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Σκελετός αλουμινίου με πλαστικό κάθισμα. Δυνατότητα 
περιστροφής για ευκολότερη μεταφορά μέσα στη μπανιέρα. 
Κατάλληλη για πλάτος μπανιέρας από 55 cm.  
Διαστάσεις καθίσματος: 44 (Π) Χ 40 (Β) cm. 

Μεταλλικός σκελετός με πλαστικό κάθισμα και πλάτη.
Τοποθετείται στα τοιχώματα της μπανιέρας 
και διαθέτει πλάτη για μεγαλύτερη ασφάλεια. 
Κατάλληλη για μπανιέρα πλάτους 55-70 cm.
Διαστάσεις καθίσματος: 38 (Π) Χ 27 (Β) cm. 

Καρέκλα μπάνιου

Κάθισμα μεταφοράς στη μπανιέρα

Σκελετός αλουμινίου με πλαστικό κάθισμα και
αντιολισθητικά υποπόδια. Δυνατότητα ρύθμισης
ύψους του καθίσματος από 47-58 cm. 
Ειδικά σχεδιασμένο για την εύκολη και ασφαλή  
μεταφορά από και προς τη μπανιέρα.
Διαστάσεις καθίσματος: 70 (Π) Χ 40 (Β) cm. 

Κάθισμα και λαβή από πλαστικό. Τοποθετείται στα 
τοιχώματα της μπανιέρας και ρυθμίζεται ανάλογα με το 
πλάτος της. Κατάλληλη για μπανιέρα πλάτους 40-65 cm.
Διαστάσεις: 69 (Π) Χ 32 (B) cm. 

Σανίδα μπάνιου

Περιστρεφόμενη καρέκλα μπάνιουAC 380

AC 386

AC 383

AC 384
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Bοηθήματα μπάνιου



Σκελετός αλουμινίου, πλαστικό κάθισμα με λαβές  και
αντιολισθητικά υποπόδια. Ρύθμιση ύψους καθίσματος 
από 36-52 cm. Διαστάσεις καθίσματος: 51 (Π) Χ 30 (Β) cm. 

Σκελετός αλουμινίου, πλαστικό κάθισμα με λαβές, πλάτη
και αντιολισθητικά υποπόδια. Ρύθμιση ύψους καθίσματος
από 36-52 cm. Διαστάσεις καθίσματος: 51 (Π) Χ 30 (Β) cm. 

Κάθισμα μπάνιου

Κάθισμα μπάνιου επιτοίχιο πτυσσόμενο

Λαβή τοίχου ασφαλείας

Κάθισμα μπάνιου με πλάτη

Λαβή μπάνιου ασφαλείας
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AC 381 AC 382

AC 385
Σκελετός αλουμινίου, πλαστικό κάθισμα και αντιολισθητικά
υποπόδια. Ρύθμιση ύψους καθίσματος από 32-50 cm.
Ιδιαίτερα μικρό και πρακτικό. 
Διαστάσεις βάσης: 36 (Π) Χ 36 (Β) cm.
Διάμετρος καθίσματος: 32 cm. 

Κάθισμα μπάνιου στρογγυλόAC 378

AC 379

AC 390
Λαβή τοίχου με βεντούζες

Μεταλλικός σκελετός, πλαστικό κάθισμα και μεταλλικά
πόδια με αντιολισθητικά υποπόδια. Προσαρμόζεται στον
τοίχο και πτύσσεται όταν δεν χρησιμοποιείται. 
Ρύθμιση ύψους καθίσματος από 39-51 cm.
Διατίθεται και χωρίς πόδια AC 385Β.
Διαστάσεις καθίσματος: 48 (Π) Χ 28 (Β) cm. 

Λαβή τοίχου ασφαλείας από πλαστικό. 
Τοποθετείται στον τοίχο με βίδες 
και ούπα (Περιλαμβάνονται). 
AC 387 Μήκος  30 cm.
AC 388 Μήκος  45 cm.
AC 388Β Μήκος  60 cm.
AC 389 Μήκος  80 cm.

Τοποθετείται σε τοίχωμα 
μπανιέρας πάχους από 7-14 cm. 
Ρύθμιση ύψους από 37-46 cm.

Λαβή τοίχου από ανθεκτικό υλικό ABS
και ισχυρές βεντούζες. Διαθέτει διακό-
πτη με ένδειξη ασφαλούς τοποθέτησης.
Μήκος λαβής  30,5 cm. 
Δεν απαιτούνται ούπα και βίδες. 
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Ανυψωτικά τουαλέτας με εμπρόσθιο σφιγκτήρα

Εφαρμόζουν σε λεκάνες διαστάσεων
20 Χ 23 cm και σταθεροποιούνται 
ρυθμίζοντας τον σφιγκτήρα (βίδα).

Στερεώνεται απόλυτα στην τουαλέτα 
με τον εμπρόσθιο σφιγκτήρα. 
Με αφαιρούμενους βραχίονες.
Διαστάσεις καθίσματος: 
45 (Π) Χ 41 (Β) Χ 12,5 (Υ) cm.

AC 531Α

Ανυψωτικό τουαλέτας 
με πλαϊνούς σφιγκτήρες

AC 532 Ύψος καθίσματος 10 cm.
AC 532B Ύψος καθίσματος 15 cm.

Μαξιλάρι ανυψωτικό 
τουαλέτας

Λαβή τοίχου ανακλινόμενηAC 377

Διαστάσεις καθίσματος: 
42 (Π) Χ 41 (Β) Χ 12,5 (Υ) cm. 

AC 533

Βοηθητική λαβή για ασφαλή στήριξη ατόμων με προβλήματα κινητικότητας.
Τοποθετείται στον τοίχο με βίδες και ούπα (δεν περιλαμβάνονται).
Αναδιπλώνεται και ασφαλίζει σε όρθια θέση όταν δεν χρησιμοποιείται. 
Με ειδική θέση για το χαρτί υγείας (προαιρετικά).
Μήκος: 72 cm.

Κατασκευασμένο από ανθεκτικό
αφρολέξ και επένδυση από 
συνθετικό κάλυμμα. Εφαρμόζει
στο καπάκι της τουαλέτας  
με αυτοκόλλητους ιμάντες.
Ιδιαίτερα αναπαυτικό. 

AC 535 Ύψος   5 cm.  
AC 535Β Ύψος 10 cm.

115

AC 531A AC 533

Με βραχίονες

Χωρίς βραχίονες
115

115

115

Εφαρμόζει σε λεκάνες 
διαστάσεων 22 Χ 31 cm και
σταθεροποιείται ρυθμίζοντας
τους πλαϊνούς σφιγκτήρες.  
Διαστάσεις καθίσματος: 

35 (Π) Χ 40 (Β) 

Bοηθήματα τουαλέτας
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Κάθισμα τουαλέτας ανυψωτικό 
με επένδυση αφρολέξ

Κάθισμα τουαλέτας με μεταλλικό σκελετό, πλαστικό δοχείο
και αναπαυτικό κάθισμα με επένδυση από αφρολέξ.
Δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 47-57 cm. 
Διαστάσεις καθίσματος: 43 (Π) Χ 45 (Β) cm.

AC 520

Κάθισμα τουαλέτας τροχήλατο

Μεταλλικός σκελετός με πλαστικό δοχείο, κουλούρα 
και καπάκι. Τροχήλατο με φρένα στις πίσω ρόδες.
Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.  
Με δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 45-56 cm. 
Διαστάσεις καθίσματος: 46 (Π) Χ 44 (Β) cm.

AC 522W Κάθισμα τουαλέτας αλουμινίου

Σκελετός αλουμινίου με πλαστικό δοχείο, κουλούρα και
καπάκι. Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
Κατάλληλο για χρήση ως αυτόνομη τουαλέτα αλλά και
για μπάνιο σε περιπτώσεις ατόμων με μεγάλες δυσκολίες 
μετακίνησης. Διαθέτει φαρδύ κάθισμα και έχει δυνατότητα
ρύθμισης ύψους από 45-56 cm. 
Διαστάσεις καθίσματος: 50 (Π) Χ 44 (Β) cm.

AC 541

Κάθισμα τουαλέτας πτυσσόμενο

Μεταλλικός σκελετός με πλαστικό δοχείο, κουλούρα και
καπάκι. Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
Κατάλληλο για χρήση ως αυτόνομη  τουαλέτα σε περιπτώσεις
ατόμων με μεγάλη δυσκολία μετακίνησης. Χρησιμοποιείται
επίσης και πάνω από την τουαλέτα ως υπερυψωμένη θέση.
Με δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 42-57 cm. 
Διαστάσεις καθίσματος: 45 (Π) Χ 32 (Β) cm.

AC 525
115
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Καθίσματα τουαλέτας
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Αμαξίδιο τουαλέτας-μπάνιου

Αμαξίδιο με μεταλλικό σκελετό, ανυψούμενους βραχίονες, 
αποσπώμενα υποπόδια και φρένα στους πίσω τροχούς. Διαθέτει
μαλακό κάθισμα επενδυμένο με αφρολέξ που αφαιρείται εύκολα 
για χρήση μπάνιου και δοχείο τουαλέτας. Συστήνεται για χρήση 
σε εσωτερικό χώρο.

