalmassá 
teszik, beleértve a nehéz és terjedelmes műszereket is. A 3 sávos gyári hegesztési varrat szélessége min 9 mm.

A csomagolóanyagok három indikátorral vannak ellátva: gőz, formaldehid és etilénoxid, így az egészségügyben 
elterjedt sterilizációs eljárásokhoz alkalmasak.
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cikkszám, megnevezés méret

4a medical lapos tekercsek 3 indikátorral

SOL50T    
lapos papír-fólia tekercs

50mm x 200m

SOL75T    
lapos papír-fólia tekercs

75mm x 200m

SOL100T  
lapos papír-fólia tekercs

100mm x 200m

SOL120T  
lapos papír-fólia tekercs

120mm x 200m

SOL150T  
lapos papír-fólia tekercs

150mm x 200m

SOL200T  
lapos papír-fólia tekercs

200mm x 200m

SOL250T  
lapos papír-fólia tekercs

250mm x 200m

SOL300T  
lapos papír-fólia tekercs

300mm x 200m

SOL350T  
lapos papír-fólia tekercs

350mm x 200m

SOL400T  
lapos papír-fólia tekercs

400mm x 200m

4a medical redős tekercsek 3 indikátorral 

SOR75T   redős papír-fólia tekercs   75mm x 25mm x 100m

SOR100T  redős papír-fólia tekercs 100mm x 50mm x 100m

SOR150T  redős papír-fólia tekercs 150mm x 55mm x 100m

SOR200T  redős papír-fólia tekercs 200mm x 60mm x 100m

SOR250T  redős papír-fólia tekercs 250mm x 65mm x 100m

SOR300T  redős papír-fólia tekercs 300mm x 70mm x 100m

SOR400T  redős papír-fólia tekercs 400mm x 80mm x 100m

cikkszám, megnevezés leírás csomagolás

Autoklávhoz

1243A 3M™ Comply™ autokláv kémiai integrátor Mozgó festékcsík technológiájú integráló 
típusú 5. osztályú indikátorok, a 

hőmérséklet, az idő és a gőztelítettség 
együttes hatását érzékelik

500 db/csomag 
2 csom/karton

1243E 3M™ Comply™ autokláv kémiai integrátor, nyéllel 1000 db/karton

2134MM 3M™ Comply™ autokláv kémiai integrátor 2000 db/karton

00103 3M™ Comply™ többparaméteres autokláv 
indikátor, 121 C fok Többparaméteres kémiai indikátor, 

jelzi az esetleges sterilizátor ciklus-
hibákat is

250 db/doboz 
20 doboz/karton

00104 3M™ Comply™ többparaméteres autokláv 
indikátor, 134 C fokos

250 db/doboz 
20 doboz/karton

1250 Comply autokláv kémiai indikátor csík
Felezhető kémiai indikátor 

autoklávokhoz
240db / doboz 

8 doboz / karton

Etilénoxidhoz

1244A 3M™ Comply™ EO kémiai integrátor, nyél nélkül
Mozgó festékcsík technológiájú 

integráló típusú 5. osztályú indikátor 
etilénoxid sterilizátorhoz

500 db/csomag 
2 csomag/karton

1251 3M™ Comply™ EO kémiai indikátor csík
Felezhető kémiai indikátor etilénoxid 

sterilizátorhoz
240 db/doboz 

4 doboz/karton

Plazmasterilizátorhoz

1248 Comply H2O2 plazma kémiai 
indikátor csík

Kémiai indikátor alacsony 
hőmérsékletű hidrogénperoxid gőz 

(plazma) sterilizátorokhoz

250 db/csomag 
4 csomag/karton

Univerzális inkubátor 

1087 FO indikátor csík
Kémiai indikátor alacsony 

hőmérsékletű formaldehid gőz 
sterilizátorokhoz

250 db/doboz

Formaldehid sterilizátorhoz

CI136 Hőlég indikátor
Kémiai indikátor hőlég 

sterilizátorokhoz
250 db/doboz
20 doboz/krt
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3M™ Csomag ellenőrző kémiai indikátorok

A csomag ellenőrző indikátorokat a steril csomag belsejébe kell 
helyezni. Sterilizálás után a csomag kibontását követően 
színváltozással, vagy festékcsík  lőrehaladásával jelzik, hogy a
csomag átesett-e a megfelelő sterilizálási cikluson.

Sikeres sterilizálás utánSterilizálás előtt
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3M™ Steri-Dual ECO sterilizációs tasakok 3 indikátorral

A 3M™ Steri-Dual ECO sterilizációs tasakok laminált átlátszó fi lmből és orvostechnikai minősítésű papírból 
készülnek. A kiemelkedő mechanikai és antimikrobiális tulajdonságok minden orvosi eszköz csomagolására 
alkalmassá teszik, beleértve a nehéz és terjedelmes műszereket is. A tasakok két oldalt és a végén gyárilag le 
vannak hegesztve, ezért felhasználáskor csak egy hegesztési varratot kell készíteni, ami a csomagolást gyor-
sítja és kíméli a hegesztőgépet.

Kisebb eszközök csomagolására a lapos tasakok ajánlottak, terjedelmesebb műszerekhez előnyösebbek a redős 
tasakok. A csomagolóanyagok három indikátorral vannak ellátva: gőz, formaldehid és etilénoxid, így az 
egészségügyben elterjedt sterilizációs eljárásokhoz alkalmasak.

cikkszám, megnevezés méret

3M™ Steri-Dual ECO lapos tasakok 3 indikátorral

8652 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 7,5 cm x 15 cm

8654 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 7,5 cm x 19,5 cm

8656 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 7,5 cm x 25 cm

8658 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 7,5 cm x 30 cm

8660S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 7,5 cm x 39 cm

8662 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 10 cm x 15 cm

8664 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 10 cm x 19,5 cm

8666 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 10 cm x 25 cm

8668S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 10 cm x 30 cm

8672 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 10 cm x 39 cm

8676 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 10 cm x 57 cm

8678 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 15 cm x 19,5 cm

8680 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 15 cm x 25 cm

8682 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 15 cm x 30 cm

8684S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 15 cm x 39 cm

8686 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 15 cm x 45 cm

cikkszám, megnevezés méret

8688 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 20 cm x 25 cm

8690S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 20 cm x 30 cm

8693S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 20 cm x 39 cm 

8696 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 20 cm x 45 cm

8698 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 25 cm x 30 cm

8701 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 25 cm x 39 cm 

8703S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 25 cm x 45 cm 

8705S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 25 cm x 50 cm 

8707 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 30 cm x 39 cm 

8709S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 30 cm x 45 cm

8711 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 30 cm x 57 cm 

8715 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 35 cm x 39 cm 

8717 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 35 cm x 45 cm 

8719 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 40 cm x 45 cm

8721 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK 42 cm x 55 cm

csomagolás: 1000 db/doboz

cikkszám, megnevezés méret csomagolás

8800S STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK 7,5cm x 3,5cm x 22,5cm 1000 db / doboz

8802 STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK 10cm x 4cm x 19,5cm 1000 db / doboz

8804S STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK 10cm x 4cm x 30cm 1000 db / doboz

8811 STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK 15cm x 4cm x 19,5cm 1000 db / doboz

8813 STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK 15cm x 4cm x 30cm 1000 db / doboz

8815 STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK 15cm x 5cm x 40cm 1000 db / doboz

8817 STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK 15cm x 5cm x 46cm 1000 db / doboz

8819 STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK 20cm x 5cm x 30cm 1000 db / doboz

8821 STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK 20cm x 5cm x 39cm 1000 db / doboz

8823S STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK 20cm x 5,5cm x 50cm 1000 db / doboz

8825S STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK 25cm x 5cm x 39cm 500 db / doboz
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 GEMINI dupla nem szőtt SSMMS csomagoló ívek

A MEDLINE Gemini dupla sterilizációs csomagoló ívek két különálló, egymásra helyezett nem szőtt lapból állnak, 
amelyek két oldalt össze vannak tűzve. Az SSMMS technológiával készült lapok rendkívül előnyösek a nehéz 
műszertálcák és dobozok csomagolására, mert igen jól bírják a mechanikai igénybevételt.
Öt különféle grammsúlyú anyagból készülnek: 47 g/m2, 54 g/m2, 61 g/m2, 71 g/m2, 75g/m2. Ennek megfele-

lően a mechanikai tulajdonságok a sűrűség növekedésével egyre előnyösebbek. A rendkívül széles minőségi- és 
méretválaszték következtében minden tálcához rendelkezésre áll az optimális csomagolóanyag.
Tizenegy különféle méret áll rendelkezésre: 30x30cm – 137x183cm, így bármely méretű eszközhöz megvan a 

megfelelő csomagolóanyag.
A két rétegű oldalt tűzött ívek lényegesen lerövidítik a csomagoláshoz szükséges időt, így megkönnyítik a dolgo-

zók munkáját. Az SSMMS alapanyag igen hosszú sterilitást biztosít, így elkerülhető a még fel nem használt tálcák 
lejárat miatti újra-sterilizálása.
Két színkombináció kapható: kék – kék valamint kék – rózsaszín

Előnyök, fő jellemzők:
• Alapanyag: SSMMS polipropilén, sötétkék, rózsaszín 2x47 g/m2 – 2x75g/m2
• Sterilitás megőrzési idő, gyári tesztek során:

autokláv: 2 év; STERRAD® 180 nap; etilénoxid: 180 nap
• Megfelel az EN ISO 11607 előírásainak
• I. osztályú orvostechnikai eszköz a 93/42/EEC direktíva szerint
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3M™ Steri-Green zöld sterilizációs csomagoló ívek kreppelt papírból

3M™ Steri-Blue kék sterilizációs csomagoló ívek nem szőtt anyagból

Terjedelmes eszközök csomagolására használhatók a zöldre festett 
krepp papírból készült csomagoló ívek.

