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- Méretre szabott papírlepedő - Papírlepedő tekercs -
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Méretre szabott papírlepedő
Két rétegű papírlepedő, fehér színben. Az egyik réteg cellulóz, másik réteg nylonfilm. A nylon-nak köszönhetően teljes
mértékben vízhatlan, így nem ázik át. A cellulóz réteg magába szívja a nedvességet, ezáltal a kezelt páciens alatt nem
gyűlik össze. A kettős rétegnek köszönhetően strapabíró, erős kivitel. Ajánljuk masszázságyakra kezelőpamlagokra,
sürgősségi kezelő agyakra, mentőjárművekbe. 25 darabonként nylon csomagolásba csomagolva.
Egyszerhasználatos, nem mosható!

9.0.668.140

Kiszerelés
(db/karton)
100

80x175 cm

9.0.668.175

100

80x210 cm

9.0.668.210

100

Méret

Kód

80x140 cm

Nettó ár
(Ft/db)

● ● ●
Méretre szabott papírlepedő megerősítéssel
A fenti kivitelnél erősebb termék. A lepedőbe 10 textilszálat szőnek, ami növeli strapabíróságát. Felhasználható akár
iszappakoláshoz is.
25 darabonként nylon csomagolásba csomagolva.
Méret

Kód

Nettó ár
(Ft/db)

80x140 cm

9.0.666.140

Kiszerelés
(db/karton)
100

80x175 cm
80x210 cm

9.0.666.175
9.0.666.210

100
100

● ● ●
Papírlepedő tekercs (orvosi papírlepedő)
Két rétegű papírlepedő tekercs hófehér színben. 30 cm-enként perforálva. Perforáció mentén könnyen téphető, maga a
lepedő strapabíró kivitel. Nem foszlik, nem mállik. Ajánljuk orvosi kezelőágyakra, vizsgálóasztalokra. (50g/m2)
50 méteres kivitelben forgalmazzuk.
Szélesség
(cm)
40

9.18.650.539

Kiszerelés
(db/karton)
10

50

9.18.650.549

10

60

9.18.650.559

10

Kód

Nettó ár
(Ft/db)

● ● ●
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- Réteges cellulóz lepedő - Vészhelyzet takaró -
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Réteges cellulóz lepedő
Cellulóz lapokból rétegzett lepedő inkontinenciában szenvedőknek, vagy nagy váladékozó sebbel élőknek. Jó nedvszívó
képességű, de a nedvességet nem ereszti át, mivel az alsó rétege gumi szerű anyag. A gumi réteg a lepedő szélére is fel van
hajtva néhány cm. szélességben, hogy a nedvesség a széleken se tudjon távozni. Egyszerhasználatos.
- Cellulóz lepedő (40x60 cm)

9.10.008.004

Kiszerelés
(db/karton)
300

6

9.10.008.006

300

8

9.10.008.008

300

12

9.10.008.012

300

20

9.10.008.020
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Rétegszám

Kód

4

- Cellulóz lepedő (60x60 cm)
Méret
Kód
(cm)
6
9.10.008.106
10
9.10.008.110
- Cellulóz lepedő (60x90 cm)
Méret
Kód
(cm)
6
9.10.008.206

Nettó ár
(Ft/db)

Nettó ár
(Ft/db)

Kiszerelés
(db/karton)
200
200

Nettó ár
(Ft/db)

Kiszerelés
(db/karton)
100

10

9.10.008.210

100

12

9.10.008.212

100

20

9.10.008.220

50

● ● ●
Vészhelyzet takaró
Vékony fóliából készült takaró. Egyik oldala ezüst, a másik arany. Az arany réteg megvéd a kihűléstől, így baleset esetén
megvédi a sérültet a shock-tól. Az ezüst réteg visszaveri a hőt, így égett sérültek esetén is használható. Ajánljuk mentők,
tűzoltók kellékei közé, de felhasználható kis tömege és sokrétűsége miatt, sátorozáshoz, kirándulásokhoz is. Külön nylon
csomagolásba forgalmazzuk.
Méret
(cm)
240x160

