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החברה המובילה בארץ לאספקת מוצרים לבני הגיל השלישי. 
החברה הוקמה מתוך מטרה לשפר את  איכות חייהם של בני הגיל השלישי 

ומציגה מגוון רחב של פתרונות מקצועיים ומוצרים הנותנים מענה מושלם 
לצרכים הייחודים של בני גיל הזהב. 

בין הפתרונות ניתן למצוא חיתולים למבוגרים, ציוד ואביזרי בטיחות, 
כסאות גלגלים, הליכונים,כיסאות רחצה, 

תחתוני ספיגה ,פדים סופגנים מגבונים ואביזרים ומוצרים נוספים המקלים מאד 
על 

הקשיים והמגבלות של האוכלוסייה המבוגרת.

אנו דוגלים ב:
מקצועיות ומומחיות:

אנו  מציגים ניסיון  וידע  רב שנים שמאפשר לנו להתאים את המוצרים 
המתאימים ביותר לדרישות שלכם.

מוצרים איכותיים:
אנו מקפידים לעבוד עם היצרנים המובילים המייצרים את המוצרים האיכותיים 

ביותר ובטכנולוגיות מתקדמות תוך בקרת איכות מתקדמת.
כגון חוגלה depend נועם אבנה וכול סוגי החיתולים תחתונים וסופגנים

שירות ואמינות:
אנו מתחייבים להעניק שירות איכותי, לשרת את קהל לקוחותינו בכבוד תוך 

הקפדה על איכות השירות, זמני אספקה ומתן מענה לבקשות ייחודיות
.אנו מחזיקים צוות התקנות ושירות הנותן מענה לקריאות 24 שעות ביממה, כך 

שתוכלו להיות בטוחים שיש מי שדואג לכם.
הובלת התחום:

על מנת להשיג שיפור מתמיד, אנו פועלים כל העת להוספת  מוצרים  חדשים 
ומתקדמים  לסל המוצרים שלנו, זאת  במטרה  להמשיך ולשפר  איכות החיים 

של קהל לקוחותינו. כך אנו דואגים תמיד להמשיך ולהוביל את התחום.
אנו מזמינים אתכם להצטרף לאלפי לקוחות קבועים  ונאמנים מכל רחבי הארץ 

הנהנים מאספקה סדירה של מוצרים איכותיים.
צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם ולספק לכם את 

המוצרים המתאימים, האיכותיים 
ובמחירים האטרקטיביים ביותר.

 

פרופיל חברה
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רולטור ניטרו -  Nitro Rolator  רפואי מסוגנן,  
מציע את הטוב ביותר מבחינת נוחות. 

המסגרת עשויה מחומר אלומיניום קל משקל, 
ההופך את הרולטור לנייד וקל 

לשימוש מחד, אבל חזק ומתאים לכל מצב 
מאידך.

הגלגלים הקידמיים הגדולים מאפשרים 
לרולטור ניטרו לנוע 

בנוחות על כל משטח - בבית או בחוץ.
הרולטור מותאם לצרכים של האנשים 

המשתמשים בו:
משענת גב גמישה, עם גובה מתכוונן, נשלפת. 

ידיות ארגונומיות מתכווננות בגובהן, מאפשרות 
התאמה אישית לנוחות מקסימלית.

.Nitro Rollator  קל לקיפול ולניידות 
המסגרת שלו  יכולה להתקפל ביד אחת 

ומתקפל בצורה עמידה ויציבה.
מגיע במגוון צבעים.

NITRO דגם drive רולטור אלומיניום של
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NITRO דגם drive רולטור אלומיניום של
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רולטור 3 
גלגלים פלדה

רולטור עשוי פלדה עם 3 גלגלים 
גדולים )קוטר 20 ס«מ( ליציבות מרבית 

ובלמי עצירה בטיחותיים. מסייע 
להתניידות עצמאית ולהליכה נעימה 

ובטוחה יותר. הרולטור מגיע בתוספת 
תיק לנשיאת חפצים אישיים

רולטור 4 
גלגלים אלומיניום

רולטור 4 גלגלים. מסייע בהתניידות 
עצמאית בבית ומחוצה לו ומאפשר 
הליכה בטוחה ונעימה. כולל מושב 

ישיבה מרופד למנוחה, סלסלה  
לנשיאת חפצים המוסתר תחת 

המושב, משענת גב מעוגלת לנוחות 
מקסימלית ובלמי עצירה בטיחותיים.. 

מעמס מרבי עד 115 ק«ג.

 רולטור 3 גלגלים
קל משקל

רולטור 3 גלגלים קל משקל
ליציבות מירבית ובלמי עצירה 

בטיחותיים. 
קל לשימוש ונוח לקיפול

הרולטור מגיע בתוספת תיק לנשיאת 
חפצים אישיים

רולטור  3 
drive גלגלים

רולטור 3 גלגלים קל משקל מבית 
דרייב. קל לשימוש ונוח לקיפול 

והתניידות.
הרולטור מגיע בתוספת תיק לנשיאת 

חפצים אישיים ובצבע ייחודי.

רולטור  4 גלגלים 
אלומיניום גלגל רחב

רולטור אלומיניום עם 4 גלגלים 
רחבים )קוטר 20 ס«מ(. לרולטור 

מושב נוח למנוחה באמצע הדרך וכמו 
כן מתחת למושב ישנו סל לאחסון 
חפצים אישיים. הרולטור מתקפל 
ונכנס בקלות לרכב. מומלץ בחום!

רולטור 4 גלגלים
עם רגליות

רולטור 4 גלגלים עשוי אלומיניום עם 
רגלית. הרולטור מיועד לתמיכה בעת 

הליכה עצמאית וגם לישיבה בעת 
הצורך והולכה על ידי אדם אחר, כמו 

בכסא הולכה. כולל מושב ישיבה 
מרופד למנוחה, תיק נשיאת חפצים 

המוסתר תחת המושב, משענת גב 
מעוגלת לנוחיות מקסימלית ובלמי 

עצירה בטיחותיים.
מעמס מירבי של עד 115 ק«ג.
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מידות:
35X40 ס«מ
40X40 ס«מ
43X40 ס«מ
45X40 ס«מ
51X40 ס«מ
45X45 ס«מ
51X45 ס«מ
56X45 ס«מ
61X45 ס«מ
71X45 ס«מ
76X45 ס«מ

כסא גלגלים 
CTDS- מוסדי

דגם CTDS מתקפל בקלות, בעל 
שילדת פלדה בציפוי כרום.

 גלגל קדמי 20 ס«מ, אחורי 60 ס«מ, 
משקל 19 ק«ג, צמיג PU בולם זעזועים. 

ניתן לשלב כל אביזר כגון עמוד 
אינפוזיה, צלב נעילה, מתקן חמצן וכו.

ידיות ורגליות פריקות עם כיוון גובה

כסא גלגלים מבית Drive , ארה«ב. 
בעל מסגרת כחולה. ידיות מתרוממות 

בעלות ריפודים. קל ונוח ללניקוי.
צמיגי PU עם בולם זעזועים ואל תקר.

מתאים למשקל עד 115 ק«ג
מידות:

40X40 ס«מ
45X45 ס«מ
51X45 ס«מ

כסא גלגלים מדגם RW עם אפשרות 
להטיית גב )ריקליינר( מבית A+I. כסא 
גלגלים מגיע עם ידיות קצרות - ניתנות 

לפירוק - והוא עמיד וקל לקיפול. הכסא 
כולל שלדת מתכת מצופה כרום, ריפוד 

ויניל קל לניקוי, צמיגים מפלסטיק ועוד...

כסא גלגלים ריקליינר
A+I 

אורך מינימלי )מצב ישיבה( : 126סמ 
אורך מקסימלי )מצב שכיבה(: 182סמ 

רוחב מקופל: 38ס«מ 
רוחב כולל: רוחב מושב + 18ס«מ 
גובה מינימלי )שכיבה(: 106ס«מ 

גובה מקסימלי )ישיבה(: 130ס«מ 
קוטר גלגל אחורי: 61סמ 

מעמס מירבי: 120קג
משקל: החל מ - 22קג

אחריות 5 שנים על שלדה 

  Blue Strik, DRIVE  כסא גלגלים
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 B+B כסא גלגלים חברת

כיסאות גלגלים מחברת B+B מגרמניה. 
מציעים פתרון נוח ותכליתי לכל מי 

שרוצה להיות פעיל.
מדובר בשדרוג של כסא הגלגלים 

הבסיסי והוא מספק שכלולים לנוחיות 
המשתמש שעונים על מגוון צרכים רחב.

הכיסאות מגיעים במידות שונות
ומתאימים גם למשקלים גבוהים.

כסא גלגלים קל משקל תוצרת חברת 
B+B גרמניה בעל יכולת כיוון רוחב 
לנוחות מירבית והתאמה לגוף. עשוי 

מאלומיניום תעופתי. הכסא הינו בעל 
התאמה לתקן הישראלי ולתקן הגרמני 

)TUV(. במהלך עיצוב כסא רבולושן 
נלקחו בחשבון כל הפרטים הקטנים 
וניתן לראות את זה היטב בכל פריט 

ממנו עשוי הכסא. חשיבה זו והנוחות 
המירבית של כסא גלגלים רבולושן 

הופכים אותו לכסא אקטיבי ונוח. הכיסא 
מתקפל בצורה קלה ונוחה למינימום, 

דבר ההופך אותו לקומפקטי ונוח 
לאחסון.

 B+B כסא גלגלים
Revolution משוכלל דגם

כיסא קל משקל נוח 
במיוחד

כסא בעל גב מתקפל וידיות 
טלסקופיות.