A 3M Steri-Blue csomagoló ívek nagyobb szakítószilárdságúak, ezért 
terjedelmes és súlyos eszközök csomagolására használhatók.
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cikkszám, megnevezés méret csomagolás

CMG030 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló 30 cm x 30 cm 2000 db/doboz

CMG040 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló 40 cm x 40 cm 500 db/doboz

CMG050 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló 50 cm x 50 cm 500 db/doboz

CMG060 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló 60 cm x 60 cm 500 db/doboz

CMG075 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló 75 cm x 75 cm 250 db/doboz

CMG090 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló 90 cm x 90 cm 250 db/doboz

CMG100 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló 100 cm x 100 cm 250 db/doboz

CMG120 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló 120 cm x 120 cm 100 db/doboz

cikkszám, megnevezés méret csomagolás

TNT045 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag 45 cm x 45 cm 500 ív/doboz

TNT050 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag 50 cm x 50 cm 500 ív/doboz

TNT060 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag 60 cm x 60 cm 500 ív/doboz

TNT075 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag 75 cm x 75 cm 250 ív/doboz

TNT090 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag 90 cm x 90 cm 250 ív/doboz

TNT100 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag 100 cm x 100 cm 250 ív/doboz

TNT120 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag 120 cm x 120 cm 100 ív/doboz

TNT137 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag 137 cm x 137 cm 100 ív/doboz
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3M™ Comply™ címkéző rendszer

3M™ Clean Trace ™ protein gyorsteszt készlet

A címkéző rendszer két részből áll: a címkéző pisztoly, és az öntapadó címkék. A címkéző pisztoly 2 sorban 
10 karaktert nyomtat a pisztoly tárjában levő hordozó tekercsen elhelyezett öntapadó címkékre. A pisztoly 
fogantyúval működtethető, a kar meghúzáskor egy címkét nyomtat, amelynek tapadó felülete szabaddá válik, 
és egy mozdulattal a csomagra ragasztható.

cikkszám, megnevezés méret

1256B 3M™ címkéző pisztoly 1 db/karton

1257W 3M™ fehér színű üres címke 1125 címke/tekercs 12tekercs/karton

1257B 3M™ kék színű címke, felirata "expires" 1125 címke/tekercs 12tekercs/karton

1257G 3M™ zöld színű címke, felirata "expires 1125 címke/tekercs 12tekercs/karton

1257R 3M™ piros színű címke, felirata "expires" 1125 címke/tekercs 12tekercs/karton

1269G 3M™ zöld színű címke, felirata "sterilized" 1125 címke/tekercs 12tekercs/karton

cikkszám megnevezés csomagolás

70200756669 3M™ Clean TraceTM digitális melegítő inkubátor 1 db / doboz

GH620520961 3M™ Clean TraceTM mintavevő – kiértékelő cső 50 db / doboz

Három fajta címke kapható:
        üres
        előrenyomtatottak az „expires” (lejár) felirattal
        előrenyomtatottak a „sterilized” (sterilizálva) felirattal
A címke mérete: 2,85 x 1,6cm

A rendszer a steril csomagok jelölésére használható. A 2x10 karakter segítségével minden, a steril csomag 
azonosításához szükséges információ kinyomtatható.

A Clean-Trace teszt ugyanolyan érzékenyen észleli a fehérjemaradványt, mint a standard Ninhidrin vizsgálatok.
A készlet két részből áll: 
        mintavevő – kiértékelő cső
        digitális melegítő inkubátor.
A kiértékelő csőben levő mintavevő pálca mérete és hajlékonysága lehetővé 
teszi a mintavételt a műszerek kritikus, nehezen hozzáférhető vagy rejtett részeiről 
(hornyokról, csuklókról) illetve endoszkópos eszközökről.
A vizsgálat kiértékelése után a zöld szín azt jelenti, hogy a tesztelt műszer megfelelően 
tiszta, azaz készen áll a sterilizálásra.
Ha a teszt szürke vagy bíbor színű, az eszközön protein maradvány található, tehát 
a tisztítást meg kell ismételni. Minél sötétebb bíbor színű a teszt, annál nagyobb 
a szennyeződés mértéke.
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3M™ Cavilon™ 2 in 1 mosdató és tisztító törlőkendők

3M™ Cavilon™ kontinencia ápolási kendők

Napi teljes test lemosás – Tisztít és hidratál: gyengéd bőrtisztítás és kondícionálás

3%-os dimethiconnal impregnált 3in1 perineális ápolási törlőkendő.

3M™ Cavilon™ törlőkendők kíméletesen tisztítják és kondícionál-
ják az érzékeny bőrt. Mivel egészségügyi / kórházi környezetben 
való felhasználásra készült, hipoallergén. A kendőkben lévő oldat 
pH-ja megegyezik a bőr pH-jával, valamint illatanyagot, szappant, 
alkoholt és színezéket sem tartalmaz, melyek irritálhatnák a bőrt. 
Tartósító anyagként nem tartalmaz parabén származékot illetve 
egyéb potenciális irritánsokat. A Cavilon törlőkendők kondícionál-
ják betege bőrét hidratálószer tartalmukból kifolyólag, a hidratá-
lás pedig segíti a normál bőr lipid tartlamának megőrzését és a bőr 
természetes barrier funkciójának megerősödését.

Kontinencia ápolás – Tisztít, hidratál és véd. Minden egyes inkontinencia epizódot követően a Cavilon 3in1 
kontinencia ápolási törlőkendők használatát javasoljuk. Törlőkendőink tisztítják, kondicionálják és védik a bőrt. 
Alkalmazásával könnyen kivitelezhetővé válik a sikeres inkontinencia asszociált dermatitis (IAD) megelőzési 
program minden egyes lépése. A 3%-os dimethicone, bőrvédővel impregnált kendővel történő bőrápolási rutin 
szignifi kánsan csökkentette az IAD prevalenciáját és a léziók súlyosságát. Ha további védelemre szorul a bőr, 
használja a Cavilon kontinencia törlőkendőkkel kompatibilis 3M™ Cavilon™ DBC védőkrémet és a 3M™ Cavilon™ 
fi lmképző folyadékot.

A mosdatáshoz betegenként minden napra egy csomag Cavilon 2in1 mosdató és tisztító kendőt ajánlunk. 2in1 
kendőink kényelmesen és kíméletesen, egy lépésben tisztítják, valamint kondicionálják a bőrt, ami a törlést kö-
vetően hamar szárad. A nyolc testfelület mindegyikéhez külön kendőt használjon, majd dobja el azt! Ne húzza 
le a wc-n! A Cavilon mosdató és tisztítókendőket szobahőmérsékleten illetve mikrohullámú sütőben történő 
melegítést követően használja (a melegítési útmutató a csomagolás hátoldalán található)!

cikkszám megnevezés csomagolás

70200756669 3M™ Clean TraceTM digitális melegítő inkubátor 1 db / doboz

GH620520961 3M™ Clean TraceTM mintavevő – kiértékelő cső 50 db / doboz

cikkszám megnevezés csomagolás

70200756669 3M™ Clean TraceTM digitális melegítő inkubátor 1 db / doboz

GH620520961 3M™ Clean TraceTM mintavevő – kiértékelő cső 50 db / doboz
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EasyBath®  Páciens mosdató kendők

EasyBath®  Páciens mosdató kesztyűk

Előre nedvesített, használatra kész mosdató kendők.

Egy csomag kendő egy páciens teljes testének egy alkalommal történő lemosdatására ajánlott.

Előnyök
      Használatával csökkenthető a kereszt-fertőzés valószínűsége
      Kiegyensúlyozott pH értékű és hipoallergén
      Nincs szükség öblítésre és szárításra
      Csökkenti a bőr mechanikai károsodásának valószínűségét
      Aloe és phospholipid tartalmú, tisztítja, hidratálja és nyugtatja a bőrt
      Költséghatékony: kisebb a mosdatószer felhasználás, akár 50%-al csökken az ápolási idő

Előre nedvesített, használatra kész mosdató kesztyűk.

Egy csomag kesztyű egy páciens teljes testének egy alkalommal történő lemosdatására ajánlott.