AC 32

Αμαξίδιο τουαλέτας-μπάνιουAC 33
Αμαξίδιο με μεταλλικό σκελετό, ανυψούμενους βραχίονες, αποσπώμενα 
υποπόδια και φρένα στους πίσω τροχούς. Διαθέτει μαλακό κάθισμα 
επενδυμένο με αφρολέξ και εμπρόσθιο άνοιγμα για μεγαλύτερη ευκολία 
κατά τη χρήση της τουαλέτας. Συστήνεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

100

100
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Αμαξίδια τουαλέτας - μπάνιου
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Αδιάβροχα επιδέσμων - ναρθηκών

Αδιάβροχο κάλυμμα για χρήση κατά τη διάρκεια του μπάνιου
σε άτομα με νάρθηκα ή επίδεσμο στα άκρα. Κατασκευασμένο
από βινύλιο, εύκολο στην τοποθέτηση και αφαίρεση του. 
Με εσωτερικό δακτύλιο, παρέχει υδατοστεγή προστασία.

AC 927 Για το χέρι
AC 928 Για τον βραχίονα
AC 929 Για το πόδι

Λεκάνη λουσίματος

Ιδανικό βοήθημα για το λούσιμο ασθενών 
στο κρεβάτι. Το νερό διοχετεύεται με 
σωλήνα μήκους 1,60 m σε οποιοδήποτε
δοχείο. Φουσκώνει με το στόμα ή με αντλία
και κλείνει με βαλβίδα ασφαλείας. 
Ανθεκτική από PVC. 
Διαστάσεις : 60 Χ 50 Χ 20 cm. 

AC 931

Σάκος ντους

Η ροή του νερού ρυθμίζεται μέσω
σωλήνα μήκους 50 cm με ειδικό 
μηχανισμό On/Off. Χωρητικότητα 6 lt. 

AC 932

Χαλάκι μπανιέρας
Περιλαμβάνει πλαστική λαβή 
58 cm με βούρτσα, στρογγυλό
σφουγγάρι και 2 μικρά 
σφουγγαράκια για το πλύσιμο 

των δακτύλων των ποδιών.

Σετ μπάνιουAC 934

Με λαβή και καπάκι ασφαλείας. 

Χωρητικότητα 1 lt.

Με λαβή και πρακτικό σχήμα.
Ουροδοχείο ανδρικό με πώμα
AC 560 Δοχείο νυχτόςAC 559 AC 563

Με λαβή και τέλεια εφαρμογή.

Χωρητικότητα 1 lt.

Ουροδοχείο γυναικείο

Αντιολισθητικό χαλάκι 
από ανθεκτικό ελαστικό. 

AC 935 Μεγάλο  104 Χ 40 cm.
AC 935B Μικρό    54 Χ 54 cm.

Bοηθήματα προσωπικής υγιεινής
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Καλτσοφορετής

Ιδανικό βοήθημα για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.
Κατάλληλο για λεπτές κάλτσες και καλσόν. 
Διατίθεται και διπλός AC 641.

AC 640
Αναβάτης

Ιδανικό βοήθημα για άτομα που δεν
μπορούν να σκύψουν. Μήκος 60 cm.

AC 642

Σκεύη φαγητού

Ποδιά φαγητούAC 869

AC 870

AC 871

Διαθέτουν μεγάλες ανατομικές λαβές 
για να κρατιούνται σταθερά 
και να μην γλιστρούν.

AC 866 Πιρούνι
AC 867 Κουτάλι

AC 868 Μαχαίρι

Αδιάβροχη, από μαλακό πλαστικό και ειδική θήκη 
για να μαζεύονται οι τροφές. Στερεώνεται στο λαιμό 
με αυτοκόλλητους ιμάντες. Διαστάσεις: 40 Χ 60 cm. 

Θήκη ποτηριού με χερούλια
Διαθέτει άνοιγμα για να διευκολύνει όσους έχουν 
δυσκολία να μετακινούν το κεφάλι ή τον αυχένα 
προς τα πίσω.

Ποτήρι με άνοιγμα μύτης

Πλαστική θήκη για σταθερό κράτημα.

Bοηθήματα καθημερινής χρήσης
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Βοηθητικά χέρια

Προγραμματιστής 
χαπιών εβδομαδιαίος μικρός

Διαθέτει 8 ανεξάρτητα χωρίσματα 
και ενδείξεις για την κάθε ημέρα. 
Εύκολος στη μεταφορά.
Διαστάσεις: 7,6 Χ 6 Χ 2 cm. 

AC 660

Τρίφτης χαπιών

Πρακτικό για τον εύκολο 
θρυμματισμό των χαπιών.
Διαθέτει  θήκη χαπιών στο πώμα.

AC 630 Κόφτης χαπιών

Βοήθημα για να κόβετε εύκολα 
τα χάπια σας. Διαθέτει ειδική θέση 
αποθήκευσης χαπιών.

AC 631 Δοχείο οδοντοστοιχιών

Πλαστικό δοχείο οδοντοστοιχιών 
με καπάκι ασφαλείας.
Διαστάσεις: 9 Χ 7,5 Χ 6 cm. 

AC 633

Προγραμματιστής 
χαπιών εβδομαδιαίος μεγάλος

Ιδανικός για τον προγραμματισμό 
των δόσεων των χαπιών. Κάθε ημέρα
αποσπάται για ευκολότερη μεταφορά.
Διαστάσεις: 17 Χ 11 cm. 

AC 661 Προγραμματιστής 
χαπιών ημερήσιος

Για τον προγραμματισμό των 
δόσεων των χαπιών της ημέρας.
Διαστάσεις: 10 Χ 3 Χ 2 cm. 

AC 662

Χρήσιμο στην καθημερινότητά σας, 
για να πιάνετε αντικείμενα 
που βρίσκονται μακριά σας.

AC 645 Με λαβή σκανδάλη (70 cm).
AC 646 Με διπλή λαβή (80 cm).
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AC 710 Medium  60 X 30 X 8/10 cm
AC 711 Large     60 X 30 X 9/11 cm

Μαξιλάρι με κλίση

Μαξιλάρι κατασκευασμένο από αφρολέξ με συνθετικό κάλυμμα 
(poly- cotton) που αφαιρείται και πλένεται. Προσφέρει άριστη υποστήριξη
της πλάτης κατά την όρθια θέση, ανακουφίζοντας από τους πόνους 
του αυχένα και της μέσης, ενώ παράλληλα βελτιώνει την αναπνευστική 
λειτουργία. Χρησιμοποιείται επίσης για την ανύψωση των κάτω άκρων 
βοηθώντας στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, ειδικά σε κλινήρεις
ασθενείς. Διαστάσεις: 60 (Π) x 60 (Μ) x 30 (Υ) cm.

AC 714

Μαξιλάρι ανυψωτικό φουσκωτό

Από ανθεκτικό, πλαστικό υλικό. Βοηθά στην υποστήριξη του αυχένα και του κορμού κατά την ανάπαυση στο κρεβάτι.
Χρησιμοποιείται επίσης, για την ανύψωση των κάτω άκρων βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος. 
Περιλαμβάνεται η αντλία φουσκώματος.
Διαστάσεις: 62 (Π) x 70 (Μ) x 20 (Υ) cm.

AC 715

Ανατομικά μαξιλάρια, κατασκευασμένα από Visco - Elastic, ιδανικά για να σας προσφέρου έναν ευχάριστο ύπνο 
χωρίς ενοχλήσεις και πονοκεφάλους. Προσαρμόζονται στο σχήμα του αυχένα και κατανέμουν ισομερώς την πίεση 
μειώνοντας την καταπόνηση κατά τη διάρκεια του ύπνου. Διαθέτουν βαμβακερό κάλυμμα με φερμουάρ.

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ Κατανέμουν ισομερώς την πίεση

Μαξιλάρια

Μαξιλάρια ύπνου COMFORT
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Μαξιλάρι αυχένα

Βοηθά στη διατήρηση της σωστής θέσης του αυχένα και απαλλάσσει από του πόνους που οφείλονται στο αυχενικό
σύνδρομο. Χρησιμοποιείται κατά την ανάπαυση σε καθιστή θέση αλλά και στο αυτοκίνητο. 
Διαστάσεις: 28 (Π) x 35 (Μ) x 10 (Υ) cm.

AC 717

Μαξιλάρι αυχένα φουσκωτό

Κατασκευασμένο από PVC, με βελούδινο κάλυμμα φιλικό προς το χρήστη. Βοηθά στη διατήρηση της σωστής θέσης
του αυχένα και απαλλάσσει από τους πόνους που οφείλονται στο αυχενικό σύνδρομο. Φουσκώνει εύκολα με το στόμα
ή με τη χρήση αντλίας και κλείνει με πώμα  . Εύκολο στη μεταφορά και χρήση του στα ταξίδια.

AC 716

Μαξιλάρι πλάτης

Μαξιλάρι κατασκευασμένο από Visco – Elastic (Memory
Foam) επενδυμένο με βαμβακερό ύφασμα. 
Προσφέρει άριστη υποστήριξη και ανακουφίζει από την
οσφυαλγία. Σταθερή εφαρμογή με ιμάντες.
Διαστάσεις: 40 (Π) x 34 (Μ) x 11 (Υ) cm.

