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IUtilizat de către medici; asigurarea condițiilor de realizare a intervențiilor
chirurgicale fără riscuri în cabinete medicale, stomatologice, bloc operator,
intervenții mică chirurgie.
Este condiționat în ambalaj individual steril. Componentele setului sunt
ambalate în hartie specială și în pungă etanșă.

Halat bloc operator steril 0893

IUsed by physicians, ensures the conditions for carrying out surgery without 
risk in medical and dental offices, unit operator, small surgical interventions.
Sterile operating unit robe is individually packaged in sterile package.
Kit components are packed in special paper and zip-lock bag.

Surgical Steril Gown

IUtilizat pentru controlul contaminării în spații cu cerințe de igienă ridicate, 
cabinete medicale, stomatologie, laboratoare.
Foițe cu suprafață lipicioasă care rețin praful și alte impurități.
•10 seturi x 30 foițe

Covor Contamination Control 0529

IUsed for contamination control in spaces with high hygiene requirement, 
medical and dental surgeries, laboratories.
Foils with a sticky surface that take dust and other impurities.
•10 sets x 30 sheets

Sticky Mat for contamination control

120 x 150 cm           

125 x 155 cm

140 x 165 cm

155 x 170 cm

61 x 91.5 cm

66 x 114 cm

25

5

CHIRURGIE

G062 Halate Chirurgicale Sterile și Covoare Adezive
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IUtilizat în bloc operator, cabinete stomatologice, intervenții mică chirurgie.
Se aplică pe zone de intervenție, cu stratul nețesut în exterior, ceea ce asigură o 
buna absorbție a fluidelor.
Câmpul operatoer este condiționat în ambalaj individual steril, barieră microbi-
ană, strat absorbant pentru fluide.

Câmp operator adeziv

Dispozitiv de scos capsele refolosibil

Câmp operator steril 2 straturi

Dispozitiv sutură de unică folosință cu mâner

Câmp operator, adeziv, cu orificiu

Dispozitiv de scos capsele de unică folosință

1178

1505-RU

0892

1443

1175

1505-UF

IUsed in the operating unit, dental offices, small surgical interventions.
Apply on to the intervention area, with the non-woven layer facing towards the exterior, 
this providing a good absorption of fluids.
The operating field is conditioned in an individual sterile package, microbian barrier, 
absorbent layer for fluids.

Adhesive surgical drape

Reusable Staples Remover

Sterile surgical drape with two layers

Disposable skin stapler with handle

Adhesive surgical drape with window

Disposable Staples Remover, sterilizable

20

10

350 200

260 120

100

200

100

CHIRURGIE

G063 Seturi Chirurgicale Unică Folosință

38 x 45 cm

45 x 75 cm

75 x 90 cm

100 x 150 cm
PPSB + PE

45 x 75 cm

75 x 90 cm

PPSB + PE

2 straturi/ply

PPSB + PE

2 straturi/ply

75 x 90 cm

STERILE

STERILE

STERILE

Mâner bisturiu inox

Bisturiu de unică folosință cu mâner din plastic

0658

1302

Stainless steel handels

Surgical scalpel ( carbon steel ) with plastic handle

12

50

10 buc/pcs #3 lame/blades, 10 - 17
#4 lame/blades, 18 - 24
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10

11

12

15

15C

18

20

21

22

23

24

25

Lame bisturiu oțel-carbon 0241
Surgical blades carbon-steel

50

100 buc/pcs

G065 Lame Bisturiu Unică Folosință

Medical Veterinar Stomatologie

chirurgia animalelor mici, ortopedie, chirurgia 
tesuturilor moi, neurochirurgie, interventii 

chirurgicale in cazul displaziilor de sold, 
afectiuni ale ligamentelor incrucisate, chirurgia 

animalelor mari
small animal surgery, orthopedics, soft tissue 

surgery, neurosurgery, surgery for hip dysplasia, 
cross-ligament disorders, large animal surgery

chirurgia animalelor mici, afectiuni ale ligamentelor  încru-
cișate, ortipedie, endoscopie generala, chirurgia țesuturilor 
moi, neurochirurgie, intervenții chirurgicale în cazul displa-
ziilor de sold, chirurgia ecvinelor ( pentru disecții fine, grefe 

de piele )
small animal surgery, cross-ligament disorders, orthopedics, 

general endoscopy, soft tissue surgery, neurosurgery, surgery for 
hip dysplasia, equine surgery (for fine dissections, skin grafts )

chirurgia animalelor mici, afectiuni ale ligamentelor  încru-
cișate, ortipedie, endoscopie generala, chirurgia țesuturilor 
moi, neurochirurgie, intervenții chirurgicale în cazul displa-
ziilor de sold, chirurgia ecvinelor ( pentru disecții fine, grefe 

de piele )
small animal surgery, cross-ligament disorders, orthopedics, 

general endoscopy, soft tissue surgery, neurosurgery, surgery for 
hip dysplasia, equine surgery (for fine dissections, skin grafts )

chirurgia animalelor mici, afectiuni ale ligamen-
telor  încrucișate

small animal surgery, cross-ligament disorders

chirurgia dentara
●utilizată în intervențiile ablație gingivale, în 
extracții dentare chirurgicale și în chirurgia 

dentoalveolară în gingivoplastie
dental surgery

chirurgia dentara
●utilizată în intervențiile ablație gingivale, în 
extracții dentare chirurgicale și în chirurgia 

dentoalveolară în gingivoplastie
dental surgery

chirurgia dentara
●utilizată în resecție apicală și în operația cu 

lambou pentru grefe gingivale
dental surgery

chirurgia dentara
●utilizată în resecție apicală și în operația cu 

lambou pentru grefe gingivale
dental surgery

chirurgia ecvinelor ( incizii ale pielii )
equine surgery ( incisions of the skin )

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizate pentru incizii la nivelul pielii și mus-
chilor, în mod frecvent pentru a inciza pielea de 

la nivelul abdomenului
cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizat pentru incizii precise și pentru 
debridare

cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●unghiul ascuțit este utilizat pentru scoaterea 
firelor de sutură

cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizate pentru incizii la nivelul pielii și 
muschilor, în mod frecvent pentru a inciza 
pielea de la nivelul abdomenului și pentru 

incizii mai delicate
cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●datorită unghiului facolitează inciziile nece-
sare în interventiile orteriotomiei. Utilizat cu 

predilecție în chirurgia cardiacă în artroscopie
cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizat pentru incizii profunde și recoltare 
probe ale pielii

cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizat în chirurgia generală și ortopedică
cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●folosit pentru a tăia bronhii în chirurgia de 
rezecție pulmonară

cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizat pentru incizii ale pielii, în intervenții 
cardiotoracice și pentru secționarea bronhiilor
cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizată pentru incizii lungi
cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

●utilizat pentru incizii în unghi, debridări și 
pentru taierea bandajelor

cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

cardiologie, ortopedie, chirurgie plastică 
reparatorie

cardiology, orthopedics, plastic repair surgery

chirurgia ecvinelor ( incizii ale pielii )
equine surgery ( incisions of the skin )

chirurgia animalelor mari
(incizii ale pielii)

large animal surgery
( incisions of the skin )



