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Инконтиненция

MoliCare / Моликеър - Фиксиращи гащи
Специализирани гащи за многократна употреба за  фиксиране и 
поддържане на абсорбиращи подложки.

• Изработени са от мек, еластичен, въздухопропусклив памук
• Изключително здрав и устойчив материал
• Могат да се перат в пералня на 600 в торбичка за пране

Наименование, размер Каталожен номер Опаковка

MoliCare фиксиращи гащи, ХL размер / 100-160 см

947 748

947 750

3 бр.

3 бр.

MoliCare фиксиращи гащи, L размер / 80-120 см
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Специално проектирани за мъжката анатомия.

Приложение: 

• За активни мъже с уринарна инконтиненция
• За защита след хирургическа интервенция

Продукти за мъже

Наименование, ниво на абсорбция Каталожен номер Опаковка Размер на подложката

7,5 / 11,5 х 14,7 см

11 / 18 х 34,5 см

Моликеър подложки за мъже 2 капки, 300 мл

Моликеър подложки за мъже 4 капки, 540 мл

168 600

168 705
14 бр.

14 бр.

Наименование, ниво на абсорбция

Моликеър подложки за жени  0,5 капки, 70 мл

Моликеър подложки за жени 1 капка, 180 мл

Моликеър подложки за жени 2 капки, 330 мл

Моликеър подложки за жени 3 капки, 500 мл

Моликеър подложки за жени 4 капки, 780 мл

Каталожен номер

168 131

168 132

168 634

168 644

168 682

Опаковка

28 бр.

14 бр.

14 бр.

14 бр.

14 бр.

Моликеър подложки за жени 5 капки, 1030 мл 168 670 14 бр.

Размер на подложката
7,6 х 17,5 см

9,8 х 22 см

11,2 х 26,5 см

13,2 х 33,5 см

16,2 х 43 см

16,2 х 43 см

Приложение:

• За жени с уринарна инконтиненция
• За защита след вагинални операции
• За родилки в периода преди и след раждане
• За обилна менструация

Продукти за жени

Специализирани, силно абсорбиращи подложки с комфортна анатомична форма. 
Антибактериален повърхностен слой, който поддържа неутрално рН 5.5.
Неутрализатор на миризмата — благодарение на молекулата Cyclodextrin, която затваря миризмата в себе си.
Дерматологично и хипоалергично тествани. Подходящи за ежедневна употреба.

MoliCare / Моликеър Урологични подложки
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Тежка инконтиненция

Инконтиненция

MoliCare / Моликеър - Пелени и гащи
Моликеър — силно абсорбиращи пелени за възрастни
Моликеър Мобил — гащи за възрастни, еластични и удобни за носене

• Защита от появата на дерматит — антибактериален повърхностен
  слой, който поддържа неутрално рН 5.5
• Иновативна структура — 3-слойно абсорбиращо ядро с анатомична
  форма, дишащи странични панели, изработени от нетъкан текстил
• Защита от изтичане — наличие на специални странични ивици в комбинация
  със силно абсорбиращо ядро
• Неутрализатор на миризмата — благодарение на молекулата
  Cyclodextrin, която затваря миризмата в себе си
• Индикатор за влага — дава информация за необходимост от смяна
• Анатомична форма — еластична зона около краката за максимално
   прилепване
• Дерматологично и хипоалергично тестватвани

Наименование, размер Каталожен номер Опаковка
Моликеър пелени М размер / 90-120 см

Моликеър пелени L размер / 120-150 см

165 332

165 333

10 бр.

10 бр.

Моликеър пелени S размер / 60-90 см

Моликеър пелени М размер / 90-120 см

30 бр.

30 бр.

Моликеър пелени L размер / 120-150 см 30 бр.

Моликеър Мобил гащи S размер / 60-90 см 915 861 14 бр.

Моликеър Мобил гащи L размер / 100-150 см 915 853 14 бр.

Моликеър Мобил гащи M размер / 80-120 см 915 852 14 бр.

Моликеър Мобил гащи XL размер / 130-170 см 915 854 14 бр.

165 332

165 331

165 333

MoliCare / Моликеър чаршафчета
Еднократни абсорбиращи чаршафчета за предпазване
на повърхости (легла, матраци и др.).

Подходящи за: залежали се пациенти, бебета, домашни любимци.
• Мека, суперабсорбираща сърцевина от целулоза и горен слой
  от нетъкан материал, който остава сух на повърхността
• Еластично, водонепропускливо фолио от външната страна,
   което не позволява хлъзгане на чаршафчето

Наименование, размер Каталожен номер Опаковка
Моликеър чаршафчета / 40-60 см

Моликеър чаршафчета / 60-60 см 

Моликеър чаршафчета / 60-90 см  

Моликеър чаршафчета / 60-90 см с крилца

161 066

161 068

161 070

25 бр.

25 бр.

25 бр.