Előnyök
      Használatával csökkenthető a kereszt-fertőzés valószínűsége
      Kiegyensúlyozott pH értékű és hipoallergén
      Nincs szükség öblítésre és szárításra
      Csökkenti a bőr mechanikai károsodásának valószínűségét
      Aloe és phospholipid tartalmú, tisztítja, hidratálja és nyugtatja a bőrt
      Költséghatékony: kisebb a mosdatószer felhasználás, akár 50%-al csökken az ápolási idő

Ápolás
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cikkszám megnevezés csomagolás

MSCE095103A EasyBath mosdatókendő, natúr
8 db/csomag 

24 csom/doboz

MSCE095104 EasyBath Plus mosdatókendő, illatosított
8 db/csomag 

30 csom/doboz

MSCE095105 EasyBath Plus mosdatókendő, natúr
8 db/csomag 

30 csom/doboz
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cikkszám megnevezés csomagolás

MSCE995300WM
EasyBath mosdatókesztyű, 

illatosított

8 db/csomag 

30 csom/doboz

MSCE995301WM EasyBath mosdatókesztyű, natúr
8 db/csomag 

30 csom/doboz

MSCE995302WM
EasyBath mosdatókesztyű, 

illatosított

5 db/csomag 

24 csom/doboz

MSCE995310WM
EasyBath mosdatókesztyű, 

illatosított, antibakteriális

8 db/csomag 

30 csom/doboz

www.3med.hu
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Aloetouch és Ready Flush nedves törlőkendők

EasyBath hajmosó sapkák

Kisebb testfelület tisztítására javasolt nedves törlőkendők.

cikkszám megnevezés csomagolás

MSCE263654 Aloetouch törlőkendő, illatosított, 20x30cm 48 db/csomag 12 csom/doboz

MSCE263655 Aloetouch törlőkendő, natúr, 20x30cm 48 db/csomag 12 csom/doboz

MSCE263810 ReadyFlush felszívódó toalett törlőkendő, illatosított, 20x30cm 24 db/csomag 24 csom/doboz

cikkszám megnevezés csomagolás

MSCE095230 EasyBath hajmosó sapka, illatosított 30 db/doboz

MSCE095231 EasyBath hajmosó sapka, natúr 30 db/doboz

MSCE095232 EasyBath hajmosó sapka, illatosított, antibakteriális 30 db/doboz

MSCE095233 EasyBath hajmosó sapka, natúr, antibakteriális 30 db/doboz

Műanyag sapka, belül nem szőtt betéttel. 
A betét folyadékkal, antibakteriális hatóanyaggal, 
samponnal, kondícionálóval, illatanyaggal és habzás 
gátló anyaggal van átitatva. Húzza a páciens fejére, 
majd kb 2-3 percig körkörösen masszírozza a fejet, 
annak minden részét. A betétben levő összetevők 
megmossák a hajat, majd felszívják a szennyeződést 
és a nedvességet. Nem szükséges öblítés használata 
után.
Használat előtt a sapka felmelegíthető a páciens 
komfort növelése érdekében. 
Alkalmazásakor nem szükséges lavór, szappan, 
szivacs. Ideális magatehetetlen fekvő betegek 
számára.
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lá
s Szájápoló pálcikák

Szívó rendszerre csatlakoztatható szájápoló eszközök

Stimulálja a szöveteket, miközben eltávolítja a lerakódást és a nyákot

Szivaccsal ellátott szájtisztító eszköz, fogkrém nélkül: natúr, vagy fogkrémmel átitatva. Stimulálja a 
szöveteket, miközben eltávolítja a lerakódást és a nyákot. Különösen előnyös magatehetetlen, mozgásképtelen 
betegek száj-higiénéjének fenntartásban. Közismert tény, hogy a fertőzött száj légúti megbetegedések forrása 
is lehet. Ennek megelőzésére is alkalmas a szájápoló pálcika. Vízbe, szájvízbe mártható vagy szükség esetén 
további fogkrém kenhető rá.

Kék színű: natúr

Zöld színű: fogkrémmel átitatva 

Szívó pálcikák szivaccsal

Szivaccsal ellátott szájtisztító eszköz, fogkrémmel átitatva. Stimulálja a szöveteket, miközben eltávolít-
ja a lerakódást és a nyákot. Különösen előnyös magatehetetlen, mozgásképtelen betegek száj-higiénéjének 
fenntartásban. Közismert tény, hogy a fertőzött száj légúti megbetegedések forrása is lehet. Ennek 
megelőzésére is alkalmas a szájápoló pálcika. Vízbe, szájvízbe mártható vagy szükség esetén további fogkrém kenhe-
tő rá. Csatlakoztatható megfelelő szívó rendszerhez, így szívásra is al-
kalmas. A szívás erőssége a szokásos módon, ujjheggyel szabályozható.

Szívó fogkefe szivaccsal

A fogkefe hátoldalán szivacs feltét van. Az eszköz a fogmosáson túlmenően alkalmas az íny és a száj nyálkahártya 
masszírozására is.
Különösen előnyös ép fogazatú magatehetetlen, mozgásképtelen betegek száj-higiénéjének fenntartásban. Köz-

ismert tény, hogy a fertőzött száj légúti megbetegedések forrása is lehet. Ennek megelőzésére is alkalmas a szívó 
fogkefe. Vízbe, szájvízbe mártható vagy szükség esetén további fogkrém kenhető rá. Csatlakoztatható megfelelő 
szívó rendszerhez, így szívásra is alkalmas. A szívás erőssége a szokásos módon, ujjheggyel szabályozható.
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cikkszám megnevezés csomagolás

MDS096202 Szájápoló pálcika, natúr, 
egyedi csomagolás, kék

250 db/csomag 
2 csomag/doboz

MDS096208
Szájápoló pálcika, natúr, kék, 

ömlesztett
1000 db/karton

cikkszám megnevezés csomagolás

MDS096502
Szájápoló pálcika fogkrémmel 

átitatva, egyedi csomagolás, zöld
250 db/csomag
2 csomag/doboz

MDS096504
Szájápoló pálcika fogkrémmel 

átitatva, zöld
10 db/csomag

100 csom/doboz

cikkszám megnevezés csomagolás

MDS096525
Szívó pálcika fogkrémmel átitatva, 

egyedi csomagolás, zöld
100 db/ doboz

cikkszám megnevezés csomagolás

MDS096575
Szívó fogkefe, szivaccsal, 
egyedi csomagolásban

100 db/doboz

Mechanikusan eltávolítja a lerakódást
Fogkrémmel van átitatva
Szuper puha sörték
A standard szívórendszerhez csatlakoztatható

www.3med.hu
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Szájápoló készletek

A felhasználás céljának megfelelően, praktikusan összeállított készletek 
Komponensek: MEDLINE szájvíz, MEDLINE szájnedvesítő gél, szájápoló pálcikák, szívó pálcikák, szívó fogkefe

Előnyök
       A mechanikus eszközökkel megtisztítható a száj
       A MEDLINE szájvíz helyreállítja a száj higiénét
        A MEDLINE szájnedvesítő gél visszaállítja a száj természetes pH értékét és nedvesen tartja a nyálkahártyát
       A hatóanyagok kellemes ízűek, lenyelés esetén sem okoznak problémát
       A pneumonia megelőzésének hatékony eszközei

Nagy szájápoló készlet
Több páciens szájápolásához szükséges eszközök egészség-

ügyi intézmény részére.
A készlet alkalmazásával több páciens látható el. Különö-

sen előnyös kiszáradt szájú, csökkent nyáltermelésű maga-
tehetetlen, mozgásképtelen páciensek száj-higiénéjének 
fenntartásában.

Egyedi szájápoló készletek
Egy páciens egyszeri szájápoláshoz 

szükséges összes eszköz praktikusan 
csomagolva
Különösen előnyös kiszáradt szájú, 

csökkent nyáltermelésű magatehe-
tetlen, mozgásképtelen páciensek 
száj-higiénéje fenntartásában. A szí-
vó eszköz csatlakoztatható megfelelő 
szívó rendszerhez, így tisztításon túl 
szívásra is alkalmas. 
 

cikkszám megnevezés leírás csomagolás

MDS096000MEU Nagy szájápoló készlet

20 db Szájápoló pálcika fogkrémmel átitatva
1 db Biotene® szájvíz 59 ml
5 db Oralbalance® gél 3g
1 db tégely 30ml

100 készlet/doboz

cikkszám megnevezés leírás csomagolás

MDS096013MEU Szájápoló készlet, standard
2 db Szájápoló pálcika fogkrémmel átitatva
1 db Biotene® szájvíz 15 ml
1 db Oralbalance® gél 3g 

100 készlet/doboz

MDS096572MEU
Szájápoló készlet szívó 

fogkefével

1 db szívó fogkefe fogkrémmel átitatva
1 db szájápoló pálcika, natúr
1 db Biotene® szájvíz 15 ml
1 db Oralbalance® gél 3g

100 készlet/doboz

MDS096513MEU Szájápoló készlet szívó pálcikával

2 db szívó pálcika fogkrémmel átitatva
1 db szájápoló pálcika, natúr
1 db Biotene® szájvíz 15 ml
1 db Oralbalance® gél 3g

100 készlet/doboz
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s Attends COVER-DRITM betegalátétek

Az egyszer használatos betegalátétek három rétegűek. Hátoldaluk erős, csúszásgátló bevonattal ellátott 

vízhatlan PP fólia, felső rétegük nedvszívó és nedvességáteresztő nem szőtt anyag. A kettő között szuper 

nedvszívó tulajdonságú granulátum van, amely saját tömegének tízszeresét kitevő nedvesség megkötésére 

alkalmas. A granulátum a felszívott nedvesség hatására zselévé alakul. Speciális összetételének köszön-

hetően szag-megkötő tulajdonságú. A felső és az alsó réteg hatszögletű mintázat mentén paplan-szerűen 

össze van hegesztve, ezáltal a granulátum egyenletesen oszlik el a betegalátét teljes felületén, nem cso-

mósodik össze.