קל משקל שוקל רק 15 ק”ג. 
בעל ידיות מתרוממות לאחור ורגליות 

פריקות. 
לכסא גם גלגלים אחוריים עם מנגנון 

שיחרור מהיר
הכסא עשוי מאלומיניום תעופתי קל 

וחזק במיוחד. 
כולל חגורת בטיחות ורצועות עקב

כיסא העברה
DRIVE

  , drive כיסא העברה מבית
בעל מסגרת אלומיניום. 

כיסא קל משקל הכיסא כ- 9 ק«ג.
ניתן לקיפול מהיר וקומפקטי.

חגורת בטיחות כלולה.
קל לניקוי.
גב מתקפל

אפשרות לעצירת הכיסא בידיות 
האחיזה

מתאים למשקל עד 135 ק«ג
מגיע בשני צבעים:

אדום
כחול

כסא גלגלים מוסדי
למשקל גבוה 

כיסא בעל צלב כפול. בעל ידיות 
מתרוממות לאחור המבטיחות נוחות 

בפתיחה ביד אחת. בנוסף הידיות 
ניתנות לפירוק דבר התורם להעברה 

נוחה מכסא לכסא או מהכסא למיטה. 
הרגליות ניתנות להסרה או לקיפול 

לצורך חסכון במקום. כסא יש אופציה 
הוספת אביזרים כמו: עמוד אינפוזיה, 
קשת נעילה, מתקן לבלון חמצן, ציר 

אחורי ועוד.
56X45  -51 וX45 :רוחב מושב

כסא גלגלים סיעודי טילט אין-ספייס דגם 
Triton תוצרת B+B גרמניה.

להנעה עצמית, ללא תלות באדם אחר.
קיימת אפשרות הטייה של הכסא כולו 

ושמירה על זווית של 90 מעלות וגם 
ריקליינר המשנה את זווית הגב למצב 

שכיבה. גב ארגונומי נשכב לאחור )ניתן 
לכוון את עומק מושב הכסא(. 

משענת ידיים מתכווננת בעזרת בורג 
פשוט. משענת רגליים מתכווננת המגיעה 

עם רצועות לקיבוע כפות הרגליים. 
משענת ראש מתכווננת לגובה.

משקל כיסא: 36.5 ק«ג

כסא גלגלים סיעודי טילט אין 
ספייס Triton- הנעה עצמית
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מנוע עזר לכיסא גלגלים 
עד 180 קג

מיועד לסייע למלווה להניע בקלות את 
כסא הגלגלים, באמצעות אספקת כוח 
המסייעת לדחיפתו של הכסא. בזכות 
מנוע העזר ניתן לצאת מהבית לטיול 
ארוך אפילו בדרך משופעת ללא כל 
מאמץ. מנוע העזר נייד, קל לפירוק. 
מתאים לרוב כסאות הגלגלים בעלי 
רוחב מושב שבין 40 ס«מ ל-51 ס«מ. 

המערכת נשלטת באמצעות יד אחת 
בלבד. מנוע זה מתאים למשקלים 

גבוהים של עד 180 ק«ג!

כיסא חשמלי

 Power כסא גלגלים מתקפל ממונע דגם
Chair תוצרת A&I. נוסע במהירות 
של 8-0 קמ«ש. כסא גלגלים חשמלי 

יציב ובטיחותי בעל שני מנועים חזקים 
המאפשרים טעינה פשוטה וזמן נסיעה 
ארוך. הכסא מגיע עם ג<ויסטיק השולט 

על תפעול הכסא באופן הנוח ביותר, ניתן 
להרכיב את הג<ויסטיק בצד ימין או בצד 

שמאל. בעל שלדת פלדה חזקה, ידיות 
הכסא מתקפלות למעבר נוח אל הכסא 

וממנו, ומתכווננות לגובה. הכסא מתקפל 
ונוח לאחסון, מגיע עם חגורת בטיחות 

ורצועת שוק.

כסא גלגלים ממונע חשמלי 
מתקפל עם אישור הטסה

כסא גלגלים ממונע מתקפל עם סוללת 
ליטיום. כסא קל משקל, רק 23 ק«ג )ללא 

סוללה( ובנוסף מתקפל ונפתח בקלות
מהירות מרבית של עד 8 קמ«ש.

יכולת נשיאת משקל של עד 120 ק«ג. 
טווח נסיעה של עד 40 ק«מ. 

מעצורים אלקטרומגנטיים, גלגלי 
פוליוראטן וגומי     

לנסיעה חלקה ובלימת זעזועים. 
בעל אישור הטסה.

כסא גלגלים
ממונע חשמלי

מדובר בכסא חדשני וייחודי המתאים 
מאד לשימוש בתוך הבית )ומחוצה 

לו( ולמעבר בין פתחי דלתות. מתקפל 
בקלות ל-4 חלקים לצורכי העברה וניוד 
פשוטים. כולל מושב »אצטדיון« מרופד 

ומפואר וסל לאחסון הממוקם מתחת 
למושב. 

מהירות הכסא מגיעה ל-4.5 קמ«ש 
וטווח נסיעתו 30 ק«מ. הכסא שוקל 82 

ק«ג ניתן למתאים לנשיאה 
של עד 136 ק«ג.

כסא גלגלים ממונע 
חשמלי משקל גבוהה

מדובר בכסא חזק ויציב  במשקל 92.4 ק«ג 
)כולל סוללה( ומתאים לנשיאת משקל של 

עד 182 ק«ג. 
מתאים לשימוש בתוך הבית מנוע חזק 

במיוחד המסוגל להגיע למהירות של עד 5 
קמ«ש.

מושב מרופד הניתן לשינוי גובה וזווית. 
משענות ידיים עשויות PU וניתנות לכיוון 

גובה, רוחב וזווית. 
תמיכת ראש מתכווננת, נשלפת, ומנגנון 

נגד התהפכות. 
משטחי דריכה מתכווננים כולל אפשרויות 

היפוך. 
מרכז שליטה מתקדם לתנועה רציפה 

ונוחה בעליות ובמורדות. 

כסא גלגלים ממונע 
TERRA חשמלי

תוצרת B&B גרמניה. כסא מרשים בעל 
עיצוב מודרני ושימושיות מרבית בתוך 

הבית ומחוצה לו
 LED מגיע עם מאותתים ותאורת

המתאימה לנסיעה בעיר, תוספת של הגנה 
בצידי הכסא, השעיית גלגל אחורי והתאמת 

משענת היד לגובה ומיקום.
מתאים לנסיעה בעיר, בכפר ובבית עם 
סוללה חזקה במיוחד המספקת מרחק 

נסיעה של עד 32 ק«מ במהירות של עד 6 
קמ«ש.
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כסא נירוסטה 
להנעה עצמית

כסא רחצה מושב קשיח נירוסטה 

כיסא הגלגלים בעל 
הידיות נשלפות 

,זרועות נשלפות, 
מאפשרות מעבר 

בטוח מהכיסא ואליו 
בעוד שהריפוד 

מעניק נסיעה נוחה. 
משענת הגב נשלפת 

ורגליות פריקות.

כסא רחצה ושרותים עם גלגלים 
אחוריים בקוטר 61 ס«מ. מתאים 

להנעה עצמית.
הכסא עשוי נירוסטה אל חלד ומגיע 
בשתי סוגי מושב לבחירה: קשיח או 

PU רך.
הכסא מתאים לכל אסלה סטנדרטית.

מגיע עם סיר נשלף.
רוחב מושב: 45 ס«מ 

 
 

 

כיסא הגלגלים בעל 
ידיות נשלפות, זרועות 

נשלפות מאפשרות 
מעבר בטוח מהכיסא 
ואליו בעוד שהריפוד 

מעניק נסיעה נוחה. 
משענת הגב נשלפת 

ורגליות פריקות
ניתן להשיג ברוחב 

מושב 51/45/40

כסא למשקל 150קג

כיסא הגלגלים בעל הידיות הנשלפות 
)קומודה( הוא הקומודה המשתלמת 

ביותר היום. הזרועות הנשלפות 
מאפשרות מעבר בטוח מהכיסא ואליו 

בעוד שהריפוד מעניק נסיעה נוחה. 
צינורות הנירוסטה העמידים, משענת 

הגב הנשלפת והרגליות הפריקות 
עושות את הכיסא הזה לעסקה 

מעולה!
מתאים לבעלי משקל עד 150 ק«ג!

כסא רחצה טילט  
ריקליינר מאלומיניום

כסא רחצה ושירותים עם אפשרות 
להטיית זווית הישיבה )טילט אין 

ספייס( נגד החלקה והיווצרות של 
 PU פצעי לחץ. הכסא מגיע עם ריפוד
רך שאינו סופג מים, מתייבש בקלות 

וקל לניקוי. השלדה עשויה אלומיניום 
אל-חלד, קל משקל וחזק . הכסא מגיע 

עם משענת לראש והצוואר, ידיות 
מתכווננות ורגליות לתמיכה מלאה 

בגב הכסא ישנם גלגלים וידיות נשיאה 
להובלה נוחה ובטוחה ממקום למקום

כסא רחצה עשוי נירוסטה ,אל 
חלד ובעל רגליות מתפרקות 

לנוחות והתאמה מושלמת, 
ידיות מתרוממות לאחור, 

גלגלים מנירוסטה וסיר 
פלסטיק הנשלף לפי הצורך. 

בגב הכסא יש שתי ידיות 
להובלה והוא מורכב מכסא 

קשיח מפלסטיק איכותי 
המתנקה בקלות. 