2ml - 100 buc

5ml - 100 buc

10ml - 100 buc

20ml - 50 uc

2ml, 23G 1’ (0.6 x 25 mm - albastru/blue) - 100 buc

5ml, 22G 1¼’ (0.8 x 32 mm - verde/green) - 100 buc

10 ml, 21G 1½’ (0.8 x 38 mm - verde/green) - 100 buc

20 ml, 18G 1½’ (1.2 x 38 mm - roz/pink) - 50 buc

50/60 ml ac 18G 1½’ (1.2 x 25 mm - roz/pink) - 25 buc

2ml, 23G 1’ (0.6 x 25 mm - albastru/blue) - 100 buc

5ml, 22G 1¼’ (0.8 x 32 mm - verde/green) - 100 buc

10 ml, 21G 1½’ (0.8 x 38 mm - verde/green) - 100 buc

60 ml, 18G 1½’ (1.2 x 25 mm - roz/pink) - 25 buc

1 ml ac/needle 29G 1/2’
(0.33 x 13 mm)

100 buc/cutie - 100 pcs/box

ac nedetașabiș/undetachable needle

Prima - Seringă fără ac, luer slip

Seringi cu ac, Luer Slip, piston cauciuc

Seringi Insulină, ac nedetașabil, piston cauciuc

Seringi cu ac, Luer Lock, piston cauciuc

Ace seringă1468

0236

0872

0574

0233
Prima - Disposable syringe set without needle, luer slip

Disposable syringe set with needle, Luer Slip, rubber piston

Disposable Insulin Syringe Set, Undetachable needle, rubber piston

Disposable syringe set with needle, Luer Slip, rubber piston

Disposable needles

16

24 24

16 16

20

16

24

16

30 30

16 16

30

100

100 buc/pcs

18G, 1 1/2’ (1,20 x 38 mm - roz/pink)
19G, 1 1/2’ (1,10 x 38 mm - alb/white)

20G, 1 1/2’ (0,90 x 38 mm - galben/yellow)
21G, 1 1/2’ (0,80 x 38 mm - verde/green)
22G, 1 1/2’ (0,70 x 38 mm - negru/black)

23G, 1 1/4’ (0,60 x 32 mm - albastru/blue)
24G, 1’ (0,55 x 25 mm - mov/purple)
25G, 3/4’(0,50 x 19 mm - portocaliu/orange)
26G, 5/8’ (0,45 x 16 mm - maro/brown)
30G, 1/2” (0,30 x 13 mm -galben pal/pale yellow)

CHIRURGIE
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G362 Seringi 2 Componente Luer Slip/Luer Lock



Componente: Cutie plastic compartimentată - 1 buc; Câmp steril impermeabil 60 cm x 60 
cm - 1 buc; Câmp steril impermeabil 60 x 50 cm - 1 buc;  Mănuși latex nepudrate mărimea 
M - 1 buc; Pensă plastic unică folosință - 1 buc; Taviță renală - 1 buc; Tampon tifon - 5 buc; 
Comprese sterile 7,5 x 7,5 cm - 2 buc

Componente: Câmp steril impermeabil 50 cm x 50 cm - 1 buc; Pensă plastic - 1 buc;  
Comprese tifon pliate 5 x 5 cm - 2 buc; Bisturiu + lamă bisturiu nr 10 - 1 buc; Tăviță 
compartimentată plastic - 1 buc.

Componente: Câmp steril 38 x 45 cm; pensă 13 cm; 2 comprese tifon 5 x 5 cm 8 pliuri; 
Lamă bisturiu. Steril EO - 1 set.

Seringi tip Guyon pentru alimentatie, aspiratie sau irigatie, din 3 parti (piston plastic, 
corp, garnitura).

Componente: Pensă plastic 12.7 cm; Compresă PPSB 3 cm; tăviță de lucru cu 4 compartimente 
15 x 13 x 2 cm - 1 set.

Trusă mică chirurgie CATETERTrusă mică chirurgie SUTURI

Trusă mică ECO chirurgie SUTURI

Seringi Guyon Luer Lock Clipuri Hemostatice din Titan

Kit pansament steril de unică folosință

1212-CAT1212-SUT

1212-SUT-ECO

1538-60 1588

1422

Components: Compartmentalized plastic box - 1 pc; Waterproof sterile field 60 cm 60 
cm - 1pc; Waterproof sterile field 60 cm x 50 cm - 1 pc; Latex Gloves Powder Free size M
- 1 pc; Disposable plastic forceps - 1 pc; Kidney tray - 1 pc; Gauze pads - 5 pc; Sterile 
gauzes 7,5 x 7,5 cm - pcs

Components: Waterproof sterile field 50 cm x 50 cm - 1 pc; Plastic forceps -1 pc;
Cotton Gauze Swabs folded 5 x 5 pcs; Blade + surgical blade nr 10 - 1 pc;
Compartmentalized plastic tray - 1 pc. 

Components: Steril drape 38 x 45 cm; Splinter forceps 13 cm; 2 gauzes 5 x 5 cm 8 ply; 
Surgical Blade; Steril EO - 1 set.

Guyon syringe for feeding, suction or irrigation, with three parts (body, plastic 
piston, piston seal).

Components: Plastic Forceps 12.7 cm; Nonwoven Gauze ball 3 cm; In working tra with 4 
compartiments 15 x 13 x 2 cm - 1 set.

Minor surgery kit CATHETER
Minor surgery kit SUTURES

Minor surgery ECO KIT SUTURES

Guyon Syringe Luer Lock

Hemostatic Clips

Dressing Kit STERILE, disposable

2020

20

20 20

50

STERILE STERILE

CHIRURGIE

G063 Seturi Chirurgicale Unică Folosință

STERILE STERILE

50 buc/cutie - 50 pcs/box
60 ml

6

Mărimi/Sizes
M-L - verde/green
M - violet/purple



Ace chirurgicale

Ață chirurgicală din nylon

1470

1475

Surgical needles

Surgical nylon thread

10

10

12 buc/pcs
1/2 cerc - 1/2 circle

12 buc/pcs
3/8 cerc - 3/8 circle

CHIRURGIE

G298 Ace Chirurgicale

G155 Instrumentar Laborator

ITip G504, cu vârf triunghiular (re-
verse cutting) 1/2 Cerc, cu 1-2 ochiuri, 
lungimi 000-16, nesterile, din ixon.

ITip B502, cu vârf triunghiular (reverse 
cutting), 3/8 Curb, 1-2 ochiuri, lungime 
000-16, nesterile, din inox.

ITip PB538, cu vârf rotund, 1/2 Cerc, 
cu 1-2 ochiuri, lungimi 00-10, nesterile, 
din inox.

ITip GER566, cu vârf rotund, 1/2 Cerc, 
cu 1-2 ochiuri, lungimi 000-16, nester-
ile, din inox.

ITip PD534, cu vârf rotund, 3/8 Curb, 
cu 1-2 ochiuri, lungimi 00-10, nesterile, 
din inox.

