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Alginát kötszer (NOBA – ALGIN)
Természetes algarostból készült kötszer. Kiválóan alkalmas fekélyes, váladékos sebek kezelésére. Mivel nagy nedvszívó
képességű, nagy mennyiségű váladékot képes megkötni és raktározni. Sebtől függően több napon keresztül is a seben
maradhat. Nem ragad a sebbe, könnyen eltávolítható. Megakadályozza a sebek elfertőződését.
Méret
(cm)
5x5

1.78.795.105

Kiszerelés
(db/doboz)
10

10x10

1.78.795.110

10

10x20

1.78.795.112

10

Kód

Nettó ár
(Ft/doboz)

● ● ●
Hidrogél kötszer (NOBAGEL)
Jó nedvszívó képességű kötszer. A seb környezetét a gélnek köszönhetően állandóan enyhén nedvesen tartja, így
megakadályozva a seb kiszáradását. Az elüszkösödött szövetrészek a kötszerben felszívódnak és azzal eltávolítható. A gél
hűtése révén fájdalomcsillapító hatású. Gyorsítja a granulációs fázis kialakulását. Felhasználható fekélyes sebeknél és
másodfokú égések esetén.
Méret
(cm)
6,5x5

1.79.775.065

Kiszerelés
(db/doboz)
20

10x10
15x15

1.79.775.110
1.79.775.115

20
20

10x20

1.79.775.120

20

Kód

Nettó ár
(Ft/doboz)

● ● ●
Hidrokolloidos kötszer (NOBACOLLOID)
A nedves sebkezelés legkiválóbb terméke. A kötszer jó nedvszívó képességű, de nem engedi kiszáradni a sebet. Felszívja a
sebváladékot és a baktériumokat tisztán tartva a sebet. Nagyban meggyorsítja a sebgyógyulást. Akár 7 napig is a seben
tartható. Alkalmazható krónikus sebek, vagy más felületes horzsolás, első vagy másod fokú égések, valamint felfekvések
gyógyítására.
Méret
(cm)
10x10

1.80.790.110

Kiszerelés
(db/doboz)
5

15x15

1.80.790.115

5

20x20

1.80.790.120

5

Kód

Nettó ár
(Ft/doboz)

● ● ●
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Kollagénes kötszer (NOBAKOLL)
Orvosilag ellenőrzött sertésbőrből származó kollagént tartalmaz. Ezáltal a szervezet saját kollagén termelését serkenti,
ami gyorsítja a sebgyógyulást. Nagy mennyiségű nedvességet képes felszívni, de nem engedi a seb kiszáradását. A kötszer
anyaga speciális porózus szerkezetű (így képes magába zárni a nagy mennyiségű folyadékot).
Méret
(cm)
5x5

1.82.781.055

Kiszerelés
(db/doboz)
10

5x10
10x10

1.82.781.105
1.82.781.110

10
5

Kód

Nettó ár
(Ft/doboz)

● ● ●
Aktív szenes kötszer (NOBACARBON)
Steril aktív szénnel átitatott kötszer. Az aktív szén megköti a fertőzést okozó baktériumokat és a nedvességet magába
szívja. Alkalmas fertőzött, bűzös krónikus sebek kezelésére. Megfelelő ideig alkalmazva kitisztítja a fertőzött sebeket is.
Az ezüst ionokat is tartalmazó szenes kötszer a különösen fertőzött sebek kezelésére alkalmas.
Méret
(cm)
7,5x7,5

1.83.759.107

Kiszerelés
(db/doboz)
20

10x10
10x20

1.83.759.111
1.83.759.112

20
20

Kód

- Aktív szenes kötszer ezüsttel
Méret
Kód
(cm)
7,5x7,5
1.83.758.107

Nettó ár
(Ft/doboz)

Nettó ár
(Ft/doboz)

Kiszerelés
(db/doboz)
20

10x10

1.83.758.111

20

10x20

1.83.758.112

20

● ● ●
Cinkpasztás kötszer (NOBAVARO)
Enyhén elasztikus kötszer természetes szálakból, cinkpasztával átitatva. Ajánljuk trombózis esetén, értágulatokra,
sportsérülésekre, törések után. Közvetlen nyílt sebkezelésre nem alkalmas.
A kötszer szélessége: 10 cm
Hossz
(m)
5

1.29.517.205

Kiszerelés
(db/doboz)
1

7

1.29.517.207

1

10

1.29.517.210

1

Kód

Nettó ár
(Ft/db)

● ● ●
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Vazelines kötszer (NOBACUTIS)
Speciális vazelinnel impregnált kötszer. Jó nedszívó képességű, így magába gyűjti a sebváladékot, ami a fertőzések,
baktériumok melegágya. A kötszer a sebbe tapad (de nem ragad bele) így megakadályozva a fertőzések bekerülését.
Enyhe fájdalomcsillapító hatású.
Méret
(cm)
5x5

1.96.780.105

Kiszerelés
(db/doboz)
50

7x7
10x10

1.96.780.107
1.96.780.111

50
50

10x20

1.96.780.112

50

20x20

1.96.780.122

50

Kód

Nettó ár
(Ft/doboz)

● ● ●
Jódos kötszer (JODOTAMP)
Steril kötszer, enyhén jóddal átitatva. Alkalmas ezáltal sebek fertőtlenítésére, felülfertőzések megakadályozására. Kisebb
horzsolt sebek kezelésére alkalmas. Mély vérző sebek kezelésére nem alkalmas.
A kötszer 50 mg/g jodoform-al van átitatva.
Hossza: 5 méter
Méret
(cm)
1

1.77.632.401

Kiszerelés
(db/doboz)
1

2
3

1.77.632.402
1.77.632.403

1
1

5

1.77.632.405

1

8

1.77.632.408

1

Kód

Nettó ár
(Ft/db)

● ● ●
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