AC 718
Μαξιλάρι καθίσματος ανατομικό με πλάτη

Ξύλινος σκελετός με βελούδινη επένδυση και αφρό 
πολυουρεθάνης. Προσφέρει άριστη υποστήριξη 
και διασφαλίζει τη σωστή στάση του σώματος.
Αναδιπλώνεται για εύκολη μεταφορά. Ιδανικό για όλους
τους τύπους καθισμάτων (καναπές, καρέκλα γραφείου,
κάθισμα σταδίων). 

AC 719
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Μαξιλάρι PU Foam+Gel

Με πρόσθετο GEL για μεγαλύτερη 
άνεση. Διαστάσεις: 46 X 41 X 7,5 cm.

AC 720 Μαξιλάρι με τρύπα

Διαστάσεις: 46 X 41 X 7,5 cm.

AC 721 Μαξιλάρι κόκκυγα

Διαστάσεις: 46 X 41 X 7,5 cm.

AC 722

Μαξιλάρι σφήνα

Προτείνεται για την καλύτερη ρύθμιση 
της κλίσης του σώματος στο κάθισμα,
ειδικά σε πολύωρη εργασία.
Διαστάσεις: 37 X 37 X 1/7 cm.

AC 723

Μαξιλάρι με αεροκυψέλες

Μαξιλάρι με αεροκυψέλες κατά των κατακλίσεων, για ασθενείς 
υψηλής επικινδυνότητας. Με βαλβίδα φουσκώματος για τη ρύθμιση της
πίεσης του αέρα ανάλογα με το βάρος του χρήστη.
Προσαρμόζεται στα αναπηρικά αμαξίδια και καθίσματα όλων των τύπων.
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται αντλία φουσκώματος και αντιολισθητικό
προστατευτικό κάλυμμα. Διαστάσεις: 45 X 40 X 6 cm.

AC 740

Μαξιλάρι κυψελωτό

Από πολύ μαλακό αφρολέξ σε μορφή κυψελών.
Προσφέρει άνεση και ανακούφιση, ενώ παράλληλα
προλαμβάνει τη δημιουργία κατακλίσεων.
Προσαρμόζεται στα αναπηρικά αμαξίδια και καθίσματα
όλων των τύπων. Διαστάσεις: 46 X 41 X 7,5 cm.

AC 724

Μαξιλάρια αμαξιδίων

Τα μαξιλάρια COMFORT είναι κατασκευασμένα από Visco-Elastic (Memory Foam). 
Κατανέμουν τις πιέσεις που ασκούνται στο σώμα ισομερώς, προσφέρουν άριστη υποστήριξη 
και βοηθούν στη σωστή στάση του σώματος.

100



13

Μαξιλάρι δακτύλιος με τρύπα

Από φυσικό καουτσούκ, με τρύπες στο εσωτερικό για την καλή κυκλοφορία του αέρα προς αποφυγή κατακράτησης
υγρασίας. Προτείνεται για την πρόληψη δημιουργίας ελκών κατάκλισης, καθώς και την ανακούφιση του πόνου στην
περιοχή του κόκκυγα. Διάμετρος: Εξωτερική 42 cm / Εσωτερική 14 cm.

AC 744

Μαξιλάρι διαχωριστικό ποδιών

Κρατά τα πόδια ανοικτά σε απόσταση 10cm. Με ενσωματωμένο ιμάντα στερέωσης.
Διαστάσεις: 20 x 25 x 10 cm.

AC 745

Προστατευτικά αγκώνος-πτέρνας

Προστατεύουν από τη δημιουργία ελκών στις πτέρνες 
και τους αγκώνες. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με Velcro.
Διαθέσιμα ανά ζεύγος.

AC 746 Για τον αγκώνα
AC 747 Για την πτέρνα.

Κουλούρα PVCAC 748
Ιδανική για κύστη κόκκυγα. Προτείνεται επίσης
για την πρόληψη δημιουργίας ελκών κατάκλισης.
Διάμετρος: 40 / 45 cm.

Βοηθήματα κατάκλισης
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AC 504W

Ηλεκτρικές Πολύσπαστες

• Μεταλλικός σκελετός με ξύλινα πλαϊνά ασφαλείας ρυθμιζόμενα • Ηλεκτρική ανύψωση 
της πλάτης, των ποδιών και ολόκληρης της κλίνης από 40-80 cm • Αναρτήρας ανύψωσης 
• Κλείδωμα του χειριστηρίου για την αποφυγή ατυχημάτων • Εφεδρική μπαταρία για λειτουργία
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος • Πτυσσόμενη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση 
• Λειτουργία Anti-Trendelenburg (Προαιρετικά) • Δυνατότητα προέκτασης για ψηλούς ασθενείς.

Διαστάσεις κλίνης:
Eξωτερικές:  97 (Π) x 215 (Μ) cm.

Eσωτερικές: 94 (Π) x 200 (Μ) cm.

AC 505W DELUXE
Διαστάσεις κλίνης:
Eξωτερικές: 97 (Π) x 218 (Μ) cm.

Eσωτερικές: 94 (Π) x 200 (Μ) cm.

170

170

ΧΡΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΩΠΗΣ 

 

 
 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΤΕΡ

2 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΤΕΡ

2 ΕΤΗ
ΕΕΓΓΓΥ  ΥΗ  Γ Η  ΗΣ  ΣΗ  ΜΟΤΤΤΕ ΜΟ Ο ΕΕΡ

2 ΤΗ Ε Ε
MADE IN

EU

Νοσοκομειακές κλίνες
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AC 510 Γερανός ανύψωσης

Ηλεκτρικός γερανός ανύψωσης ασθενών με κινητικά προβλήματα. Με περιστρεφόμενους τροχούς, εκ των οποίων 
οι δύο με φρένα και ρυθμιζόμενη βάση από 62-100 cm. Αποσπώμενη μπαταρία και φορτιστής. 
Περιλαμβάνεται η υφασμάτινη αιώρα.

Με δυνατότητα ηλεκτρικής ανύψωσης της πλάτης και των ποδιών. Ατσάλινη κατασκευή, σομιέ με πλέγμα, 
πλαϊνά στηρίγματα στρώματος και ρόδες με φρένα. Μετώπες χρωμίου με αποσπώμενες φορμάικες.
Διαστάσεις κλίνης: 90 (Π) Χ 200 (Μ) Χ 50 (Υ) cm. 

AC 405W Νοσοκομειακή κλίνη ημι-ηλεκτρική
135

150
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Νοσοκομειακή κλίνη μονόσπαστη

AC 400 Απλή

AC 400W Με ρόδες

Νοσοκομειακή κλίνη πολύσπαστη

AC 401 Απλή

AC 401W Με ρόδες

AC 851A AC 851B AC 831

135

135

Πρόσθετος εξοπλισμός

Νοσοκομειακές κλίνες

Χειροκίνητες

Με μανιβέλα για την ανύψωση της πλάτης (μονόσπαστη) και των ποδιών (πολύσπαστη). Ατσάλινη
κατασκευή, σομιέ με πλέγμα και πλαϊνά στηρίγματα στρώματος. Μετώπες χρωμίου με αποσπώμενες
φορμάικες. Έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τροχούς, πλαϊνά κάγκελα ασφαλείας με ελατήρια,
αναρτήρα έλξης-ανύψωσης και στρώμα αφρολέξ. Διαστάσεις κλινών: 90 (Π) Χ 200 (Μ) Χ 50 (Υ) cm.

Μ
Ε Ε

ΠΙ
ΣΤΡΩΣΗ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΕΝ ΧΑΡΑΣΣΕΤΑ
Ι
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AC 100 Αερόστρωμα κυψελωτό

Κατάλληλο για κατακλίσεις μεσαίας επικινδυνότητας (MIDDLE RISK). Με ρυθμιστή πίεσης.

Τάση αντλίας 220V / 50 Hz

Παροχή αέρος αντλίας 5 l / min.

Διαστάσεις στρώματος           200Μ Χ 90Π Χ 6,5Υ   

Υλικό κατασκευής                           PVC - EN 71

Ισχύς 7 Watt

Μέγιστο βάρος ασθενούς                100 κιλά

AC 101 Αερόστρωμα σωληνωτό

Κατάλληλο για κατακλίσεις υψηλής επικινδυνότητας (HIGH RISK). Με ρυθμιστή πίεσης.

Τάση αντλίας 220V / 50 Hz

Παροχή αέρος αντλίας 5 l / min.

Διαστάσεις στρώματος           190Μ Χ 85Π Χ 11Υ   

Υλικό κατασκευής                        NYLON - PVC

Ισχύς 7 Watt

Μέγιστο βάρος ασθενούς                140 κιλά

100

140

Βοηθήματα κατάκλισης

Αεροστρώματα κατακλίσεων

Ιδανικά για να προλαμβάνουν τα έλκη κατάκλισης. Η εναλλαγή του αέρα στους αεροθαλάμους
μειώνει τη συνεχή πίεση που ασκείται στο σώμα, διευκολύνοντας την κυκλοφορία του αίματος.

 

 
 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΤΕΡ

2 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΤΕΡ
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΤΕΡ

2 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΤΕΡ

2 ΕΤΗ
ΕΓΓΓΥ  ΥΗ  Γ ΗΣ  ΗΣ  ΣΗ  ΜΟΤΤΤΕ ΜΟ Ο ΕΡ

2 ΤΤΗ Ε 
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AC 855 Λαβή κρεβατιού ρυθμιζόμενη

Ιδανική για την εύκολη μετακίνηση από και προς την κλίνη.
Αποτελείται από 2 εγκάρσιους μεταλλικούς σωλήνες 
90 cm, που τοποθετούνται μεταξύ στρώματος και βάσης 
του κρεβατιού. Η λαβή καλύπτεται με αφρολέξ 
για μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.
Διαστάσεις (εκτός στρώματος): 52 (Π) X 39-53 (Y) cm.