161 072 30 бр.
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Наименование

Моликеър Скин Пяна за почистване, 400 мл

Моликеър Скин Крем за ръце, 200 мл

Моликеър Скин Шампоан, 500 мл

Моликеър Скин Защитен крем, 200 мл

Моликеър Скин Лосион за тяло, 500 мл

Каталожен номер

995 029

995 033

995 030

995 035

995 032

Серия от козметични продукти за почистване и поддържане на кожата

MoliCare Skin / Моликеър Скин 

Продукти за почистване

Почистваща пяна

Пяна за сухо почистване в случаи на 
фекална и уринарна инконтиненция
• Не изисква употребата на вода
  и измиващи средства
• Пръска се директно върху засегнатата  
  кожа от около 20 см разстояние, след   
  което се забърсва с мека кърпа
• С балансирана стойност на рН 5.5
  за защита на повърхностния слой на  
  кожата и предпазване от дехидратация,
  инфекция и раздразнение
• Съдържа креатин, който ускорява   
  процеса на възстановяване на клетките,   
  изглажда кожата и я прави мека
  и еластична
• С неутрализатор на миризмата

Шампоан за сух и
чувствителен скалп

• Съдържа пантенол и
  бадемово масло за
  допълнително подхранване
• С балансирано рН 5.5

Шампоан

Продукти за поддръжка и защита на кожата

• Образува защитен филм върху кожата
• Съдържа цинков оксид, който предпазва     
  кожата от образуване на дерматит и   
  успокоява вече раздразнената кожа

• Съдържа креатин, който стимулира  
  естествените защитни механизми на   
  кожата
• Интензивна защита за много суха и  
  раздразнена кожа

Защитен крем Крем за ръце

Лосион за тяло със съдържание
на креатин.
Овлажнява и поддържа
защитните функции на кожата.

Лосион за тяло
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Лечение на рани

Cosmos / Космос Пластири за малки рани
Традиционни пластири за предпазване и бързо лечение на малки рани, дерматологично тествани, със силно 
абсорбираща подложка, която не залепва за раната.

www.ranite.bg

• Пластир от мек и
  еластичен текстилен
  материал
• Въздухопропусклив
• Телесен цвят

Космос Флексибъл лента

• Непромокаем дишащ
  пластир от полиетиленов филм
• Подходящ за предпазване
  на рани при къпане
• Прозрачен

Космос Аква
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• Пластир от изключително мек  
  еластичен материал със силиконов 
  адхезив
• Подходящ за силно чувствителна
  или раздразнена кожа
• Въздухопропусклив
• Бял цвят

Космос Софт Силикон

• Пластир от мек и еластичен
  текстилен материал
• Въздухопропусклив
• Телесен цвят

Дермапласт Флексибъл*Дермапласт Водоустойчив*

• Пластир от
  полиетиленов
  филм отблъскващ
  замърсяванията
• Водоустойчив
• Телесен цвят

Дермапласт Кидс*

• Непромокаем дищаш   
  пластир от полиетиленов   
  филм
• Подходящ за предпазване   
  на рани при къпане
• Прозрачен, със забавни 
  детски картинки

Космос Класик кутия

• Силно устойчиви
  пластири, изработени
  от издръжлив при
  употреба текстилен
  материал
• Въздухопропускливи
• Телесен цвят

Наименование Каталожен номер Опаковка

Космос Флексибъл Лента

Космос Аква

Лента 6 см х 1 м / 1 бр.

3 размера / 20 бр.

Космос Кидс 2 размера / 20 бр.

Космос Софт Силикон 2 размера / 8 бр.

Космос Класик кутия 60 х 20 мм / 250 бр. (50х5)
80 х 40 мм / 150 бр (50х3)

Дермапласт Флексибъл* 2 размера / 20 бр.

Дермапласт Аква Кидс* 2 размера 12 бр.

Дермапласт Водоустойчив* 2 размера / 20 бр.
5 размера / 40 бр.

530 251

530 550

530 352

540 330
540 331

535 250

535 557

530 650

535 153
535 150*

• Пластир от полиетиленов
  филм отблъскващ замърсяванията
• Водоустойчив
• Подходящ за деца с чувствителна  
  кожа
• Със забавни
  детски картинки

Космос Кидс
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Стерилни пластири за предпазване и лечение на дълбоки рани и/или рани с риск от инфекция
• С абсорбираща подложка, която не залепва за раната
• Въздухопропускливи
• Предлагат се в два варианта:

Лечение на рани www.ranite.bg

Cosmopor / Космопор Стерилни пластири

• Непромокаем филм
• Прозрачен
• Подходящ за предпазване
на рани при къпане

Космопор
Водоустойчив пластир

• Мек нетъкан материал, който
  приляга към контурите на тялото
• В бял цвят

Космопор Е
Стерилен пластир

Наименование Каталожен номер Опаковка

Космопор E
стерилен пластир 

901 072

901 073

7,2 х 5 см / 5 бр.

10 х 8 см / 5 бр.

Космопор
водоустойчив пластир

7,2 х 5 см / 5 бр.

10 х 8 см / 5 бр.