Fő jellemzők

•   Erős, csúszásgátló hátoldal, mely segít abban, hogy az alátét ne csússzon el.

•   A nagyon puha nedvszívó anyag hatékonyan felszívja a folyadékot és zselévé alakítja azt.

•   Szagvédő rendszerrel rendelkezik. 

•   Az egyedülálló 80x170cm méretű alátét könnyen rögzíthető, szárnyai behajthatók a matrac alá.

•   Könnyű a használata, a világoskék hátoldal segít megkülönböztetni, hogy melyik oldala kerüljön alulra.
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cikkszám megnevezés, méret csomagolás

31687PP ATTENDS COVER-DRI Szuper abszorbens betegalátét 40x60cm 6x50

30728 ATTENDS COVER-DRI Szuper abszorbens betegalátét 60x60cm 4x50

31689PP ATTENDS COVER-DRI Szuper abszorbens betegalátét 90x60cm 4x50

31691PP ATTENDS COVER-DRI Szuper abszorbens harántlepedő 80x170cm 4x30

www.3med.hu
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3M™ Nomad™ NCC öntapadó tisztatéri szennyfogó szőnyeg

A 3M™ Nomad™ tapadó felszínű tisztatéri 

szőnyeg (Nomad Contamination Control 

Mat) a legfi nomabb szennyeződések eltávo-

lítására szolgál a lábbeli talpáról. A szőnyeg 

antimikrobiális ragasztóanyaggal bevont 

polietilén rétegekből áll, amelyek vinyl hát-

laphoz vannak rögzítve. A hátlap az aljzathoz 

tapad, a ragadós felszín pedig eltávolítja a 

port és a szennyeződést a cipők talpáról és a 

kerekekről. Az elszennyeződött réteget egy-

szerűen le kell húzni és kidobni, a következő 

réteg máris használatra kész.

Felhasználási terület:

Tiszta terek bejáratánál, kórházakban, 

műtők előtt, félvezető- orvosi eszköz- 

gyógyszer- biológiai- és nukleáris iparban, 

gyár-iroda átjárókban, és más olyan mun-

katerületen, amely nagy tisztaságot igényel.

Különleges tulajdonságok:

•   széles spektrumú antimikrobiális hatás

•   lehúzható egyszer használatos rétegek

•   az egyes rétegek könnyen lehúzhatóak

•   könnyű elhelyezni

•   nem gátolja a gyalogos- vagy a kerekes járműforgalmat

•   nagyon jól eltávolítja és megköti a szennyeződéseket

•   könnyen azonosítható, váltakozó kék-fehér számozás jelöli a még rendelkezésre álló rétegek számát

•   a vinyl hátlap ragasztószer maradék nélkül eltávolítható az aljzatról
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megnevezés méret csomagolás

3M™ Nomad™NCC 40 rétegű szennyfogó szőnyeg 45 cm x 90 cm 6 db/karton

3M™ Nomad™NCC 40 rétegű szennyfogó szőnyeg 45 cm x 115 cm 6 db/karton

3M™ Nomad™NCC 40 rétegű szennyfogó szőnyeg 60 cm x 115 cm 6 db/karton

3M™ Nomad™NCC 40 rétegű szennyfogó szőnyeg 90 cm x 115 cm 6 db/karton

Szennyfogó szőnyeg

Színek: fehér, kék
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HERNIAMESH™ Quadriaxiális sérvhálók

Nem felszívódó PP háló-implantátum sérvek korrekciós műtéteihez quadriaxiális hurkolási technikával.

A szabadalmaztatott innovatív quadriaxiális hurkolási séma lehetővé teszi, hogy a háló igen könnyű legyen, 
ugyanakkor mechanikai szilárdsága és tulajdonságai megegyeznek a sokkal több anyagot tartalmazó háló-
kéval. Ezzel biztosítható a „minél kevesebb idegen anyagot a szervezetbe” és a „kellő szilárdság” egymásnak 
ellentmondó követelmények teljesítése.

Mechanikai szilárdsága mind a négy tengely irányában azonos, emiatt erőhatás következtében nem deformá-
lódik. A termék háló - szerkezete három különböző méretű szemből épül fel, ez rendkívüli módon elősegíti a 
gyors beépülést.
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Sérvháló

Hermesh 8   Quadriaxiális háló 30 g/m2

méret cikkszám

6 x 11 cm H80611

8 x 15 cm H80815

10 x 15 cm H81015 *

15 x 15 cm H81515

16 x 40 cm H81640 *

30 x 30 cm H83030

csomagolás: 5 db/doboz

* csak külön megrendelésre gyártják
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HERNIAMESH™ Sérvhálók 

Nem felszívódó PP háló-implantátum sérvek korrekciós műtéteihez

A Herniamesh sérvháló ultra-tiszta tömör (monofi l) polipropilén szálból készül, amely biológiailag semleges 
(inert), és jól elősegíti a gyors szövet-beépülést. A sérvhálót sterilizálás és csomagolás előtt ultrahangosan 
tisztítják. Az egyedi hurkolási séma és a tömör szál megfelelően kiválasztott átmérője különlegesen előnyös 
tulajdonságokat eredményez:
      kiváló szakítószilárdság és varrat-megtartó képesség
      ideális háló-szem méret a gyors fi broblasztikus beépülés érdekében
      ideális alaktartás – könnyű kezelni
      kiváló sík felület-tartás – nem hajlik fel a széle
      zsugorodás-mentes 
      különféle hurkolási sémával és vastagságban készülnek
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méret Hermesh 3cikkszám Hermesh 4cikkszám Hermesh 5cikkszám

2,5 x 10 cm H30210 H40210 H50210

6 x 11 cm H30611 H40611 H50611

8 x 15 cm H30815 H40815 H50815

15 x 15 cm H31515 H41515 H51515

5 x 30,5 cm H30530 H40530 H50530

30 x 30 cm H33030 H43030 H53030

25 x 35,5 cm H32535 H42535 H52535

Hermesh 4    kétirányú 
rugalmassággal rendelkező
 makroporózus háló 112 g/m2

Hermesh 5    transzparens, puha, 
makroporózus háló 107 g/m2

Hermesh 3    
makroporózus háló 127 g/m2

csomagolás: 5 db/doboz
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ló HERNIAMESH™ Könnyű sérvhálók

Nem felszívódó könnyű PP háló-implantátum sérvek korrekciós műtéteihez

Bizonyos páciensek és sérv típusok esetén elegendő vékonyabb, könnyebb súlyú sérvhálók alkalmazása a 
kívánt eredmény elérése érdekében. Ezeknek a hálóknak nagyobbak a szemei, ami elősegítheti a gyorsabb 
fi broblastos beépülést.

Ezek a Herniamesh sérvhálók is ultra-tiszta tömör (monofi l) polipropilén szálból készülnek, amely biológiailag 
semleges (inert), és jól elősegíti a gyors szövet-beépülést. A sérvhálót sterilizálás és csomagolás előtt ultra-
hangosan tisztítják. Az egyedi hurkolási séma és a tömör szál megfelelően kiválasztott átmérője különlegesen 
előnyös tulajdonságokat eredményez:
    kiváló szakítószilárdság és varrat-megtartó képesség
    ideális háló-szem méret a gyors fi broblasztikus beépülés érdekében
    ideális alaktartás – könnyű kezelni
    kiváló sík felület-tartás – nem hajlik fel a széle
    zsugorodás-mentes
    különféle hurkolási sémával és vastagságban készülnek
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méret Hermesh 6 cikkszám Hermesh 7 cikkszám

6 x 11 cm H60611 H70611

8 x 15 cm H60815 H70815

15 x 15 cm H61515 H71515

30 x 30 cm H63030 H73030

Hermesh 6    

könnyű, multi-porózus háló 48 g/m2
Hermesh 7    

ultra könnyű makroporózus háló 19 g/m2

csomagolás: 5 db/doboz
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Relimesh™ Tefl on® bevonatú sérvhálók intraperitoneális beültetéshez

Leírás

A Relimesh sebészeti sérvháló kompozit, nem felszívódó tefl on háló. A termék lágy monofi l polipropilén (PP) 
háló és expandált Politetrafl uoretilén (ePTFE) lap kombinációja. A Relimesh e két összetevő laminálásával készül, 
és így két oldala eltérő tulajdonságú. Az ePTFE oldal különlegesen sima és kis porozitású, emiatt nem tapad a 
szövetekhez, míg a polipropilén oldal hurkolási sémája következtében azonnali fi broblasztos reakciót indít be, és 
beépül a szövetekbe.