IFir alb, lungime 75 m, fara ac, cu diametrul USP: 10 -5, nesterilă.

1 bucată/pungă - 1 pc/pouch

IG504 type, reverse cutting needle, 
1/2 circle, with 1-2 eyes, length 000-16, 
non-sterile, stainless-steel.

IB502 type, reverse cutting needle, 
3/8 curved, with 1-2 eyes, length 000-
16, non-sterile, stainless-steel.

IPB538 type, round needle, 1/2 circle, 
with 1-2 eyes, length 00-10, non-ster-
ile, stainless-steel.

IGER566 type, round needle, 1/2 
circle, with 1-2 eyes, length 000-16, 
non-sterile, stainless-steel.

IPD531 type, round needle, 3/8 
curved, with 1-2 eyes, length 00-10, 
non sterile, stainless-steel.

IWhite, length 75 m, without needle, diameter USP: 10 - 5, Non Sterile.

vârf triunghiular vârf rotund

Set 2 Lamele compresoare din sticlă Pipetă Pasteur 3 ml ambalată individual1439 1070
2 Glass plates for Trichinoscope Pasteur Pipette 3 ml individually packed

10 50

1 set
pentru Trichineloscop/for Trichinoscope

7



CHIRURGIE

Închiderea țesutului moale superficial și a 
mucoasei.
Indicații: chirurgie generală, chirurgie plas-
tică, gastroenterologie și licaturi, ginecol-
ogie, ortopedie și oftalmologie, chirurgie 
pediatrică.

Închiderea țesutului moale. Trecere ușoară 
prin țesut fără a provoca traume acestuia. 
Indicații: chirurgie generală. gastroenterolo-
gie, ginecologie, urologie, chirurgie plastică.

Acid poliglicolic - resorbabilă

Forme de ace

Polidioxanona - resorbabilă

Closure of superficial soft tissue and mu-
cosal tissues.
Indications: General surgery, plastic sur-
gery, gastroenterology and ligatures, gy-
necology, orthopedics and ophthalmolo-
gy, pediatric surgery.

Soft tissue closure; Easy passing through 
tissue without causing trauma. Indica-
tions: general surgery, gastroenterolo-
gy, gynecology, urology, plastic surgery.

Polyglycolic acid - resorbable

Needle shape

Polydioxanone - resorbable

Vârf triunghiular - pentru suturarea pielii și a țesuturilor dure
Vârf rotund - pentru suturarea musculară, a mucoaselor și în general a țesuturilor moi

Triangular top - for suturing the skin and tough tissues
Round top - for muscle suturing, mucosal suturing and soft tissues

Vârf ascuțit și corp 
rotund continuu

Round bodied

Vârf ascuțit și corp
rotund continuu

Tapercut

Fir sutură poliglicolic resorbabil fără ac - violet 1421
Polyglicolic acid resorbable suture without needle - purple

50

150 cm

75 cm

75 cm

Sutură acid poliglicolic resorbabilă

Sutură polidioxanonă resorbabilă

1381

1384

Polyglicolic acid resorbable suture

Polydioxanone resorbable suture

50

50

G320 Suturi Chirurgicale Resorbabile Acid Polyglycolic PGA - Violet

G323 Suturi Chirurgicale Resorbabile Polidioxanona - Violet

8

STERILE

STERILE



CHIRURGIE

G046 Suturi Chirurgicale Mătase - Negre

Trecere ușoară prin țesut fără a provoca 
traume acestuia; asigură suport îndelun-
gat în plagă. Indicații: chirurgie generală, 
gastroenterologie, oftalmologie, ginecolo-
gie, obstetrică.

Trecere fină prin țesut evitând ruperea 
acestuia. Indicații: chirurgie plastică și re-
paratorie, ortopedie, ginecologie, obstet-
rică, chirurgie generală.

Firul asigură suport permanent în plagă;  indicat 
pentru inchiderea țesuturilor moi. Indicații: chir-
urgie cardiovasculară. chirurgie plastică, ginecol-
ogie, obstretică, ortopedie, chirurgie generală. 

Mătase - neabsorbabilă

Nylon - neabsorbabilă

Polipropilenă - neabsorbabilă

Soft passage through tissues without 
causing trauma; provides long support in 
the wound. Indications: general surgery, 
gastroenterology, ophthalmology, gyne-
cology, obstetrics.

Soft passage through tissues avoiding 
breaking the tissues. Indications: plastic 
and reconstructive surgery, orthopedics, 
gynecology, obstetrics, general surgery.

Provides ongoing support in wound thread; in-
dicated for soft tissues closure. Indications: car-
diovascular surgery, plastic surgery, gynecol-
ogy, obstetrics, orthopedics, general surgery.

Silk - unabsorbed

Nylon - non resorbable

Polypropylene - unabsorbed

75 cm

75 cm

75 cm

Sutură mătase

Sutură nylon monofilament

Sutură polipropilenă

1113

1383

1382

Silk suture

Nylon monofilament suture

Polypropilene suture

50

50

50

G322 Suturi Chirurgicale  Nylon Monofilament - Albastre

G321 Suturi Chirurgicale Polypropylene - Albastre

9

STERILE

STERILE



Comprese tifon Comprese tifon Comprese tifon

Comprese PPSB

Fașă tifon în banderolă hârtie

Fașă Tifon ambalată individual

Rolă tifon ambalată individual - margini pliate

1082-12 1082-48

0251

0937

Cotton Gauze Swabs, with EO Cotton Gauze Swabs, with EO Cotton Gauze Swabs

PPSB gauzes

Cotton gauze Bandages in paper muff

Cotton Gauze Bandages

Cotton Gauze Bandages - folded edges

100

200

300

1200 360

300

150 288 600

225

0259

0891

1083

10 x 10 cm
12 straturi/ply

1 compresă pliată/1 pcs per pouch

10 x 10 cm
48 straturi/ply

4 compresă pliată/4 pcs per pouch

5 x 5 cm pliate în 4 / folded in 4
100 buc/pcs

20 cm x 10 cm 20 cm x 10 cm 20 cm x 10 cm

100% bumbac/cotton
90 cm x 100 m

24 role/rolls
10 cm x 4 m                     10 cm x 5 m

100 buc/pcs
8 pliuri/plies

10 x10 cm

7.5 x 7.5 cm

5 x 5 cm

COMPRESE ȘI FAȘE

G078 Comprese Tifon Sterile/Nesterile Pliate

G075 Fașe Tifon Bumbac

STERILE STERILE
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Comprese tifon tăiate

Garou cu Bandă Elastică Textilă și 
cataramă cu Click  

Comprese PPSB

Garou 50 cm, cauciuc sintetic

Plasturi fixare branulă

Garou cu Snur Elastic si mecanism cu de-
blocare rapida, pentru diametre mici, 1 buc.

Leucoplast TRANSPARENT, rolă, neambalat

Leucoplast MĂTASE, rolă, neambalat

Leucoplast HÂRTIE, rolă, neambalat

Leucoplast PÂNZĂ ZnOx, rolă, neambalat

0207 0208 0209 0210 0211 0212

0213 0214 0215 0216 0217 0218

Cotton Gauze Swabs, cut edges

Plastic Buckle Torniquet, with textile 
elastic band

PPSB gauzes

Band blood stopper, synthesize rubber

Plasters for fixing cannulas

Rope Tourniquet with quick release 
locking device, for small diameters, 1 pc.