901 983

901 984

Космос за мехури

• Водоустойчив хидроколоиден
  пластир за лечение на мехури
• Хидроактивна подложка —
  абсорбира секретите и облекчава
  натиска и болката
• Гъвкав и устойчив при движение,
  адаптира се като „втора кожа”
• Хипоалергенен — не дразни
  кожата
• Прозрачен

Космос за ожулвания

• Хидроколоиден пластир за
  предпазване и лечение на рани
  от ожулване
• С омекотяващ ефект
• Незабавно облекчава болката и
  триенето
• Водонепропусклив, създава
  бариера за микробите
• Активно подпомага заздравяването
• Прозрачен

Космос за изгаряния

• Пластир с хидрогел за защита
  и лечение на изгаряния
  до втора степен
• С охлаждащ ефект
• Незабавно облечкава болката
  и триенето
• Водонепропусклив, създава
  бариера за микробите 
• Активно подпомага
  заздравяването
• Прозрачен 

Наименование Каталожен номер Опаковка

Космос за мехури

Космос за изгаряния

532 027

532 031

3 размера / 6 бр.

68 х 43 мм / 8 бр.

Космос за ожулвания 65 х 45 мм / 4 бр.532 029

Дермапласт за херпеси 7 х 12 мм / 16 бр.536 840

Специални пластири

Дермапласт за херпеси

• Дискретен хидроколоиден
  пластир за третиране на херпеси
• Водонепропусклив
• Абсорбира секрета и бактериите
• Прозрачен
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Адхезивни ленти (Omni серия)

Хипоалергични адхезивни ролки за прикрепяне на превръзки (текстилна, хартиена, копринена, прозрачна)
• Ръчно късане на дължина и ширина
• Отстраняват се безболезнено и без остатъци

1,25 см х 5 м
2,5 см x 5 м
5 см x 5 м

2,5 см x 5 м
5 см x 5 м

2,5 см x 5 м
5 см x 5 м

900 430
900 431
900 432
900 434
900 435
900 437
900 438
900 440
900 441
900 442

1,25 см х 5 м
2,5 см x 5 м
5 см x 5 м

Наименование Каталожен номерРазмер

Омнисилк
(копринена)

Омнифилм
(прозрачна)

Омнипор
(хартиена)

Омнипласт
(текстилна)

Omnifix E / Омнификс Е
Адхезивна фиксираща лента
• Изработена от мек нетъкан текстил, еластична по ширина
• С висока въздухо и влагопропускливост
• Без съдържание на латекс

 

20 см x 10 м

900 649
900 660
900 650
900 651
900 652

Наименование Каталожен номерРазмер

Омнификс лента

Omnistrip / Омнистрип
Стерилни ленти за безшевно затваряне на рани. 
• Изработени от полиестерен нетъкан материал с хипоалергичен акрилатен адхезив.

Наименование Каталожен номерРазмер Брой стрип в
стерилна опаковка

Брой стерилни
опаковки в кутия

Омнистрип

540 681
540 682
540 683
540 684
540 685

3 х 76 мм
6 х 38 мм
6 х 76 мм

6 х 101 мм
12 х 101 мм

5 стрипа
6 стрипа
3 стрипа

10 стрипа
6 стрипа

50 бр
50 бр
50 бр
50 бр
50 бр

5 см х 10 м
10 см x 5 м

10 см x 10 м
15 см x 10 м
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Cosmopor E / Космопор Е
стерилни самофиксиращи се следоперативни превръзки 

Следоперативни превръзки

• Изработени от мек нетъкан материал
• Незалепваща вискозна подложка с висока абсорбция
• Отстранява се безболезнено от раната

Приложение: За пост-оперативно третиране на
рани и стерилно лечение на малки рани, напр.
при оказване на първа помощ.

Наименование Каталожен номерРазмер Опаковка

Космопор Е

900 870
900 873
900 874
900 876
900 877
900 878

5 х 7,2 см
10 х 8 см
15 х 8 см

20 х 10 см
25 х 10 см
35 х 10 см

50 бр.
25 бр.
25 бр.
25 бр.
25 бр.
25 бр.

Hydrofilm Plus / Хидрофилм Плюс 

Наименование Каталожен номерРазмер Опаковка

Хидрофилм
Плюс

685 770
685 772
685 774
685 777
685 779
685 780

5 х 7,2 см
9 х 10 см
9 х 15 см

10 х 20 см
10 х 25 см
10 х 30 см

5 бр.
5 бр.
5 бр.
5 бр.

25 бр.
25 бр.

Самофиксираща се прозрачна превръзка, покрита с мек полиетиленов слой
• Силноабсорбираща подложка, която не залепва за раната
• Водоотбълскващ полиуретанов филм предпазва от проникване на бактерии
• Отстранява се безболезнено от раната с опъване от двата срещуположни края

на превръзката
Приложение: За пост-оперативно третиране на рани и стерилно лечение на малки
рани, напр. при оказване на първа помощ. Подходяща при къпане.

Hydrofilm / Хидрофилм 

Самофиксираща се прозрачна превръзка от водонепропусклив полиуретанов филм
• Отстранява се безболезнено от раната
• Много подходяща като вторична превръзка

Приложение: За предпазване на сухи и първични рани и за фиксиране
на катетри или канюли.

Наименование Каталожен номерРазмер Опаковка

Хидрофилм

Хидрофилм Рол

685 755
685 757
685 759
685 761
685 792

6 х 7 см
10 х 12,5 см
10 х 15 см
15 х 20 см

10 см х 10 м

10 бр.
10 бр.
10 бр.
10 бр.
1 бр.
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Абсорбиращи компреси

Наименование Каталожен номерРазмер Опаковка

Стерилукс
нестерилни

Стерилукс
стерилни

418 800
418 802
418 804
418 551
418 554
418 557

5 х 5 см
7,5 х 7,5 см
10 х 10 см

5 х 5 см
7,5 х 7,5 см
10 х 10 см

100 бр.
100 бр.
100 бр.

