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1280
Mănuși Examinare NITRIL Aloe Vera Nepudrate - 100 buc

XS, S, M, L

S, M, L

0157-TRS
Mănuși Examinare VINIL Ușor pudrate Transparent - 100 bu

S, M, L

0157-ABS
Mănuși Examinare VINIL Ușor pudrate Albastru - 100 buc

10

10

0727
Mănuși Examinare NITRIL Albastru Nepudrate - 100 buc

XS, S, M, L

10

0766
Mănuși Examinare NITRIL Roz Nepudrate - 100 buc

1229
Mănuși Examinare NITRIL Negre Nepudrate - 100 buc

XS, S, M, L XS, S, M, L

10 10

10

0154
Mănuși Examinare LATEX Ușor Pudrate, Albe - 100 buc

0155
Mănuși Examinare LATEX Nepudrate, Albe - 100 buc

XS, S, M, L XS, S, M, L

10 10
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1234-29
Mănuși NB Plastic LDPE albastre

10 1234-38
Mănuși lungi NB Plastic LDPE albastre

100051
Mănuși PRIMA Plastic HDPE transparente

S, M, L
100 buc100

0267
Mănuși NB Plastic HDPE transparente

100

0303
Mănuși GLOVE MASTER galben, cu bumbac

S, M, L - 1 pereche
0,40 mm144

0306
Mănuși NB galben cu puf de bumbac 

S, M, L - 1 pereche
0,40 mm144

0309
Mănuși Nitril, antialergenice, verzi, 
căptușite cu puf de bumbac

M, L, XL
1 pereche144

0052
PRIMA Mănuși Latex Ușor Pudrate Alb - medium
Utilizate pentru activități de curățenie casnică, în saloane de întreținere și 
înfrumusețare, grădinărit, vopsit
ünesterile, mărime universală, ambidextre

10 buc100

1204
Mănuși NB Latex Ușor Pudrate Medium, AQL 6.5
Utilizate în manipularea produselor alimentare, chimice și  farmaceutice, 
cosmetică, activități gospodărești, vopsit și zugrăvit, grădinărit, curățenie, 
îngrijirea animalelor de casă, service auto, etc.
üFabricate din cauciuc natural 100%. Ambidextre, de unică folosință, ușor 
pudrate. Manșetă cu borduri împotriva prelingerii lichidelor în interior.

2000 buc/sac1

utilizate pentru manipularea de scurta durată a alimentelor, în activități de catering, în saloane de 
întreținere și înfrumusețare, stații de benzină
ünesterilă din polietilenă, mărime universală, ambidextre, model economic

L, 29 cm, 18 µ
100 buc

MU, 38 cm, 30 µ
100 buc

0307
Mănuși cauciuc FERRA LUXURY - cu 
bumbac

S, M, L - 1 pereche
39 cm lungime, 0.50 mm144

se pot folosi la toate treburile gospodărești. Utilizate în: cosmetică, menaj, grădinărit, la vopsit, în bucătărie, pentru hobby, reparații auto, la curățenie
ücăptușeala din bumbac absoarbe transpirația și ușurează punerea și scoaterea mănușilor. Manșeta cu proeminențe previne alunecarea picăturilor dincolo de mănușă.
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0775
Dispenser săpun - cu cheie

0997
Dispenser Spumă Săpun - cu cheie

1001
Dispenser INOX oglindă pentru săpun - 
cu cheie

1121
VIORA - Săpun lichid spumă
•Lichid limpede, color, aromatizat, miros floral, PH 
apropiat de cel al pielii

1376
Săpun toaletă

0879
Săpun pastă cu particule abrazive
Produs special conceput pentru igiena mâinilor 
lucrătorilor din ateliere mecanice, service, etc. 
Asigură o curățare eficientă datorită ingredientelor 
cu mare putere de degresare, dar și a materialului 
abraziv natural, fără a zgâria epiderma. 
üHidratant pentru mâini, înlătură murdăria 
industrială persistentă. Aromă lămâie.

0889
Detergent rufe mașină spălat AUTOMAT
enzimatic, pentru îndepărtarea petelor dificile și 
păstrarea culorilor naturale
üDetergent granulat, destinat spălării textilelor 
în mașini automate. Asigură spumare redusă, 
solubilitate mare în apă, nu afectează mașinile de 
spălat prin depuneri de calcar. Eficient chiar și la  
temperaturi joase

0632
Înălbitor rufe pe bază de clor
dezinfectează, curăță, distruge bacteriile, 
ciupercile, mucegaiul
üIdeal pentru sanitizarea diferitelor suprafețe și 
eliminarea diferitelor pete de pe țesături. Nu se 
folosește pentru înălbirea mătăsii, mohairului.

0837
VIORA - Săpun lichid

5 litri 5 litri 100 gr

1 Kgsac 10 Kg 1 litru

1.2 litri
12 × 11,5 × 25 cm

1 litru
12,5 × 6 × 20,5 cm

1 litru
11,5 × 10 × 19 cm

4

36 16 24

24 200

42 10
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0839
Detergent lichid ferestre 
Soluție concentrată pentru spălarea geamurilor, oglinzilor și a altor suprafețe 
vitroase.
•Degresează, curăță și oferă luciu

0838
Detergent lichid vase - aromă de lămâie
detergent universal de uz casnic cu mare putere de degresare și spumare, 
biodegradabil.
üRecomandat pentru spălarea, degresarea și igienizarea veselei, degresarea 
manuală a ustensilelor și utilajelor din industria alimentară, cantine, hoteluri, 
restaurante, etc.
•Dizolvă depunerile alimentare, proteine, grăsimi, arsuri

1129
Detergent lichid gresie, faianță, marmură
utilizat pentru spălarea și dezinfectarea diverselor suprafețe din instituții sau 
gospodării: gresie, faianță, marmură, obiecte vopsite, obiecte inox

1132
Detergent parchet melaminat
detergent lichid pentru curățarea pardoselilor din parchet melaminat, linoleum.
üîndepărtează murdăria, conferă luciu, formează o peliculă protectoare 
împotriva umezelii, a petelor și protejează împotriva zgârieturilor
• PH neutru

