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Κοστούμια χειρουργείου μη αποστειρωμένα, 
από υλικό SMS χρώματος μπλε, αδιαφανές και 
μαλακό το οποίο συμπεριφέρεται σαν ύφασμα. 
Είναι αεροδιαπερατά και αδιάβροχα, μη 
ερεθιστικά, αντιαλλεργικά, χημικώς καθαρά και 
μη εύφλεκτα.  Φέρουν “v” στο λαιμό και τσέπη 
στη μπλούζα και στο παντελόνι. Η μπλούζα έχει 
κοντό μανίκι και το παντελόνι είναι με κορδόνι 
για τέλεια συγκράτηση στο σώμα. 

Διατίθενται σε ατομική ασφαλή συσκευασία σετ 
στην οποία αναγράφεται το μέγεθος.
Διατίθενται στα μεγέθη: small, medium, large, 
extra large.
50 τμχ το κουτί/μέγεθος

Από υλικό αντιαλλεργικό non woven για 
αποφυγή αλλεργιών. Το υλικό δεν είναι 
εύφλεκτο, έχει καλή εφαρμογή και είναι υψηλού 
βαθμού αντοχής. Είναι αεροδιαπερατές για τον 
αερισμό της κεφαλής, χωρίς ρινίσματα 
υαλοβάμβακα και διατίθενται σε πρακτική και 
ασφαλή συσκευασία. Πληρούν τις διεθνείς 
προδιαγραφές ΕE.

 Από υλικό span-bonded, σε πράσινο χρώμα.

Υγ
ει
ον
ομ
ικ
ό 
Υλ
ικ
ό

20
20
Κοστούμια Χειρουργείου 
(Μπλούζα + παντελόνι)

€ 2,60
Σκουφιές με λάστιχο 

περιμετρικά

€ 2,40

αδιάβροχη εσωτερική διπλή ενίσχυση pe-non woven σε 
όλη την επιφάνεια της μπροστινής πλευράς

αδιάβροχη εσωτερική διπλή ενίσχυση στα μανίκια. 

 μη τοξικές, μη αναφλέξιμες  και αποστειρωμένες με 
οξείδιο του αιθυλενίου.

Παρέχουν πλήρη πρόσθια και οπίσθια κάλυψη – 
αναγράφουν στη συσκευασία τους όλες τις 
απαιτούμενες απ τα πρότυπα ενδείξεις.

Συμφώνως προς ELOT - EN 13795  1,2,3.

40 τμχ ανα κουτί

Μπλούζες Χειρουργείου 
Ενισχυμένες

€ 3,60



Ποδονάρια μιας χρήσης, με λαστιχάκι, από 
ανθεκτικό υλικό C.P.E., αντιολισθητικό (σαγρέ) 
(non-slip),  μπλε χρώματος.

Συσκευασία: 100 τεμ/συσκ.
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Ποδονάρια μπλε  
μιας χρήσης

€ 2,80
Ποδιές Πλαστικές
μιας χρήσης

€ 5,60

Από υλικό αντιαλλεργικό non woven για αποφυγή 
αλλεργιών. Το υλικό δεν είναι εύφλεκτο, έχει καλή 
εφαρμογή και είναι υψηλού βαθμού αντοχής. Είναι 
αεροδιαπερατές για τον αερισμό της κεφαλής, 
χωρίς ρινίσματα υαλοβάμβακα και διατίθενται σε 
πρακτική και ασφαλή συσκευασία. Πληρούν τις 
διεθνείς προδιαγραφές ΕE.

Από υλικό span-bonded, σε πράσινο χρώμα.

→Με λάστιχο πίσω (γυναικών)

Συσκευασία: 100 τμχ

€ 3,55

Ποδιές πλαστικές, μιας χρήσης, μακριές, 
λευκού χρώματος,  από υλικό PVC.Είναι 
άριστης ποιότητας ανθεκτικές.

Συσκευασία: 100 τεμ/συσκ.

Σκουφιές με 
λάστιχο πίσω



Τα εξεταστικά αποστειρωμένα γάντια VIOGLOVE:

Είναι κατασκευασμένα από 100% φυσικό LATEX

και ελεγμένα ηλεκτρονικά. Φέρουν τις

απαραίτητες πιστοποιήσεις CE.
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Γάντια 
εξεταστικά 

(αποστειρωμένα

€ 2,80

Antiseptic Gel 
500ml

€ 4,55

€ 2,58

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ
 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Το Velodes είναι αντισηπτικό σκεύασμα χεριών και 
δέρματος ευρέως φάσματος, με περιεκτικότητα σε 
αλκοόλες ≥70% (WHO Guidelines 2009). Είναι έτοιμο 
προς χρήση, ως αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών 
για υγιεινή και χειρουργική χρήση. Είναι 
βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και 
φυματιοκτόνο. Η δράση του ξεκινάει από τα 30 

Βαμβακοφόροι 
Στυλεοί

Βαμβακοφόροι  στυλεοί, αποστειρωμένοι, με 
βαμβάκι από τη μια πλευρά, μήκος 15 
εκατοστών. Διατίθενται ατομικά 
συσκευασμένοι.