25 x 2 бр.
25 x 2 бр.
25 x 2 бр.

232 002*    400 845**
232 007*    400 908**
232 012*    400 860**

5 х 5 см
7,5 х 7,5 см
10 х 10 см

5 бр.
5 бр.
5 бр.

* каталожен номер до септ 2021
** каталожен номер след септ 2021

• Изработени от абсорбираща   
  марля със сгънати навътре 
  ръбове
• 8 дипли, 17 нишки

Sterilux / Стерилукс
Марлени компреси -
стерилни и нестерилни

Medicomp / Медикомп
Компреси нетъкан текстил - стерилни и нестерилни

• Изработени от мек нетъкан материал
  с висока абсорбция
• 4 дипли
• Не отделят нишки, не залепват за ранатa
  и са хипоалергични

Наименование Каталожен номерРазмер Опаковка

Медикомп
нестерилни

Медикомп
стерилни

421 821
421 823
421 825
411 074
411 072
411 064
411 062
411 063

5 х 5 см
7,5 х 7,5 см
10 х 10 см

5 х 5 см
7,5 х 7,5 см
10 х 10 см
7,5 х 7,5 см
10 х 10 см

100 бр.
100 бр.
100 бр.

25 x 2 бр.
25 x 2 бр.
25 x 2 бр.
5 x 2 бр.
5 x 2 бр.

Zetuvit E / Зетувит Е
Стерилни абсорбиращи превръзки

Наименование Каталожен номерРазмер Опаковка

Зетувит Е

413 770
413 771
413 772
413 773

10 х 10 см
10 х 20 см
15 х 20 см
15 х 25 см

25 бр.
25 бр.
25 бр.
10 бр.

• Покривен слой от нетъкан полипропилен, който не дразни кожата
• Силно абсорбираща сърцевина от разбита целулоза
• Горен хидрофобен слой, който действа като бариера срещу контаминация
  обозначен е със синя линия, която индикира начина на поставяне
• Не залепва за раната

Приложение: За лечение на силно секретиращи остри или хронични рани във всички   
области на медицината.
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Peha-fix / Пеха-фикс 

Неадхезивни фиксиращи продукти (бинтове)

Наименование Каталожен номерРазмер Опаковка*

Пеха-фикс
303 086
303 087
303 088

6 см х 4 м
8 см х 4 м

10 см х 4 м

20 бр.
20 бр.
20 бр.

* Всеки бинт е индивидуално опакован

Peha-haft / Пеха-хафт

Наименование Каталожен номерРазмер Опаковка

Пеха-хафт
928 003
928 006
932 444

6 см х 4 м
8 см х 4 м

10 см х 4 м

1 бр.
1 бр.
1 бр.

Idealflex / Идеалфлекс 

Наименование Каталожен номерРазмер Опаковка*

Идеалфлекс
931 321
931 322
931 323

6 см х 5 м
8 см х 5 м

10 см х 5 м

10 бр.
10 бр.
10 бр.

* Всеки бинт е индивидуално опакован

Фиксиращ бинт от мек материал 
• Отлична въздухопропускливост и добър захват поради креповата структура
• С лека еластичност
• Не отделя нишки

Приложение: При фиксиране на превръзки, особено на стави, обли и конични
части на тялото.

Самозалепващ фиксиращ бинт, без съдържание на латекс
• Отлична въздухопропускливост
• Еластичност 80%
• Не отделя нишки и не залепва за кожата

Приложение: При фиксиране на превръзки, особено на
стави, обли и конични части на тялото.

Многофункционален ластичен бинт с лек компресивен ефект
• Подлежи на стерилизация на пара при 1340
• Еластичност 85%
Приложение: За прикрепване на превръзки с компресивен ефект; като 
поддържащ бинт при мускулно-скелетни травми; като спортен бинт.
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Компресивна терапия

Varolast Plus / Вароласт Плюс

Lastodur / Ластодур
Силно разтеглив бинт с контролирана компресия в телесен 
цвят. Въздухопропусклив и нежен към кожата. Еластичност 
170%. Може да се пере при 600 и да се стерилизира.

Приложение: За лека компресия, като поддържащ бинт при 
мускулно-скелетни травми, като спортен бинт.

PütterFlex / Пютер Флекс
Особено тънък, двойно еластичен, слабо разтеглив бинт. 
Осигурява изключително висока компресия в работно положение 
и лека - в покой. Надлъжна еластичност - 90%. Напречна 
еластичност - 40%. Телесен цвят.

Приложение: За високо компресивна терапия; след склеротизация 
на вариците, при всички остри и хронични венозни обструктивни 
едеми, при улкуси на краката и тромбофлебит; като поддържащ 
бинт при мускулно-скелетни травми.

Наименование Каталожен номерРазмер Опаковка
Вароласт Плюс
Ластодур
Пютер Флекс

931 583
931 655
931 829

10 см х 7 м
10 см х 7 м
10 см х 5 м

1 бр.
1 бр.
1 бр.