Indikációk

A Relimesh sebészeti sérvháló hasfali sérvek és defektusok sebészeti úton történő, intraperitoneális módon, 
nyitott, vagy laparoszkópos módszerrel való kezelésére készült.
Beültetéskor rendkívül fontos a háló megfelelő orientációja. A PP oldalt azon szövetek irányában kell elhelyezni, 

amelyek fi broblasztos beépülését kívánjuk. Az ePTFE oldalt azokhoz a szövetekhez kell illeszteni, amelyeknél a 
tapadás nem kívánt, káros (pl. visceralis szervek).

cikkszám méret 

PEP12-R 12cm kerek

PEP 1418-O 14cm x 18cm ovális

PEP 1114-O 11cm x 14cm ovális

PEP 2025-O 20cm x 25cm ovális

PEP 2535-O 25cm x 35cm ovális

PEP3030 30cm x 30cm szögletes

Csomagolás: 1db/doboz

Előnyök:

      magas anyagszilárdság
      kiváló rugalmasság
      csak 0,5 mm vastag
      hasfalhoz hasonló biomechanikai tulajdonságok
      tetszőleges formára vágható
      trokárral könnyen behelyezhető
      trokárral való behelyezés után könnyen kisimítható

főf
scsc

lolo
po

rtr

65info vonal: +36-23/456-352

HYBRIDMESH® részben felszívódó sérvháló

Leírás
A szabadalommal védett HYBRIDMESH® monofi l polipropilén (PP) szálból, valamint felszívódó polilaktid 

(PLLA) szálból quadriaxiális hurkolási sémával készített sérvháló. A beültetés után a polilaktid komponens fo-
lyamatosan felszívódik, miközben megtörténik a fi broblasztos beépülés. A teljes felszívódást követően csak a 
polipropilén komponens fog a szervezetben maradni.

Fő jellemzők:

Fajlagos tömeg: 80 g/m2
PP komponens aránya: 25%
PLLA komponens aránya: 75%
Hurkolási séma: quadriaxiális

beültetés előtt a PLLA felszívódása után
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Előnyök:

      a makroporózus szerkezet kiváló fi broblasztos beépülést eredményez, a hegszövet rugalmas lesz
      kiváló szövet integritást eredményez
      a polilaktid lassan (max 2 év) szívódik fel: a fi brotikus szövet ellenállóbb lesz
      kevesebb idegen anyag marad a szervezetben
      könnyű kezelni és behelyezni
      maximális páciens komfortot biztosít
      csökken a seroma előfordulásának valószínűsége
      mind Liechtenstein, mind Trabucco technikával behelyezhető

cikkszám leírás méret

PPL0611 HYBRIDMESH®   részben felszívódó sérvháló, szögletes 6 cm x 11 cm

PPL0715 HYBRIDMESH®   részben felszívódó sérvháló, szögletes 7,6 cm x 15 cm

PPL1012 HYBRIDMESH®   részben felszívódó sérvháló, szögletes 10 cm x 12 cm

PPL1015 HYBRIDMESH®   részben felszívódó sérvháló, szögletes 10 cm x 15 cm

PPL1515 HYBRIDMESH®   részben felszívódó sérvháló, szögletes 15 cm x 15 cm

PPL3030 HYBRIDMESH®   részben felszívódó sérvháló, szögletes 30 cm x 30 cm

PPL05-R HYBRIDMESH®   részben felszívódó sérvháló, kerek Ø5 cm
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HERNIAMESH™ Pelvimesh® anterior

HERNIAMESH™ Pelvimesh® posterior

Négy szárú rekonstrukciós szalag

A Pelvimesh® anterior nem felszívódó polipropilén szálból készített implantátum. Különleges formája a 
javasolt felhasználás igényei szerint van kialakítva. 

A speciális ún. quadriaxiális szövési technológia (Herniamesh szabadalom) eredményeképpen lehetőség van 
normál, vagy megerősített mechanikai tulajdonságú háló készítésére, ennek megfelelően kétféle terméket 
fejlesztettek ki, két méretben. A normál szalag mechanikai tulajdonságai minden irányban egyformák, míg a 
megerősített szalag szakítószilárdsága hosszirányban erősebb. 
A kis átmérőjű fonál és a quadriaxiális szövési technológia eredményeképpen a szalag könnyű, erős, mégis 

puha és hajlékony.
Az implantátum szárai védőfóliával vannak burkolva, amely megkönnyíti a bevezetést, ezt követően eltávolítható.

Javasolt felhasználási terület
A Pelvimesh® anterior implantátumot a vaginális 

anatómia minimál invazív sebészi úton, a transob-
turator technika felhasználásával történő rekonst-
rukciójához fejlesztették ki. Használata elsősorban 
anterior vaginális prolapszus esetén javasolt. 

T-alakú rekonstrukciós szalag

A Pelvimesh® posterior nem felszívódó polipropilén szálból készített implantátum. Különleges formája a 
javasolt felhasználás igényei szerint van kialakítva. 
A speciális ún. quadriaxiális szövési technológia (Herniamesh szabadalom) eredményeképpen lehetőség 

van izotróp, vagy anizotróp mechanikai tulajdonságú háló készítésére, ennek megfelelően kétféle terméket 
fejlesztettek ki. Az izotróp szalag mechanikai tulajdonságai minden irányban egyformák, míg az anizotróp 
szalag szakítószilárdsága hosszirányban erősebb. 
A kis átmérőjű fonál és a quadriaxiális szövési techno-

lógia eredményeképpen a szalag könnyű, erős, mégis 
puha és hajlékony.
Az implantátum szárai védőfóliával vannak burkolva, 

amely megkönnyíti a bevezetést, ezt követően 
eltávolítható.

Javasolt felhasználási terület
A Pelvimesh® posterior implantátumot a vaginális 

anatómia minimál invazív sebészi úton, a transglutealis 
technika felhasználásával történő rekonstrukciójához 
fejlesztették ki. Használata elsősorban posterior vagi-
nális prolapszus, rectocele, enterocele esetén javasolt. 
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PM30630

Normál hurkolás

30cm x 6cm

PM30630-H

Megerősített hurkolás

30cm x 6cm

PM30830-H

Megerősített hurkolás

30cm x 8cm

PM41230   Izotróp szövés   30cm x 12cm PM41230-H    Anizotróp szövés   30cm x 12cm PM30830-H  Megerősített hurkolás  30cm x 8cm

Inkontinecia szalag
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HERNIAMESH™ T-Sling PP

Suburethralis szalag implantátum

A női stressz inkontinencia műtéti kezelésre

Leírás:

A T-Sling PP polipropilénből készült feszülés mentes hajlékony szalag implantátum. A szalag nem felszívódó 

monofi l polipropilén szálból hurkolással készült. A szalagot védőfólia borítja és hurokban végződő bevezető fonal 

van erősítve mindkét végére. A védőfólia bevonat és bevezető fonalak segítségével a T-Sling könnyen felhelyez-

hető, minimal invazív műtéti technikával. 

Két változatban, kétfajta hurkolási technikával készül: hagyományos, illetve quadriaxiális. 

A quadriaxiális hurkolási technikával előállított szerkezet igen könnyű, mégis megfelelően erős. Mechanikai 

szilárdsága mind a négy tengely irányában azonos, emiatt erőhatás következtében nem deformálódik, nem 

keskenyedik el.

Felhasználási terület:

A termék a női stressz inkontinencia (SUI) I. és II. st. műtéti kezelésére, illetve a hüvelyboltozat alátámasz-

tására használható. A T-Sling PP szalag, a Herniamesh többször felhasználható fonalvezetők segítségével, 

minimal invazív lehetőséget kínál a transobturator, transvaginalis vagy a suprapubicus technika kivitelezéséhez.
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TS06 T-Sling PP 45cm x 1,1cm

TS11 T-Sling PP quadriaxalis 45cm x 1,1cm

csomagolás: 1 db/doboz

www.3med.hu
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HERNIAMESH™ Bevezető tűk

A Herniamesh többször használható bevezető tűk választékában, mindenfajta technikához megtalálhatók a 

megfelelő eszközök. A tűk autoklávban sterilizálhatók, a hosszú élettartam miatt költségmegtakarítás érhető 

el a szalaggal egybeépített tűkkel szemben.
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cikkszám megnevezés leírás csomagolás

TV01 Transzvaginális fonalvezető tű 
Rozsdamentes acélból készült, Ø4 mm, alumínium 

nyéllel ellátva
1 db/doboz

SP01 Subrapubicus fonalvezető tű
Hajlított suprapubicus tű rozsdamentes acélból, 

Ø4 mm, alumínium nyéllel
1 db/doboz

TO01 Transobturator fonalvezető tű
Kampós tű, rozsdamentes acélból, Ø4 mm, 

alumínium nyéllel
1 db/doboz

HE01 Transobturator fonalvezető tűk 
Helikális tűk (1 pár) jobbos és balos, rozsdamentes 

acélból, Ø4 mm, alumínium nyéllel.
1 pár/doboz

ST01 Stamey tűk (1 pár) rozsdamentes acélból, Ø2,5 mm 1 pár/doboz
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3M™ Bair Hugger™ betegmelegítő matracok

A betegmelegítő rendszer kiegészítő egységei

A 3M™ Bair Hugger™betegmelegítő matracok a levegő fúvó egység fl exibilis csövéhez csatlakoznak. 