AC 700 Ερεισίνωτο με μαξιλάρι

Βοήθημα για τη στήριξη της πλάτης 
με προσθαφαιρούμενο μαξιλάρι αυχένα. 
Δυνατότητα κλίσης από 35-90 μοίρες.
Διαστάσεις: 56 Χ 46 cm.

AC 889 Επίστρωμα μεγάλης 
ακράτειας

Κατάλληλο για την αντιμετώπιση μεγάλης
ακράτειας. Από απορροφητικό ύφασμα 
3 στρώσεων. Πλένεται στους 90ο C.
Διαστάσεις: 90 X 75 cm.

Κάλυμμα στρώματος πλαστικό

Η οικονομική επιλογή για την προστασία
του στρώματος σε περιπτώσεις ακράτειας.
Με περιφερειακό λάστιχο.

AC 890 Μονό  100 Χ 200 cm.
AC 891 Διπλό   140 Χ 200 cm.

AC 856 Τόξο σεντονιού

Ιδανικό για κλινήρεις ασθενείς με σημεία κατάκλισης.
Τοποθετείται στο κρεβάτι για να διατηρεί τα σεντόνια και
τα βαριά σκεπάσματα υπερυψωμένα από το σώμα και τα
πόδια του ασθενούς. Ανθεκτικός σκελετός αλουμινίου.
Διαστάσεις: 48 X 38 X 38 cm.

Κάγκελα κρεβατιού

Κατάλληλα για όλους τους τύπους κρεβατιών. Οι 2 
εγκάρσιοι μεταλλικοί ράβδοι τοποθετούνται μεταξύ βάσης
κρεβατιού-στρώματος και στα άκρα τους ασφαλίζονται 
τα κάγκελα με μπουτόν. Αφαιρούνται εύκολα με το 
πάτημα του μπουτόν. Διαστάσεις: 50 X 142 cm.

AC 840 Για κρεβάτια πλάτους 67-117 cm.
AC 840B Για κρεβάτια πλάτους 117-185 cm.

Κάλυμμα στρώματος πετσετέ

Εξωτερική υφασμάτινη επιφάνεια
με αδιάβροχο πλαστικό 
στο εσωτερικό του.
Εξαιρετική προστασία.

AC 892 Μονό   100 Χ 200 cm.
AC 893 Διπλό    140 Χ 200 cm.

Βοηθήματα κλίνης
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AC 863
Τραπέζι κλίνης 
τροχήλατο διπλό

AC 861
Τραπεζοτουαλέτα

AC 851ΑΒ
Εξωτερικός αναρτήρας κρεβατιού

AC 862 Κομοδίνο κλίνης

AC 857 Ανυψωτές επίπλων
AC 865
Δίσκος φαγητού-αναλόγιο AC 570 Ανάβαθρο κλίνης

Με δύο ξύλινες επιφάνειες, 
μία σταθερή για να ακουμπάτε
αντικείμενα και μία ανακλινόμενη 
για ευκολία στο διάβασμα. 
Διαθέτει ρόδες με φρένα.

Διαθέτει ευρύχωρο 
ντουλάπι και συρτάρι. 
Με συρόμενο τραπεζάκι 
σίτισης μήκους 36 cm. 
Διαστάσεις: 45 X 40 X 80 cm.

Διαθέτει ευρύχωρο 
ντουλάπι και συρτάρι. 
Διαστάσεις: 45 X 50 X 76 cm.

Μεταλλική κατασκευή 
με αντιολισθητική πλαστική επιφάνεια. 
Διαστάσεις βάσης: 36 Χ 28 Χ 22 cm.

AC 552 Στατώ ορού

Στατώ ορού 2/4 θέσεων, με μεταλ-
λική βάση και στήλη αλουμινίου.
Ρύθμιση ύψους από 120-220 cm.

Μεταλλικός σκελετός και πλαστική
επιφάνεια. Με 3 επίπεδα ανάκλισης
για ευκολία στο διάβασμα.

Ιδανικό για την ανύψωση κρεβατιού 
ή καρέκλας με πόδια διαμέτρου 

έως 6 cm. Ύψος 15 cm.

Ιδανικός για την ανύψωση του ασθενούς
στο κρεβάτι. Τοποθετείται εξωτερικά και
προσαρμόζεται σε κάθε τύπο κρεβατιού. 

130

200

5

80

22,5

59 cm21 cm
40 cm

80-115 cm
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AC 41 Αμαξίδιο μεταφοράς Transfer

Πτυσσόμενο με μεταλλικό σκελετό, αποσπώμενα υποπόδια και φρένα
στις λαβές για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη χρήση. Εύχρηστο 
και ιδιαίτερα πρακτικό κατά τη μεταφορά και αποθήκευση. 
Ιδανικό για στενές πόρτες (Συνολικό πλάτος 56 cm). 

AC 42 Αμαξίδιο μεταφοράς

Πτυσσόμενο με μεταλλικό σκελετό, αποσπώμενα πλαϊνά και υποπόδια,
φρένα στους πίσω τροχούς και στις χειρολαβές (προαιρετικά). 
Με εμπρόσθιους συμπαγείς τροχούς PU μεγάλης αντοχής 
και οπίσθιους φουσκωτούς ή συμπαγείς.
Διατίθεται και με δοχείο τουαλέτας AC-42Δ.

Αμαξίδια μεταφοράς

56 38 97 88 39 46 100 13

63 46 89 89 40 42 100 15

Αναπηρικά αμαξίδια
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AC 43 Αμαξίδιο με δοχείο

Πτυσσόμενο με μεταλλικό σκελετό, μεγάλους τροχούς με φρένα 
και δοχείο τουαλέτας. Με αποσπώμενα πλαϊνά γραφείου 
και υποπόδια. Διατίθεται με φουσκωτούς ή συμπαγείς τροχούς.

Αμαξίδια μεταλλικά

60 41 90 106 43 43 100 18

64 44 89 102 44 42 100 19

AC 40 Αμαξίδιο Economy

Πτυσσόμενο με μεταλλικό σκελετό και μεγάλους συμπαγείς 
τροχούς με φρένα. Με σταθερά πλαϊνά και υποπόδια.

Διατίθεται με κάθισμα από δερματίνη.

Σε όλα τα αμαξίδια προσαρμόζονται ανυψούμενα υποπόδια. 
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AC 45Β Αμαξίδιο βαρέως τύπου

Αμαξίδια μεταλλικά

Πτυσσόμενο με μεταλλικό σκελετό και διπλά ψαλίδια στήριξης
για μεγαλύτερη αντοχή. Με ανυψούμενα πλαϊνά και αποσπώμενα 
υποπόδια. Διατίθεται με ανθεκτικούς φουσκωτούς τροχούς με φρένα.

Με ροδάκια μεταφοράς και αποφυγής ανατροπής. 

125

Αναπηρικά αμαξίδια

AC 45 Αμαξίδιο Standard

Πτυσσόμενο με μεταλλικό σκελετό και μεγάλους φουσκωτούς 
ή συμπαγείς τροχούς με φρένα. Με αποσπώμενα πλαϊνά 
και υποπόδια. Διατίθεται και με στενό κάθισμα 42 cm.

64 46 90 106 43 42 100 18

72 56 94 102 43 42 125 21
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AC 47 Αμαξίδιο με μερική πτώση πλάτης

Πτυσσόμενο με μεταλλικό σκελετό, ανυψούμενα πλαϊνά γραφείου 
και αποσπώμενα υποπόδια. Με αποσπώμενους (quick release) 
φουσκωτούς τροχούς με φρένα και δυνατότητα μερικής πτώσης 
της πλάτης για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

Αμαξίδια μεταλλικά

ΑΡΙΣΤΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

AC 46 Αμαξίδιο με πλαϊνά γραφείου

Πτυσσόμενο με μεταλλικό σκελετό και μεγάλους φουσκωτούς 
ή συμπαγείς τροχούς με φρένα. Με ανυψούμενα πλαϊνά 
γραφείου και αποσπώμενα υποπόδια.  

60 46 93 106 42 42 100 18

65 46 93 107 40 42 100 16

Σε όλα τα αμαξίδια προσαρμόζονται ανυψούμενα υποπόδια. 
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Αμαξίδια αλουμινίου (ελαφρού τύπου)

Αναπηρικά αμαξίδια

AC 51 Αμαξίδιο αλουμινίου

Πτυσσόμενο με σκελετό αλουμινίου, ανυψούμενα πλαϊνά και 
αποσπώμενα υποπόδια. Διατίθεται με φουσκωτούς τροχούς 
και φρένα με μηχανισμό DELUXE.