כסא שירותים ורחצה עשוי 
אלומיניום בעל מושב ומשענת 

 PU גב מרופדים מחומר
איכותי, ידיות מתרוממות 
לאחור להקלה ולנוחות, 

אפשרות לכיוונון גובה הכסא 
וסיר פלסטיק נשלף וקל 

וניקוי. לכסא יש שתי ידיות 
בגבו המאפשרות הובלה נוחה 
ובטוחה ממקום למקום על ידי 

מטפל או בן משפחה. 
ניתן להשיג את הכסא בשתי 

מידות, לנוחיותכם.

כסא רחצה מושב קשיח מפלדת כרום 

כסא רחצה מאלומיניום כסא רחצה מושב עם פתח קידמי

כסא שירותים ורחצה עשוי 
אלומיניום בעל מושב ומשענת 

 PU גב מרופדים מחומר
איכותי, ידיות מתרוממות 
לאחור להקלה ולנוחות, 

אפשרות לכיוונון גובה הכסא 
וסיר פלסטיק נשלף וקל 

וניקוי. לכסא יש שתי ידיות 
בגבו המאפשרות הובלה נוחה 
ובטוחה ממקום למקום על ידי 

מטפל או בן משפחה. 
ניתן להשיג את הכסא בשתי 

מידות, לנוחיותכם.

כסא שירותים ורחצה עשוי 
אלומיניום בעל מושב ומשענת 

 PU גב מרופדים מחומר
איכותי, ידיות מתרוממות 
לאחור להקלה ולנוחות, 

אפשרות לכיוונון גובה הכסא 
וסיר פלסטיק נשלף וקל 

וניקוי. לכסא יש שתי ידיות 
בגבו המאפשרות הובלה נוחה 
ובטוחה ממקום למקום על ידי 

מטפל או בן משפחה. 
ניתן להשיג את הכסא בשתי 

מידות, לנוחיותכם.

כסא שירותים ורחצה עשוי 
אלומיניום בעל מושב ומשענת 

 PU גב מרופדים מחומר
איכותי, ידיות מתרוממות 
לאחור להקלה ולנוחות, 

אפשרות לכיוונון גובה הכסא 
וסיר פלסטיק נשלף וקל 

וניקוי. לכסא יש שתי ידיות 
בגבו המאפשרות הובלה נוחה 
ובטוחה ממקום למקום על ידי 

מטפל או בן משפחה. 
ניתן להשיג את הכסא בשתי 

מידות, לנוחיותכם.
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כיסא השירותים המרופד הזה מגיע עם 
פתח במושב לגישה קלה יותר לטיפול 

אישי.
 הכיסא נוח ומושב וגב הכיסא מרופדים 

וחסינים ממים וקלי לניקוי.
 שילדת האלומיניום קלת משקל, יציבה 

ועמידה בפני חלודה. 
המושב ניתן להגבהה קלה עם מרווחים 

קבועים של 2.5 ס«מ.

כסא מקלחת שירותים
במידות מיוחדות

מושב רחצה עם ידית אחיזה לעזרה 
ביציאה וכניסה לאמבטיה

המוצר עשוי מפלסטיק קשיח עם חורים 
לניקוז המים

משטח הרחצה מתאים לכל אמבטיה
מניחים את המשטח על דפנות 

האמבטיה ומהדקים אותו לדפנות 
בעזרת 4 תופסנים שמוצמדים לתחתית 

המשטח
פעולה זו מקבעת את המשטח ומונעת 

כל תזוזה שלו בכך מוקנת בטיחות 
ונוחות בעת הרחצה

ספסל רחצה לאמבטיה.
הופך את הרחצה לבטוחה יותר ונוחה 

יותר,מתכוונן ומתאים לכל אמבטיה
משקל מירבי 75 ק«ג

אורך 72 ס«מ
רוחב 23 ס«מ

כסא שירותים ורחצה מתקפל עשוי 
אלומיניום. בעל מושב ומשענת גב 
מרופדים מחומר PU איכותי, ידיות 

מתרוממות לאחור ניתן לכוון את גובה 
הכסא. סיר פלסטיק נשלף וקל וניקוי. 
לכסא יש שתי ידיות בגבו המאפשרות 

הובלה. ניתן להשיג ברחובים שונים
ולמעמס עד 160-115 ק«ג

מושב פלסטיק
עם ידית

מושב 4/6 שלבים 
לאמבטיה

כסא רחצה ושירותים 
PU אלומיניום מתקפל מושב

כיסא השירותים המרופד הזה מגיע עם 
פתח במושב לגישה קלה יותר לטיפול 

אישי.
 הכיסא נוח ומושב וגב הכיסא מרופדים 

וחסינים ממים וקלי לניקוי.
 שילדת האלומיניום קלת משקל, יציבה 

ועמידה בפני חלודה. 
המושב ניתן להגבהה קלה עם מרווחים 

קבועים של 2.5 ס«מ.

כסא שירותים
TS-CARE 

הגבהה לאסלה ב-10 ס«מ עם ידיות 
בטיחות ומכסה.

הגבהה לאסלה המשמשת כעזר לאנשים 
המתקשים בישיבה וקימה, מתקן הגבהה 

לאסלה עשוי מוניתן לשימוש על גבי 
מגוון רב של אסלות. ההגבהה לאסלה 

נותנת פתרונות למגוון רחב של מגבלות.
הגבהה לאסלה מאפשרת ישיבה וקימה 
נוחה ובטוחה יותר. הגבהה לאסלה היא 

פתרון קל, קומפקטי ופשוט

כסא מקלחת מתקפל
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מעקה L פינתי עשוי נירוסטה מצויין 
ונוח לשימוש עבור בעלי מוגבלויות 

שונות.
אורך:61סמ 
רוחב:61סמ

עם חיבור לאסלה
מתכווננת לגובה מ-75 עד 85 ס«מ

עשויה אלומיניום
ידיות ארגומטריות

מסייעת בבטיחות, ובמניעת נפילות. 

מתכווננת לגובה 75-65 ס«מ.
עשויה אלומיניום

ידיות ארגומטריות
מסייעת בבטיחות, ובמניעת נפילות.

ללא צורך בחיבור לאסלה

מסגרת עזר 
לשירותים

פתרון יעיל המסייע ומקל בעת 
ההתיישבות והקימה מהאסלה 

להסובלים מבעיות ברכיים 
ולמוגבלי תנועה. מתקבעת לאסלה 

עצמה באמצעות מנגנון לחץ 
המופעל על ידי שני ברגים פשוטים 
לתפעול, להתקנה ולהסרה. עשויה 

פלסטיק לבן איכותי וקל לניקוי.

הגבהה לאסלה
הגבהה לאסלה רכה עם חיזוקים

מושב הגבהה רך לאסלה בגובה 
10 ס«מ. עם מושב רך מחומר 

PU, איכותי ונוח במיוחד. מושב 
ההגבהה מעניק ליושב עליו 

הגבהה של 10 ס«מ. המושב מגיע 
ללא ברגים והוא נצמד לאסלה 

)לחרסינה ולא למושב האסלה( 
בעת הישיבה עליו באמצעות גומי. 

מעקה קיר רצפה

הגבהה לאסלה
עם ידיות

הגבהה בגובה 10 ס«מ, עם ידיות 
חזקות בצדדים מצופות בחומר נגד 
החלקה לתמיכה נוספת ועם מכסה 

לאסלה. ההגבהה נצמדת לאסלה 
באמצעות 4 ברגים היוצרים לחץ 

בארבעה צדדים של האסלה ובכך 
לא מאפשרים את תנועת ההגבהה 

על האסלה, ליציבות מוגברת 
ובטיחות. הגבהה איכותית במיוחד. 

ומותאמת לנשים ולגברים כאחד. 
ניתנת לכיוון של 15/10/5 ס«מ

כסא מסתובב
 90 מעלות

מונח על דפנות האמבט ומאפשר 
את הכנסת והוצאת המתרחץ 

בנוחות ובקלות מרבית. משטח 
הכסא עשוי פלסטיק איכותי 

ועמיד, בעל חורים לניקוז המים 
ולשמירה על ההיגיינה. גוף הכסא 

עשוי נירוסטה אל-חלד חזק ויציב. 
המשתמש מתיישב על הכסא כאשר 
הוא פונה כלפי חוץ האמבט ובאופן 

פשוט מסתובב עם הכסא לתוך 
האמבטיה, בצורה בטוחה ונוחה 

מאוד.

 בעל שיפוע לנוחות ישיבה מרבית וחורי 
ניקוז למניעת החלקה ומניעת הצטברות 

נוזלים, לשמירה על היגיינה בזמן 
המקלחת. הזווית הרחבה של רגלי הכסא 

מעניקה לכסא יציבות נוספת. לכסא 
מסגרת אלומיניום חזקה, בטוחה וקלת 
משקל. רגלי הכסא ניתנות לשינוי גובה 

באמצעות מנגנון טלסקופי. 

כסא טלסקופי לאמבט

כסא טלסקופי עשוי אלומיניום לישיבה 
באמבטיה. בעל ידיות בציפוי גומי 

לאחיזה יציבה. מאפשר ישיבה נוחה 
ובטיחותית באמבטיה ובמקלחת בעת 

הרחצה. הידיות ומשענת הגב מתפרקות 
בקלות. קיימת אפשרות להתאמת הגובה 

בעזרת המנגנון הטלסקופי של הכסא, 
על פי העדפת המשתמש ולנוחיותו. 
המושב מחורר ומונע הצטברות מים 

על הכסא כדי לשמור על היגיינה בעת 
הרחצה.