1135
Detartrant Gel
îndepărtează depunerile de calcar și rugina de pe obiecte sanitare, faianță, 
gresie, inox
üSe toarnă produsul direct pe suprafața ce trebuie curățată, se lasă să 
acționeze timp de 5-15 minute. Se clătește cu apă din abundență. Se 
recomandă folosirea mănușilor de protecție

0880
Pastile odorizante pentru pisoar - 1 Kg
pastile solubile în apă care curăță și parfumează. Se pot folosi în orice tip de 
pisoar
üAbsorb mirosurile neplăcute, împiedică formarea depozitelor de urină
• arome măr, pin, lămâie

5 litri

5 litri

5 litri

5 litri 5 litri

4

4

4

4

10

4

50 buc × 20 gr/pungă
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15

15

120235
Pompă dozaj pentru 
flacon 1 litru

Dezinfectant Suprafețe, flacon cu spray, 
1L gata de utilizare
Pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor 
(pardoseli, mese, pereți, tapițerii)
üAre dublu efect: dezinfectează și curăță simultan 
üSe aplică cu spray-ul direct pe suprafață și se lasă 
să se usuce üNu necesită clătire 
• Bactericid (5min), Fungicid (5min)

0291
Dezinfectant Suprafețe, spălare și 
dezinfecție, 1L Concentrat = 400 litri 
preparat
Dezinfecția și spălarea suprafețelor (pardoseli, 
mese, pereți), blocuri operatorii, instrumentar 
medical, săli de sport, vestiare, spații pentru 
producția și desfacerea produselor alimentare, a 
instalațiilor care necesită dezinfecția prin ștergere 
sau pulverizare
üAre dublu efect: dezinfectează și curăță simultan 
üConcentratul se diluează în apă üNorma de 
aplicare pe mp este de 40 ml soluție de lucru prin 
pulverizare 
• Bactericid (0,25% la 5min), Fungicid (0,25%  la 5min), 
Virucid (0,25% la 60min (Human Herpes Virus1), 
Microbactericid și Tuberculocid (2% la 15, respectiv 90 
min)

0290

Dezinfectant și Antispetic - mâini și 
tegumente, 1L preparat
Pentru dezinfecția igienică a mâinilor înainte și 
după intervenții chirurgicale, înainte de injecții, 
vaccinări, înainte de perfuzii și transfuzii, pentru 
dezinfecția postoperatorie a plăgilor, a tegumentelor 
personalului din industria farmaceutică și cosmetică, 
a mâinilor elevilor și salariaților, a mâinilor 
persoanelor aflate în deplasare
üAre dublu efect: dezinfectant și antiseptic. Pentru 
dezinfecția igienică a mâinilor se recomandă 3 ml 
timp de un minut, iar pentru dezinfecția chirurgicală 
a mâinilor se recomandă 5 ml timp de 2.5 minute; 
procedura se repetă de două ori. 
• Bactericid (3 ml nediluat, 30 sec), Fungicid (5 min), 
Virucid (1 min), Mycobactericid și tuberculocid (1 
min), dezinfectant chirurgical (3 ml nediluat timp de 
90 de secunde de două ori)

0293

Săpun lichid Dezinfectant și Antiseptic - 
mâini și tegumente, 1L preparat
În spitale pentru spălarea și dezinfectarea 
preoperatorie a mâinilor, în maternități pentru 
igiena zilnică a nou-născuților, în domeniul 
alimentației publice, a industriei alimentare și, în 
general, în domeniile de activitate în care se impun 
reguli stricte de igienă
üAre dublu efect: dezinfectant și antiseptic. Se 
aplică 5-10 picături pe palme, după care se freacă 
una de alta minimum un minut sau se șterg mâinile 
cu un tampon înmuiat în produs. Ulterior se spală 
cu multă apă curată și se usucă 
• Bactericid, Fungicid

0294

Detergent dezinfectant nespumant 
suprafețe, inodor-incolor-nespumant 1L 
concentrat = 125 litri preparat
Curățarea, dezinfectarea și dezodorizarea 
instrumentarului din inox și a suprafetelor din sticlă, 
porțelan, gresie, faianță, tacâmuri
üAre dublu efect: dezinfectează și curăță simultan. 
Concentratul se diluează în apă 
• Bactericid (0.25% la 5 min), Fungicid (1% la 15 
min), Virucid (0.25% la 60 min, Microbactericid și 
Tuberculocid (2% la 15, respectiv 90 min)

1126

Detergent dezinfectant suprafețe, 
dezodorizant spumant, 1L concentrat = 
500 litri preparat
Curățarea, dezinfectarea și dezodorizarea 
instrumentarului din inox și a suprațetelor din sticlă, 
portelan, gresie, faianță, tacâmuri
üAre dublu efect: dezinfectează și curăță simultan. 
Concentratul se diluează în apă 
• Bactericid (0.25% la 5 min), Fungicid (1% la 15 
min), Virucid (0.25% la 60 min, Microbactericid și 
Tuberculocid (2% la 15, respectiv 90 min)

1144

15

15

15

15
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20

Dezinfectant Clorigen 
1 tabletă = 5 litri soluție
Dezinfectant pentru spații private și zone de 
sănătate publică, folosit la dezinfecția suprafețelor 
și obiectelor contaminate: pardoseli, laboratoare, 
bureți, lenjerie, vase, ustensile de laborator, grupuri 
sanitare, apă de fântână și de piscină
ü1 tabletă se diluează în 5L sau 3L de apă, în 
funcție de efectul dorit üGreutate tabletă: 3,4 g 
(200 tablete) üO tabletă eliberează 1,5 gr clor activ 
• 1 tabletă la 5 L de apă: Efect Bactericid (5 min), 
Fungicid (5 min), Microbactericid și Tuberculocid 
(60 min) • 1 tabletă la 3 L de apă: Virucid (60 min), 
Sporicid

0097

4

Soluție antistatică pentru curățarea și 
protejarea produselor din sticlă, plastic 
și lemn - 1 litru
 recomandat pentru curățarea și protejarea 
suprafețelor din plastic, sticlă și lemn; este 
antistatic, dă luciu și frumusețe obiectelor și elimină 
orice pată de murdărie
Utilizare: se agită puternic flaconul spray și se 
pulverizează pe suprafețele de curățat, după care se 
șterg delicat cu o lavetă moale și uscată.