Еластичен компресивен бинт с кремообразна цинкова 
паста. 
• Готов за употреба 
• С отлична гъвкавост 
• Позволява равномерно разпределение на компресията  
  без стягане. 

Приложение: При флебити на дълбоките и 
повърхностни вени; при продължаващо лечение след 
тромбози, улкуси и сухи дерматити; като поддържащ 
бинт в общата ортопедия.
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HydroClean / Хидроклийн

Наименование Каталожен номерРазмер

Хидроклийн
609 762*
609 766*
609 764*
609 768*
609 772*

609 662**
609 666**
609 664**
609 668**
609 672**

∅3 см
∅4 см
∅5,5 см
4 x 8 cм

7,5 x 7,5 см
10 см х 10 см

*Каталожен номер до ноември 2021
**Каталожен номер след ноември 2021

Хидроактивна превръзка с уникален Почистващ и 
Абсорбиращ механизъм на действие, предварително 
активирана с разтвор на Рингер. Този разтвор 
поддържа влажна среда в раната в продължение на 72 
часа, спомага за размекването на некроза и мъртва 
тъкан и ги премахва. Суперабсорбент Полиакрилат (САП) 
частиците, съдържащи се в сърцевината на превръзката 
надеждно абсорбират и задържат раневия ексудат, и не 
позволяват повторна контаминация.

Приложение: За почистване и лечение на трудно 
заздравяващи рани със средна до обилна секреция, за 
инфектирани и/или хронични рани от различен 
произход: декубитални язви, трофични рани, рани 
вследствие на диабет, рани с латерални джобове.

HydroTac / ХидроТак

Наименование Каталожен номерРазмер
(размер подложка)

ХидроТак

ХидроТак 
Комфорт

685 849
685 831
685 839

685 810

685 817

∅6 см
10 x 10 см
15 x 15 см
8 х 8 см 

(3,5 х 3,5 см)

15 х 15 см 
(10 х 10 см)

Хидрополимерна пенеста превръзка с уникална AquaClear Gel
технология, която защитава раната и ускорява естествените
оздравителни процеси. Абсорбиращият пенест материал 
надеждно задържа раневия ексудат. Контактният слой 
импрегниран с хидрогел от водосъдържащ полиуретанов 
хибриден полимер осигурява оптимална влажна среда в
раната и засилва оздравителните процеси в организма.

Приложение: 
• За лечение на рани с умерена до слаба секреция във фазата
  на гранулация и епителизация: венозни улкуси, диабетно  
  стъпало, декубитуси 
• За третиране на изгаряния до втора степен и кожни   
  присадъци
• HydroTac се сменя, когато има клинична индикация за това 
  или когато ексудатът стане видим по ръбовете на
  превръзката

Atrauman Ag / Атрауман Аг
Тюлена мазева превръзка със сребро.
• Осигурява по-добро и по-бързо оздравяване на раните
• Контролирано освобождава сребърни йони
  (в количество, което не уврежда здрави клетки)
• Съвместима с други превръзки
• Може да се реже и моделира

Приложение: Подходяща за
всякакъв тип рани — при инфекция
или профилактика срещу инфекция. Наименование Каталожен номерРазмер Опаковка

Атрауман Аг
499 570
499 572
499 574

5 x 5 см
10 х 10 см
10 х 20 см

3 бр.
3 бр.
3 бр.

609 609 
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Hydrosorb Gel / Хидросорб Гел
Вискозен аморфен хидрогел на базата на разтвор
на Рингер и глицерин.
• Подпомага размекването и отделянето на
  некроза чрез постоянно овлажняване на раната
• В удобна спринцовка с прецизно дозиране
  и мерителни скали на буталото

Приложение: При повърхностни и дълбоки рани
със слаба ексудация. Придружаващата
превръзка се сменя в зависимост от
нейните показания. 

Наименование Каталожен номерСтерилна
спринцовка Кутия

Хидросорб Гел 900 84415 гр 10 бр.

Hydrocoll / Хидрокол
Абсорбираща самофиксираща се хидроколоидна превръзка за лечение на рани 
във влажна среда, покрита с полупрозрачен водоотблъскващ горен слой. Сменя 
се, когато превръзката видимо се обезцвети и се оформи мехурче от 
акумулиран ексудат с размери приблизителни на тези на раната.

Наименование Каталожен номерРазмер

Хидрокол

Хидрокол Тин

900 740
900 744
900 748
900 749
900 758

5 x 5 см
10 x 10 см
15 x 15 см
20 х 20 см
10 x 10 см

Sorbalgon / Сорбалгон
Силноабсорбираща превръзка от 
калциево-алгинатни фибри, които се 
трансформират в гел при контакт с 
раневия ексудат. Сменя се след 
трансформация в гел. Препоръчва се 
промиване на раната.

Наименование Каталожен номерРазмер

Сорбалгон
999 598
999 595
999 589

5 x 5 см
10 x 10 см
15 x 15 см

PermaFoam / Пермафоам
Пенеста превръзка със силно 
абсорбционно действие на 
капилярен принцип. Осигурява 
бързо почистване на раната и 
създава влажна среда, която 
спомага оздравителните процеси. 
За приложение при 
неинфектирани рани със средна 
до силна ексудация. Може да 
остане върху раната до 4 дни.