A matracok egyszer használatosak, anyaguk nem szőtt textil-szerű, enyhén kreppelt. A felületen speciálisan 

elrendezett séma szerint perforáció található. A nyílásokon kiáramló meleg levegő a páciens testhőmérsékletét 

optimális szinten tartja.

Általános matracok

Speciális matracok

cikkszám megnevezés méret csomagolás

300 Teljes test matrac 213x91cm 10 db/doboz

305 Mellkasi hozzáférésű matrac 183x91cm 10 db/doboz

310 Posztoperatív gyermek teljes test matrac 152x91cm 10 db/doboz

315 Többszörös hozzáférésű matrac 6 felhajtható panellel 213x91cm 10 db/doboz

522 Felső test matrac 188x61cm 10 db/doboz

523 Felső test matrac,  extra méret 213x91cm 10 db/doboz

525 Alsó test matrac 152x91cm 10 db/doboz

540 Törzs matrac 107x91cm 10 db/doboz

542 Törzs matrac két levegőbefúvó nyílással 107x91cm 10 db/doboz

530 Gyermek méretű hosszú matrac 188x21cm 10 db/doboz

537 Kis alsó testi matrac 89x61cm 10 db/doboz

545 Felnőtt test alatti matrac 188x91cm 10 db/doboz

550 Gyermek/kis felnőtt test alatti matrac 152x81cm 10 db/doboz

555 Csecsemő test alatti matrac 91x84cm 10 db/doboz

560 Intervenciós matrac 335x23cm 10 db/doboz

570 Sebészeti matrac 213x91cm 10 db/doboz

575 Spinal test alatti matrac 213x91cm 10 db/doboz

585 Lithotómiás test alatti matrac 160x91cm 10 db/doboz

610 Teljes test sebészeti matrac, felhajtató panelekkel 183x91cm 10 db/doboz

630 Szívsebészeti matrac 152x91cm 5 db/doboz

635 Teljes hozzáférésű test alatti matrac 221x91cm 5 db/doboz

637 Steril teljes hozzáférésű test alatti matrac 221x91cm 5 db/doboz

645 Szívsebészeti intervenciós matrac 274x23cm 5 db/doboz

110 Járóbeteg matrac 2 lábvédővel 213x91cm 10 db/doboz

111 Járóbeteg matrac 213x91cm 10 db/doboz

Betegmelegítő
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Műtét előtti takarók

Test alá helyezhető takarók

 
  

Gyermek takarók*

Műtét utánai takarók
Teljes test fölé 

helyezhető 
Model 300

méret: 213 x 91 cm

operatív: 213 x 91 cm

10 db/karton

Járóbeteg
Model 111

méret: 213 x 91 cm

operatív: 213 x 91 cm

10 db/karton

 Járóbeteg kiegészítő 
papuccsal 
Model 110

méret: 213 x 91 cm

operatív: 213 x 91 cm

10 db/karton

Felső test 
Model 522

méret: 188 x 61 cm

operatív: 61 x 61 cm

10 db/karton

Test alá 
helyezhető 

gyermek 
Model 555

méret: 91 x 84 cm

operatív: 61 x 61 cm

10 db / karton

Alsó test 
S  

Model 537

méret: 89 x 61 cm

operatív: 89 x 61 cm

10 db/karton

Test alá 
helyezhető
gyermek L 
Model 550

méret: 152 x 81 cm

operatív: 61 x 61 cm

10 db/karton

Gyermek 
hosszú 

Model 530

méret: 188 x 21cm

operatív: 61 x 46 cm

10 db/karton

Katéterlabor 
Model 560

méret: 335 x 23 cm

operatív: 335 x 23 cm

10 db/karton

Speciális és szívsebészeti takarók
Sebészeti 

hozzáféréssel 
Model 570

méret: 213 x 91 cm

operatív: 61 x 41 cm

10 db/karton

Szívsebészet 
steril 

Model 630

méret: 152 x 91 cm

operatív: 152 x 91 cm

5 db/karton

Szívsebészet többfunkciós 
hozzáféréssel steril 

Model 645

méret: 274 x 23 cm

operatív: 274 x 23 cm

5 db/karton

Test alá 
helyezhető 

felnőtt  
Model 545

méret: 188 x 91 cm

operatív: 188 x 91 cm

10 db/karton

Test alá 
helyezhető 

gerinc 
Model 575

méret: 213 x 91 cm

operatív: 61 x 122 cm

5 db/karton

Test alá 
helyezhető 
kőmetsző 
Model 585

méret: 160 x 91 cm

operatív: 61 x 61 cm

10 db/karton

Test alá 
helyezhető 

teljes hozzáféréssel
Model 635

méret: 221 x 91 cm

operatív: 61 x 122 cm

5 db/karton

Test alá helyezhető 
teljes hozzáféréssel  

steril 
Model 637

méret: 221 x 91 cm

operatív: 61 x 122 cm

5 db / karton

Felső test XL  
Model 523

méret: 213 x 91 cm

operatív: 61 x 61 cm

10 db/karton

Alsó test 
Model 525

méret: 152 x 91 cm

operatív: 152 x 91 cm

10 db/karton

Törzs 
Model 540

méret: 107 x 91 cm

operatív:61 x 61 cm

10 db/karton

Törzs kettős 
csatlakozással

Model 542

méret: 107 x 91 cm

operatív: 61 x 41 cm

10 db/karton

Teljes test főlé 
helyezhető sebészeti  

Model 610

méret: 183 x 91 cm

operatív: 183 x 91 cm

10 db/karton

Mellkasi hozzáférés 
Model 305

méret: 183 x 91 cm

operatív: 61 x 61 cm

10 db/karton

Gyermek 
Model 310

méret: 152 x 91 cm

operatív: 152 x 91 cm

10 db / karton

Többfunkciós 
hozzáférés 

Model 315

méret: 213 x 91 cm

operatív: 213 x 91  cm

10 db/karton

Műtét alatti takarók 10 db/karton
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A betegmelegítő rendszer alap-egysége

A berendezés precízen kontrollált hőmérsékletű, kényszerített áramlású meleg levegőt állít elő. A levegőt fl exibilis 

csövön keresztül a külön megvásárolható egyszer használatos perforált matracokba fújja. A matracok műtét előtt, 

közben és alatt a páciens testhőmérsékletét az ideális szinten tartják.

Fő jellemzők:

      A teljes testfelületet melegíti

      Egyenletes a hőmérséklet eloszlás

      Elektronikusan vezérelt levegő fúvó egység

      Három beállítható hőmérséklet: 32C, 38C, és 42C fok

   Kikapcsolható a fűtés, ekkor a környezeti hőmérsékletű levegőt

       fújja a rendszer, ez a páciens hűtését eredményezheti

      Két levegőáramlási sebesség állítható be

      Biztonsági automatika

      Adatgyűjtő-naplózó rendszer

      Egyszer használatos kiegészítő takarók: nincs fertőzésveszély

      Széles matrac választék: minden műtéthez és pácienshez

Műszaki adatok

paraméter érték

működési mód
kényszerített meleg levegős rendszer; a melegítést az egyszer használatos matracok 

nyílásain kiáramló levegő végzi

beállítható hőmérsékleti értékek 32ºC 38ºC 43ºC ±1,5ºC és környezeti hőmérséklet

max. teljesítmény felvétel 1.550W

levegő áramlás 23 l/h

levegő szűrő 0,2 μm HEPA szűrő

hőmérséklet szenzor 1db a levegőcső végén  1 db a levegőcső csatlakozásnál

biztonsági rendszer túlmelegedés esetén akusztikus és fény riasztás, a rendszer lekapcsol

hibás működés jelzése hiba esetén fényjelzés és az LCD kijelzőn hibakódok

súly 7,3kg

adatgyűjtő rendszer 5 esemény naplózására képes

rögzítés állványra szerelhető, vagy szabadon álló

www.3med.hu
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3M™ SpotOn™  Hőmérsékletmonitorozó rendszer
Forradalmi újítás a testhőmérséklet ellenőrzésben

Leírás:

A 3M™ SpotOn™ nem invazív, pontos műszer az emberi test maghőmérsékletének mérésére. Egyszer 

használatos aktív szenzor és fejlett elektronikus vezérlő - kiértékelő egység segítségével folyamatosan 

gondoskodik az állandó testhőmérséklet ellenőrzésről és az adatok tárolásáról az egész műtéti folyamat 

során (pre-, intra -és posztop).

A SpotOn rendszer külön megvásárolható kábel segítségével csatlakoztatható és kompatibilis az összes páciensfi -

gyelővel, amelynek van YSI-400 típusú bemenete.

Fő jellemzők:
Nem invazív technika: az egyszer használatos érzékelő 

még a műtét előtt a páciens homlokára kerül, így a mű-

tét előtt, alatt és után is ugyanaz a szenzor használható.

Folyamatos: a testhőmérséklet mindig látható. 

Az érzékelőben lévő memória chip tárolja az elmúlt két 

óra adatait, és a hőmérséklet alakulás diagramja meg-

jelenik a SpotOn rendszer vezérlőegységének kijelzőjén.