AC 52 Αμαξίδιο αλουμινίου 

Πτυσσόμενο με σκελετό αλουμινίου, ανυψούμενα πλαϊνά 
με δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος και αποσπώμενα υποπόδια. 
Διατίθεται με αποσπώμενους (quick release) φουσκωτούς 
ή συμπαγείς τροχούς με φρένα και ροδάκια μεταφοράς - 
αποφυγής ανατροπής.
Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

63 46 87 107 46 42 100 16

66 46 90 104 43 40 100 15
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Αμαξίδια αλουμινίου (ελαφρού τύπου)

AC 56 Αμαξίδιο DELUXE

Πτυσσόμενο με σκελετό αλουμινίου, ανυψούμενα πλαϊνά 
με δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος και αποσπώμενα υποπόδια. 
Διατίθεται με εύκολα αποσπώμενους (quick release) 
αντιολισθητικούς συμπαγείς  τροχούς (PU) με φρένα. 
Φρένα στις λαβές με δυνατότητα κλειδώματος. 
Με ροδάκια μεταφοράς-αποφυγής ανατροπής.
Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

AC 53 Αμαξίδιο αλουμινίου 

Πτυσσόμενο με σκελετό αλουμινίου, ανυψούμενα πλαϊνά 
με δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος και αποσπώμενα υποπόδια. 
Διατίθεται με εύκολα αποσπώμενους (quick release) 
φουσκωτούς τροχούς και φρένα με μηχανισμό DELUXE.
Με ροδάκια μεταφοράς-αποφυγής ανατροπής. 
Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

64 46 90 104 40 40 100 18

68 46 89 103 46 42 100 18

Σε όλα τα αμαξίδια προσαρμόζονται ανυψούμενα υποπόδια. 
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Αμαξίδια αλουμινίου (ελαφρού τύπου)

Αναπηρικά αμαξίδια

AC 54 Αμαξίδιο αλουμινίου

Πτυσσόμενο με σκελετό αλουμινίου και ανυψούμενα 
πλαϊνά. Διατίθεται με εύκολα αποσπώμενους (quick release)
φουσκωτούς τροχούς και φρένα με μηχανισμό DELUXE. 
Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. 

AC 55 Αμαξίδιο αλουμινίου παιδικό

58 43 93 105 40 42 100 15

50 35 89 98 38 40 75 14

Πτυσσόμενο με σκελετό αλουμινίου και ανυψούμενα
πλαϊνά. Διατίθεται με εύκολα αποσπώμενους (quick release)
φουσκωτούς  τροχούς και φρένα με μηχανισμό DELUXE.
Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.  
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AC 49 Αμαξίδιο μεταλλικό με ανακλινόμενη πλάτη

Πτυσσόμενο με μεταλλικό σκελετό, αποσπώμενα 
πλαϊνά και ανυψούμενα υποπόδια. Με ρυθμιζόμενη κλίση της πλάτης 
του καθίσματος και με εύκολα αποσπώμενους (quick release) 
φουσκωτούς τροχούς με φρένα.

Διατίθεται και με δοχείο AC-49Δ.

AC 59 Αμαξίδιο αλουμινίου με ανακλινόμενη πλάτη

Πτυσσόμενο με σκελετό αλουμινίου, ανυψούμενα πλαϊνά και υποπόδια.
Με ρυθμιζόμενη κλίση της πλάτης του καθίσματος και εύκολα 
αποσπώμενους (quick release) φουσκωτούς τροχούς με φρένα. 
Με ροδάκια μεταφοράς-αποφυγής ανατροπής. 
Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. 
Διατίθεται και με δοχείο AC-59Δ.

Αμαξίδια ειδικού τύπου

67 45 125 122 43 75 100 24

68 45 122 125 44 78 100 23
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AC 71 Αμαξίδιο ηλεκτροκίνητο

Αμαξίδιο ηλεκτροκίνητο με αφαιρούμενα υποπόδια και 
αποσπώμενα πλαϊνά ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. Με ανθεκτικούς
συμπαγείς τροχούς και ρυθμιζόμενες αναρτήσεις για την
απορρόφηση των κραδασμών. Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης
της πλάτης. Φρενάρει αυτόματα σε κατηφόρα και διαθέτει
φώτα ασφαλείας και ροδάκια αποφυγής ανατροπής. 
Μέγιστη ταχύτητα 6 km/h. Αυτονομία 20-30 km.

AC 71B Αμαξίδιο ηλεκτροκίνητο με προσκέφαλο

Αμαξίδια ηλεκτροκίνητα

Αναπηρικά αμαξίδια

65 43 99 110 45 45 110 65

67 43 99 110 45 45 120 75

Αμαξίδιο ηλεκτροκίνητο με ανυψούμενα υποπόδια και αποσπώμενα
πλαϊνά ρυθμιζόμενα καθ ύψος. Με ανθεκτικούς συμπαγείς τροχούς
και ρυθμιζόμενες αναρτήσεις για την απορρόφηση των κραδασμών.
Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης της πλάτης. Διαθέτει προσκέφαλο 
στήριξης, εύκολα αποσπώμενο. Φρενάρει αυτόματα σε κατηφόρα
και διαθέτει φώτα ασφαλείας και ροδάκια αποφυγής ανατροπής.
Μέγιστη ταχύτητα 8 km/h. Αυτονομία 20-30 km.

28AH 12O200WX2

38AH 12O250WX2
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AC 80 Ηλεκτρικό αμαξίδιο - Ορθοστάτης

Ηλεκτρικό αμαξίδιο-ορθοστάτης κατάλληλο για να καλύψει τις ειδικές
ανάγκες ορθοστάτησης ατόμων με νευρολογικές-νευρομυϊκές
παθήσεις ή τετραπληγία. Με το πάτημα ενός κουμπιού, 
μετατρέπεται από ένα ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο σε ορθοστάτη 
ρυθμιζόμενης κλίσης, προσφέροντας εξατομικευμένη στήριξη 
και ευθυγράμμιση του σώματος. Έτσι, ο χρήστης προσαρμόζει 
τις ανάγκες του με μεγαλύτερη άνεση & ελευθερία στο περιβάλλον
που ζει. Υψηλή ποιότητα κατασκευής και εύκολος χειρισμός.
Μέγιστη ταχύτητα 6 km/h. Αυτονομία 20-30 km.

JoB Αμαξίδιο θαλάσσης

Με δυνατότητα χρήσης στις δυσκολότερες επιφάνειες, 
σας προσφέρει αυτονομία στην παραλία, στη θάλασσα και
στα χιόνια. Σκελετός από κράμα αλουμινίου με αποσπώμενα
πλαϊνά και υποπόδια. Κάθισμα από ύφασμα Cordura για 
μεγαλύτερη αντοχή από τη διάβρωση. Αποσπώμενοι τροχοί
τύπου Balloon διαμέτρου 43 cm. Ελαφρύ, μόνο 10 Kg.

Διαστάσεις αμαξιδίου:
Συναρμολογημένο: 93 (Π) x 107-130 (Μ) x 107 (Υ) cm.
Αποσυναρμολογημένο: 35 (Π) x 17.5 (Μ) x 11.7 (Υ) cm.

63 46 99 110 45 45 100 80

38AH 12O200WX2
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Βοηθήματα αμαξιδίων

AC 451 Τραπέζι αμαξιδίου ξύλινο

Τοποθετείται εύκολα με αυτοκόλλητους 
ιμάντες στους περισσότερους τύπους 
αμαξιδίων. Άνοιγμα 29 cm. 
Διαστάσεις: 60 Χ 52 cm.

Ράμπες αμαξιδίου πτυσσόμενες

AC 452 AC 453 Στατώ ορού αμαξιδίου

Τοποθετείται εύκολα στους 
περισσότερους τύπους αμαξιδίων.
Εφαρμόζει στους βραχίονες με 
μεταλλικά στηρίγματα. Άνοιγμα 27cm.
Διαστάσεις: 30 Χ 54 cm.

Τοποθετείται εύκολα στους 
περισσότερους τύπους αμαξιδίων.
Εφαρμόζει με ασφάλεια στο σωλήνα
της πλάτης του αμαξιδίου. 
Ρυθμιζόμενο ύψος από 80-145 cm.

Κατάλληλες για την ασφαλή μετακίνηση αμαξιδίων 
σε επικλινείς επιφάνειες. Από αλουμίνιο υψηλής ανθεκτικότητας
και πτυσσόμενες για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. 
Πλάτος ράμπας 26 cm. Διατίθενται ανά ζεύγος.

AC 454 Μήκος 1,5 m 
AC 456 Μήκος 2,0 m

AC 457 Σανίδα μεταφοράς πλαστική
Διευκολύνει τη μεταφορά από και προς την κλίνη, 
το αμαξίδιο, την τουαλέτα και το αυτοκίνητο. 
Τοποθετείται μεταξύ δύο σταθερών θέσεων 
ίδιου ύψους. Με αντιολισθητική επιφάνεια.
Διαστάσεις: 21 Χ 71 cm.

AC 458 Ζώνη μεταφοράς και βηματισμού
AC 459 Ζώνη ασφαλείας αμαξιδίου γιλέκοΒοήθημα για το εύκολο ανασήκωμα ή την 

καθοδήγηση ασθενών. Η ζώνη δένεται στη μέση
του ασθενούς και ο φροντιστής τον τραβάει από
τις ειδικές λαβές. Πλάτος 14 cm. Μήκος 70 cm.
(με τον ιμάντα 140 cm).

Για μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια κατά τη μετακίνηση 
με αμαξίδιο. Φαρδιά και μαλακή, τοποθετείται χιαστί, 
αγκαλιάζοντας το θώρακα και την κοιλιά, χωρίς να ασκεί πίεση
στους ώμους. Σταθεροποιείται με αυτοκόλλητο Velcro.