כסא טלסקופי 
עם ידיות

מסגרת עזר
בצורת הליכון

מונח על דפנות האמבט ומאפשר 
את הכנסת והוצאת המתרחץ 

בנוחות ובקלות מרבית. משטח 
הכסא עשוי פלסטיק איכותי 

ועמיד, בעל חורים לניקוז המים 
ולשמירה על ההיגיינה. גוף הכסא 

עשוי נירוסטה אל-חלד חזק ויציב. 
המשתמש מתיישב על הכסא כאשר 
הוא פונה כלפי חוץ האמבט ובאופן 

פשוט מסתובב עם הכסא לתוך 
האמבטיה, בצורה בטוחה ונוחה 

מאוד.
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מעקה הבטיחות מנירוסטה ניתן 
להרכבה על קיר המקלחת או 

השירותים והוא מספק סיוע איתן ויעיל 
באזור המקלחת, שירותים, אמבטיה או 

כל אזור אחר שמצריך סיוע ליציבות. 
המעקה עשוי מפלדת אל-חלד איכותית 
)נירוסטה( ומצופה בכרום. ניתן להרכיב 

את המעקה בצורה אנכית, מאוזנת או 
אפילו אלכסונית והוא מרוחק ב-6 ס«מ 
מהקיר. המעקה מגיע ב-5 גדלים שונים 

ולמען הבטיחות המעקה צריך להיות 
מותקן על קיר מוצק )לא גבס( ועל ידי 

קבלן רשום.
מגיעה במידות:

30,40,45,60,89 ס«מ

מעקה הבטיחות ניתן להרכבה על קיר 
המקלחת או השירותים והוא מספק     

סיוע איתן ויעיל באזור המקלחת, 
שירותים, אמבטיה או כל אזור אחר 

שמצריך סיוע ליציבות. 
המעקה עשוי מאלומיניום ומצופה 

פלסטיק יוקרתי. ניתן להרכיב את המעקה 
בצורה אנכית, מאוזנת או אפילו אלכסונית 

והוא מרוחק ב-6 ס«מ מהקיר. המעקה 
מגיע ב-2 גדלים שונים ולמען הבטיחות 

המעקה צריך להיות מותקן על קיר מוצק 
)לא גבס( ועל ידי קבלן רשום.

מגיעה במידות:
45,60 ס«מ

ידית אלומיניום בכיסוי ABSידיות נירוסטה

מעקה קיר רצפתי מנירוסטה 
מצויין ונוח לשימוש עבור 

בעלי מוגבלויות שונות.
אורך:61סמ 
רוחב:61סמ

מעקה L לחדרי שירותים נוח 
ומשמש להקלה על המשתמש 

בעת תנועת ישיבה או עמידה.
קוטר צינור: 3.2 מ«מ 

ציפוי: נירוסטה 
אורך: 61 ס«מ רוחב: 61 ס«מ 

ידית עזר מעוצבת.
ידית עזר מתרוממת המיועדת 

למתקשים בקימה וישיבה בעת 
השימוש בשירותים.

אורך:76 ס«מ, גובה:84 ס«מ 
קוטר צינור: 3.2 ס«מ

מעקה קיר רצפה

המעקה נירוסטה המתקפל 
מעוצב כדי לתת סיוע נוסף 
ליד השירותים או המיטה; 

הוא מתקפל כשהוא לא 
בשימוש והוא אידיאלי 

במיוחד כשהמרווח מוגבל 
או בשירותים עם מספר 

משתמשים.

מעקה מתרומם
נירוסטה

מעקה L נירוסטה

מעקה אלומיניום בכיסוי 
פלסטיק באורך 70ס«מ. 

המעקה נוח לשימוש ומאפשר 
קיפול נוח כאשר המעקה לא 

נמצא בשימוש.

ידית עזר מעוצבת.
ידית עזר מתרוממת 

המיועדת למתקשים 
בקימה וישיבה בעת 
השימוש בשירותים.

מעקה L אלומיניום 
כיסוי פלסטיק בצבע 

לבן ליציבות ובטיחות 
מקסימאלית בחדרי 

שירותים ואמבט עבור 
בעלי מוגבלויות

מעקה מתרומם 
פלדה לבן

מעקה L אלומיניום
בכיסוי פלסטיק

ידית מתרוממת על עמודידית לאמבט

מעקה על עמוד. נוח 
במיוחד לשימוש ואינו 

מחייב התקנה לקיר 
יציב. העמוד מאפשר 

כיוונון נוח ומהיר 
של המעקה עבור 

משתמש יחיד או כמה 
משתמשים.

מעקה על עמוד

ידית מתקבעת 
בצורה פשוטה 

בעזרת ברגים 
לדופן האמבט, 

ללא צורך 
בקדיחת חורים.

משמשת לאחיזה 
נוחה ולייצוב 

הגוף
בצבע לבן

מעקה קיר מתרומם 
מאלומיניום עם 
תמיכה לריצפה 
בציפוי פלסטיק 

מיועד לחדרי 
רחצה ושירותים או 
לחדרים בהם זקוק 
המשתמש לתמיכה 

ויציבות. מספק 
סיוע בעת קימה 

ובעת ישיבה. 

מעקה אלומיניום
בכיסוי פלסטיק

מעקה L פינתי
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מנוף הרמה  חשמלי

מנוף הרמה חשמלי עם זרוע הרמה 
מתכווננת. המנוף מגיע עם בית 

סוללה הניתנת להסרה לתנאי ניידות 
אופטימליים.

המתקן מגיע עם מספר אביזרים 
נלווים: ערסל, משקל, מוטות פריסה, 

וגלגלים המאפשרים תנועתיות גמישה. 
בנוסף מצויד המנוף במתג חירום 

וארבעה מתלים איכותיים להרמה 
בטיחותית גם במשקלים גבוהים. 

מנוף ההרמה מגיע עם ערסל מקורי. 
ניתן לרכוש ערסלים שונים המתאימים 

למצבים שונים של המטופל.
מגיע בשלושה גדלים:
micro,mini, regular

מנוף הרמה הידראולי

מנוף הרמה הידראולי )לא חשמלי( 
תוצרת חברת A+I, מיועד להרמת חולים 

שמתקשים או לא מסוגלים לעמוד. 
מאפשר הרמת חולים עד משקל 182 ועד 

גובה של 191 ס«מ.
המנוף כולל גלגלים גדולים ויציבים, 
זרוע הרמה מתכווננת לסיוע במעבר 

ותושבת הניתנת להרחבה. מגיע בנוסף 
גם עם ערסל איכותי.

מעלה מדרגות לכיסא 
גלגלים

מעלה )מעלון( מדרגות זחלילית לכסא 
גלגלים עם סרט נע

משקלו 53 ק«ג, יכולת נשיאת משקל 
של עד 130 ק«ג )כולל כסא ואביזרים(, 

מהירות מרבית של עד 5.5 קמ«ש, 
מנגנון בטיחות ובלימה, נסיעה שקטה 

ונוחה במיוחד.
מקסימום גובה מדרגה:  23 ס«מ 

טווח פעולה:  35 מדרגות
על מנת שנוכל להתאים לכם את 

הזחליל/מעלון הטובים ביותר 
עבורכם מומלץ לפנות אלינו

מנוף הרמה חשמלי 
למשקל גבוהה

מתקן הרמה חזק ומסיבי בעל מנגנון 
חשמלי הכולל שלט להעלאה והורדה 

של המנוף ומנגנון ידני לפתיחה וסגירה 
של רגלי המתקן. המנוף מתאים 

במיוחד עבור מטופלים כבדים בטיפול 
ביתי או בבית אבות.

מעלה מדרגות נייד 
מקצועי לכסא גלגלים

מעלון )מטפס( מדרגות נייד ומקצועי,
על מנגנון פטנט מיוחד לטיפוס רציף 
וקל של עד 300 מדרגות. כמו כן מכיל 

ידיות מיוחדות הניתנות לכיוונון 
ושומרות על יציבות במינימום מאמץ. 
המכשיר מתאים גם לגרם מדרגות צר 
ואף למדרגות בצורת ספירלה. מצויד 
במערכת בלמים בטיחותית שעוצרת 

את המכשיר בכל מדרגה, לצורך 
בטיחות מרבית. המוצר מתפרק וניתן 

לאחסן אותו בקלות ברכב.
על מנת שנוכל להתאים לכם את 

הזחליל/מעלון הטובים ביותר 
עבורכם מומלץ לפנות אלינו

מנוף העמדה

מיועד לסייע למטופלים המתקשים 
בעת הקימה, באמצעות מערכת 

המאפשרת הרמה עדינה של המטופל 
למצב עמידה. המנוף מתאים במיוחד 
עבור מטופלים יותר פעילים בטיפול 

ביתי או בבית אבות. בהשוואה למנוף 
הרמה רגיל המטופל לא מורם באוויר 

ואז מוזז למקום אחר, אלא מורם 
בעדינות לתנוחת עמידה תוך תמיכת 

הרגליים שלו במתקן או ברצפה, 
למשל לשירותים, כך שהמטופל 

מקבל סיוע פעיל. הדרישה לסיוע 
מביאה לתנועתיות נוספת מצד 

המטופל ובכך מגבירה את מחזור הדם 
ומחזקת את כוח השרירים. 

מתקן העמדה זה מגיע עם ערסל 
 .M במידה
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הליכון מתקפל
2 גלגלים

הליכון מתקפל קל משקל וחזק. רגליים 
טלסקופיות מתכווננות 99-81 ס«מ. 

פשוט לתפעול ע«י לחיצה על כפתור 
הוא מתקפל ומתכוונן בהתאמה. מתאים 
לשימוש בתוך הבית ומחוצה לו. בהליכון 

גומיות איכותיות במיוחד המותקנות 
ברגליו למניעת שחיקה ובנוסף ריפוד 

איכותי ונוח בידיות להחזקה יציבה. 