Polyethylene Transparent adhesive tape, roll, loose

Silk Fabric adhesive tape, roll, loose

Medical Paper adhesive tape, roll, loose

Zinc Oxide Fabric adhesive tape, roll, loose

10020

15 15 1524

15 1515 1515 15

2500 100 100

24 24

0934 0934

0807 0510 1052

0934

20 x 10 cm
100 buc/pcs
4 pliuri/piles

1.25cm x 5 m rolă/roll
48 buc/pcs

1.25cm x 4.5 m rolă/roll
48 buc/pcs

1.25cm x 4.5 m rolă/roll
48 buc/pcs

1.25cm x 4.5 m rolă/roll
48 buc/pcs

50 x 2.5 x 0.05 cm, latex free

2.50 cm x 5 m rolă/roll
24 buc/pcs

2.50 cm x 5 m rolă/roll
24 buc/pcs

2.50 cm x 4.5 m rolă/roll
24 buc/pcs

2.50 cm x 5 m rolă/roll
24 buc/pcs

5.00 cm x 5m rolă/roll
12 buc/pcs

5.00 cm x 4.5m rolă/roll
12 buc/pcs

5.00 cm x 4.5m rolă/roll
12 buc/pcs

5.00 cm x 5m rolă/roll
12 buc/pcs

50 buc/pcs
6 x 8 cm

LEUCOPLASTE ȘI COMPRESE

1200 720 450
10 buc/pcs 25 buc/pcs

10 x 10 cm
50 buc/pcs

Ambalați individual; pentru susținerea și fixarea branulelor

Individually packed, used for securing and fixing cannulas

STERILE STERILE

G078 Plasturi și Comprese Tifon Sterile pliate/tăiate

G084 Leucoplast Medical și Garouri

11 



Soluție Rivanol Soluție Alcool Iodat

Vată Hidrofilă tip BC - 50% bumbac, 50% celuloză

Rivanol solution
Iodine alcohol solution

Medical Cotton Pleat - 50% cotton 50% cellulose

12

20

20 20

16

20 20

0254

500 ml

250 ml 100 ml 1000 ml

200 ml

0.1% ( lactat de 2-etoxi - 6.9 diaminoacridină )
200ml

1% ( polivinilpirolidonă iodată 10% )
200ml

DEZINFECTANȚI

IPrin eliberarea oxigenului în stare născândă, produsul 
are acțiune antiseptică, de scurtă durată
Spălarea plăgilor supurate, a plăgilor chirurgicale, gon-
ecologice, otite, etc.

ISoluție dezinfectantă, recomandată pentru masaje și 
igienizări.
Pentru uz extern.

ISoluție pentri irigarea ochilor și a plăgilor, cu duză de 
pulverizare, flacon 250 ml.

IEste un dezinfectant sigur, netoxic și eficient, omorând microbii fără a ne periclita sănătatea. Compus doar din apă 
și oxigen, perioxidul de hidrogen este un bun antiseptic. Distruge germenii oxidându-i, fiind cel mai de temut dușman 
al paraziților, virușilor și toxinelor.

IÎn domeniul meidcal - se recomandă a fi utilizată ca 
antiseptic topic.

IEste bactericid și fungicid și se recomandă pent-
ru dezinfecția igienică a mâinilor, dezinfecția locală a
tegumentelor, pentru a reduce riscul de infecție.

IIn the medical field - it is recommended to be utilized 
as a topical antiseptic. IIs a bactericide and a fungicide. It is recommended for 

hygienic hand disinfection and the local disinfection of teg-
uments to reduce the risk of infection.

Perogen

Spirt Medicinal PET, alcool 70%

Soluție NaCl 0.9% sterilă
Apă oxigenată 3%

IBy releasing nascent oxygen, the product acts as an an-
tiseptic of short duration
Used for the washing of suppurated wounds, surgical 
wounds, gynecological wounds, ear infections, etc.

IDisinfectant recommended for massages and sanitation.
For external use.

IFor eyes and wounds, sterile, with spray nozzle, bottle 
250 ml.

IIt’s a safe and efficient disinfectant, non-toxic, removing microbes without affecting our health. Composed only of 
water and oxygen, it’s a good antiseptic. Destroying germs by oxidation, it’s the most feared enemy for parasites, 
viruses and toxins.

Perogen(urea peroxide)

Alchol 70% for medical use 

Irrigation solution NaCl 0.9% Hydrogen peroxide 3%

20
60

40

20

0944

0869 0907 0908

1436

10 tablete/tablets

50g

100g

200g

0928-025

12

G094 Spirt și Soluții Dezinfectante



INSTRUMENTAR VETERINAR

Pensă Mosquito

PRIMA Pensă Kocher dreaptă cu cioc

Foarfecă Iris

Port ac Mathieu

Port ac Mayo Hegar drept

Foarfecă cu vârf bont

Molar inferiorIncisivi superiori

Foarfecă Castroviejo

Port ac Castroviejo

Mosquită Plier

Prima Kocher forceps

Iris scissor

Mathieu needle holder

Needle holder Hegar straight

Surgical scissor, straight, with blunt end

Lower molarUpper incisors

Castraviejo scissor

Castraviejo needle holder

10

10

10

10

10

10

1010

10

10

1257

1431

1258

1261

1266

1438

1026-221026-29

1259

1260

13

14 cm

18 cm

pentru acele de sutură
for suture needles

14 cm

18 cm

G052 Foarfeci și Pense Inox



Tăviță Renală Inox
Kidney Tray - Stainless Steel

10

1256

1 buc/pc
1 buc/pc

42 cm
1 buc/pc

22 cm

32 mm45 mm60 mm

1 buc/pc
37 cm

INSTRUMENTAR VETERINAR

• Castrarea fără sângerare; oțel forjat de calitate superioară; cel mai ușor, sigur și curat mod de a castra animale

Tăviță renală din carton

Sondă canelată

Depărător adbominal Langenbeck

Retractor standard Hook cu 4 cârlige

Depărtător autostatic cu 4 dinți ascuțiți

Clește inox pentru
aplicarea inelelor de cauciuc(castrare)

Clește Burdizzo articulat, din inox, pentru castrarea nesângeroasă

• Castration without bleeding; high quality forged steel; the easiest, safest and most clean way to castrate animals

Cardboard Kidney Tray - for single use

Groove Director with Probe

Langenbeck retractor

Skin hook retractor, with 4 hooks

Weitlaner Wullstein retractor, with 4 sharp prongs

Castrating Pliers, stainless steel, for 
applying rubber ring

Castration forceps Burdizzo, stainless steel, for bloodless castration

1

10

10

10

10

10

20

1452-300

1433

1435

1432

1434

1331

25 x 14 x 4.5 cm
700 ml

gri/grey
300 buc/pcs

de unică folosință/for single use

14 cm

22 cm

22 cm

14 cm

35 cm
1 buc/pcs

25 cm
1 buc/pcs

20 cm
1 buc/pcs

15 cm
1 buc/pcs

1332

G348 Instrumente de Uz Veterinar
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10