AC 460

Προσφέρει ασφάλεια κατά τη
μετακίνηση με αμαξίδιο. Οι δύο
άκρες τοποθετούνται στο σκελετό
των βραχιόνων ή της πλάτης του
αμαξιδίου και στερεώνονται με
εγκράφες. Εύκολο κούμπωμα με
μπουτόν. Διαστάσεις: 140 Χ 5 cm.

Τραπέζι αμαξιδίου 
πλαστικό

με μηχανισμό ασφαλείας
Ζώνη αμαξιδίου 

100

400
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Βοηθήματα κινητικότητας

Μεταλλικός σκελετός με λαβές ρυθμιζόμενου 
ύψους και οπίσθιους τροχούς με φρένα. 
Με μαξιλάρι υποστήριξης και κάθισμα. 
Ρύθμιση ύψους από 108-135 cm.
Διαστάσεις: 62 Χ 72 cm.

AC 330 Περιπατητήρας αλουμινίου Rollator

Rollators

Περιπατητήρας αλουμινίου με συμπαγείς τροχούς, 
ανατομικές χειρολαβές, φρένα και σύστημα ακινητοποίησης.
Διαθέτει καλάθι αποσκευών. Πτυσσόμενος για εύκολη μεταφορά
και αποθήκευση.

AC 333 Περιπατητήρας με μαξιλάρι υποστήριξης

110

100

56 cm

68 cm

77-88 cm
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AC 300 Περιπατητήρας σταθερός με κλίση

Περιπατητήρες αλουμινίου

Με πλαστικές λαβές και κλίση 
για μεγαλύτερη σταθερότητα. 

Περιπατητήρας με βοηθητικές λαβές

Με πρόσθετες χειρολαβές για ευκολία κατά την
έγερση. Μηχανισμός πτύξεως με μπουτόν.

AC 320

AC 322

Περιπατητήρας με ρόδες

Με μηχανισμό πτύξεως με μπουτόν και ρόδες.

AC 392WΠεριπατητήρας με σύστημα στις λαβές

Με λειτουργικό μηχανισμό πτύξεως στις χειρολαβές.

AC 392

Περιπατητήρας με σύστημα βάδισης

Με σύστημα βάδισης για εύκολη μετακίνηση, 
χωρίς να απαιτείται ανύψωση από το έδαφος. 
Μηχανισμός πτύξεως με μπουτόν. 

AC 395

Περιπατητήρας πτυσσόμενος

Με πλαστικές λαβές και δύο μπάρες για μεγαλύτερη
αντοχή και σταθερότητα. Διαθέτει μηχανισμό πτύξεως 
με μπουτόν για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. 

110

110110

110

110

110

30 cm30 cm

70-85 cm

54 cm

47 cm 51 cm

61 cm

62 cm
67 cm

79-96 cm

82-99 cm
82-99 cm

47 cm

56 cm

81-99 cm

Βοηθήματα κινητικότητας
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Βακτηρίες μασχάλης με μπουτόν

Βακτηρίες

Μπαστούνια

Από αλουμίνιο ελαφρού τύπου, 
αντιολισθητικά υποπόδια, ανατομικά 
υπομασχάλια και λαβές. 
Ρύθμιση ύψους με μπουτόν.

AC 201 Ύψος χρήστη 1,77-1,97 cm.
AC 202 Ύψος χρήστη 1,57-1,77 cm.
AC 203 Ύψος χρήστη 1,37-1,57 cm.

Βακτηρίες αγκώνος 
με μπουτόν

Εργονομικός σχεδιασμός. 
Από αλουμίνιο ελαφρού
τύπου με αντιολισθητικά 
υποπόδια. Ρύθμιση ύψους 
με μπουτόν από 73-96 cm.

AC 240 Γκρι
AC 242 Μπλε
AC-245 Κλειστού τύπου

Τετράποδο μπαστούνι
Τρίποδο μπαστούνι

AC 261 Μικρή βάση 13Χ19 cm.
AC 264 Μεγάλη βάση 23Χ28 cm.
AC 265 Τρίποδο
Από αλουμίνιο ελαφρού τύπου 
με αντιολισθητικά υποπόδια. 
Ρύθμιση ύψους με μπουτόν 
από 75 - 95 cm.

Μπαστούνια ξύλινα

Μπαστούνι 
πτυσσόμενο

AC 844

Μπαστούνι 
ρυθμιζόμενο

Μπαστούνι τυφλού
AC 848

Διατίθενται σε διάφορα
χρώματα και σχέδια.

Από αλουμίνιο ελαφρού
τύπου. Πτυσσόμενο.
Ύψος 117 cm.

Ρύθμιση ύψους 
από 75 - 95 cm.

Ρύθμιση ύψους 
από 75 - 95 cm.

AC 845 Μπρονζέ
AC 846 Μαύρο

110

100

100

100

100

80

110
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Οξυγονοθεραπεία

ΕΓΓΥΗΣΗ 

5 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ 

5 ΕΤΗ
ΕΓΓΓΥ  ΗΣ  ΗΣ  Η ΓΕΓΓ

5 
ΓΥ  Η  ΗΣ  Η 

ΤΤΗ Ε 

• Ελάχιστη απώλεια φαρμάκου.
• Λιγότερες θεραπείες.
• Καλύτερο αποτέλεσμα.

Προηγμένο σύστημα νεφελοποίησης

Συσκευές για τη θεραπεία αναπνευστικών νοσημάτων.Νεφελοποιητές 

Ιδανικές συσκευές για συνεχή παροχή οξυγόνου στο σπίτι.

Για τη θεραπεία της υπνικής άπνοιας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
www.alfacare.gr

Συμπυκνωτές οξυγόνου

Συσκευές CPAP

Περιέχει το εξελιγμένο σύστημα
νεφελοποίησης AEROECLIPSE

Ροή 10 l/min 

Βάρος 1.59 kg

Διαστάσεις 13x13x10

Ροή 6 l/min 

Βάρος 1.80 kg

Διαστάσεις     17x14.5x11.2

SALTER ΑIRE PLUS
Υψηλή ποιότητα κατασκευής.

VISIONAIRE
Αμερικάνικης κατασκευής, ελαφρύς,
αθόρυβη λειτουργία, 4 έτη εγγύηση.

ALFACARE
Οικονομική λύση 
για οξυγονοθεραπεία.

AUTO CPAP
APEX XT

AUTO CPAP
APEX iCH
Με υγραντήρα

FREE STYLE
Φορητός συμπυκνωτής. 
Παροχή οξυγόνου χωρίς περιορισμούς.

290
Watt
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Αναπνευστικά είδη

Άμεση και ακριβής μέτρηση του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα και των καρδιακών παλμών.

Ιατρικές συσκευές για την αναρρόφηση των σωματικών εκκρίσεων.

Αναπνευστικά βοηθήματα

Αναρροφήσεις

Οξύμετρα

ASKIR 20 16 l/min 

ASKIR 30 40 l/min

ASKIR 230 BR 16 l/min 

ASKIR 36 BR 36 l/min

ONYX VANTAGE

Κατάλληλο για ιατρική χρήση
• Αξιόπιστο
• Ανθεκτικό
• Ασφαλές
• Εγγύηση 4 έτη

GO2

Ενδείκνυται για οικιακή χρήση
• Αξιόπιστο
• Εύχρηστο
• Εγγύηση 2 έτη

ALFACARE

Με οθόνη LED
• Αξιόπιστο
• Εύχρηστο
• Εγγύηση 2 έτη

MINI WRIGHT

Μετρητής μέγιστης 
εκπνευστικής ροής.

ASPIRET

Κατάλληλη για οικιακή χρήση.
Αναρροφητική ικανότητα 15 l/min.

Φορητή (με μπαταρία).

Ιατρική 
χρήση

Ιατρική 
χρήση

PULMOGAIN

Όργανο αναπνευστικών 
ασκήσεων

Αεροθάλαμος εισπνοών για άμεση χορήγηση
φαρμάκου σε παιδιά και ενήλικες. 
Εύκολη  μεταφορά και αποθήκευση. 



36

Είδη φυσικοθεραπείας & αποκατάστασης

Όργανα εκγύμνασης

Γυμναστής παθητικής εξάσκησης OXYCYCLE II

AC 3151 ΜΑΛΑΚΟ
AC 3152 ΜΕΣΑΙΟ
AC 3153 ΣΚΛΗΡΟ 

AC 3211

Ηλεκτρικός γυμναστής παθητικής εξάσκησης για τα πόδια
και τα χέρια. Με οθόνη LCD που απεικονίζει χρόνο,
απόσταση, αριθμό στροφών, επίπεδο έντασης
και κατανάλωση θερμίδων.
Εγγύηση 2 ετών του οίκου MSD Βελγίου.

Ιδανική και οικονομική επιλογή
για την εκγύμναση των άνω και κάτω άκρων.

ΠεταλιέραAC 3210

Με ελαστικό σωλήνα.
Κατάλληλες και για ενδυνάμωση.