1348

4

Soluție igienizare și curățare 
toalete - 1 litru
Igienizează și curăță toaletele
Utilizare: Se aplică sub marginea interioară a vasului 
de WC, se lasă să acționeze câteva minute în
funcție de grosimea stratului de calcar sau 
murdărie, apoi se clătește cu apă

1350

4

Dezinfectant rapid pentru 
suprafețe - 1 litru
În domeniul medical, cosmetică, la dezinfecția 
suprafețelor, instrumentelor, aparatură medicală, 
mobilier, pereți, etc. Se folosește ca atare, nediluat.
üEfect Biocid: Bactericid conform SR EN 1276 
nediluat timp de 5 min. üFungicid conform SR EN 
1275 nediluat timp de 5 min. üMicobactericid 
conform EN 14348, nediluat timp de 1 min. 
üVirulicid conform SR EN 14476 ca atare (nediluat), 
după un timp de contact de 1 minut, la temperatura 
de 20˚ Celsius pentru Adenovirus și Poliovirus.

1347

4

Dezodorizant pentru WC - 2 kg tablete
Tablete pentru îndepărtarea mirosurilor 
neplăcute din grupurile sanitare și alte anexe 
sanitare (pișoare, WC-uri) 
Utilizare: Se pun 1-2 tablete în vas.
• 10 gr/buc × 200 tablete cutie

1351

4

Soluție pentru curățarea și lustruirea 
obiectelor și suprafețelor cromate și de 
inox - 1 litru
 Se folosește la curățarea și lustruirea obiectelor 
și suprafețelor cromate și de inox (chiuvete, 
tacâmuri, obiecte cromate, etc). Îndepărtează 
depunerile de calcar, grăsime, murdărie și urmele 
de apă și săpun.
Utilizare: Produsul se aplică prin pulverizare pe 
suprafețele de curățat, după care se clătește și se 
șterge cu o lavetă moale și absorbantă.
üflacon cu spray

1349
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0568
Dispenser Rolă Prosop Hârtie Jumbo

0592
Dispenser rolă hârtie profesional podea – metalic

0137
Dispenser Prosoape Hârtie Pliată Z & V

0776
Dispenser Prosoape Hârtie Pliată C & M

1008
Dispenser INOX oglindă, 
pentru Hârtie Igienică 
Jumbo, cu cheie

0567
Dispenser Rolă Hârtie Igienică Jumbo

Rolă hârtie industrială - albă 
ü2 straturi, 100% celuloză

0691

21,5 × 33 × 21 cm

28,5 × 27 × 11 cm

25 × 29,5 × 13,5 cm

27,5 × 30 × 12 cm

25,5 × 26 × 12 cm

10

10

5

6

1002
Dispenser INOX oglindă, pentru 
Prosoape Hârtie Pliată C & M, cu cheie

28,5 × 26 × 10 cm5

2

0138
Dispenser INOX oglindă, pentru 
Prosoape Hârtie Pliată Z & V, cu cheie

28 × 26 × 11 cm5

12

12

25 cm × 300 m, 3.0 kg, DI/E 5/28 cm
29 cm × 296 m, 3.6 kg, DI/E 5/28 cm
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Șervețele faciale
1029

Rolă hârtie prosop, derulare 
centrală, alb

0144
Rolă prosop bucătărie
ügofrat, porționat, albă, 8 role/pungă

0144-22×18-8

Prosop Hârtie C
0143 23 cm × 33 cm

100 buc

Prosop Hârtie Z
1354 21.6 cm × 24 cm

100 buc

0942
Șervețele Umede dezinfectante

0942
PRIMA Șervețele Umede 
pentru piele sensibilă

6

24 24

6 20

Rolă hârtie prosop - 
albastră

1219

20 cm × 160 m
1.25 kg

DI/E 5/19 cm

6

Rolă hârtie prosop - 
albastră

1220

26 cm × 296 m
3.00 kg

DI/E 7/28 cm

2

100 100

150 buc
2 straturi

36 gr/mp
2 straturi

100% celuloză

36 gr/mp
2 straturi

100% celuloză

36 gr/mp
2 straturi, 200 foi

100% celuloză

2 straturi
100% celuloză 2 straturi

180 foi
100% celuloză

2 straturi
100% celuloză
uz industrial

Prosop Hârtie V
0142 21 cm × 23 cm

100 buc20

10 buc 72 buc

20 cm × 160 m
1.25Kg, DE 19 cm

22 cm × 18 m
2 straturi

100% celuloză

Rolă hârtie igienică
0534 12

9.5 cm × 170 m
0.50 kg, DI/E 6/19 cm

9.5 cm × 17.0 m

Hârtie igienică albă - Z
1355 50

12 × 24 cm
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Spălător sârmă galvanizată în plasă de 
plastic

0098
Spălător sârmă Inox în pungă PE
0906

Burete de bucătărie
0091

Burete ergonomic canelat
0096

Spălător sârmă plastic în plasă de plastic
0099

Burete de bucătărie
0090

150 100

24

24

150

24

3 buc 3 buc

10 buc
54 × 86 × 22 mm

3 buc
68 × 95 × 45 mm

3 buc

5 buc
60 × 90 × 29 mm

Bureți pentru curățat vase, cu o parte abrazivă, foarte rezistenți, pentru utilizări repetate. Nu zgârie și nu deteriorează suprafețele. Datorită formei ergonomice cu 
canelură protejează unghiile împotriva ruperii. Curăța eficient oale, tacâmuri, suprafețe din inox, ceramică și marmură. 
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Lavetă abrazivă (pentru teflon)
0100

Lavetă abrazivă
0101

Lavetă universală - praf
0107

Lavetă microfibră foarte absorbantă pentru suprafețe
1303

Lavetă umedă
0103

Lavetă umedă
0597

Lavetă bucătărie
0996

netedă
40 × 40 cm

20 buc.

3 buc 
34 × 38 cm

flaușată
40 × 40 cm

20 buc.