INSTRUMENTAR VETERINAR

Dopuri de cauciuc pentru obturarea seringilor
Rubber stopper syringe caps

1617

15

Tija pentru orhidectomie la canide

Tija Kirschner pentru implant ortopedic veterinar

Tija Kirschner pentru implant ortopedic veterinar

Tija Kirschner pentru implant ortopedic veterinar

Tija Kirschner pentru implant ortopedic veterinar

Tija pentru ovariohisterectomie la feline
Snook Hook for male dog castration

Kirschner wire for veterinary orthopedic implants

Kirschner wire for veterinary orthopedic implants

Kirschner wire for veterinary orthopedic implants

Kirschner wire for veterinary orthopedic implants

Snook Hook for performing ovariohisterectomy on felines
10

10

10

10

10

101615

1618

1619

1620

1621

1616

20 cm 14.5 cm

1.0 x 310 mm          1.2 x 310 mm          1.4 x 310 mm          1.6 x 310 mm          1.8 x 310 mm
10 buc/pcs

2 x 310 mm
10 buc/pcs

2.5 x 310 mm
10 buc/pcs

3 x 310 mm
10 buc/pcs

100 buc/pcs

ICu trocar ascuțit la un capăt.

ICu trocar ascuțit la un capăt.

ICu trocar ascuțit la un capăt.

ICu trocar ascuțit la un capăt.

IWith one end sharp.

IWith one end sharp.

IWith one end sharp.

IWith one end sharp.



10

20

2016

25 buc / 25 pcs
ac / needle 21Gx 1½”

100 buc/pcs
steril/sterile

16G ( 1.70 x 45 ) gri - grey
18G ( 1.30 x 45 ) verge - green

20G ( 1.10 x 32 ) roz - pink

22G ( 0.90 x 25 ) albastru - blue
24G ( 0.70 x 19 ) galben - yellow
26G ( 0.60 x 19 ) violet - purple

RECOLTARE LABORATOR

I Acul de plastic este prevăzut cu filtru special antibacterian care permite intrarea aeru-
lui, dar nu permite contaminarea lichidelor.
Ace din otel-inox, 21Gx 1/2”, siliconate, netoxice. Cameră de aer cu picurator și filtru 
care nu permite trecerea impurităților. Dispozitiv de reglare a debitului soluției
perfuzabile. Mateaterial: PVC pentru uz medical, de înaltă calitate

I Administrarea intravenoasă intermitentă de medicamente.
Pentru menținerea hidratării și/sau corectarea deshidratării, dacă pacientul nu este 
capabil să ia pe cale orală un volum suficient de fluide.

I Pentru mărimi mici - tratarea în pediatrie, secția noi-născuți ( +prematuri). Pentru 
mărimi mai mari - tratarea adulților. Timp de utilizare recomandat: 24 ore.
Canulă din oțel inoxidabil. Aripioare flexibile ( fluturași ).

Trusa perfuzie

Branule cu valvă

Microperfuzoare

I The plastic needle is designed with special anti-bacterial filter that allows air to enter 
but prevents liquid contamination.
 Stainless steel needles, 21Gx1 1/2”, siliconized, non-toxic. Flow regulator. Air filter and 
drain room which doesn’t allow impurities. Material: high quality medical grade PV.

I Intermittent intravenous drugs administration.
 To maintain hydration and/or correct dehydration if patient is unable to take sufficient 
volume of oral fluid.

I For small sizes: for treatment of pediatric, new born and premature section. For large 
sizes: for adult treatment. Recommended usage time: 24 hours.
 Stainless steel cannula. Flexible wings ( fliers ).

Infusion set

I.V. Cannula with P.T.F.E Radiopaque Catheter & Injection Valve

Scalp Veins Sets ( intravenous cannula, two fins, tube with Luer-Lock

0789

1179

0806

16

100 buc/pcs - steril/sterile
19G ( 1.1 x 19 ) crem - cream

20G ( 0.9 x 19 ) galben - yellow
21G ( 0.8 x 19 ) verde - green
22G ( 0.7 x 19 ) negru - black

23G ( 0.6 x 19 ) albastru - blue
25G ( 0.5 x 19 ) orange - orange

27G ( 0.4 x 19 ) gri - grey  

Trusă transfuzie

Tub extensie/prelungitor pentru perfuzie

Robineți perfuzie cu 3 căi de extensie 100 cm

Robineți perfuzie cu 3 căi simpli

Adaptor Microperfuzor - vacutainer

Blood transfuzion set

Extension Tube/infusion extension tube

3 Way Stop Cock extension 100 cm

3 Way Stop Cock, simple

Adaptor Scalp Veins - Blood Collection Tube

12

10

12

10

10

1440

1466

0767

0767

1281

25 buc/pcs
ac 18G x 1 1/2”  si spilke plastic

needles 18G x 1 1/2” and plastic spike

50 buc/pcs
150 cm

de unică folosință/for single use

25 buc/pcs

50 buc/pcs

100 buc/pcs

G070 Truse Perfuzie



ITest pentru detectarea agentului patogen de filarioză canină în sânge, ser și plasmă

IVolum aspirație 0.5 ml, 13 x 100 mmICu anticoagulant K3 EDTA, volum aspirație 0.5, 13 x 100 mm IVolum aspirație 0.5 ml, 13 x 100 mm

I100 buc/pcs

Ace Vacutainer de prelevare sânge

Vacutainer Hematologie, capac mov

Vacutainer EAB, 17 UI / ml Litiu Heparină Vacutainer coagulare, 3.8% Na Citrate

Adaptor de recoltare sânge pentru vacutainer

Prima vacutainer biochimiePRIMA Vacutainer hematologie
Microcontainer 
cu Lithiu Heparină

Vacutainer Biochimie, cu activator de coagulare

1074

1073

1424 1430

1340

10721073
1424

1072

IFor detection of adult worn in canine serum, plasma or whole blood, antigen

IClot Activator, draw volume 0.5 mlIAnticoagulant K3 EDTA, draw volume 0.5 ml IDraw Volume 0.5 ml, 13 x 100 mm

Blood Collection Needles

Vacuum Blood Collection Tube Hematology, purble cap

Vacuum Blood Collection Tube EAB, 17ml UI/ml Lithium Heparin Vacuum Blood Collection Tube for coagulation 3.8% Na Citrate

Dirofilariasis (CHW) rapid test

Micro Test Tube BiochemistryMicro Test Tube Hematology Micro Test Tube with Lithium Heparin

Vacuum blood Collection Tube Biochemistry

50

12

12 10

10

1212
12

12

ANALIZE LABORATOR

18G x 1½”(1.2 x 38 mm)
roz/pink

100 buc/pcs

21G x 1½”(0.8 x 38 mm)
verde/green
100 buc/pcs

22G x 1½”(0.7 x 38 mm)
negru/black
100 buc/pcs

3 ml 6 ml

100 buc/pcs
13 x 100 mm

Volum de apariție / draw volume

0.5 ml0.5 ml 0.5 ml

100 buc/pcs
13 x 75 mm

17 UI/ml litiu heparină/lithiu heparin
4.5 ml volum de aspirație/draw volume

G157 Tuburi Vidate pentru Colectarea Sângelui

STERILE

STERILE STERILE

STERILE STERILE

17



Anse sterile
Inoculation Loop Sterile

50

0800

50 buc/pcs
26 x 76 x 1.2 mm

colțuri tăiate/cut edges colțuri finisate/ground edges

18 x 18 mm

20 x 20 mm

22 x 22 mm

 24 x 24 mm

24 x 50 mm

24 x 60 mm

10 cutii x 100 buc/set
10 boxes x 100 pcs/set

ANALIZE LABORATOR

I Fragment din sticlă subțire pe care se aplică preparatul microscopic.