הליכון מתקפל 2 גלגלים
Drive

רולטור 4 גלגלים
 drive מבית חברת

צר ועובר בכל פתחי הבית
מגיע עם סל קניות וספסל ישיבה 

מתקפל בקלות מתאים 
למשקל עד 100 ק«ג

 המחלקיים גולשים בצורה חלקה על 
משטח ההליכה, פתרון מעולה לבעלי 

הליכון 2 גלגלים.

הליכון אמות
פנאומטי

הליכון שמאפשר למשתמש להישען 
עליו עם אמות הידיים בנוחות. ההליכון 
מיועד לאנשים שאינם יכולים להזדקף 

ההליכון מתכוונן לגובה באמצעות 
בוכנה שמופעלת על ידי לחץ אוויר ולכן 

הוא מכונה הליכון פנאומטי.
מגיע בשני גדלים צר ורחב  

מחליקיים להליכון

הליכון קבוע
2 גלגלים

ההליכון בעל ידיות מרופדות לנוחות 
מרבית ולהחזקה יציבה וחזקה. בנוסף 

ברגלי ההליכון גומיות איכותיות מאחור 
למניעת שחיקה ושימוש חוזר לאורך 

זמן. וזוג גלגלים מקדימה  
מידות גובה ההליכון: 92-81 ס«מ.

הליכון 2 גלגלים 
עם מושב

רולטור 2 גלגלים בלבד בצבע ירוק, 
משמש בעלי מוגבלויות להקלה 

על גישה ומעבר בין מקום למקום. 
הרולטור מאובזר בכיסא נוח שעליו 
ניתן לנוח לאחר הליכה או תוך כדי. 

עשוי מאלומיניום קל משקל, נוח 
לנשיאה ולמעבר ממקום למקום.

הליכון אמות

הליכון שמאפשר למשתמש בו לרכון 
עליו ולהישען עליו באמצעות האמות. 

השימוש בהליכון נעשה בעיקר לתמיכה 
באנשים שלא יכולים להזדקף וצריכים 

משענת קדימה. ההליכון  קל משקל 
וחזק שיכול לשמש את המשתמש 

בבטחה בתוך הבית ומחוצה לו. ההליכון 
מגיע עם משענת נוחה ומרופדת לאמות 

הידיים וגומיות ברגלי ההליכון ליציבה 
ומניעת שחיקת החומר.

מקלות הליכה

מבחר מקלות הליכה איכותיים , 
מתקפלים ולא מתקפלים עם בסיס 

רחב וצר 

קביים קנדיות

קביים קנדיות בעלות ידיות אורטופדיות 
לאחיזה נוחה של כף היד וחפתי זרוע מצופים 
ויניל. ניתנות לכיוון גובה כפול, ניתן לכוון אותן 

לגובה החפתים/ וגובה הקב עצמו. 

ם
ני
כו
לי
ה
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כרית ישיבה )ביצים( בעלת ספוג רך, אך 
עמיד, שנועד לתרום לסירקולציה טובה 

של מחזור הדם וכמו כן עוזר להפחית 
את לחץ הגוף ולמנוע איבוד תחושה 

ואי-נוחות של המשתמש. עיצוב בדמוי 
קרטון הביצים עוזר להניע את האוויר 
במחזוריות, מה שתורם להורדת חום 

הגוף ומשאיר את המשתמש נינוח יותר 
לצורך ישיבות ממושכות יותר.

כרית ביצים עם כיסוי

כרית ישיבה עשויה ויסקו ונוחה במיוחד. 
ויסקו הוא חומר בעל »זכרון« המתאים 
את עצמו לגוף האדם וזוכר את צורתו.
הכרית בעלת נוחות מיוחדת ותמיכה 

מלאה בגוף, לסיוע מושלם במניעת פצעי 
לחץ. 

כרית ויסקו
לכסא גלגלים

סיליקור הוא חומר מילוי לכריות, עשוי 
שערות דקיקות המיוצרות בשילוב עם 

סיליקון. הכרית עוצבה עם חור במרכזה 
על מנת להקל על פצעי לחץ תוך חלוקה 
נכונה של המשקל ומתן תמיכה מספקת. 

כרית סילקור לפצעי לחץ 
עם חור

כרית ישיבה למניעת פצעי לחץ במבנה 
קעור הדומה למבנה הישבן, עשויה 

ויסקו וג,ל. 
ויסקו הוא חומר בעל »זכרון« המתאים 
את עצמו לגוף האדם וזוכר את צורתו. 

כרית ישיבה ויסקו ג,ל מסייעת להזרמת 
הדם בגוף ותורמת להקלה של פצעי 

הלחץ. מומלצת ליושבי כסא גלגלים או 
לאנשים שמרבים לשבת.

כרית פצעי לחץ 
ויסקו +ג,ל

כרית פצעי לחץ טמפור
)tempur(  המקורית

 ,)Tempur-Med( חברת טמפור
האיכותית והטובה ביותר בעולם לייצור 

פתרונות שינה וישיבה. כרית טמפור 
נחשבת כיום כפתרון הטוב ביותר 

למניעת פצעי לחץ שנוצרים מישיבה 
ממושכת. הכרית עשויה מקצף ויסקו 

אלסטי מיוחד שמתאים את צורתו אל 
הגוף והמשקל בצורה המדויקת ביותר 

ובכך מופחת הלחץ באופן משמעותי 
בהשוואה לכריות ישיבה אחרות.

 .)Tempur-Med( וצרת חברת טמפור
מדובר בכרית המעניקה שינה נוחה 
ובריאה ומתאימה את עצמה למבנה 

הראש והצוואר לתמיכה מלאה. הכרית 
סופגת ומפזרת את הלחץ שנוצר על 

הצוואר במהלך השינה. החברה פיתחה 
פטנט ייחודי בו היא מייצרת חומר ויסקו 

אלסטי המפחית בצורה היעילה ביותר 
את הלחץ על אזורי המגע עם המזרן 

והכרית.

כרית אוויר לפצעי לחץ 

כרית אוויר תוצרת חברת Conform, גרמניה, המסייעת לישיבה יציבה ונוחה 
ומתאימה גם להפעלת שרירי הגב ורצפת האגן. הכרית בנויה מתאי אוויר, כך שהכרית 

מלאה באוויר היא דומה לכרית ביצים. תאי האוויר רכים במיוחד ומותאמים ליצירת 
אזורי לחץ וטיפול מניעה בפצעי לחץ. צורת הכרית תורמת לעידוד זרימת דם תקינה. 

והיא מיועדת לאנשים שיושבים ארוכות ובמיוחד על כסא גלגלים. האוויר בכרית 
מאפשר פיזור לחצים בצורה הטובה ביותר ומונע חיכוך לא רצוי של האזור הבא במגע 

עם הגוף. הכרית עמידה במים, מגיעה עם כיסוי שניתן לכבס ועם משאבה ייעודית.     

כרית אוויר לפצעי לחץ 
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הפיתוח הראשון של המזרנים למניעת 
פצעי לחץ. צורת המזרן גלית המזכירה 

בצורתה תבנית ביצים, מה שמסייע 
בחלוקת הלחץ על שטח נרחב ומאפשר 
זרימת אוויר במזרן ועל ידי כך קירור של 

חלקי הגוף הבאים במגע עם המזרן. מזרן 
ביצים למיטת יחיד מגיע עם כיסוי מגומי 

או בלעדיו, לבחירתכם. כיסוי גומי הנו 
כיסוי חסין נוזלים לשמירה על המזרן 

לאורך זמן.

מזרן ביצים יחיד 
לפצעי לחץ

מזרן ויסקו וספוג איכותי, המפזר את 
הלחץ המופעל על הגוף בזמן השכיבה 

ובכך מונע היווצרות של פצעי לחץ. 
המזרן בעובי 15 ס«מ, בנוי מחלק תחתון 

עשוי מספוג בעובי של 8 ס«מ ומעליו 
חומר הויסקו בעובי של 7 ס«מ. הספוג 

מוסיף למזרן רכות. נעימה. המזרן מגיע 
עם כיסוי חסין לנוזלים המתנקה בקלות..

מזרן פצעי לחץ
ויסקו 

מזרן פצעי לחץ 
  )tempur(

 .)Tempur-Med( תוצרת חברת טמפור
המזרן פותח בטכנולוגיה מתקדמת 

ומטרתה לפזר את הלחץ בצורה המרבית 
ביותר. המזרן עשוי ויסקו אלסטי מיוחד 

ואנטיבקטריאלי המקבל את צורת הגוף. 
הכיסוי עשוי מחומר אלסטי שאינו עביר 
לנוזלים, רחיץ, אינו מתרומם ואינו גורם 

לשפשופים.

מזרן בועות הוא מזרן גומי המחולק 
לתאים רבים המתמלאים באוויר. תאי 

האוויר והמרווח בין התאים מסייעים 
בהפחתת הלחץ תוך שינוי לחץ האוויר 
בבועות ובאופן כזה תורמים להפחתת 

פצעי לחץ הנוצרים משכיבה ממושכת. 
מזרן הבועות הנו מזרן אובר-ליי המיועד 
להנחה על מזרן קיים. הוא אינו משמש 

תחליף למזרן. 

מזרן בועות 
עם משאבה

מזרן פצעי לחץ 
סיליקור

מזרנים דינאמיים נחשבים כיום למזרנים 
הטובים ביותר בעולם לטיפול בפצעי 

לחץ. המזרן פותח בטכנולוגיה מתקדמת 
אשר גורמת לשינוי תנוחת המשתמש 

בפרקי זמן קצרים ומתוזמנים ובכך 
מונעת לחץ לפרק זמן ארוך על אזור 

מסוים בגוף.