Ιδανικές για πρόληψη και αποκατάσταση
τραυματισμών στους ώμους.
AC 3150 Με κορδόνι
AC 3155 Με κορδόνι κάθετη

Τροχαλίες πόρτας για ασκήσεις ώμων

Τροχαλίες πόρτας για ασκήσεις ώμων

Για την ενδυνάμωση του καρπού,
του βραχίονα και των δακτύλων.
AC 3190 ΜΑΛΑΚΟ/ΣΚΛΗΡΟ
AC 3191 ΜΕΣΑΙΟ/ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ

Δυναμικό δίχτυ
Χρησιμοποιούνται για ασκήσεις
αυχενικής έλξης.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
AC 3156 Πόρτας
AC 3157 Κρεβατιού

Αυχενική έλξη πόρτας
και έλξη κρεβατιού
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Μπαλάκια Anti-stress
AC 965

Για ελαφρές ασκήσεις χεριού
και δακτύλων.

AC 3168 7 cm
AC 3169 9 cm

POWER WEB FLEX GRIP

Μπαλάκι Gel στρογγυλό

Πλαστελίνη εξάσκησης των δακτύλων.
Νέα αντιμικροβιακή σύνθεση.

AC 3200 ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΟ
AC 3201 ΜΑΛΑΚΟ
AC 3202 ΜΕΣΑΙΟ
AC 3203 ΣΚΛΗΡΟ
AC 3204 ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ

Για την ενδυνάμωση ή αποκατάσταση
των αποδυναμωμένων δακτύλων,
χεριών και καρπών.

Για ασκήσεις χεριών-δακτύλων
και την καταπολέμηση του στρες.

Για την ενδυνάμωση του χεριού,
του βραχίονα ή του ώμου.

AC 3160 ΜΑΛΑΚΟ
AC 3161 ΜΕΣΑΙΟ
AC 3162 ΣΚΛΗΡΟ
AC 3163 ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ

Για ασκήσεις χεριών-δακτύλων

AC 3170 ΜΑΛΑΚΟ
AC 3171 ΜΕΣΑΙΟ
AC 3172 ΣΚΛΗΡΟ

Μπαλάκι Gel σε σχήμα αυγό

AC 3164 ΜΑΛΑΚΟ
AC 3165 ΜΕΣΑΙΟ
AC 3166 ΣΚΛΗΡΟ
AC 3167 ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ

MSD BAR

AC 3140 ΜΑΛΑΚΟ
AC 3141 ΜΕΣΑΙΟ
AC 3142 ΣΚΛΗΡΟ

Μπαλάκια μασάζ

Μπαλάκια αφρολέξ

AC 3220 6 CM
AC 3221 7 CM
AC 3222 8 CM
AC 3223 9 CM
AC 3224 10 CM
AC 3225 16 CM ΡΟΛΟ
AC 3226 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

GRIPMASTER

Για εξάσκηση των δακτύλων

AC 3180 ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΟ
AC 3181 ΜΑΛΑΚΟ
AC 3182 ΜΕΣΑΙΟ
AC 3183 ΣΚΛΗΡΟ

Εύπλαστο υλικό ασκήσεων
THERAFLEX PUTTY
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Λάστιχο γυμναστικής

AC 3120 2X ΜΑΛΑΚΟ  AC 3124 2Χ ΣΚΛΗΡΟ
AC 3121 ΜΑΛΑΚΟ       AC 3125 3Χ ΣΚΛΗΡΟ 
AC 3122 ΜΕΣΑΙΟ AC 3126 4Χ ΣΚΛΗΡΟ 
AC 3123 ΣΚΛΗΡΟ       AC 3127 5Χ ΣΚΛΗΡΟ

Βαράκια χεριών

Για τη γρήγορη αύξηση της δύναμης 
και αντοχής των μυών των άνω άκρων.  

AC 3291 0,5 Kg      AC 3295 3,0 Kg
AC 3292 1,0 Kg      AC 3296 4,0 Kg
AC 3293 1,5 Kg      AC 3297 5,0 Kg
AC 3294 2,0 Kg

Βαράκια χεριών - ποδιών

Για τη γρήγορη αύξηση της δύναμης 
και αντοχής των μυών. Διατίθενται ανά ζεύγος. 

AC 3300 0,5 Kg       AC 3304 3,0 Kg
AC 3301 1,0 Kg       AC 3305 4,0 Kg
AC 3302 1,5 Kg       AC 3306 5,0 Kg
AC 3303 2,0 Kg

Ράβδος ταλάντευσης FLEX STICK

Χρησιμοποιείται για τη γρήγορη και εύκολη εξάσκηση των μικρών εσωτερικών
και επιφανειακών μυών. Εντείνει το συντονισμό και την ισορροπία, 
ενώ παράλληλα δυναμώνει τους συνδετικούς ιστούς και βελτιώνει 
την καρδιαγγειακή λειτουργία.

Σωλήνας γυμναστικής

AC 3102 ΜΑΛΑΚΟ
AC 3103 ΜΕΣΑΙΟ
AC 3104 ΣΚΛΗΡΟ
AC 3105 2Χ ΣΚΛΗΡΟ
AC 3106 3Χ ΣΚΛΗΡΟ
AC 3107 4Χ ΣΚΛΗΡΟ

AC 3101 Λαβές

AC 3275

Είδη φυσικοθεραπείας & αποκατάστασης

Ενδυνάμωση & ισορροπία
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Τα αποτελέσματα της κινησιοθεραπείας

• Υποστηρίζει τη φυσική διαδικασία επούλωσης του σώματος

• Μειώνει τη μυϊκή κούραση και αποκαθιστά τη λειτουργία των μυών

• Προλαμβάνει τραυματισμούς μυών και αρθρώσεων

• Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος

• Μειώνει τους νευρολογικούς πόνους

Χρησιμοποιούνται για κρυοθεραπεία και θερμοθεραπεία, είναι πολλαπλών χρήσεων, αποτελεσματικά και οικονομικά. 
Η θερμοκρασία τους διαρκεί περίπου 30 λεπτά.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ     ΜΕΓΕΘΟΣ           ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ              ΚΑΛΥΜΜΑ

Classic Standard 100% Polyester

15X25 cm          Small         AC 3310    AC 3320              AC 3315

20X30 cm        Medium       AC 3311    AC 3321              AC 3316

25X35 cm          Large        AC 3312    AC 3322              AC 3317

40X20 cm     3-τμημάτων -         AC 3323                    -

Tape κινησιοθεραπείας

Επιθέματα ζεστά - κρύα

Classic

3 Τμημάτων

Standard
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Σετ γυμναστικής YOGA

Σετ γυμναστικής PILATES

Μπάλα γυμναστικής

Πλήρες ΣΕΤ για ασκήσεις PILATES.

AC 3235 Μπάλα PILATES SOFT Φ 26
AC 3236 Δαχτυλίδι PILATES Φ 38
AC 3237 Ρολό γυμναστικής PILATES 15 Χ 90 cm.

AC 3232

AC 3241

AC 3250

AC 3251

Πλήρες ΣΕΤ για ασκήσεις Yoga. 
Περιλαμβάνει 1 στρώμα PVC (180 X 60 X 0.4 cm), 
2 τουβλάκια αφρολέξ και 1 ιμάντα. 

Αυξάνει την ελαστικότητα, βελτιώνει τη δύναμη 
και φυσική κατάσταση, τη στάση του σώματος 
και την υγεία των μυών της σπονδυλικής στήλης.

AC 3260 Ύψος χρήστη 150 - 175 cm. Φ 65 cm.
AC 3261 Ύψος χρήστη 175 - 185 cm. Φ 75 cm.

Δίσκος ισορροπίας

Σανίδα ισορροπίας

Ιδανικά και αποτελεσματικά για ασκήσεις φυσικής 
αποκατάστασης και ισορροπίας. Βοηθούν στην ενδυνάμωση
των αστραγάλων και των μυών των μηρών.

Στρώμα γυμναστικής MAMBO MAX

Προσφέρει μαλακό και άνετο περιβάλλον εκγύμνασης.
Διαστάσεις: 180 Χ 60 Χ 1,5 cm.
Χρώμα επιλογής: Πράσινο, κόκκινο, μπλε.

Είδη φυσικοθεραπείας & αποκατάστασης

Ενδυνάμωση & ισορροπία

AC 3250 AC 3251

350

100
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AC 3281 S/M
AC 3282 L/XL

AC 3230

AC 3270

Σκαντζόχοιρος ισορροπίας

Κατάλληλο για ασκήσεις βελτίωσης ισορροπίας
και συντονισμού, για ενδυνάμωση των μυών των
ποδιών και για μασάζ. Ιδανικό για ασκήσεις 
σε ομάδες παιδιών. Διάμετρος: 18 cm.

Μαξιλάρι με αέρα

Κατάλληλο για ασκήσεις φυσικοθεραπείας, ισορροπίας,
συντονισμού αλλά και για τη βελτίωση του κυκλοφορικού.
Χρησιμοποιείται επίσης σαν ενεργητικό και δυναμικό 
κάθισμα, βελτιώνει την ορθή θέση καθίσματος και 
γυμνάζει τους μύες της πλάτης. 
Περιλαμβάνεται αντλία με βαλβίδα.

AC 3280Ζώνη ασκήσεων AQUATIC

Τοποθετείται στη μέση και παρέχει επιπλέον ασφάλεια
κατά την κολύμβηση ή άσκηση μέσα στο νερό.

Ζώνη κολύμβησης AQUATIC

Χάρη στον ειδικό της σχεδιασμό προσφέρει κατακόρυφη
ισορροπία και βοηθάει στην εκτέλεση γυμναστικών 
ασκήσεων στο νερό.