Cutii PETRI, 2 componente

Lame microscop colțuri tăiate sau finisate Lamele acoperire microscop

I Thin glass on which apply the microscopic preparation.

Cardboard Kidney Tray - for single use

Microscope slides, single frosted, cut edges
Coverglass, in hinge plastic boxes

50

100

10

10

40

40

40

40

40

40

0598

0151

0245

1013

10 buc/pcs
90 x  15 mm

EO Sterile
1 compartiment

plastic + bumbac/plastic + cotton

100
buc/pcs

100
buc/pcsaplicator plastic/plastic aplicator

lemn + bumbac/ wood + cotton

aplicator lemn/wodden aplicator

10 μl

1 μl

100 buc/pcs

1012

IPlastic/lemn + bumbac, în tub  12 x 150 mm, ambalat individual

IPlastic/lemn + bumbac, în tub  12 x 150 mm, cu etichetă

Exudat faringian

Exudat faringian

IPlastic/wood  applicator and cotton tipped, in tube 12 x 150mm, individually packed.

IPlastic/wood  applicator with cotton tip, in tube 12 x 150mm, w/label

Swab

Swab

G150 Exudate Faringian

STERILE

STERILE

G155 Instrumentar Laborator

STERILE
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ITest pentru detectarea afecțiunilor respiratorii în secreția nazală sau oculară, antigen

ITest pentru detectarea infecției cu parvovirus în fecale, antigen

ITest pentru detectarea antigenului virusului Leucemiei Felinei din ser sau plasmă

ITest pentru detectarea agentului patogen de filarioză canină în sânge, ser și plasmă

ITest pentru detectarea giardiei în fecale, antigen

ITest pentru detectarea antigenului virusului coronaviozei feline

ITest pentru detectarea anticorpilor virusului Imunodeficienței feline din ser, sânge sau plasmă

Test rapid Distemper (CDV)

Test rapid Parvoviroză (CPV)

Test rapid Leucemie Felină

Test rapid Dirofilarioză (CHW)

Test rapid Giardia

Test rapid Peritonită Infecțioasă Felină

Test rapid Imunodeficienta Felina Ab

1479

1477

1623

1480

1478

1624

1624

IFor detection of respiratory disease in nasal or eye secretion, antigen

IFor detection of canine parvovirus in canine feces, antigen

IFor detection of Feline Immunodeficiency virus antibody

IFor detection of adult worn in canine serum, plasma or whole blood, antigen

IFor detection of giardia in canine feces, antigen

IFor detection of feline coronavirus

IFor detection of feline Immunodeficiency virus antibody

Distemper (CDV) rapid test

Parvovirus (CPV) rapid test

Rapid Feline Leukemia Virus Test

Dirofilariasis (CHW) rapid test

Giardia rapid test

Rapid Feline Infectious Peritonitis Test

Rapid Feline Immunodeficiency Test

10

10

10

10

10

10

10

TESTE RAPIDE

1 buc/pc
casetă/casette

1 buc/pc
casetă/casette

1 buc/pc 1 buc/pc

1 buc/pc

G349 Laborator Veterinar
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Dopuri pentru eprubetă

Eprubetă Sumar Urină

Sondă Foley Uretrală Adulți

Recipient Urocultor

Recipient coprocultură
cu spatulă recoltare

Eprubete cilindrice - capăt conic

Sondă Foley Uretrală Copii

Caps for sample tubes

Caps for sample tubes

Caps for sample tubes

Urine Cup

Fecal Cup with small spade in the lid 

Test Tube Cylindrical with conic end

Urinary Foley Cahteter for Children

100

100

500

500

8

15

50

1254

1225

1067-DOP

1067-EPR

1224

0725

0726

5 ml
100 buc/pcs
12 x 86 mm

mărimi/size
CH06, 08, 12
10 buc/pcs

mărimi/size
CH12, 14, 16, 18, 20

10 buc/pcs

mărimi/size
CH24

10 buc/pcs

100 buc/pcs
roșu/red

100 buc/pcs
roșu/red

100 buc/pcs
roșu/red

mărimi/size
CH4, 5, 6, 8, 10, 12

100 buc/pcs

10 ml
100 buc/pcs

16 x 100 mm

steril/sterile
120 ml

steril/sterile
120 ml

steril/sterile
60 ml

steril/sterile
60 ml

LABORATOR RECOLTARE

100

24

5050

IVârf inchis cu 2 ochi, pentru drenaj ușor, tub 50 cm marcat, nepirogenic, netoxic, steril
Sonda alimentație, radioopac pentru vizibilitate la razele X 1248

I2 lateral eyes for drainage smooth conen shaped end for easy insertion in abdominal ( non traumatic intubation ) luer connector, Sterile
Feeding Tube, radiopaque for X-Ray visibility

50

Sondă uretrală NELATON pentru drenaj Canulă rectală, corp cilindric, doi ochi laterali 1228 1375
Urinary NELATON Catheter for Adults, Sterile Rectal, canula, cylindrical body, 2 lateral eyes 

10 500

mărimi/size
CH 06, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

100 buc/pcs
40 cm

CH18 (roșu/red), CH20 (galben/yellow)

CH22 (mov/purple), CH25 (albastru/blue)

Ch28 (verde/green), CH30 (gri/grey)

G153 Recipienți Recoltare Medicală

20



20

70

20

45

29 20

80154

60

25

20

20

100

25 buc / 25 pcs
ac / needle 21Gx 1½”

25 buc/set
25 pcs/set

10 litri/liters

20 litri/liters

40 litri/liters

10 litri ● liters

20 litri ● liters

40 litri ● liters

120 litri ● liters

RECIPIENȚI STERILIZARE

I Pentru depozitarea deșeurilor infecțioase neîntepătoare ( vată, ceară de epilat folosită
fașe și maști de unică folosință ) - inscripționate “pericol

I Pentru depozitarea deșeurilor infecțioase neînțepătoare ( vată, ceară de epilat folosită 
fașe si măști de unică folosință )

I Pentru colectarea de deșeuri medicale periculoase - înțepătoare ( ace, seringi, lame, 
bisturiuri, etc.)
Recipient din plastic dotat cu sistem de inchidere provizorie si sistem de inchidere 
definitivă. Materialul din care sunt confecționate permit închiderea cu riscuri minime 
pentru mediu. Conferă o protecție ridicată personalului sanitar care le utilizează cât și 
în transportul pentru eliminarea finală.