Kód
11.3.901.624

Nettó ár
(Ft/db)

Kiszerelés
(db/karton)
200

● ● ●
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- Matracvédő huzatok -

Fax: 06 52 241-240

Web: http://www.kotszerbolt.hu
Mail: komedic@digikabel.hu

Matracvédő huzat CPE anyagból
Kék színű CPE (polietilén) anyagú matracvédő huzat, melyet ajánlunk betegágyakra. Teljes mértékben vízhatlan, de
engedi lélegezni a bőrt. Szélei gumírozottak, így nem engedi elmozdulni a matracról. Nem mosható, betegenként cserélni
szükséges. Vastagsága 40 mikron, jó strapabíró képességű. 10 darabonként nylon fóliába csomagolva. A matracra való
felhelyezése könnyen gyorsan megoldható. Ajánljuk idősotthonokba, intenzív terápiás kórházakba, ahol a higiénia
legfontosabb.
Méret
(cm)
90x210

Kód

Nettó ár
(Ft/db)

M 5242

Kiszerelés
(db/karton)
100

● ● ●
Matracvédő huzat PP anyagból
Fehér színű PP (polipropilén) anyagú matracvédő huzat, melyet ajánlunk betegágyakra. Vízlepergető hatású (nem teljes
mértékben vízhatlan), de kis mennyiségű folyadékot nem ereszt át. Kényelmesebb fekvést biztosít a fenti CPE anyagú
matracvédőnél, mivel ez nem nylon szerű anyag. Szélei gumírozottak, így nem csúszik le a matracról (az anyag is jó
tapadó képességű). 30 fokon mosható. Ajánljuk betegosztályokra, idősotthonokba, ahol a higiénia mellett a kényelem is
fontos.
Méret
(cm)
90x200

Kód

Nettó ár
(Ft/db)

M 5235

Kiszerelés
(db/karton)
100

● ● ●
Matracvédő huzat MICROFRESH
Fehér színű mikroporózus anyagból készült matracvédő huzat, melyet ajánlunk különféle ágymatracok védelmére.
Vízlepergető hatású (nem teljes mértékben vízhatlan), de kis mennyiségű folyadékot nem ereszt át. Kényelmes fekvést
biztosít a bőrt tökéletesen engedi szellőzni, lélegezni. Ajánljuk VIP betegosztályokra, idősotthonokba, hotelekbe ahol a
higiénia mellett a kényelem is fontos. 45 fokon mosható. Puha, kényelmes anyag.
Méret
(cm)
90x200

Kód
M 52355

Nettó ár
(Ft/db)

Kiszerelés
(db/karton)
100

● ● ●
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- Párnahuzat (egyszerhasználatos) - Lepedő égett betegeknek -

Fax: 06 52 241-240

Web: http://www.kotszerbolt.hu
Mail: komedic@digikabel.hu

Párnahuzat (egyszerhasználatos)
Fehér színű, nemszőtt anyagból készült párnahuzat. Ajánljuk fertőző osztályokra és ahol fontos a maximális higiénia.
Mosható 30 fokon, de fertőző betegek esetén egyszerhasználatos (használat után eldobandó).
Egészségügy mellett használható repülőkön, hajókon, közösségi szállókon, stb.
Méret
(cm)
50x40

Kód

Nettó ár
(Ft/db)

M 5252

Kiszerelés
(db/karton)
100

● ● ●

Lepedő égett, vagy sebesült betegeknek
Steril lepedő súlyosan megégett, vagy nagy sebfelülettel rendelkező betegeknek. Egyik oldala ezüst borítású ami hűti az
égett beteget, így fájdalomcsillapító hatású. Másik oldala vastag antidecubitus hatású nagy nedvszívó tulajdonságú anyag.
Az ezüst rétegben lévő kapilláris csövecskék a váladékot a cellulóz rétegbe vezetik. A lepedő nem ragad az égett sebbe.
Steril, külön csomagolt kivitel. Egyszerhasználatos.
Méret
(cm)
80x250

Kód
1.108.772.580

Nettó ár
(Ft/db)

Kiszerelés
(db/karton)
12

● ● ●
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