0109
Lavetă podea bumbac

0108
Lavetă podea sintetică

50 × 80 cm
alb

40 × 30 cm
nețesut

24 45

40 40

50

60 40

40

40

4 buc
18 × 15 cm

4 buc
9 × 15 cm

3 buc
15 × 15 cm

3 buc
18 × 20 cm

2 buc
30 × 30 cm
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1100 × 210 × 20 mm
roșu

filet italian
1 buc

1500 - 850 × 220 × 25 mm
roșu

filet italian
1 buc

Coadă metalică mop/mătură
0115

Coadă metalică telescopică mop/mătură
1174

Coadă lemn pentru mop/mătură
0898

Mătură plastic fără coadă
0655

Mătură plastic fără coadă
0515

25

24

50

24

12

12

Mătură de împins - plastic
0113 10

păr tare, 9 cm, 40 cm lăține - 45˚

Spălător cauciuc pentru podea
0901 50

33 cm

păr scurt

păr mediu

păr lung

0899
Perie de spălat covoare cu mâner

1110
Perie podea ECO cu păr tare 3 cm

24 24

25 × 7.5 cm
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160 gr
foarte absorbant

Mop podea bumbac
0111

Mop podea sintetic asortat
0114

Talpă de Mop Plat
0896

Mop podea microfibră
1122

50 50

50 30

24

24

150, 200, 250, 300 gr

100 gr 150 gr

multifir, 200 gr

Rezervă Mop Plat cu buzunare - microfibră
0897-5018 60

Rezervă Mop Plat cu buzunare - microfibră
0897-4515 60

Rezervă Mop Plat cu buzunare - microfibră
0897-4514 60

50 x 18 cm
flaușat - alb cu dungi 

45 x 15 cm
fire de 1 cm - albastru

45 x 14 cm
fire de 4 cm - alb

44x12 cm
1 buc

cu articulație mobila și prindere universală
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0517
Găleată cu storcător (mâner de metal, roșie)

1356
Lighean plastic - rotund

0771
Set toaletă perie + suport WC

0472-12
Coș de hărtii - plastic, rotund

12 litri 1030

35 40 10

241118
Spălător profesional geam

45 cm 25 cm

0546-MT
Racletă metalică cu cauciuc pentru geam

32 cm

27 cm

24

100 150

0900
Făraș plastic cu coadă lungă

cu cauciuc

cu cauciuc

fără cauciuc

fără cauciuc

24

24

30

24

0516
Făraș plastic (cu cauciuc/fără cauciuc)

37 × 13 cm
6 litri

45 × 14 cm
12 litri

53 × 15 cm
25 litri

28 × 29 cm
12 litri
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Saci menajeri albi HDPE

0064 20 buc
20 litri

0065 20 buc
30 litri

0066 20 buc
40 litri

0067 15 buc
60 litri

0068 15 buc
80 litri

0069 10 buc
120 litri

0070 10 buc
140 litri

0071 10 buc
240 litri

45 × 56 cm

50 × 60 cm

50 × 70 cm

60 × 70 cm

60 × 80 cm

70 × 110 cm

80 × 110 cm

110 × 125 cm

Saci menajeri
0522 30 litri, 50 × 60 cm

20 buc100

Pungi alimentare de uz general 
0523 40 litri, 50 × 70 cm

20 buc100

Utilizate pentru ambalarea produselor alimentare.

Polietilenă de înaltă densitate, foarte rezistentă 
Pentru colectarea deșeurilor menajere de uz alimentar, hotelier, industrial
Pentru ambalarea produselor

Saci menajeri negri HDPE

Polietilenă de înaltă densitate, foarte rezistentă 
Pentru colectarea deșeurilor menajere de uz alimen-
tar, hotelier, industrial
Pentru ambalarea produselor

Polietilenă de joasă densitate
Pentru europubele

Saci de menaj cu șnur HDPE
0525 35 l

15 buc în rolă35

Saci de menaj cu șnur HDPE
0526 60 l

10 buc în rolă35

Saci de menaj cu șnur HDPE
0527 120 l

10 buc în rolă20
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50 buc
18 × 15 cm

50 buc
18 × 20 cm

Mască 3 pliuri, 3 straturi cu elastic 
sau cu legături

0283
Mască nețesut 3 pliuri, 2 straturi cu 
elastic

0282
Mască hârtie, 1 strat cu elastic
0261 100 40

100 buc
18 × 15 cm40

Bonetă medicală cu elastic
Pentru protecția părului

0279 100 buc
alb, albastru10

1235
Bonetă bufantă cu elastic, albastru

10 53 cm
100 buc

Bonetă bufantă cu cozoroc, elastic -  albastru

48 cm
100 buc

0263
Bonetă Hârtie dungă color - albastru 
•unică folosință

10 0264
Bonetă bucătar hârtie pliuri Open Top
•unică folosință

20

0276
Bonetă plastic LDPE cu elastic, transparent

100 buc10

1235 10

85×28 cm
100 buc 10 buc
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Halat protecție tip Laborator fără buzunare 
üPentru asigurarea protecției împotriva murdăriei, prafului

0286

Combinezon cu glugă, PPSB
• din polipropilenă (material nețesut) unică folosință. Prevăzut cu fermoar 
pentru închidere, elastic la glugă, manșete, talie și picior.

0287
Halat protecție tip Laborator SMMMS
• cu fermoar în față și manșete din bumbac

1306

Halat protecție tip Vizitator cu legături
üPentru asigurarea protecției împotriva murdăriei, prafului

0285

alb alb / XL, XXL

10 buc

manșetă din bumbac elastică

25 100

100 10

PPSB
XXL

75 × 120 cm

PPSB
XXL

75 × 120 cm
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Cotiere CPE - alb/albastru
0266

Cotiere făcute de mână
Acoperitori măneci de unică folosință utilizate 
pentru protecția echipamentului de lucru. Se 
folosesc în special în domeniile: procesarea 
alimentelor, pictură, grădinărit, cabinete medicale și 
veterinare. Păstrează echipamentul curat și previne 
contaminarea.

0341

100 buc, 2G - 38 cm, 3G - 40 cm

100 buc, 3G - 40 cm, LDPE alb/albastru

20

20

Șort HDPE grosime 15 µm, alb
0269

Șort HDPE grosime 10 µm, alb/albastru
0271

Șort LDPE grosime 60 µm, albastru
123671 × 120 cm

100 buc
71 × 120 cm

100 buc
100 × 150 cm

25 buc
10 10 10

Șorț de protecție PVC cu Șnur, alb
Asigură protecție în medii de lucru umede. Se poate 
folosi în magazine alimentare, bucătării, măcelării, etc
• 0.10 mm, 84 × 120 cm
• 0.15 mm, 75 × 110 cm
• 0.15 mm, 84 × 120 cm

0273

Șorț de protecție PVC Pretăiat
• 0.18 mm, 89 × 91 cm
• 0.18 mm, 89 × 115 cm

0274

Șorțuri unică folosință pentru protecția echipa-
mentului de lucru, protejează împotriva murdăriei, 
rezistente la apă.