מזרן דינאמי עם משאבה 
במבחר דגמים

המזרן מחולק ל-11 תאים דמויי צינורות 
מלאים בחומר סיליקור שהנו חומר דמוי 

צמר גפן אוורירי, אשר מסייע במניעת 
פצעי לחץ. המזרן הוא מזרן אובר-ליי 

המונח על מזרן קיים. הכיסוי עשוי חומר 
PU חזק קל לניקוי.
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כורסת העמדה עיצוב
מנוע 1

כורסת העמדה עיצוב
2 מנועים

כורסאות חשמליות מתרוממות/נשכבות 
עוצבו כדי להגיע לתנוחות ישיבה 

אופטימליות לקריאת ספר או לראיית 
טלוויזיה ועם אפשרויות הטיה עד כדי 

שכיבה. הכורסא החשמלית מדגם 289 בעלת 
יכולת הרמה/השכבה )ריקליין( מלאה, 

שקטה ואלגנטית. הכורסא כוללת שלט 
פשוט עם כפתורים גדולים שמחובר לכיסא, 

כיסוי ראש וידיות נשלפות ומשענת גב 
שמורכבת מ-4 כריות נפרדות בתצורה של 

מפל לנוחות מירבית. מחיר הובלה והרכבה: 
199 שקל. לבניין בלי מעלית 50 שקל תוספת 

לקומה מעל קומה 2.

כורסאות חשמליות מתרוממות/נשכבות 
עוצבו כדי להגיע לתנוחות ישיבה 

אופטימליות לקריאת ספר או לראיית 
טלוויזיה ועם אפשרויות הטיה עד כדי 

שכיבה. הכורסא החשמלית מדגם 288 בעלת 
יכולת הרמה/השכבה )ריקליין( מלאה, 

שקטה ואלגנטית. הכורסא כוללת שלט 
פשוט עם כפתורים גדולים שמחובר לכיסא, 

כיסוי ראש וידיות נשלפות ומשענת גב 
שמורכבת מ-4 כריות נפרדות בתצורה של 

מפל לנוחות מירבית. מחיר הובלה והרכבה: 
199 שקל. לבניין בלי מעלית 50 שקל תוספת 

לקומה מעל קומה 2.

רוחב כללי: 80ס«מ
עומק מושב: 50ס«מ
רוחב מושב: 55ס«מ

•גובה מושב מהריצפה: 50ס«מ
גובה משענת גב מהמושב: 70ס«מ

•אורך משענת: 50ס«מ
•משקל: 55קג

רוחב כללי: 80ס«מ
עומק מושב: 50ס«מ
רוחב מושב: 55ס«מ

•גובה מושב מהריצפה: 50ס«מ
גובה משענת גב מהמושב: 70ס«מ

•אורך משענת: 50ס«מ
•משקל: 55קג

עומס מירבי: 180קג
אחריות שנה

אחות אילמת עם קפיץ- שולחן אחות 
אילמת נותן מענה מהיר, נוח ופשוט 
במקרים בהם קיימים קשיי נגישות 

לשולחן סטנדרטי.

אחות אילמת עם קפיץ

ארונית למיטת מטופל כולל שולחן 
האכלה

על גלגלים מתאים שני צידי המיטה

ארונית מטופל + 
מגש האכלה

אחות אילמת 
כיוונון כפול

אחות אילמת כיוונון כפול - שולחן 
הנותן מענה מהיר, נוח ופשוט במקרים 

בהם קיימים קשיי נגישות גובה: 70-
120ס«מ 

מידות שולחן: 40-60סמ 
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מידות פנים: 215סמ אורך, 93סמ רוחב
מידות חוץ: 230סמ אורך, 99סמ רוחב

כיוון גובה: בין 40ל-70סמ
מזרון: לא כלול במחיר

מיטה סיעודית חשמלית

מיטה סיעודית מכנית

מיטה סיעודית חשמלית  המיטה מגיעה עם 3 
פונקציות לכיוונון: 1. פונקציית היי-לו, מנגנון 

להרמה והורדה של גובה המזרן 2. פול-
פאולר, שינוי זווית משענת הגב 3. שינוי זווית 

משענת הרגליים. במיטה מעקות הניתנים 
לעליה והורדה עם אפשרות נעילה המונעת 

נפילה של המשתמש מהמיטה, גלגלים 
קשיחים עם מעצור המקלים על תנועתה. 

אופציית הנעילה שומרת על המיטה במקומה 
ומוסיפה למיטה אלמנט של בטיחות וניידות 

גם יחד. המיטה נשלטת בעזרת שלט לכיוונון 
פשוט וקל של המיטה. ניתן להשיג עם מעקה 

עץ או מעקה מתכת, לבחירתכם. 

מיטה סיעודית המתאימה לשימוש סיעודי 
בבית המטופל. למיטה 3 אפשרויות לכיוונון 

פשוט על ידי המטפל: 1. פונקציית היי-לו 
המאפשרת כיוון גובה המיטה 2. פול-פאולר, 

כיוונון גובה זוויות משענת הגב 3. כיוונון 
משענת הרגליים להקניית זווית שכיבה או 
ישיבה לנוחות המטופלים. במיטה מעקות 

טלסקופיים הניתנים להסרה במקרה הצורך 
וכמו כן 4 גלגלים איכותיים בעלי מעצור אישי 

לכל גלגל, המאפשרים ניוד נוח ופשוט של 
המיטה. מדובר במיטה עמידה ונוחה לתפעול. 

אפשרות הרמה: עד 70 מעלות
כיוונון גב ורגליים: עד 45 מעלות

משטח שכיבה: 200x90ס«מ
•גודל כללי: 104.5x219ס«מ

גובה: 80-40ס«מ )בלי המזרון(
עומס מירבי: 130קג

•מזרון: לא כלול במחיר

מעקה נירוסטה
שלם למיטה צד אחד

מעקה מיטה ארוך  איכותי וחזק לצד אחד של 
המיטה, מספק הגנה לכל אורך המיטה. ניתן 

להורדה והרמה בקלות בעזרת ברגים הנמצאים 
במסילות. למעקה מסילות ארוכות הנכנסות 

מתחת למזרן ומקבעות אותו במקום.

מיטה סיעודית חשמלית
לכבדי משקל

מיטה שעוצבה כדי להקל על חיי המטופל 
הסיעודי וכמו כן גם על חיי המטפל, מיטה זו 

מיועדת למטופלים במשקל כבד והיא מגיעה 
עם 3 פונקציות: 

1. היי-לו,  כיוונון גובה המיטה בצורה חשמלית 
נוחה וקלה, על ידי לחיצה על כפתור בשלט. 

2. פול פאולר, כיוונון זווית משענת הגב 
3. כיוונון זווית משענת הרגליים כך שהמטפל 

יוכל להזיז בקלות את המטופל לתנוחת 
ישיבה או להוריד ולהעלות את המיטה בכדי 

לאפשר למטופל לרדת או לעלות בקלות. 
המיטה מגיעה עם 2 מעקות משני צידי המיטה 

הניתנים להורדה או הרמה פשוטה על ידי 
מסילות. 4 גלגלים חזקים בעלי מעצור אישי 

לכל גלגל, מאפשרים ניוד פשוט ונוח ועצירה 
בטוחה. 

אפשרות הרמה: עד 70 מעלות
כיוונון גב ורגליים: עד 45 מעלות

משטח שכיבה: 200x90ס«מ
•גודל כללי: 104.5x219ס«מ

גובה: 80-40ס«מ )בלי המזרון(
•מזרון: לא כלול במחיר
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L חיתול אולנייט סופט

מכנסון  סופט בעל מגע בד 
כותנה גיזרה גמישה להתאמה 

מושלמת שוליים נושמים 
למניעת גירוי העור מדבקות 

סקוץ, רחבות לסגירה רב 
פעמית.

מידה: 44-42
מתאים ל: גברים/נשים

10 שעות ספיגה
15 יחידות בחבילה.

L חיתול יום סטרונג

מכנסון  סופט בעל מגע בד כותנה
גיזרה גמישה להתאמה מושלמת

שוליים נושמים למניעת גירוי 
העורמדבקות סקוץ, רחבות 

לסגירה רב פעמית.
מידה: 44-42

מתאים ל: גברים/נשים
6 שעות ספיגה

15 יחידות בחבילה.

חיתול אקסטרא 
L סטרונג

מכנסון  סופט בעל מגע בד כותנה
גיזרה גמישה להתאמה מושלמת

שוליים נושמים למניעת גירוי 
העור

מדבקות סקוץ, רחבות לסגירה 
רב פעמית.

מידה: 44-42
מתאים ל: גברים/נשים

15 יחידות בחבילה

סדיניות

מגן מיטה חד פעמי בגודל 
60*90 ס«מ

15 יחידות בחבילה

מגבונים נועם 
למבוגרים 

מגבונים גדולים במיוחד
ללא בישום ואלכוהול
מועשרים באלוורה + 

ויטמין E , 100 יח. באריזה

XL חיתול אולנייט גדול

מכנסון  סופט בעל מגע בד כותנה
גיזרה גמישה להתאמה מושלמת

שוליים נושמים למניעת גירוי 
העור

מדבקות סקוץ, רחבות לסגירה 
רב פעמית.

מידה: 52-46
מתאים ל: גברים/נשים

15 יחידות בחבילה.