Pontos: klinikai vizsgálat során összehasonlították a 

SpotOn rendszer és a pulmonáris artériás katéter által 

mért maghőmérsékleteket. A SpotOn rendszer által 

mért érték kevesebb, mint 0,2 Celsius fokkal tért el a 

katéter által mért hőmérséklettől.

Konzisztens: az érzékelő a páciensen maradhat, de 

az érzékelő a kábelről bármikor leválasztható, majd 

újracsatlakoztatható. Így megbízható és összehasonít-

ható adatokat kapunk, nem kell számolni a különböző 

mérési módszerek eltéréseivel.

cikkszám megnevezés csomagolás

36000 SpotOn™ vezérlő - kiértékelő egység      

4m hosszú páciens szenzor kábellel
1 db

37010 SpotOn™ egyszer használatos szenzor      

Ø4,1cm; vastagság: 0,5cm
25 db/doboz

3M™ RANGER™ vér- és infúzió melegítő rendszer

Ranger vér- és folyadék melegítő készülék 24500

Vér és infúziós folyadékok valós idejű felmelegítésére alkalmas. A beépített intelligens hőmérséklet ellenőrző 

automatika stabilan 41 ºC-on tartja a hőleadó lap felületét, tehát nincs mód a túlmelegedésre. Működtetéséhez 

egyszer használatos szerelékek szükségesek. Infúziós állványra szerelhető.

Áramlási sebesség:  KVO - 30.000 ml/óra 

   (szereléktől függ)

Beállított hőmérséklet:  41 ºC

Tápfeszültség:   230 V

Méret:   19x11x25 cm

Súly:    3,4 kg

Standard egyszer használatos szerelék 24200 

Magas áramlású egyszer használatos szerelék 24365

Áramlási sebesség: KVO - 9000 ml/óra

Feltöltési térfogat: 39 ml

Összetevők: Hőcserélő, IV injektáló port, bubo rék csapda, 76 cm-es  

  páciens vezeték

Üzemi nyomás: max. 300 mmHg

Anyaga:  Latex-mentes

Csomagolás: 10 db / karton

Áramlási sebesség: KVO - 30.000 ml/óra

Feltöltési térfogat: 65 ml

Összetevők: Hőcserélő, automata-légtelenítő buborékcsapda

Üzemi nyomás: max. 300 mmHg

Anyaga:  Latex-mentes

Csomagolás: 10 db / karton
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3M™ RANGER™ irrigációs folyadék melegítő rendszer

Nagy mennyiségű sebészeti öblítő folyadék valós idejű felmelegítésére alkalmas. A beépített intelligens hőmér-

séklet ellenőrző automatika stabilan 41 ºC-on tartja a hőleadó lap felületét, tehát nincs mód a túlmelegedésre.

Energiatakarékos: csak a szükséges folyadékmennyiséget melegíti fel, de azt azonnal, a használat pillanatában.

Működtetéséhez egyszer használatos szerelékek szükségesek. Infúziós állványra szerelhető.

Áramlási sebesség: 0-865 ml / perc 

   (24750 szerelékkel)

Beállított hőmérséklet: 41 ºC

Tápfeszültség: 230 V

Méret:  19x11x25 cm

Súly: 3,4 kg

Súly:    3,4 kg

Gyermek/Újszülött egyszer használatos szerelék 24400

3M™ RANGER™ irrigációs folyadék melegítő rendszer

Irrigációs egyszer használatos szerelék 24750 

Áramlási sebesség: KVO - 6000 ml/óra

Feltöltési térfogat: 20 ml

Összetevők: Hőcserélő, buborékcsapda levegő beszívó porttal, 

  61 cm-es páciens vezeték

Üzemi nyomás: max. 300 mmHg

Anyaga:  Latex-mentes, DEHP mentes

Csomagolás: 10 db / karton

Áramlási sebesség:             0-865 ml / perc 

              (gravitációs táplálás 100cm szintkülönbséggel)

Feltöltési térfogat:             308 ml

Beteg csatlakozó vezeték:        213 cm

Összetevők:             hőcserélő, dupla tüske szett

Üzemi nyomás:             max. 300 mmHg

Anyaga: Latex-mentes

Csomagolás: 10 db / karton
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RS2200 Rádiófrekvenciás sebészeti vágókészülék

Az RS2200 berendezés 2,2 MHz frekvencián üzemel, ezért igen fi nom metszést tesz lehetővé a környező szö-

vetek égetése nélkül.

Plasztikai sebészethez ideális. Az igen vékony wolfram elektródahegy (0,2mm) és a 2,2MHz rádiófrekvencia 

miatt gyönyörűen vágja a bőrt. A metszés széle nem égett, nem pörkölődik, a vérzés csillapítás mégis megfe-

lelő.

Szövetkímélő működés. A rádiófrekvenciás sebészeti beavatkozás sokkal atraumatikusabb és pontosabb eljá-

rás a vágásban és a koagulálásban, mint a hagyományos kauter (kHz-es tartományban működő) készülékek. Az 

oldalirányú hő fejlődése az elektróda körül, a 2,2 MHz frekvencián jelentősen alacsonyabb, vagy alig észlelhető, 

mint a kHz tartományban. Ez azt eredményezi, hogy a szomszédos szövetek hidegek maradnak, ezért kapta a 

módszer a „cold cutting” elnevezést. A biopsziák szövettani vizsgálatokra alkalmasak. A vágás kiváló minőségű 

lesz, a szikével végzett vágást kiválthatja, ráadásul vágás közben koagulálás is végezhető.

Frekvencia tartomány. A modern rádiófrekvenciás sebészeti vágókészülékek a 2–3 megahertz (MHz) frekven-

cia-tartományban működnek, a radioSurg2200 a 2,2 MHz frekvenciát alkalmazza. Fontos, hogy különbséget 

tegyünk a rádiósebészet és az egyéb elektrosebészeti módszerek (nagyfrekvenciás vágás, elektrokoaguláció, 

elektrokauterizáció) között, melyek alacsonyabb: 100 – 600 kilohertz (KHz) frekvenciájú hullámot használnak. 

A modern rádiósebészeti eszközöknek meg kell felelniük a szövetkímélő vágástechnikának és a sokoldalú 

felhasználhatóságnak. Annak érdekében, hogy ezeket a követelményeket teljesíteni tudják, szükséges a folyamatos 

magas frekvencia alkalmazása, amely messze megbízhatóbb mint a korábbi készülékeknél alkalmazott technikák. 

A készülék folyamatos üzemben működik.

Rádiófrekvenciás
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BIOCONE elektróda

Conisatiós elektróda az RS2200 készülékhez

Felhasználási terület: kúp alakú kimetszés eltávolítása a portio uteri-ből, a RadioSurg2200 berendezés 

felhasználásával.

Kilenc különféle méret áll rendelkezésre. A termék steril, egyszer használatos.

Az RS2200 berendezés 2,2 MHz frekvencián üzemel, ezért igen fi nom metszést tesz lehetővé a környező 

szövetek égetése nélkül. A biopsziák szövettani vizsgálatokra alkalmasak.

cikkszám méret

ELBC1812 18 mm széles, 12 mm mély

ELBC1815 18 mm széles, 15 mm mély

ELBC1818 18 mm széles, 18 mm mély

ELBC2412 24 mm széles, 12 mm mély

ELBC2415 24 mm széles, 15 mm mély

ELBC2418 24 mm széles, 18 mm mély

ELBC3009 30 mm széles, 9 mm mély

ELBC3012 30 mm széles, 12 mm mély

ELBC3015 30 mm széles, 15 mm mély
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Sterilizátor berendezés

3M™ Steri-Vac™ GS sterilizáló rendszer: új generáció

Alacsony hőmérsékletű etiloxid gáz sterilizáló - szellőztető rendszer

A 3M által gyártott Steri-Vac™ GS sterilizáló rendszer a 

leghatékonyabb alacsony hőmérsékletű sterilizálás biz-

tonságos végrehajtását teszi lehetővé minden nemzetközi 

sterilizációs szabvány betartásával. A GS5-ös és GS8-as 

típusú sterilizátorokat az egészségügyben való felhasz-

nálásra, a GS5X és GS8X típusokat az ipari alkalmazások 

részére tervezték. A 100%-os etilén-oxiddal működő Ste-

ri-Vac™ GS sterilizációs berendezés korlátozás nélkül hasz-

nálható minden orvostechnikai eszköz, így üreges és bár-

milyen kis lumeneket tartalmazó műszerek sterilizálására.

A rendszer fontos részegysége a 3M Abator™ EO katalizátor készülék. Ez a berendezés az el-
használt EO gázt a ciklus végén széndioxiddá és vízgőzzé alakítja, csak ezután bocsát-
ja ki az atmoszférába. Ily módon mind a személyzet, mind a természeti környezet védelme 
tökéletesen biztosított.