72

72

Șorț impermeabil de uz general - rezistent la apă
Folosite pentru protecția echipamentului de lucru 
în domeniul alimentar (procesare carne, legume, 
etc), industrial.
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0339
Saboți Albi piele perforați cu talpă antiderapantă

0358
Saboți Albi piele perforați cu talpă antiderapantă - cu baretă

Mărimi: 35-41/43-35Mărimi: 35-41/43-35

10 10

Încălţăminte comodă şi uşoară, destinată industriei alimentare, farmaceutice sau spitalelor, clinici medicale, laboratoare.
üFeţe perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului. Talpă de formă ergonomică din poliuretan. Feţe: piele naturală de bovină. Căptuşeală: piele
• Comozi, nu transpiră piciorul

1227
Dispenser Aluminiu de acoperitori pantofi cu 
mecanism metalic
ücapacitate 60 bucăți

46×25×17.5 cm
3.5 Kg

4

albastru
100 buc

1049
Acoperitori pantofi LDPE pentru dispenser, 2.5G

20 100 buc
2G/3G

0265
Acoperitori de pantofi CPE

20

0717
Saboți Albi Autoclavabili 
üSaboţi confortabili şi uşori cu talpă antistatică și antialunecare. Sunt realizați 
din poliuretan, cu o densitate medie, material moale şi confortabil, ce permite 
dezinfectarea şi sterilizarea la autoclav, oferă toate garanțiile de igienă, precum 
și confortul dorit. Pentru uz profesional în cele mai solicitante medii: spitale, 
săli de operații, clinici, domeniul farmaceutic și alimentar.

10

Mărimi: 
35-46

Mărimi: 
35-46

Branțuri pentru saboți
üantibacteriale din cauciuc polimeric

1305 10
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Soluție IODINE “T”, dezinfectant 
de tegumente
Dezinfectant și antiseptic în igiena umană 
ce conține iod și se recomandă pentru: 
antisepsia rănilor sau arsurilor superficiale 
de mică întindere, tratament local pentru 
afecțiunile pielii sau mucoaselor infectate 
sau cu risc de infecție, antisepsia pielii din 
câmpul operator
üSe utilizează ca atare (pentru pansamente 
pe piele, timp de acțiune 1 minut) sau diluat 
(spălarea plăgilor superficiale - diluție 1/10 
cu apă sau ser fiziologic; irigarea plăgilor 
superficiale - soluție 2% cu apă sau ser 
fiziologic)

1203

Vată Hidrofilă sterilă
0939

Vată Hidrofilă tip BC
0254

100 g

50 g

200 g

100

15

60

40

20

50 gr
100% bumbac/cotton

Soluție Rivanol
în domeniul medical - se recomandă a fi utilizată 
ca antiseptic topic

0907 20 0,1% (lactat de 2-etoxi - 6.9 diaminoacridină)

Soluție Alcool Iodat
este bactericid și fungicid și se recomandă pentru 
dezinfecția igienică a mâinilor, dezinfecția locală a 
tegumentelor, pentru a reduce riscul de infecție

0908 20 1% (polivinilpirolidonă iodată 10%)

Spirt Medicinal PET, alcool 70%
Soluție dezinfectantă, recomandată pentru 
masaje și igienizări
üpentru uz extern

0869 12 20 200 ml500 ml

Perogen
Prin eliberarea oxigenului în stare născândă, produsul are acțiune 
antiseptică, de scurtă durată
üSpălarea plăgilor supurate, a plăgilor chirurgicale, ginecologice, otite, etc

0944 20

10 tablete / tablets

200 ml 200 ml
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Bețișoare de bumbac 100%, cutie
0129

Burete baie dreptunghiular
0118

Burete baie masaj dreptunghiular
0119

Burete baie copii (forme: pește, rață, 
fluture)

0122

Bețișoare bumbac cu opritor - pentru 
copii
• 55 buc

0133

Bețișoare de bumbac 100%, pungă
Pentru curățarea pielii și a urechilor, pentru 
aplicarea cremelor sau uleiurilor, pentru machiaj

0128

0136

150 buc

95 × 15 × 43 mm
1 buc

100 buc

70 buc

Dischete demachiante bumbac 100%

72

24 24 24

240 240

120 120

144

144

144

100 buc

200 buc

100 buc

200 buc

1 buc
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Paie flexibile cu decorațiuni fructe 
0368

Paie flexibile fluorescente ambalate individual
0164

Mapă meniu bar & restaurant
copertă buretată piele ecologică termo cusută 
perimetral, prindere file cu mecanism cu 4 inele

1312

20 10

10

100 buc 1000 buc
24 × 0.5 cm

negru/maro
23.3 × 31.6 cm

15 × 31cm
10 × 18 cm

Folie stretch uz alimentar 
0955 30 × 30 cm

7 mic pungă PE100

Folie aluminiu uz alimentar 
0947 100

Pungi alimentare HDPE
1318 165 × 240 mm

0.5 l
500 buc în rolă

30

Pungi alimentare HDPE
1319 185 × 290 mm

1 l
500 buc în rolă

30

Pungi alimentare HDPE
1320 245 × 340 mm

2 l
500 buc în rolă

30Pungi alimentare 
0061 1 litru, 175 × 230 mm

100 buc200

Pungi alimentare 
0062 3 litri, 225 × 355 mm

50 buc200

Utilizate pentru ambalarea produselor alimentare.