M אקסטרא סטרונג

מכנסון  סופט בעל מגע בד כותנה
גיזרה גמישה להתאמה מושלמת

שוליים נושמים למניעת גירוי 
העור

מדבקות סקוץ, רחבות לסגירה 
רב פעמית.

מידה: 52-46
מתאים ל: גברים/נשים

15 יחידות בחבילה.

M חיתול יום סופט

מכנסון  סופט בעל מגע בד 
כותנה

גיזרה גמישה להתאמה מושלמת
שוליים נושמים למניעת גירוי 

העור
מדבקות סקוץ, רחבות לסגירה 

רב פעמית.
מידה: 40-38

מתאים ל: גברים/נשים
6 שעות ספיגה

15 יחידות בחבילה.



www.sfiga10.com :נשמח לעמוד לרשותכם טלפון : 2521212- 072    אתר 22

ה
מ
ק
שי

ם 
לי
תו

חי
 -

ה 
ג
פי
ס
י 
ר
צ
מו

חיתול סופרנייט לילה 
L שיקמה

XL חיתול אוברנייט
שיקמה

חיתול יום סופר
S שקמה

מתאים לאנשים החווים חוסר 
שליטה מוחלט על הסוגרים. 

מתאים לשימוש במהלך היום 
והלילה. כמו-כן למכנסונים מנגנון 

סגירה המאפשר סגירה ופתיחה 
רב-פעמיים

מידת מכנסיים 44-42
עד 8 שעות ספיגה

15 יחידות בחבילה.

מתאים לילדים/נוער החווים 
חוסר שליטה מוחלט על 

הסוגרים. מתאים לשימוש 
במהלך היום והלילה.

כמו כן למכנסון מנגנון סגירה 
המאפשר סגירה ופתיחה רב-

פעמיים.
מידת מכנסיים: 36
עד 6 שעות ספיגה

15 יחידות בחבילה.

מתאים לאנשים החווים חוסר 
שליטה מוחלט על הסוגרים.

מתאים לשימוש ביום ובלילה.
כמו-כן למכנסונים מנגנון סגירה 

המאפשר סגירה ופתיחה רב-
פעמיים

מידת מכנסיים 52-46
עד 12 שעות ספיגה

חיתול סופרנייט לילה 
M שיקמה

L חיתול אוברנייט
שיקמה

מתאים לאנשים החווים חוסר 
שליטה מוחלט על הסוגרים.

מתאים לשימוש ביום ובלילה.
כמו-כן למכנסונים מנגנון סגירה 

המאפשר סגירה ופתיחה רב-
פעמיים

מידת מכנסיים 44-42
עד 12 שעות ספיגה

מתאים לאנשים החווים חוסר 
שליטה מוחלט על הסוגרים. 

מתאים לשימוש במהלך היום 
והלילה. כמו-כן למכנסונים מנגנון 

סגירה המאפשר סגירה ופתיחה 
רב-פעמיים

מידת מכנסיים 40-38
עד 8 שעות ספיגה

15 יחידות בחבילה.

M חיתול אוברנייט
שיקמה

מתאים לאנשים החווים חוסר 
שליטה מוחלט על הסוגרים.

מתאים לשימוש ביום ובלילה.
כמו-כן למכנסונים מנגנון סגירה 

המאפשר סגירה ופתיחה רב-
פעמיים

מידת מכנסיים 40-38
עד 12 שעות ספיגה
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תחתונים סופגים 
קומפורט טאץ

תחתונים סופגים
 נועם

תחתונים חד פעמים עבור אנשים 
עצמאיים ופעילים הסובלים 

מבריחת שתן בעלי דיסקרטיות 
מירבית, אינם נראים מבעד 

ללבוש היומיומי, ובאותה המידה 
נעימים למגע העור. מתאימים 

לגבר או לאישה.
S/M,L.XL :מידות

תחתונים חד פעמיים בעלי 
מגע בד, אלסטיים להתאמה 

ודיסקרטיות מושלמת.
מידות:

L - 20 יחידות בחבילה
XL -  18 יחידות בחבילה

מיועד לסובלים מבריחת שתן קלה ובינונית.
דקים במיוחד בדמוי בד. נלבש כתחתון רגיל.

התחתון מותאם לגוף האשה ומקנה בטחון למשתמשת.
מידות:

S-M - מידת מכנסים 42-36 - היקף מותניים 101-71 ס«מ 
כמות בחבילה 18 יח.

L - מידת מכנסיים 48-44 - היקף מותניים 127-96 ס«מ
כמות בחבילה 16 יח.

XL- מידת מכנסיים 58-50 - היקף מותניים 162-121 ס«מ
 כמות בחבילה 14 יח.

צבעים:
אפרסק

לבן

תחתונים סופגים 
DEPEND לגבר

מיועד לסובלים מבריחת שתן קלה ובינונית.
דקים במיוחד בדמוי בד. נלבש כתחתון רגיל.

התחתון מותאם לגוף הגבר ומקנה בטחון ונוחות.
מידות:

S-M - מידת מכנסים 48-38 - היקף מותניים 101-71 ס«מ
כמות בחבילה 18 יח.

L-XL- מידת מכנסיים 58-50 - היקף מותניים 162-96 ס«מ
 כמות בחבילה 14 יח.

צבעים:
אפור

לבן

תחתונים סופגים
Euron 

יבוא מבלגיה,תחתון סופג נראה 
ונלבש כמו תחתון רגיל

מתאים לבריחת נוזלים במידה 
בינונית, בעל כושר ספיגה מעולה.

מתאים לאנשים עצמאיים 
ולאימון לקראת גמילה , לאחר 

ניתוח פרוסטטה
פיתרון המאפשר תיפקוד מלא

M,L,XL :מידות
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סופגן פס שקמה 11/30סופגן L אקסטרה סופר סופגן M אקסטרה סופר

סופגנית 30

סופגן חד פעמי בינוני לספיגת נוזלים 
בעל כושר ספיגה מעל הממוצע.

הסופגן בחבילה ארוז כל אחד בנפרד, 
נוח לנשיאה ושימוש, דיסקרטי ואינו 

בולט.

סופגן חד פעמי בינוני לספיגת נוזלים 
בעל כושר ספיגה מעל הממוצע.

הסופגן בחבילה ארוז כל אחד בנפרד, 
נוח לנשיאה ושימוש, דיסקרטי ואינו 

בולט.

סופגן פס- מיועד לסובלים מהרטבה 
במאמץ 

פד אנטומי תוצרת חברת הרטמן, 
המיועד לאי שליטה קלה ובינונית. 14 

יחידות בחבילה.

סופגן פס- מיועד לסובלים מהרטבה 
במאמץ 

15 יחידות בחבילה

תחבושות מקופלות 
טופ פד

תחבושת היגיינית עם כושר ספיגה 
משופר המעניקה לך הרגשת בטחון 

ונוחות.

סופגן מולימד
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חיתול למבוגרים
M3 אייברי פורם

חיתול Abri-Form נותנים 
מענה לאי שליטה בינונית עד 

מלאה. הם מעוצבים בכדי לתת 
הגנה אופטימלית מדליפת 
נוזלים, ומתאמים למצבים 

מורכבים.
היקף מותניים 70-110
כמות ספיגה 2900מל.

כמות בחבילה 22 יחידות

חיתול למבוגרים
L3 אייברי פורם

חיתול Abri-Form נותנים 
מענה לאי שליטה בינונית עד 

מלאה. הם מעוצבים בכדי לתת 
הגנה אופטימלית מדליפת 
נוזלים, ומתאמים למצבים 

מורכבים.
היקף מותניים 70-110
כמות ספיגה 2900מל.

כמות בחבילה 22 יחידות

 XS חיתול לילדים ולנוער

חיתול Abri-Form נותנים מענה 
לאי שליטה בינונית עד מלאה. 
הם מעוצבים בכדי לתת הגנה 

אופטימלית מדליפת נוזלים, 
ומתאמים למצבים מורכבים.

היקף מותניים 50-60
כמות ספיגה 1400 מל.

כמות בחבילה 32 יחידות

חיתול למבוגרים
XL4 אייברי פורם

חיתול Abri-Form נותנים מענה 
לאי שליטה בינונית עד מלאה. 
הם מעוצבים בכדי לתת הגנה 

אופטימלית מדליפת נוזלים, 
ומתאמים למצבים מורכבים.

היקף מותניים 100-170
כמות ספיגה 4000מל.

כמות בחבילה 12 יחידות

חיתול למבוגרים
L4 אייברי פורם

חיתול Abri-Form נותנים מענה 
לאי שליטה בינונית עד מלאה. 
הם מעוצבים בכדי לתת הגנה 

אופטימלית מדליפת נוזלים, 
ומתאמים למצבים מורכבים.

היקף מותניים 100-150 
כמות ספיגה 4000 מל.

כמות בחבילה 12 יחידות

חיתול למבוגרים
M4 אייברי פורם

חיתול Abri-Form נותנים מענה 
לאי שליטה בינונית עד מלאה. 
הם מעוצבים בכדי לתת הגנה 

אופטימלית מדליפת נוזלים, 
ומתאמים למצבים מורכבים.

היקף מותניים 70-110
כמות ספיגה 3600 מל.

כמות בחבילה 14 יחידות

חיתול לנוער
S4/S2

חיתול Abri-Form נותנים מענה 
לאי שליטה בינונית עד מלאה. 
הם מעוצבים בכדי לתת הגנה 

אופטימלית מדליפת נוזלים, 
ומתאמים למצבים מורכבים.

היקף מותניים 60-85 
כמות ספיגה 1800 מל.