Főbb jellemzők:

• A tökéletes biztonság érdekében a kamrában az atmoszférikus légnyomásnál alacsonyabb nyomás van,

mind a sterilizálás, mind a szellőztetés alatt

• A sterilizálás után az ajtó kinyitása nélkül automatikusan indul a szellőztetés

• Egyetlen egységdózisú EO patron a negatív nyomású kamrában kerül kiszúrásra

• Működhet 38 ºC és 55 ºC hőmérsékletű ciklussal

A legfontosabb fejlesztések a GS sorozatú készülékeknél:

• színes érintőképernyős grafi ka kezelőfelület

• kódleolvasó a gázpatronok azonosítására

• reteszelő mechanizmus a gázpatron rögzítésére

• fogantyú nélküli ajtó

• USB és Ethernet csatlakozó

megnevezés leírás, jellemzők

3M™ GS5 és GS5X Steri-Vac sterilizátor/szellőztető   

136 literes kamrával

Külső méret: 70,9 cm x 76,2 cm x 95,0 cm 

Kamra méret: 43 cm x 83 cm x 38 cm

3M™ GS8 és GS8X Steri-Vac sterilizátor/szellőztető   

223 literes kamrával

Külső méret: 179,8 cm x 94,0 cm x 109,0 cm 

Kamra méret: 51 cm x 97 cm x 48 cm

3M™ Abator™ EO katalizátor rendszer
Hatékonyan átalakítja az elhasznált EO gázt széndioxiddá és vízgőzzé. 

Automatikusan működik max. 2 db Steri-Vac sterilizátorral összekapcsolva

3M™ Steri-Gas™ patron

100%-os, egyetlen egységdózisú etilén-oxid patron 

Két méretben készül:

        4-100 patron a GS5/X készülékhez: 100 gramm EO

        8-170 patron a GS8/X készülékhez: 170 gramm EO
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3M™ Safety-Walk™ csúszásgátló szalagok

A 3M™ Safety-Walk™ csúszásgátló termékcsaládjának tagjai segítséget nyújtanak a padlózat által okozott 
veszélyek csökkentésében. 

A csúszós felületek komoly veszélyforrást jelentenek akár a munkahelyen, akár a háztartásban. A nedves vagy 
olajos padlók jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek kialakulásához. E kockázatok nagy részét egy-
szerűen már a padló megfelelő biztonsági kezelésével meg lehet előzni: hatékony csúszásgátló burkolattal (a 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó, 89/654 sz. európai irányelvnek megfelelően).

Termékleírás:
A 3M™ Safety-Walk™ csúszásgátló szalagok hordozója/alapja erős, mechanikailag stabil, de hajlékony 

műanyag szalag. Ennek egyik oldala érdes, por vagy szemcsés állagú ásványi anyaggal van bevonva, a be-
vonatot tartós polimer rögzíti a szalag felületére. Ez hatékony csúszásmentes felületet biztosít. Másik oldala 
erős ragasztóval van bevonva, ez rögzíti majd a szalagot a padlóra. A ragasztós felületet felhasználás előtt 
védőpapír fedi. A termék felhasználás előtt fel van tekercselve.

Fő jellemzők:
Kiváló minőségű nyersanyagok       ellenálló, hosszú élettartam
Jól kiválasztott fedőréteg és ásványok      jó dörzshatás és a biztonság növelése
3M nagy teljesítményű ragasztó      kiváló, tartós kötés
Alacsony profi l      elesés elkerülésére és a kerekes járművek közlekedésének megkönnyítésére

Széles termékkínálat      megfelelő megoldás különböző problémákra

Típusválaszték:

3M™ Safety-Walk™ csúszásgátló szalag általános célra

3M™ Safety-Walk™ extra erős csúszásgátló szalag 

3M™ Safety-Walk™ felületre alakítható csúszásgátló szalag 

3M™ Safety-Walk™ fi nom felületű csúszásgátló szalag 

3M™ Safety-Walk™ gumiszerű csúszásgátló szalagok nedves területekre

Méret- és színválaszték:

A szalagok 18,3 m hosszúságúak, kiszállításkor fel vannak tekercselve. 

A szélesség típustól függően a 19 mm – 1.220 mm tartományba esik.

A szín típustól függően lehet fekete, zöld, sárga, átlátszó, barna, fehér vagy szürke

3M™ Safety-Walk™ álláskönnyítő szőnyegek

A 3M™ Safety-Walk™ biztonsági, ergonómiai szőnyegei kiváló megoldást jelentenek a fi zikai fáradtság terme-

lékenységre gyakorolt kedvezőtlen hatásának csökkentésében. A szőnyeg egyenletesen osztja el a terhelést 

a cipő és a talp közötti felületen, csökkenti a talpra nehezedő nyomást, a diszkomfort- és fájdalomérzetet.

A 3M™ Safety-Walk™ álláskönnyítő szőnyeg 3270E típus

Termékleírás: a folyamatos vinil szálszerkezet segít egyenletesen eloszlatni a talpra nehezedő nyomást, puha 

járófelületet biztosít, így csökkenti a láb- és hátfájást. A texturált, homogén szőnyegfelület javítja a terhelés 

eloszlását, nem engedi a szennyeződés és a folyadék szőnyegbe jutását, így megkönnyíti a tisztítást. Négy 

oldalon szegett, fekete színű

Alkalmazás: ideális olyan munkaterületekre, ahol a munkaidő nagy részében állómunka folyik: ipari csarno-

kok, gyártósorok, valamint vegyszernek kevésbé kitett munkaterületek. 

A 3M™ Safety-Walk™ álláskönnyítő szőnyeg 5100 típus

Nyitott szerkezetű, tartós, rugalmas PVC szőnyeg a biztonság és kényelem biztosítására. Nyitott, Z-alakzatú 

hálószerkezet, mely növeli a rugalmasságot és puha járófelületet biztosít. A nyitott szerkezet keresztül engedi 

a folyadékot és a kisebb szennyeződéseket, így biztonságos és száraz felületet biztosít. A szerkezet lehetővé 

teszi, hogy felületén targoncák, kerekes kocsik közlekedjenek. Szín: fekete, piros.

Alkalmazás: kiváló csúszásgátló és kényelmes járófelület biztosítható konyhahigiéniai, ipari területeken.

A 3M™ Safety-Walk™ álláskönnyítő szőnyeg 5270E típus

Sima felületű elfáradást megelőző tulajdonságú szőnyeg folytonos kuszált PVC szálakból áll, mely kivételesen 

puha járófelületet biztosít, valamint csökkenti a láb és a hát diszkomfort érzetét. A speciális felület növeli 

a rugalmasságot, és a felületről könnyen feltakarítható a szennyeződés és a folyadék. A szegéllyel (5270E) 

ellátott szőnyeg megkönnyíti a kocsiforgalom áthaladását, valamint folytonosságot biztosít a padlózat és a 

szőnyeg között. Szín: fekete.

Alkalmazás: a szőnyeg ideális olyan száraz munkaterületeken, mint például összeszerelő gyártósor, termelő-

csarnokok.
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Csúszásgátló szalagok

Minden szőnyeg fekete, kivéve a 61500036266 cikkszámot. Rendelési egység: 1 db.

cikkszám típus méret

70071157328 Safety-Walk 3270E 0,90 m x 1,50 m 

70071157344 Safety-Walk 3270E 0,90 m x 3,00 m 

70071157369 Safety-Walk 3270E 0,90 m x 6,00 m 

61500036266 Safety-Walk 5100 piros 0,90 m x 6,00 m 

70070641850 Safety-Walk 5100 0,90 m x 6,00 m

70070641819 Safety-Walk 5100 0,90 m x 1,50 m 

FN510058418 Safety-Walk 5270E 0,60 m x 0,90 m 

FN510057725 Safety-Walk 5270E 0,90 m x 1,52 m 

FN510057741 Safety-Walk 5270E 0,90 m x 3,05 m

FN510057758 Safety-Walk 5270E 0,90 m x 6,10 m
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3M™ Littmann™ fonendoszkópok

A szabadalommal védett 3M™ Littmann™ fonendoszkópok egyedülálló minőséget képviselnek az auszkultá-

ció területén. Az innovatív tervezés, a kiváló minőségű alapanyagok, a gondos megmunkálás és a jó minőségű 

csomagolás teszik a 3M™ Littmann™ fonendoszkópokat utolérhetetlenné.

Az auszkultáció minden területére, minden felhasználói csoportnak biztosítunk az igényeit tökéletesen kielé-

gítő terméket.

Előnyök:

• hidegérzetet csökkentő mellkashallgató

• a hangvezető csővel egybeépített, anatómiailag korrekt szögben beállított fülkengyel

• a fülkengyel rugóerőssége szabályozható

• puha fül - olivák: elszigetelik a környezeti zajokat

• hangolható membrán

• egyes típusoknál dupla hangvezető cső

• alkatrész utánpótlás

• három év garancia

megnevezés felhasználási terület

Classic II. SE általános: családorvosok és 
orvostanhallgatók számára

Classic II. Pediatric gyermekgyógyászat

Classic II. Infant csecsemőgyógyászat

Classic III. Belgyógyászok, általános orvosok 
számára

Master Classic II. Belgyógyászok, általános orvosok 
számára

Cardiology IV. Felnőtt- és gyermek-kardiológusok, 
tüdőgyógyászok számára

Dual/Cardiology III. Felnőtt- és gyermek-kardiológusok, 
tüdőgyógyászok számára

Master Cardiology Kardiológusok, tüdőgyógyászok 
számára

Elektronikus: hangerősítővel és 
szűrővel egybeépített

Kardiológusok, tüdőgyógyászok, 
gyengénhalló orvosok számára

Fonendoszkóp


