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 תיאור פריט כמות

 ס"מ 15*35*32 מזוודה דו מפלסית משובחת 1

 ס"מ תקני  7אגד גאזה מגולגל נמתח  2

 טיפות עיניים דר' פישר  -אזולין  1

 DKRמל  75וורה -אלו 1

 טבע -כדור  20אקמול  1

 מל' 150לטיפול בכוויות ברנג'לה ג'ל  1

 DKRמטר רמת ייצוא /מ.ד.א  2חוסם עורקים תקני סיליקון איכותי  1

 כפפות ויניל היפולרגניות מיוחדות זוג  2

 מספרי חובש מקצועיות מלע"כ איכותיות 1

 סיכות בטחון 2תקני סוג א' + 100%משולש בד איכותי כותנה  3

 GMPמל' באישור משרד הבריאות  100דקלין לניקוי העור לפני חבישה  1

 סד לקיבוע שבר או נקע 1

 ס"מ 24חולץ לשון מקצועי  1

 פותח פה קוני מקצועי 1

 (1-2-3נתיב אוויר להחייאה ) 3

 DKR 40/60תחבושת לכוויות יבשה סטרילית  1

 תחבושת אישית תקנית סטרילית דגם צבאי סוג א' ,ייצוא 1

 גרם 10 -צמר גפן רפואי  2

 חדיש  QRGANICס"מ ננו   5ד בד בלתי ארוג סטרילי פ 5

 ס"מ  5אגד גאזה מגולגל כותנה  5

 ס"מ  7אגד גאזה מגולגל כותנה  2

 ס"מ  6אפליקטור עץ מצופה צמר גפן איכותי  10

 סטרילי בד כותנה אלסטי "מגע משי"  Hפלסטר פרפר  2

 פלסטר סטרילי בד כותנה אלסטי "מגע משי"  40

 לחיטוי  70%פד ספוג באלכוהול  9

 פינצטה רפואית מנירוסטה באריזה קשיחה 1

 רוחב ס"מ 1.25 אורך  מטר 5פלסטר מגולגל )טייפ(  1

 מל' 7טיפול בכוויות באריזה אישית ל ברנג'לה ג'ל 1

 גרם מקורי דר' פישר  15פולידין משחה   1

 סמ"ק מקורי דר' פישר  20פולידין תמיסה  1

 ס"מ 2.5מטר היפואלרגני רוחב  9נייר מגולגל פלסטר  1

 DKRכותנה,סטרילי, בד גמיש 100% פלסטר אנטי בקטריאלי עם ציפוי כסף  30

 DKRפלסטר רחב באורך מטר עשוי בד סטרילי לחיתוך לפי מידה 1

 שפדלים  3

 ס"מ 7.5תחבושת אלסטית "קובן" נדבקת מעצמה עם תוספת דבק   1

 ' לספורטאיםמ 4.57ס"מ  10תחבושת אלסטית  2

 DKRתופסנים לבנה   2מטר +  4.5ס"מ  8תחבושת אלסטית  1

 מ"ל לחבישה 150תרסיס פלסטר גדול  1



 

 באישור משרד הבריאות CEסמ"ק  400תרסיס קירור סינטטיקו שוויצרי להקלת כאב  1
 

 *אזולין, אקמול ופולידין יסופקו ישירות מבית הרקחת 