Наименование Каталожен номерРазмер
(размер подложка)

Пермафоам

Пермафоам
Бордър

Пермафоам
Сакрал

Пермафоам
Конкейв

882 004
882 000
882 001
882 002
882 003

∅6 см
10 x 10 см
15 x 15 см
20 х 10 см
20 x 20 см
10 x 10 см
(5 х 5 см)
15 x 15 см

(10 х 10 см)
30 х 10 см
(24 х 5 см)
18 х 18 см

(11,5 х 9,5 см)
22,5 х 22,5 см

(13,5 х 11,5 см)
16,5 х 18 см

(10,5 х 12 см)

882 006

882 007

882 008

882 011

882 012

882 009
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Електронни термометри

Thermoval Standard / Rapid / Kids flex / Kids
Термовал Стандарт / Рапид / Кидс флекс / Кидс

Електронни термометри в четири варианта:
• Термовал Стандарт - за измерване с обичайна
  продължителност
• Термовал Рапид - за бързо измерване
• Термовал Кидс флекс - с гъвкав накрайник
  (подходящ за бебета и деца)
• Термовал Кидс - с адаптирани цветни анимации
  за момче и момиче
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• Обичайно измерват температурата за 10 сек (ректално), за 30 сек (орално)
  и от 40 сек до 3 мин (под мишница). С Термовал Стандарт - за
  60 сек (ректално) и за 90 сек до мин (подмишница)
• Автоматично изключване след 7 мин
• Водоустойчив накрайник, подлежащ на дезинфекция
• Памет за последната измерена стойност
• 3 години гаранция

Електронни термометри Каталожен номер Опаковка

Термовал Кидс флекс

Термовал Кидс

925 054

925 044

Термовал Рапид 925 034

Термовал Стандарт

1 бр.

1 бр.

1 бр.

1 бр.925 024

Veroval / Веровал 2 в 1 Ухо/Чело

Инфрачервени термометри

Контактен инфрачервен термометър, който дава възможност за 
два начина на измерване на телесната температура - на челото
(за 3 сек) или в ухото (за 1 сек).
• Клинично валидиран. Подходящ за цялото семейство
• Памет за последните 10 измерени стойности
• Звуков сигнал за стартиране и приключване на измерването,
  с опцията да бъде изключен и термометърът да работи в  
  безшумен режим
• С включени 10 бр. еднократни предпазни капачета за
  стерилно измерване в ухото
• Практична кутия за съхранение
• 3 години гаранция

Thermoval Baby / Термовал бейби
Термометър с инфрачервен сензор, който съчетава в себе си
3 приложения — измерва телесна температура, температура на 
течности и помещения. Фактът, че Thermoval Baby може да измери 
точно телесната температура без докосване и без издаване на 
звуков сигнал, го прави идеален за бебета и малки деца.

• Бързо, точно, безконтактно и безшумно измерване —
  резултат за 3 секунди
• Клинично валидиран
• Функция „Памет” със съхранение на последните 10 измервания
• Светлинен сигнал при висока температура — екранът се
  оцветява в червено
• Твърд калъф за съхранение
• 3 години гаранция

Инфрачервени термометри Каталожен номер

Веровал 2 в 1 Ухо / Чело

Термовал Бейби

925 465

925 093

Веровал Бейби* 925 073*

*от ноември 2021

Термовал Бейби
става Веровал Бейби

от ноември 2021
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Помага да се предпазите от инсулт и инфаркт!

Прецизни резултати дори при наличие на неравномерен сърдечен ритъм!
Напълно автоматичен апарат специално разработен за хора, които
редовно трябва да следят стойностите на кръвното си налягане и които
страдат от неравномерен сърдечен ритъм (аритмия).
Veroval Duo Control притежава уникална патентована Duo Sensor
технология. Това означава, че апаратът измерва кръвното налягане
като комбинира двата метода на измерване - този на "Коротков",
защото има вграден микрофон на стетоскоп и осцилометричния метод. 
Апаратът разполага с:
• Функция "Памет" с възможност за съхранение на 2х100 измервания
• Маншон "Secure fit", който позволява напомпване според индивидуалното
  налягане без излишно притискане.  
  Възможност за два размера на маншона М (22-32 см) и L (32-42 см)
• Контрол за правилно поставяне на маншона и индикатор за покой
• Символ за околната температура - показва дали е прекалено висока или ниска
• Индикация за резултата от измерените стойности на кръвното налягане
  според класификацията на СЗО
• Прехвърляне на измерените стойности в специализиран софтуер Veroval® medi.connect
• С включен USB кабел за пренос на данни
• 5 години гаранция

Veroval duo control / Веровал дуо контрол

Апарати за кръвно налягане

Апарати за кръвно налягане Каталожен номер
925 504
925 524
925 348

Веровал дуо контрол М 
Веровал дуо контрол L
Веровал Апарат за кръвно налягане и ЕКГ

Комбинира 2 метода
на измерване. 

Специално проектиран за
пациенти с нарушения в

сърдечния ритъм.

+
DUO SENSOR-Technology

Veroval duo control e клинично валидиран и признат от ESH (Европейско Дружество
по Хипертония), BHS (Британско Дружество по Хипертония), DHL (Немска лига
по хипертония).