30 cm × 30 m
30 cm × 300 m
45 cm × 300 m

1 rolă

30 cm × 150 m
45 cm × 150 m

1 rolă
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Farfurii albe PP întinse unică folosință
0260

Cuțite albe PP unică folosință
0380

Pahare albe PP unică folosință
0377

Furculițe albe PP unică folosință
0379

Linguri albe PP unică folosință
0381

Șervețele de masă celuloză
1247

100

100

120

100 100

40

50 buc
diametru 20 cm

100 buc
16 cm

alb
100 buc

100 ml / 200 ml

100 buc
16 cm

100 buc
12/16 cm

100 buc
25 × 25 cm

17-18 gr/mp

1 strat - 300 buc
2 straturi - 250 buc

33 × 33 cm
celuloză

1 strat

2 straturi

transparent
100 buc
250 ml
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Set hotel 1
0388

Set hotel 2
0389 100100

3 bețișoare de bumbac4 bețișoare de bumbac
2 bile de bumbac

Piepten
1290-13 100

în plic de celofan
13 cm

Cască de duș în cutiuță de carton
0385

Set de cusut
0386100 100

Șampon de hotel
0384-STI

Săpun de hotel
0383-10

Șampon de hotel
0384-PLI

Săpun de hotel
0383-15

100 100100

100

sticluță plastic
20 ml

punguță
10 gr

plic
10 ml

hârtie plisată
15 gr
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Semn “Nu deranjați!“
0884

Pungi hârtie cerată de hotel - pentru tampoane igienice
1307

Formular nepersonalizat “Fișă anunțare sosire și plecare“
0246

100 100

100

A5, 1 culoare, 2 file hârtie autocopiativă
100 seturi

Benzi igienice
0881 100

500 buc

11.5 × 26 cm
100 buc
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0149
Papuci PPSB - unică folosință
În cabinete medicale, clinici, laboratoare analiză 
• Dimensiuni: 10.5 × 28 cm - mărime unică

închis deschis

1 per
10.5x28cm

100gr/mp, 2buc/punga

500

0387
Frotir
üComozi și puternic absorbanți datorită texturii de frotir

închis deschis

100

30 × 50 cm
1 buc1342-30-50

Prosop 100% bumbac flaușat alb

12

50 × 90 cm
1 buc1342-50-90

Prosop 100% bumbac flaușat alb

12

70 × 140 cm
1 buc1342-70-140

Prosop 100% bumbac flaușat alb

6
XL

1 buc1343-XL
Halat baie cu guler 100% bumbac flaușat alb

4
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0883
Încălțător plastic

100

38 cm
1 buc1335-A-HS

Umeraș plastic antifurt pentru haine subțiri

20

38 cm
1 buc1335-C-HS

Umeraș plastic cu cârlig pentru haine subțiri

20

42 cm
1 buc1335-A-HG

Umeraș plastic antifurt pentru haine groase

10

42 cm
1 buc1335-C-HG

Umeraș plastic cu cârlig pentru haine groase

10

45 cm
1 buc1336-A-MU

Umeraș lemn lăcuit antifurt universal

10
45 cm
1 buc1336-C-MU

Umeraș lemn lăcuit cu cârlig universal

10

0882-BUR
Burete siliconat pentru pantofi

100
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Lumânări decorative – pastilă albă, inodore
0163 12

14 g
100 buc/pcs

Set lumânări “TE IUBESC!”
0694-TIU

Set lumânări “LA MULȚI ANI!”
0694-LMA144 144

Set 10+10 lumânări MAGIC cu 
reaprindere - 1 set

0754 576

Set 24 lumânări lungi
0753 288

Set 10+10 lumânări INIMIOARĂ - 1 set
0989 288



29

24

Ulei de Picioare cu 
Mentă, Eucalypt și 
extract de Arnică
üefect antiinflamator și 
tonifiant; pentru picioare 
obosite și articulații dureroase

1215-PIC
500 ml

Ulei de Corp cu CEAI 
VERDE
üefect antioxidant; protejează 
pielea de radicalii liberi și reduce 
efectul de îmbătrânire; asigură 
fermitatea pielii

1215-CEV
500 ml

24

Ulei de Corp RELAXANT
ücu Mint, Rozmarin, Eucalypt 
și Lavanda, efect tonifiant și 
relaxant pentru musculatură; 
antistres

1215-RLX
500 ml

24

Ulei de Corp cu 
GĂLBENELE
üefect hidratant pentru piele 
deteriorată; bogat în vitamina E; 
ajută la regenerarea celulelor; 
lasă pielea  elastică și hidratată

1215-GLB

500 ml

12 12 12

Ulei de masaj 
OLEOTHERM
ücu efect de încălzire

1206-OTH
500 ml

Ulei de masaj NEUTRU
üpentru rezultate terapeutice

1206-NRL
1 l

12

Loțiune de masaj 
NEUTRA
üpentru tratamente 
îndelungate

1216-NRL
1 l

Cremă de masaj 
NEUTRA
üpentru ședințe lungi și piele 
sensibilă

1217-NRL
1 l

Ulei de Corp cu ARGAN
üefect anti-îmbătrânire; 
bogat în vitamina E; ajută la 
regenerarea celulelor; lasă 
pielea elastică și hidratată

1215-ARG

500 ml

24 24

Cremă Aloe Vera și 
Măceșe
üCrema hidratantă ideală 
pentru tratarea pielii deteriorate. 
Antivergeturi, pentru femei 
însărcinate sau după sarcină

1265

1000 ml200 ml

1210

Portocală
Relaxant

Rozmarin
Tonic

Salvie
Antidepresiv

Arbore de ceai
Antiseptic

Citronella
Antiinflamator

Eucalipt
Decongestiv

Lămâie
Stimulator

Ulei esențial, 30 ml
üUleiurile esențiale se folosesc în aparatul pentru aromaterapie, în medicina naturistă și cosmetică. Conțin forța vitală a plantei din care provin, responsabilă 
pentru efectele benefice asupra pielii