S2 כמות בחבילה 28 יחידות
S4 כמות בחבילה 22 יחידות
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M3 תחתונים סופגים

M1 תחתונים סופגיםL1 תחתונים סופגים

תחתונים סופגים תוצרת 
דנמרק מותאמים ללבישה 

כמו תחתונים רגילים אפשרים 
תחושת חופשיות, נוחות וביטחון. 
מותאמים לאי שליטה בינונית עד 

גבוהה.
להיקף מותניים 110-80 ס«מ

ספיגה 2200 מ«ל
כמות בחבילה: 14 יחידות

תחתונים סופגים תוצרת 
דנמרק מותאמים ללבישה 

כמו תחתונים רגילים אפשרים 
תחושת חופשיות, נוחות 

וביטחון. מותאמים לאי שליטה 
קלה ובינונית.

להיקף מותניים 140-100 ס«מ
ספיגה 1600 מ«ל

כמות בחבילה: 14 יחידות

תחתונים סופגים תוצרת דנמרק 
מותאמים ללבישה כמו תחתונים 

רגילים אפשרים תחושת 
חופשיות, נוחות וביטחון. 

מותאמים לאי שליטה קלה 
ובינונית.

להיקף מותניים 110-80 ס«מ
ספיגה 1500 מ«ל

כמות בחבילה: 14 יחידות

XL1 תחתונים סופגים

S1 תחתונים סופגים

תחתונים תחתונים סופגים 
תוצרת דנמרק מותאמים ללבישה 

כמו תחתונים רגילים אפשרים 
תחושת חופשיות, נוחות וביטחון. 
מותאמים לאי שליטה בינונית עד 

גבוהה. 
להיקף מותניים 170-130 ס«מ

ספיגה 1600 מ«ל
כמות בחבילה: 14 יחידות

מתאים לאנשים מעל 120 ק«ג

L3 תחתונים סופגים

תחתונים סופגים תוצרת 
דנמרק מותאמים ללבישה 

כמו תחתונים רגילים אפשרים 
תחושת חופשיות, נוחות 

וביטחון. מותאמים לאי שליטה 
בינונית עד גבוהה.

להיקף מותניים 140-100 ס«מ
ספיגה 2200 מ«ל

כמות בחבילה: 14 יחידות

תחתונים סופגים תוצרת 
דנמרק מותאמים ללבישה 

כמו תחתונים רגילים אפשרים 
תחושת חופשיות, נוחות 

וביטחון. מותאמים לאי שליטה 
קלה ובינונית.

להיקף מותניים 90-60 ס«מ
ספיגה 1400 מ«ל

כמות בחבילה: 14 יחידות
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פד אייברי סאן סופר 7פד אייברי סאן מידי 5 פד אייברי סאן פלוס 6

מותאם לאי שליטה בינונית עד 
מלאה. הגנה ייחודית מפני דליפה 

ע«י סופגן רך במיוחד. נדבק 
לתחתון על ידי פסי הדבקה 

מידות הפד 28 על 54 ס«מ 
כושר ספיגה 1200 מ«ל 

בעל לוכדי נוזלים 
כמות בחבילה 36 יחידות 

פד אייברי סאן מיקרו 3

מותאם לאי שליטה קלה עד 
בינונית. הגנה ייחודית מפני דליפה 
ע«י סופגן רך במיוחד. קל לנשיאה 

באופן הגייני ודיסקרטי. נדבק 
לתחתון על ידי פסי הדבקה 

מידות הפד 16 על 33 ס«מ. 
כושר ספיגה 500 מ«ל 

כולל פס הדבקה לתחתון 
כמות בחבילה 28 יחידות 

פד אייברי סאן נורמל 4

מותאם לאי שליטה קלה עד 
בינונית. הגנה ייחודית מפני דליפה 
ע«י סופגן רך במיוחד. קל לנשיאה 

באופן הגייני ודיסקרטי. נדבק 
לתחתון על ידי פסי הדבקה 

מידות הפד 20 על 44 ס«מ 
כושר ספיגה 800 מ«ל 

כולל פס הדבקה לתחתון 
כמות בחבילה 28 יחידות 

פד אייברי סאן מיקרו 2

מותאם לאי שליטה קלה עד בינונית. 
הגנה ייחודית מפני דליפה ע«י סופגן 

רך במיוחד. קל לנשיאה באופן הגייני 
ודיסקרטי. נדבק לתחתון על ידי פסי 

הדבקה 
מידות הפד 14 על 27 ס«מ. 

כושר ספיגה 350 מ«ל 
כמות בחבילה 28 יחידות 

מותאם לאי שליטה בינונית עד 
מלאה. הגנה ייחודית מפני דליפה 

ע«י סופגן רך במיוחד. נדבק 
לתחתון על ידי פסי הדבקה 

מידות הפד 30 על 63 ס«מ 
כושר ספיגה 1400 מ

בעל לוכדי נוזלים
כמות בחבילה 34 יחידות

מותאם לאי שליטה בינונית עד 
מלאה. הגנה ייחודית מפני דליפה 

ע«י סופגן רך במיוחד. נדבק 
לתחתון על ידי פסי הדבקה 

מידות הפד 36 על 63 ס«מ 
כושר ספיגה 1900 מ«ל 

בעל לוכדי נוזלים 
כמות בחבילה 30 יחידות 

מותאם לאי שליטה 
בינונית עד מלאה. הגנה 
ייחודית מפני דליפה ע«י 
סופגן רך במיוחד. נדבק 

לתחתון על ידי פסי הדבקה 
מידות הפד 33 על 66 ס«מ 

כושר ספיגה 1.8 ליטר 
בעל לוכדי נוזלים 

כמות בחבילה 22 יחידות 
להרטבה חזקה

פד אייברי סאן פורטה 9
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פתרון להקלה ברחצת אנשים מרותקים 
ובעלי מוגבלויות, מכיל סבון באישור 

משרד הבריאות 
תכולה: 500 יחידות

מד לחץ דם דיגיטלי לזרוע. מדובר 
בשרוול מתנפח המתלבש בקלות על 

הזרוע, 

אוגר כביסה עמוק עם גוף פלדת כרום, 
כולל מכסה, משטח לסל ורגלית נוחה 
לפתיחה. ניתן להשתמש גם בשקיות 

אשפה מניילון.

פתרון להקלה ברחצת אנשים מרותקים 
ובעלי מוגבלויות 

תכולה: 1000 יחידות

מגבונים גדולים במיוחד ללא בישום 
ואלכוהול מועשרים באלוורה + 

ויטמין E 100 יחידות באריזה 

כפפות לטקס איכותיות וחזקות 
ניתן להשיג עם או בלי טלק ובגדלים 

S,M,L,XL

מגבונים למבוגרים וגם לילדים 72 יח. 
באריזה 

כפפות נילון לשימוש רב תכליתי מגיעים 
באריזה של 100 יח. 

למניעת התיבשות ולאחסון מסודר 
שומרים על הלחות הטבעית של העור 

ספוג + סבון מד לחץ דם 
אלקטרוני בזרוע

עגלת כביסה
עם רגלית

ספוג ללא סבון

מגבונים 
למבוגרים נועם 

כפפות לטקס

מגבונים לחים

כפפות נילון 
חד פעמיות

מגבונים בדלי
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מגן מיטה חד פעמי בגודל 
60*90 ס«מ

15 יחידות בחבילה

מגן מזרון שלם לכל המזרון איכותי 
שצידו האחד מבד מגבת נעים למגע 

ומונע הזעה ורעשים וצידו השני נילון
אטום למניעת מעבר נוזלים למיטה 

מגיע בגודל למיטת יחיד וזוגי

לטיפול מניעה והגנה על העור 
מגירויים ומיובש מומלץ בעיקר 

למניעת תפרחת חיתולים .

סדיניה רב פעמית עבה במיוחד מורכבת 
משכבה עליונה עבה לספיגת נוזלים 

שכבה אמצעית של נילון אטום ושכבה 
תחתונה של בד שתמנע החלקה ותזוזה 

של הסדיניה מגיעה בגודל 90*100

שולחן קשירה לכיסא גלגלים הינו התקן 
שולחני הנקשר אל כיסא הגלגלים. 

הקשירה מתבצעת סביב ידיות הכיסא 
ומאחורי משענת גב הכסא

קרם מומלץ ביותר !!! להגנה 
ולהעשרה של העור למניעת 

יובש ופצעי לחץ 

פתרון להקלה ברחצת אנשים מרותקים 
ובעלי מוגבלויות 

תכולה: 1000 יחידות

הסינר מורכב משתי שכבות - שכבה 
עליונה מיוחדת לספיחת נוזלים ועצירת 

לכלוך ושכבה תחתונה מניילון אטום.

ג<ל ידיים להיגיינה, חיטוי וניקוי 
מהיר ויעיל ללא צורך במים וסבון

סדינייה רב פעמית

מגן מזרן שלם

סדינייה רב פעמית

שולחן קשירה 
לכיסא גלגלים

סינר האכלה רב פעמי

סינר האכלה חד פעמי

קרם הגנה 
לתפרחת חיתולים

קרם אלוורה 
סיליקון מסיכה לפנים גל אלכוהולי לידיים

מסכת פנים איכותית, 
המאפשרת שמירה על היגיינה 

בעת בדיקה או טיפול.
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בחברתינו ניתן להשכיר כיסאות גלגלים, 
כיסאות גלגלים ממנועים

חברתינו מגיע עד לבית הלקוח 
למטרת יעוץ והדגמה ,

כמוכן אנו מתקינים  את כל 
האביזרים בקטלוג במקצועיות 

ויחס אישי בבית הלקוח

באספקה עד בית הלקוח 
לתקופות קצרות או ארוכות  
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