Συσκευασία: 100 τεμάχια



Κατασκευάζονται σύμφωνα με την ΥΑ Α6 6404 
δις. Είναι στείρες, ελεύθερες πυρετογόνων, 
ελεύθερες από ουσίες που προκαλούν 
αιμόλυση και δεν είναι τοξικές. Δεν περιέχουν 
ουσίες που αδρανοποιούν τα μικρόβια. Το 
αμβλύ άκρο της βελόνας είναι αιχμηρό και 
ελεύθερο από προεξοχές και τυχόν άλλα 
ελαττώματα. Ο σωλήνας της βελόνας είναι 
ευθύς και σε κανονικό πάχος τοιχώματος. Η 
αποστείρωσή τους γίνεται με οξείδιο του 
αιθυλενίου κάτι που αναγράφεται και στη 
συσκευασία (υπό μορφή συμβόλων) μέθοδος 
που ισχύει και είναι κατοχυρωμένη και 
αποδεκτή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Οι βελόνες είναι ατομικά συσκευασμένες. Τα 
υλικά συσκευασίας είναι πλαστικό φιλμ και 
ιατρικό χαρτί ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποστείρωση (Συμφώνως προς το Άρθρο 6 της 
ΥΑ Α6 6404 δις). 

Στη συσκευασία  υπάρχει περιγραφή του 
είδους στα ελληνικά, αναφορά στο εύρος της 
βελόνας, η μέθοδος αποστείρωσης, 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης το 
εργοστάσιο κατασκευής κ.λπ.
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Βελόνες ενέσεων 

(μιας χρήσης)

€ 2,60

Antiseptic Gel 
500ml

€ 2,66

Είναι υδατοδιαλυτό, δεν περιέχει λίπη ή 
έλαια, δεν ερεθίζει το δέρμα και δεν 
προκαλεί αλλεργίες. Δεν διαβρώνει ούτε 
καταστρέφει την κεφαλή των υπερήχων, 
διευκολύνει τη μετάδοση των υπερήχων 
στους ιστούς και είναι ελεύθερο αλάτων 
αλκοόλης και φορμαλδεΰδης.

Άχρωμο, άοσμο και μη τοξικό.

100 τμχ/ μέγεθος

250ml

5L € 15,90



Είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικής 
ποιότητας γυαλί.

• Διαθέτουν λευκό περιθώριο και 
κοίλα άκρα

• Οι διαστάσεις είναι 26 Χ 76 Χ 1 mm, 
είναι πλυμένες. Διαθέτουν θέση 
αναγραφής στοιχείων από τη μια 
πλευρά.

• Εξασφαλίζουν την ηλεκτροστατική 
έλξη και καθήλωση των 
κυτταρολογικών δειγμάτων

• Ενισχύουν την επικόλληση των 
δειγμάτων σε ανοσοϊστοχημικές και 
ανοσοστοκυτταρικές τεχνικές με 
θερμή επεξεργασία για αποκάλυψη 
επιτόπτων και σε πρωτόκολλα in situ 
υβριδισμού.

• Ελαχιστοποιούν τη χρώση 
υποστρώματος στην Η&Ε.

• Διαθέτουν σήμανση CE και 
πιστοποίηση IVD.

•  συσκευασία: 100 τεμ. /
κουτάκι,  1000 / κιβώτιο
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Αντικειμενοφόρες 
πλάκες Super Frost, 

θετικά φορτισμένες 

€ 25,00

€ 2,92

Aντικειμενοφόρες πλάκες με εσμυρισμένα 
άκρα 20 mm. Στην εσμυρισμένη επιφάνεια 
των δύο άκρων μπορεί να αναγραφεί 
οτιδήποτε με μολύβι, μαρκαδόρο ή στυλό 
διαρκείας.

Το υψηλό επίπεδο ποιότητας, το καθαρό 
σχήμα γυαλιού, η καθαρότητα όγκου και η 
καθαρή και γυαλισμένη επιφάνεια, που 
είναι ασφαλώς το ζητούμενο στην 
παραγωγή αντικειμενοφόρων πλακών, 
εγγυώνται σωστή δειγματοληψία.

Το επίπεδο όγκου των γυαλιών είναι 1 mm.

Συσκευασία:2.500 τεμαχίων (50κουτακια 
των 50τεμ.)

Αντικειμενοφόρες 
πλάκες με 
περιθώριο