Знак за качество 
от Британското 
дружество по 

хипертония

Тествани и одобрени 
от Европейското 

дружество по 
хипертония

   

ESH

Немска Лига по 
Хипертония

Мобилна ЕКГ функция:
• Записва сърдечния ритъм за 30 секунди – навсякъде и по всяко време
• Разпознава предсърдни мъждения – една от главните
  причини за инфаркти
• Разпознава нарушения в сърдечния ритъм –
  напр. екстрасистоли, т.е. ранни признаци за нарушения в
  оросяването и заболявания на сърдечния мускул
• Бързо и лесно разпознаване на резултата за пациента и
  подробно показание (електрокардиограма) за лекаря

Измерване на кръвно налягане:
• Клинично валидиран за висока точност
• Удобен универсален маншон (22-42 см) с ергономична форма
• С включено напомняне за измерване
• 128 места за запаметяване (по 64 за двама ползватели)
• Прехвърляне на измерените стойности в специализиран
  софтуер Veroval® medi.connect чрез Bluetooth® технология
• С включен USB Bluetooth® адаптер
• 3 години гаранция

Veroval / Веровал апарат за кръвно налягане и ЕКГ

www.veroval.bg

За профилактика
на инфаркт
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Veroval / Веровал апарат за ръка
Напълно автоматичен апарат за кръвно 
налягане, базиран на осцилометричния метод
за измерване. Veroval e клинично валидиран
за точно измерване на кръвно налягане и пулс, 
разпознава и показва нарушения в сърдечния 
ритъм (аритмии).
Апаратът разполага с:
• Функция „Памет“ с възможност за съхранение  
  на 2х100 измервания със сутрешни и вечерни  
  данни и осреднени стойности
• Удобен универсален маншон (22-42 см)
  с ергономична  форма
• Контрол за правилно поставяне на маншона —
  с индикация на дисплея
• Индикация за резултата от измерените  
  стойности на кръвното налягане според  
  класификацията на СЗО
• Прехвърляне на измерените стойности в  
  специализиран софтуер Veroval® medi.connect
• С включен USB кабел
• 5 години гаранция

Апарати за кръвно налягане Каталожен номер

Каталожен номер

925 304
925 324

925 535
925 391

Веровал ръка
Веровал китка

Маншон за апарат Веровал - универсален (22-42 см)
Адаптор за апарат Веровал

Аксесоари към апарати за кръвно налягане

Напълно автоматичен апарат за китка базиран на 
осцилометричния метод за измерване на кръвно 
налягане. Veroval e клинично валидиран за точно 
измерване на кръвно налягане и пулс, разпознава
и показва нарушения в сърдечния ритъм (аритмии).
Апаратът разполага с:
• Функция „Памет“ с възможност за съхранение на
  2х100 измервания със сутрешни и вечерни данни
  и осреднени стойности
• С удобен маншон с обиколка на китката 12,5-21 см
• Контрол за правилно поставяне на маншона —
  с индикация на дисплея
• Индикация за резултата от измерените стойности  
  на кръвното налягане според класификацията
  на СЗО
• Прехвърляне на измерените стойности в  
  специализиран софтуер Veroval® medi.connect
• С включен USB кабел
• 5 години гаранция

Veroval / Веровал апарат за китка
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Veroval compact / Веровал компакт ръка

Апарати за кръвно налягане Каталожен номер
925 424
925 443

Веровал компакт ръка с универсален маншон (22-42 см)
Веровал компакт китка с универсален маншон (12,5-21 см)

www.veroval.bg

С компактни размери и лесен за използване. 
Апаратът разполага с:
• Функция "Памет" с възможност за съхранение 
  на 2х100 измервания
• Индикатор за наличие на неравномерен 
  сърдечен ритъм (аритмия)
• Удобен универсален маншон 22-42 см
• Контрол за правилно поставяне на маншона
• Индикация за резултата от измерените 
  стойности на кръвното налягане според 
  класификацията на СЗО
• 3 години гаранция

Veroval compact / Веровал компакт китка
С компактни размери и лесен за 
използване. 
Апаратът разполага с:
• Функция "Памет" с възможност за   
  съхранение на 2х100 измервания
• Индикатор за наличие на неравномерен 
  сърдечен ритъм (аритмия)
• Удобен маншон с обиколка на китката 
  12,5-21 см
• Индикация за резултата от измерените  
  стойности на кръвното налягане според 
  класификацията на СЗО
• 3 години гаранция
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Нестерилни ръкавици

Peha-soft nitrile / Пеха-софт нитрил

• Термо гел-компрес за загряване или охлаждане за многократна 
  употреба
• Изработен от 100% натурални материали, без съдържание на 
  химически вещества
• Прилага се на различни части от тялото (лакът, рамо, коляно, 
  гръб, корем)
• При студена терапия се използва за облекчаване на болка 
  (главоболие, зъбобол, ухапване от насекоми, възпаления, 
  слънчеви изгаряния и др.) и за намаляване на отоци
• При топла терапия стимулира кръвообращението, намалява 
  напрежението, помага при ревматични и мускулни болки
  и болки в гърба
• Подходящ за поставяне в микровълнова фурна и фризер

DermaPlast Hot/Cold / Дермапласт Хот/Колд

Наименование Каталожен номер Опаковка

Дермапласт Хот/Колд
522 323

522 022

12 x 29 см / 1 бр.