42

M6 Comfort M3 Intellisense

Πιεσόμετρο καρπού

Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη τριών ενδείξεων, 
κυλινδρική περιχειρίδα comfort μεγάλου μεγέθους 
(22 - 42 cm) και δυνατότητα μέτρησης ακόμη και πάνω
από το ρούχο. Με ένδειξη αρρυθμίας και μνήμη 100
μετρήσεων για δύο διαφορετικούς χρήστες. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 4 ετών.

Με ευανάγνωστη οθόνη τριών ενδείξεων και μαλακή 
περιχειρίδα μεσαίου μεγέθους (22 - 32 cm). 
Με ένδειξη αρρυθμίας και μνήμη 60 μετρήσεων για δύο 
διαφορετικούς χρήστες. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 4 ετών.

Ευανάγνωστη οθόνη LCD, μνήμη 30 μετρήσεων, 
εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.

Πιεσόμετρα ιατρικά Riester Γερμανίας
Ακρίβεια και αξιοπιστία με την πιστοποίηση του οίκου
Riester Γερμανίας. Κατάλληλα και για μέτρηση στο σπίτι ή
το ιατρείο σας. Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει μέσα από
μια μεγάλη ποικιλία. Για περισσότερες πληροφορίες, 
ενημερωθείτε από τους συνεργάτες της Alfacare.  

Πιεσόμετρο αναλογικό Α Check
Αξιόπιστη και οικονομική λύση για τη μέτρηση 
της αρτηριακής πίεσης. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.

Πιεσόμετρα υδραργυρικά
Μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία στη μέτρηση 
της αρτηριακής πίεσης. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.

Ν
Ο  1 ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
Κλινικώς πιστοποιημένα  

100%  αξιόπιστα

Εύχρηστα
Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά 
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Διαθέτουν εύκαμπτο άκρο.

Αξιόπιστα, γρήγορα και εύχρηστα. 
Κατάλληλα και για μέτρηση θερμοκρασίας
χώρου, αντικειμένων και υγρών.
AC 151 Θερμόμετρο Αυτιού
AC 152 Θερμόμετρο Μετώπου

Ζυγαριές

Λιπομετρητές

Έλεγχος θερμοκρασίας

Θερμόμετρα με υπέρυθρες Θερμόμετρα ηλεκτρονικά

Μηχανικός ζυγός

Ζυγός - Λιπομετρητής Λιπομετρητής ψηφιακός Λιπομετρητής απλός

Ψηφιακός ζυγός γυάλινος Ψηφιακός βρεφοζυγός 

Έλεγχος βάρους σώματος

Τ-40: 40” δευτερολέπτων
Τ-10: 10” δευτερολέπτων
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Ατομική φροντίδα

Ηλεκτρική θερμοφόρα

Θερμοφόρες νερού MAPA

Ηλεκτρική υποκουβέρτα

• 3 Επιλογές θερμοκρασίας
• Σύστημα υπερθέρμανσης BBS
• 100 Watt
• Χρονοδιακόπτης 90 λεπτών
• 3 έτη εγγύηση
• Διαστάσεις 40 Χ 30 cm

• 3 Επιλογές θερμοκρασίας
• Σύστημα υπερθέρμανσης BBS
• 60 Watt
• Χρονοδιακόπτης 180 λεπτών
• 3 έτη εγγύηση
• Διαστάσεις: Μονή  150 Χ 80 cm

Διπλή 150 Χ 140 cm 
(με 2 αυτόνομα χειριστήρια)

Άριστη ποιότητα υλικών, πιστοποιημένες και με βαλβίδα ασφαλείας.

Με υφασμάτινη επένδυση Απλού τύπου

Υγραντήρας HUMI ROUND

Υγραντήρας με περιστρεφόμενη 
έξοδο 360°.
Βελτιώνει τα επίπεδα της υγρασίας 
του χώρου, παρέχοντας ένα υγιεινό 
και ευχάριστο περιβάλλον. 
Ιδανική συσκευή για άτομα 
με αναπνευστικά προβλήματα.



45

Συσκευές μασάζ

Η συσκευή μασάζ λειτουργεί με βάση το μασάζ δονήσεων. Η κεφαλή της δονείται με υψηλή συχνότητα 
και αυτή η δόνηση μεταφέρεται στο μέρος του σώματος που γίνεται το μασάζ. Καταπολεμά αποτελεσματικά 
το άγχος και την κόπωση, ενώ παράλληλα ανακουφίζει από τους πόνους και χαλαρώνει.

MEDISANA MEGA - ITM

MEDISANA IVM

MEDISANA ECOMED
MEDISANA WBW

Υδρομασάζ ποδιών FOOT SPA

MEDISANA SMC SHIATSU

MEDISANA IVW

Επαγγελματική συσκευή με 2 κεφαλές 
και υπέρυθρο φως.

Μασάζ σώματος με υπέρυθρο φως 
και εύκαμπτη κεφαλή.

Μασάζ σώματος με υπέρυθρο φως 
και εύκαμπτο βραχίονα.

Μαξιλάρι μασάζ Shiatsu με υπέρυθρη 
θερμότητα και χειριστήριο.

Ανακουφίζει τα κουρασμένα και ταλαιπωρημένα πόδια, βελτιώνει σημαντικά την κυκλοφορία του αίματος, καταπραΰνει
τους πόνους των αρθρώσεων και  μειώνει τη συσσώρευση κρυσταλλώσεων. Ιδανικό για όσους έχουν πρησμένα ή
παγωμένα πόδια και για άτομα που είναι σε πολύωρη ορθοστασία.

Με αφαιρούμενους κυλίνδρους (massage
rollers) για ακόμα μεγαλύτερη χαλάρωση
και ευεξία. Οικονομική επιλογή.

Συνδυάζει 3 λειτουργίες σε μια συσκευή: Παλμικές δονήσεις -
Φυσαλίδες αέρος - Συνδυασμός και των δύο. Με δυνατότητα 
λειτουργίας παλμικών δονήσεων χωρίς τη χρήση νερού.
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Καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης

Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης

Ελαστικά καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης. Υψηλής ποιότητας και αντοχής. Ιδανικά για 
την πρόληψη φλεβίτιδας, την εμφάνιση κιρσών και την κόπωση των ποδιών που οφείλεται 
σε πολύωρη ορθοστασία και περπάτημα. Διατίθενται σε διάφορες συμπιέσεις και χρώματα.

Κατάλληλες για άνδρες και γυναίκες. Άριστη εφαρμογή, παρέχουν άνεση στην κίνηση χωρίς να
ασκείται πίεση στα άκρα. Ιδανικές για όσους ταξιδεύουν συχνά, βρίσκονται σε πολύωρη ορθοστασία
ή κάνουν έντονα καθιστική ζωή. Συμβάλλουν στην πρόληψη κυκλοφορικών προβλημάτων. 

Συμπιέσεις: 40 / 70 / 100 / 140 den
Χρώματα: Μαύρο, καφέ, μελί.

Συμπιέσεις: 15  / 16 mmHg, 18 / 20 mmHg Χρώματα: Μαύρο, μπλε.
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Πέλματα σιλικόνης & Gel

Προστατευτικά ποδιών-δακτύλων

Απορροφούν τους κραδασμούς, ανακουφίζουν τα κουρασμένα πόδια, ενώ συγχρόνως συμβάλλουν
στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. 

HF6010 Πέλμα Σιλικόνης HF6011 Πέλμα Σιλικόνης 3/4

HF6013 Πέλμα Silonite Dunia

HF6022 Προστατευτικό Μεταταρσίου HF6023 Μαξιλάρι Μεταταρσίου HF6021 Μαξιλάρι Μεταταρσίου Gel

HF6016 Προστατευτικό για το κότσιHF6019 Προστατευτικό ΔακτύλουHF6017 Διαχωριστικό Δακτύλων

HF6014 Πέλμα Diaprex Gel HF6015 Νάρθηκας νυκτός Hallux Valgus

HF6012 Υποπτέρνιο Σιλικόνης

Εξειδικευμένα προστατευτικά για την περιοχή του μεταταρσίου, τα δάκτυλα και το κότσι.
Αποφορτίζουν την περιοχή του πόνου, περιορίζουν την τριβή ανάμεσα στα δάκτυλα 
και προλαμβάνουν τη δημιουργία σκληρύνσεων & κάλων.
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Κρέμες περιποίησης ποδιών

Αποσμητικά ποδιών & κρέμες

Υγρό για ονυχομυκητιάσεις Κρέμα διαβητικού ποδιού

Με Ουρία για εντατική ενυδάτωση, μείωση της ξηρότητας και επαναφορά της ελαστικότητας του δέρματος. 

Ιδανικές για πρόληψη και προστασία σε πολύ ξηρά, πρησμένα πόδια και σκασίματα στις πτέρνες. 

HF6032 Κρέμα Urea 20% HF6034 Κρέμα Urea 40%

HF6036 Φιαλίδιο 50 mlHF6035 Στυλό 4,2 ml 

HF6039
Κρέμα με Aloe Vera

HF6040
Υγρό σαπούνι

HF6038
Αποσμητική πούδρα

HF6037
Spray ποδιού

Συστήνεται για αποχρωματισμένα νύχια και μυκητιάσεις.

Βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία, 
αυξάνει τη θερμοκρασία 
και μεγιστοποιεί την ενυδάτωση.

HF6030
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