1255 12
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50 cm × 50 m

PE, 130 de foi × 38.5 cm

2 straturi laminate
2-ply tissue, laminated

0593
Dispenser Rolă Cearceaf - metalic

1191
Mușama Cauciuc pentru pat de 
consultație sau tratament

Cearceaf pat PPSB cu elastic la colțuri
0150

Acoperitor PPSB pentru protecția zonei 
capului la masa de masaj

123910 buc
90 × 225 cm

100 buc

Cearceaf pat nețesut
0152

58 cm × 150 m
68 cm × 150 m
395 foi × 38 m

Cearceaf hârtie PREMIUM
0532 0533

2 straturi de hârtie

60 cm × 46 m, 60 cm × 100 m50 cm × 46 m, 50 cm × 100 m

90 × 100 cm

Cearceaf polietilenă - Hârtie + PE
0141 6

6

6
12

12

10 10

100

6
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Bandă adezivă
1297 100

48mm × 60 m
43 µ

transparent
6 role

Hârtie copiator
1298 100

A4
80 gr/mp
500 coli

CD – neprintabil
1299 100

CD-R 80 min
700 MB
25 buc

DVD+R – neprintabil
1300 100

DVD+R 120 min
8x

4.7 GB
100 buc

Plicuri CD/DVD cu fereastră
1301 100

100 buc

Caiet
0941 100

A6 - 10x15 cm
50 pag Creion din lemn

0940 288

8.5 cm
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Vestă semnalizare reflectorizantă galben / portocaliu
• Large - 65 × 63 cm
• Extra Large - 67 × 65 cm

0668

Patură izotermă auriu-argintiu - 210x160 cm, 1 buc
Folia izotermă este ideală pentru a fi folosită în situații de urgență extreme 
pentru echiparea unităților spitalicești a camerelor de reanimare din 
departamentele de urgență, dar și ca echipament de protecție la căldură și la 
frig în situații critice pentru dotarea echipelor de salvamontiși.
Este foarte ușoară, dar suficient de rezistentă pentru a o folosi la transport în 
caz de urgență. Ușor de curățat cu apă și săpun. Este refolosibilă.

0971

Triunghi presemnalizare avarie, 45 cm
Așa cum stabilește Codul Rutier, ești obligat să ai două astfel de produse în 
mașină, atunci când circuli pe drumurile publice.
Un triunghi reflectorizant omologat internațional poate fi recunoscut după 
marca de omologare, reprezentată de litera E și codul țării care a acordat 
omologarea încadrate într-un cerc, precum și o serie de identificare

1157

Protecție la temperaturi scăzute
Protecție la temperaturi ridicate

10 40

250

Trusă A.D.R. 

CONȚINUTUL MINIM:
• Trusă sanitară de prim ajutor auto - 1 buc
• Conuri reflectorizante - 2 buc
• Mănuși de protecție din neopren - 2 buc
• Lămpi de presemnalizare cu lumină intermitentă - 2 buc
• Baterii pentru lampă - 2 buc
• Filtru Abek - Semimască filtru - 1 buc
• Bandă delimitare acces alb-roșu - 1 buc
• Ochelari de protecție - 1 per
• Soluție sterilă de spălare ochi - 2 buc
• Vestă presemnalizare - 2 buc

1165 1

Stingător auto reîncărcabil cu pulbere AB
üAvizat RAR

1181 4

1 Kg
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Stingător Presurizat cu Pulbere tip P50
pentru Lichide (ulei, grăsimi, benzine) și Gaze inflamabile (metan, propan)
ü tub oțel 

0840-P50 1 50 kg pulbere
focare clase BC

0840
Stingător Presurizat cu Pulbere
pentru Lichide (ulei, grăsimi, benzine) și Gaze inflamabile (metan, propan)
ü tub oțel 

2

1

Tip P3
3 kg pulbere

focare clase BC

Tip P6
6 kg pulbere

focare clase BC

Tip P9
9 kg pulbere

focare clase BC

Trusă urgență incendiu

CONȚINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI
• Gel pentru arsuri - 3 buc
• Foarfecă metalică vârfuri boante - 1 buc
• Comprese sterile pentru ochi - 2 buc
• Comprese sterile tifon 10×10 cm/25 buc - 2 buc
• Pensă plastic vârf ascuțit 13 cm, sterilă - 2 buc
• Bandaj triunghiular PPSB - 1 buc
• Comprese sterile PPSB cu margini adezive 10×8 cm - 1 buc
• Leucoplast nețesut 2.5×5 m - 1 buc
• Soluție sterilă pentru ochi NaCl 0.9%, 250 ml - 1 buc
• Spumă pentru arsuri - 1 buc
• Fașă tifon sterilă 10×12 cm - 2 buc
• Comprese TNT sterile 30 gsm, 40×60 cm - 1 buc
• Mănuși sterile latex 1 pereche - 1 buc
• Broșură cu instrucțiuni de folosire - 1 buc

1377

Stingător Presurizat cu Gaz tip
pentru echipamente electrice sub tensiune, Lichide (ulei, grăsimi, benzine) și 
Gaze inflamabile (metan, propan)
ü tub oțel 

1232 2

Tip G2
2 kg CO2

focare clase EBC

Tip G5
2 kg CO2

focare clase EBC
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Minitrusă portabilă impermeabilă
Geantă impermeabilizată de dimensiuni reduse (15x10 cm) atașabilă la centură

CONȚINUTUL MINIM

0834
Extractor venin
Extractor venin 4 supape împotriva insectelor și animalelor veninoase
Este un dispozitiv automat (pompă vacuum) de extragere a veninului în urma 
mușcăturilor veninoase provocate de șerpi, păianjeni și, deasemenea, poate 
fi folosit și în urma ciupiturilor de insecte (albine, viespi, scorpioni), ajutând 
astfel la răspândirea veninului în organism. Poate fi folosit fără ajutorul altei 
persoane, cu o singură mână și la orice vârstă. 
Acest produs nu este un tratament pentru mușcături, ci o măsură de prim ajutor. 
Efectul ei este cu atât mai bun cu cât este folosit imediat după mușcătură. Deplasați 
persoana afectată cât mai rapid posibil la medic pentru un consult specializat.