13 х 14 см / 1 бр.

Eднократни нестерилни ръкавици, изработени от синтетичен нитрил, без съдържание на латекс и пудра.
• Текстурирани върхове на пръстите за отлична сензитивност и захват
• Високоеластични и устойчиви на късане

Приложение: Подходящи за хора с алергии към латекса;
В лаборатории при работа с химикали и дезинфектанти;
В хранителната промишленост.

Наименование Размер

Пеха-софт нитрил
сини

Пеха-софт нитрил
сини

Пеха-софт нитрил
бели

Каталожен номер
942 189
942 190
942 191
942 192
942 193
942 220
942 221
942 222
942 216
942 217
942 218

XS
S
M
L

XL
S
M
L
S
M
L

Опаковка
100 бр.
100 бр.
100 бр.
100 бр.
90 бр.
10 бр.
10 бр.
10 бр.

100 бр.
100 бр.
100 бр.

Peha-soft latex / Пеха-софт латекс
Еднократни нестерилни ръкавици, изработени от тънък и изключително мек латекс. Без съдържание на пудра
• Текстурирани върхове на пръстите за отлична сензитивност и захват
• Високо еластични и устойчиви на късане
• Могат да се използват в лаборатории при
  работа с химикали и дезинфектанти; в хранителната промишленост. 

Наименование Размер

Пеха-софт латекс 

Каталожен номер
942 160
942 161
942 162

S
M
L

Опаковка
100 бр.
100 бр.
100 бр.
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Bel Baby / Бел Бейби физиологичен разтвор

Стерилен физиологичен разтвор, ампули от 5 мл
• Подходящ за почистване на леки наранявания, нос и очи 
• Може да се използва със стерилни превръзки
• Подходящ за бебета и малки деца
• Подходящ за инхалации 

Bel Baby / Бел Бейби подплънки за кърмачки

• С анатомична форма
• С абсорбираща целулозна сърцевина
• С адхезивни ленти за прикрепяне към бельото

Наименование Каталожен номер Опаковка

Бел Бейби физиологичен разтвор

Бел Бейби подплънки за кърмачки

182 505

491 191

30 ампули

30 бр.

Бел Бейби мокри кърпи 916 292 60 бр.

Bel Baby / Бел Бейби мокри кърпи

Бебешки мокри кърпички за свръхчувствителна  
кожа
• Не съдържат аромати, алкохол, минерално масло 
  или силикони
• Притежават изключително добри попивни 
  свойства и съвместимост с кожата
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Bel / Бел
Клечки за уши в хартиена 
опаковка (ЕКО)
• С микрофибър и хартиена  
  дръжка
• 100% памук
• Дерматологично тествани
• Вариант с ограничител - 
  подходящ за бебета и малки 
  деца (Бел Бейби)

Foliodress / Фолиодрес
Нестерилни хирургични маски от хипоалергичен 
нетъкан материал, без съдържание на латекс.
Интегриран бактериален филтър с висока 
ефективност. Носен фиксатор.

Хартманн памук
Медицински памук - служи 
като попиващ и уплътняващ 
продукт в медицината и 
хигиената.

Меки тампони за почистване 
на грим – комбинация от 
памук и микрофибри.

Бел козметични тампони

Наименование Каталожен номер Опаковка

Хартманн памук

110 122 50 гр

Бел Козметични тампони

110 123

110 128

918 515

918 514

100 гр

200 гр

35 бр.

70 бр.

Фолиодрес маска / 175x100 мм 600 000 22 50 бр.

Наименование Каталожен номер Опаковка

Бел клечки за уши 187 621 200 бр.

Бел Бейби клечки за уши с ограничител 187 281 56 бр.

Бел клечки за уши 300 бр.187 325



ТП Хартманн - Рико
1113 София, кв. Изток

ул. Майор Юрий Гагарин 25А
тел.: 02 / 964 18 20

www.hartmann.bg
www.veroval.bg
www.ranite.bg И

зд
. 0

4
/2

0
2

1


	preview_Hartmann_1st cover_2021
	preview_02_Hartmann_catalog_2021
	preview_03_Hartmann_catalog_2021
	preview_04_Hartmann_catalog_2021
	preview_05_Hartmann_catalog_2021
	preview_06_Hartmann_catalog_2021
	preview_07_Hartmann_catalog_2021
	preview_08_Hartmann_catalog_2021
	preview_09_Hartmann_catalog_2021
	preview_10_Hartmann_catalog_2021
	preview_11_Hartmann_catalog_2021
	preview_12_Hartmann_catalog_2021
	preview_13_Hartmann_catalog_2021
	preview_14_Hartmann_catalog_2021
	preview_15_Hartmann_catalog_2021
	preview_16_Hartmann_catalog_2021
	preview_17_Hartmann_catalog_2021
	preview_18_Hartmann_catalog_2021
	preview_19_Hartmann_catalog_2021
	preview_20_Hartmann_catalog_2021
	preview_21_Hartmann_catalog_2021
	preview_22_Hartmann_catalog_2021
	preview_23_Hartmann_catalog_2021
	preview_24_back_Hartmann_catalog_2021