0765

• Bandaj triunghiular - 1 buc
• Bandaj elastic - 1 buc
• Bandă adezivă - 1 buc
• Foarfece - 1 buc
• Mască respirație artificială - 1 buc

• Șervețel umed - 1 buc
• Pansament adeziv - 1 buc
• Pansament - 1 buc
• Plasture adeziv - 1 buc

1

Kit înlocuire trusă sanitară prim ajutor 
AUTO

CONȚINUTUL MINIM:
• Foarfece vârfuri boante - 1 buc
• Pansament cu rivanol 10 x 6 cm - 1 buc
• Pansament steril absorbant, 1-a dimensiune - 2 buc
• Pansament steril absorbant, 2-a dimensiune - 2 buc
• Leucoplast 2,5 cm x 2,5 m - 1 buc
• Comprese sterile 10/8 cm x 25 buc - 5 set

0602

Trusă sanitară auto

CONȚINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI 
SANITARE 
• Foarfece vârfuri boante - 1 buc
• Dispozitiv respirație gură-gură - 1 buc
• Leucoplast 2,5 cm / 2,5 m - 1 rolă
• Pansament 6 / 10 cm - 4 buc
• Comprese sterile 10/8 cm × 25 buc - 5 set

• Fașă tifon 5 cm / 4 m - 2 buc
• Fașă tifon 10 cm / 4 m - 2 buc
• Bandaj triunghiular l = 80 cm - 2 buc
• Pansament steril absorbant (2 dimensiuni) - 4 buc
• Fașă elastică 5 cm × 4 m - 1 buc
• Mănuși examinare - 2 per
• Ace siguranță - 6 buc
• Folie de supraviețuire izotermă - 1 buc
• Broșură prim ajutor - 1 buc

0600

Trusele medicale pe care ești obligat să le ai în mașină sunt 
reglementate de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 987/2007
Codul Rutier stabilește la art. 8 că, pentru a fi condus pe drumurile publice, orice vehicul trebuie dotat cu 
trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu. În cazul în care 
încalci această regulă, poți fi sancționat cu o amendă din clasa a II-a (4 sau 5 puncte-amendă). Un punct-
amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

6

6

Guvernul României 
Hotărârea 857 din 24 august 2011 (Hotărârea 857/2011) 
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice 
Publicat în Monitorul Oficial 621 din 1 septembrie 2011 (M. Of. 621/2011)
Art. 21. -  Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 
lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
f) funcționarea cabinetelor de înfrumusețare corporală fără a avea în dotarea acestora trusă de prim ajutor;
Art. 52. - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 
lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
v) neasigurarea trusei de prim ajutor, dotată conform baremului cuprins în legislația sanitară în vigoare și în termen de valabilitate;
Art. 56. - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:
g) neasigurarea și nedotarea corespunzătoare a unor truse de prim ajutor în unitățile în care potrivit normelor în vigoare nu se impune amenajarea unui cabinet 
medical, precum și în laboratoarele de chimie, atelierele școlare și studențești din unitățile de învățământ;
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CONȚINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE 
• Cutie din material plastic, etanșă, cu colțuri rotunjite - 1 buc
• Foarfece cu vârfuri boante - 1 buc
• Garou 50 cm - 1 buc
• Deschizător de gură din material plastic - 1 buc
• Dispozitiv de respirație gură la gură - 1 buc
• Pipă Guedel mărimea 4 - 1 buc
• Pipă Guedel mărimea 10 - 1 buc
• Mănuși de examinare, pereche - 4 buc
• Pahare de unică folosință - 5 buc
• Batiste de hârtie cu soluție dezinfectantă - 10 buc
• Atele din material plastic - 2 buc
• Feși din tifon mici 5 cm/4 m - 5 buc
• Feși din tifon mari 10 cm/5 m - 3 buc
• Bandaj triunghiular I = 80 mm - 2 buc

• Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g - 2 buc
• Ace de siguranță - 12 buc
• Leucoplast 5 cm/3 m - 1 buc
• Leucoplast 2,5 cm/2,5 m - 1 buc
• Alcool sanitar 200 ml - 1 buc
• Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc. - 10 set
• Pansament individual 2 cm/6 cm - 10 buc
• Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm - 5 buc
• Plasture 6 cm/50 cm - 1 buc
• Creion - 1 buc
• Caiet a 50 de pagini - 1 buc
• Broșură cu instrucțiuni de prim ajutor - 1 buc
• Rivanol soluție 10/00, 200 ml - 1 buc
• Apă oxigenată sau perogen - 1 buc
• Alcool iodat 200 ml - 1 buc

Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical vor fi folosite astfel: 
1. Activităţi industriale, agricole şi de prestări de servicii: 
- în secţii de activitate cu mai mult de 5 persoane una la cel mult 25 de 
persoane; 
- activităţi cu locuri de muncă dispersate, indiferent de numărul de angajaţi; 
- mijloace de transport în comun, altele decât auto. 

2. Activitate de comerţ: 
- spaţii comerciale care permit accesul direct al clienţilor la mărfurile expuse; 
- spaţii comerciale organizate pe subunităţi pentru prezentare şi desfacere; 
- pieţe agroalimentare; 
- staţii de distribuire a carburanţilor. 

3. Activităţi de învăţământ, proiectare-cercetare: 
- grădiniţe, şcoli, alte instituţii de învăţământ care nu dispun de cabinet 
medical propriu; 
- ateliere şcolare, săli de sport; 
- cămine şi internate; 
- alte activităţi de proiectare-cercetare - cel puţin una la 25 de persoane. 

4. Activităţi culturale şi recreative: 
- săli de spectacole - una la cel puţin 100 de locuri; 
- săli de sport sau de întreţinere fizică, altele decât cele din instituţiile de 
învăţământ; 
- cluburi, alte spaţii pentru activităţi de divertisment cu cel puţin 10 locuri; 
- baruri, restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, unităţi agroturistice. 

Știați că toate instituțiile și societățile comerciale  sunt obligate să aibe trusă sanitară?
Viața unui om poate depinde de existența trusei sanitare. Asigurați-vă că o aveți la îndemână.
Nu riscați amenzi usturătoare pentru lipsa trusei de prim ajutor! Investiție minimă - Beneficii maxime!

Nedetașabilă cu fixare pe perete

Detașabilă cu suport de perete

Trusă sanitară de prim ajutor
0599 6

KIT Trusă sanitară prim ajutor fixă

CONȚINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE
• Leucoplast 2,5 cm / 2,5 m - 1 buc
• Leucoplast 5 cm / 3 m - 1 buc
• Pansament individual 2 cm/ 6 cm - 10 buc
• Pansament cu rivanol 6 cm / 10 cm - 5 buc
• Pansaplast (plasture) 4 cm / 50 cm - 1 buc
• Comprese sterile 10 cm / 8 cm x 10 buc - 10 buc
• Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g - 2 buc
• Alcool sanitar 200ml - 1 buc
• Rivanol soluție 0,1 %  200ml - 1 buc
• Alcool iodat  200ml - 1 buc
• Apă oxigenată sau perogen - 1 buc

0601 6