Cutii deșeuri infecțioase Saci deșeuri infecțioase

Recipient plastic deșeuri înțepătoare tăioase

Recipient plastic deșeuri înțepătoare tăioase

I For storing not stinging infectious wastes ( wool, used wax, bandage, disposable 
masks ) - labeled “biohazard”

I For storing not stinging infectious wastes ( wool, used wax, bandage, disposable masks)

I For hazardous medical waste collection - stinging (needles, syringes, scalpel blades, etc.)
 Plastic container featured with temporary locking system and permanent locking 
system. The material of which they are made allows burning with minimum risks to the 
environment. Confers high protection to medical personnel using them as well as trans-
portation to final disposal.

Cremation boxes for medical waster Yellow bag with “Biological Hazard” sign

Plastic container for sharp stinging waste

Plastic container for sharp stinging waste

0255 0638

0162

0258

21

15 litri/liters

5 litri/liters

7 litri/liters 12 litri/liters

3 litri/liters1 litru/liter

5 litri/liters

10 litri/liters

2.7 litri/liters

G125 Cutii de Carton și Saci Deșeuri Infecțioase

G126 Recipienți Deșeuri Infecțioase



DEZINFECȚIE ȘI STERILIZARE
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I Pentru dezinfecția igienică a mâinilor înainte și după intervenții chirurgicale, înainte de injecții, vaccinări, înainte de perfuzii și transfuzii, pen-
tru dezinfecția postoperatorie a plăgilor, a tegumentelor personalului din industria farmaceutică și cosmetică, a mâinilor elevilor și salariaților, 
a mâinilor persoanelor aflate în deplasare.
Are dublu efect: dezinfectant și antiseptic. Pentru dezinfecția igienică a mâinilor se recomandă 3 ml timp de un minut, iar pentru dezinfecția 
chirurgicală 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 ).

I În spitale pentru spălarea și dezinfectarea preoperatorie a mâinilor, în maternități pentru igiena zilnică a nou-născuților, în domeniul 
alimentației public, a industriei alimentare și, în general, în domendiile de activitate în care se impun reguli stricte de igienă.
Are 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

I Curățarea, dezinfectarea și dezodorizarea instrumentarului din inox și a suprafețelor din sticlă, gresie, faianță, tacâmuri.
Are 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 )

I Curătarea, dezinfectarea și dezodorizarea instrumentarului din inox și a suprafețelor din sticlă, porțelan, gresie, faianță, tacâmuri.
Are 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), Microbatericid și Tuberculocid ( 2% la 15, respectiv 90 min ).

Dezinfectant și Antispetic - mâini și tegumente, 1L preparat

Săpun lichid Dezinfectant și Antiseptic - mâini și tegumente, 1L preparat

Detergent nespumant suprafețe, inodor-incolor 1L concentrat

Detergent dezinfectant suprafețe, dezodorizant spumant, 1 L concentrat

I For hygenical desinfection of the hands before and after surgical interventions, before and after injections, baccines, before perfusions and 
transfusions, for postoperative desinfection of wounds, pharmaceutical and cosmetics personnel’s skin, pupils’ and employees’ hands, the hands 
of people on the move. 
 Has double effect: desinfectant and antiseptic. For hygenic desinfecting of the hands, it is recommended 3 ml for one minute and for surgical 
desinfecting of the hands it is recommended 5 ml for 2.5 minutes; the procedure is repeted two times.
● Bactericidal ( 3 ml undiluted, 30 sec ), Fungicide ( 5 min ), Virucidal ( 1 ml ), Mycobactericid and tuberculocidal ( 1 min ), surgical disinfectant 
( 3 ml undilueted for 90 seconds twice ).

I In hospitals for preoperative washing and desinfecting of the hands, in maternities for daily hygene of the new born, in public food domain and 
usualy in domains that require strict hygene.
 Has double effect: desinfectant and antiseptic. 5-10 drops are applied on the palms, after that they are rubbed of eachother for at least 1 minute 
or whipped with a tampon soaked in product. After this, it is washed with a lot of water and then dried.
● Bactericide, Fungicide.

I Cleaning, desinfecting and deodoring stainless steel tools and glass surfaces, porcelain, stoneware, earthnware, cutlery.
 Has double effect: desinfects and cleans at the same time. The concentrate is diluted in water.
● Bactericidal ( 0.25% at 5 min ), Fungicide ( 1% at 15 min ), Virucidal ( 0.25% at 60 min), Microbactericid and tuberculocidal ( 2% at 15 and 90 min).

I Cleaning, desinfecting and deodoring stainless steel tools and glass surfaces, porcelain, stoneware, earthware, cutlery.
 Has double effect: desinfects and cleans at the same time. The concentrate is diluted in water.
● Bactericidal (0.25% at 5 min ), Fungicide ( 1% at 15 min ), Virucidal ( 0.25% at 60 min ), Microbactericid and tuberculocidal ( 2% at 15 and 90 min).

Disinfectant for hands and teguments, 1L ready to use

Liquid soap Disinfectant for hands and teguments 1L ready to use

Detergent and disinfectant for surfaces, no-foam, colorless, odourless - 1L concentrate = 125 L

Detergent and  disinfectant for surfaces, dezodorizant with foam - 1L concentrate = 400L ready for use

0293

0294

1126

1144

20

15

15

15

G147 Dezinfectanți pentru Mâini și Tegumente

G125 Detergent cu Dezinfectare pentru Suprafețe
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I Dezinfecția instrumentarului medical, chirurgical, stomatologic și de diagnostic, prin imersie la temperatura ambiantă. Dezinfecția su-
prafețelor din sălile de operație, cabinete medicale.
Are dublu efect: dezinfectează și curăță simultan
Concentratul se diluează în apă
Instrumentarul curățat de resturi organice se imersează în soluția de lucru.
● 25 ml în 10 L apă: Bactericid și Fungicid ( 0.25% la 15 min )
● 50 ml în 10 L apă: Virucid ( 0.5% la 60 min )
● 100 ml in 10 L apă: Microbactericid și Tuberculocid ( 1% la 15 min )

I Dezinfecția și spălarea suprafețelor ( pardoselii, mese, pereți, blocuri operatorii, instrumentar medical, săli de sport, vestiare, spații pentru 
producția și desfacerea produselor alimentare, a instalațiilor care necesită dezinfecția prin stergere sau pulverizare.
Are dublu efect: dezinfectează și curăță simultan
Concentratul se dilueaza în apo
Norma de aplicare pe mp este de 40 ml soluție de lucru prin pulverizare.
● Bactericid( 0.25% la 5 min), Fungicid ( 0.25%), Virucid ( 0.25% la 60 min (Human Herpes Virus1)), Microbactericid și Tuberculocid ( 2% la 15 , 
respectiv 90 min ) 

I Pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor ( pardoseli, mese, pereți, tapițerii)
Are dublu efect: dezinfectează și curăță simultan
Se aplică cu spray-ul direct pe suprafață și se lasă să se usuce
Nu necesită clătire.
● Bactericid ( 5 min ), Funcigic ( 5 min )

I Dezinfectant pentru spații private și zone de sănătate publică, folosit la dezinfecția suprafețelor și obiectelor contaminate: pardoseli, labora-
toare, bureți, lenjerie, vase, ustensile de laborator, grupuri sanitare , apă de fântână și de piscină.
1 tabletă se diluează în 5 L sau 3 L de apă, în funcție de efectul dorit.
Greutate tabletă: 3,4 g ( 200 tablete )
O 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 

Dezinfectant la rece- Instumente 1L concentrat = 200 litri preparați

Dezinfectant Suprafețe, spălare ș i dezinfecție, 1L concentrat = 400 litri preparat

Dezinfectant Suprafețe, flacon cu spray, 1L

Pompă
dozaj pentru
flacon 1 litru
Dosage pump for 1 
liter flacons

Dezinfectant Clorigen 1 tabletă = 5 litri soluție

I Desinfection of medical tools, surgical tools, dental tools and diagnostic tools by immersion at an ambient temperature. Desinfection of opera-
tion rooms surfaces, medical cabinets.
 Has double effect: desinfects and cleans at the same time
The concentrate is diluted in water
The tools cleaned of organic left overs its immersed in the solution
● 25 ml in 10 L water: bactericide and fungicide ( 0.25% at 15 min)
● 50 ml in 10 L water: Virucidal ( 0.5% at 60 min )
● 100 ml in 10 L water: Microbactericid and tuberculocidal ( 1% in 15 min )

I Desinfecting and washings surfaces ( floors, table, walls ) operating themselves, medical tools, gyms, locker rooms, spaces for food products 
production and selling, installations that require desinfecting by whiping or spraying.
 Has double effect: desinfects and cleans at the same time. The concentrate is diluted in water. to be applied 40 ml of solution on m2 by spraying.
● Bactericidal ( 0.25% at 5 min ), Fungicide ( 0.25% at 5 min ), Virucidal ( 0.25% at 60 min ( Human Herpes Virus1)), Microbactericid and tubercu-
locidal ( 2% at 15  and 90 min ).

I For cleaning and desinfecting surfaces ( floor, tables, walls, upholestery )
Has duble effect: desinfects an cleans  in the same time
It is applied with the spray directly on the surface and let to dry.
Does not require rinse.
● Bacateridical ( 5 min ), Fungicide ( 5 min ).

I Desinfectant for private spaces and public health areas used fo disinfecting contaminated surfaces and objects: floors, laboratories, sponges, 
underwear, dishes, laboratory tools, batchroom, fountains water and pool water.
 1 tablet is diluted in 5L or 3L of water, depending on the desired effect
Weight: 3,4 g ( 200 tablets )
One tablet releases 1.5 g of active chlorine
● One tablet at 5 L of water: Bactericidal effect ( 5 min ), Fungicidal ( 5 min ), Microbactericidal and Tuberculocidal ( 60 min )
● One tablet tablet at 3 L of water: Virucidal ( 60 min ), Sporicidal

Instruments disinfectant and cold sterilizer 1L concentrate = 200L ready to use

Surface disinfectant and cleaner, 1L concentreate = 400 liters and ready to use

Surface disinfectant  spray, 1 L for the use

Disinfectant with Activ Chlorine 1 tablet = 5 solution

0292

0290

0291

0235

0097

15

15

15

12

20

50 tablete/tablets 200 tablete/tablets

G153 Dezinfectant pentru Instrumente

G125 Dezinfectanți Suprafețe



60 x 100 mm

75 x 250 mm

90 x 250 mm

 150 x 250 mm

190 x 330 mm

200 x 400 mm

250 x 400 mm

50 mm x 200 m

75 mm x 200 m

100 mm x 200 m

 150 mm x 200 m

200 mm x 200 m

250 mm x 200 m

300 mm x 200 m

350 mm x 200 m

400 mm x 200 m

75 x 25 mm x 100 m

100 x 55 mm x 100 m

150 x 55 mm x 100 m

 200 x 60 mm x 100 m

100 buc/pcs
TS EN868-5 / EN ISO 11607

STERILIZARE AUTOCLAV

Pungi autosigilante sterilizare indicator Autoclav/EO

Rolă pungi sterilizare, Autoclav/EO

Rola cu PLIU Sterilizare, autoclav/EO

Self-sealed Pouches, Steam/EO sterilization indicator

Flat Reels, Steam/EO sterilization indicator

Gussetted Reels, Steam/EO sterilization indicator

100 10

40

16

8

40

8

6

30

8

4

20

4

4

20

4

10

2

2

10

2

2

0561 0106

0621

0244

1076

19 mm x 50 m
autoadeziv/adhesive

19 mm x 50 m
autoadeziv/adhesive

ISterilizarea este evidențiată prin schimbarea culorii dungilor din roz în maro. Sterilizarea 
se realizează la temperaturi între 121° - 134° C

IHârtie de tip craft ( 60 g/ m2 ) în partea inferioară peste care este lipit un film transparent copolimer, format din 5 straturi. Forța medie de rezistență: 3N 

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
Toate dispozitivele medicale și materialele care urmează a fi sterilizate trebuie curățate și dezinfectate, înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat.
Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în cutii metalice perforate este de 24 de ore de la sterilizare, cu condiția menținerii cutiilor închise.
All medical devices and the materials to be sterilized must be disinfected and cleaned before being subjected to a standardized sterilization process.
The products will remain sterile in the perforated metalic boxes 24 hours from sterilization on condition to maintain the boxes closed.

ISterilizarea este evidențiată prin schimbarea culorii dungilor din roșu în galben. Sterilizarea 
se realizează la temperaturi între 121° - 134° C.

Indicator sterilizare aburi, Autoclav Indicaator sterilizare EO ( Etilen Oxid )

ISterilization is highlighted by shifting of the stripes from pink to brown. 
Sterilization is accomplished at temperatures betwwen 121° - 134° Celsius.

IKraft paper type ( 60 g/m2 ) in the inferior side on which a five-layer copolymer transparent film is glued. Average resistance force: 3N

ISterilization is  highlighted by shifting of the stripes from red to yellow. Sterilization is 
accomplished at temperatures between 121° and 134° Celsius.

Sterilization Testing Adhesive Tape for steam Sterilization Testing Adhesive Tape for EO (Ethilen Oxid)

G128 Indicatori de sterilizare

G155 Pungi Sterilizare
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Testul Bowie-Dick trebuie utilizat:
• zilnic, dacă la autoclavă se sterilizează textile
• cel puțin o dată pe săptămână, la autoclavele care sterilizează instrumente
• după fiecare reparație a autoclavei

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 
2007, Art. 48
         Toate dispozitivele medi-
cale și materialele care urmează 
a fi sterilizate trebuie curățate 
și dezinfectate, înainte de a fi 
supuse unui proces de sterilizare 
standardizat.
Durata menținerii sterilității mate-
rialelor ambalate în cutii metalice 
perforate este de 24 de ore de la 
sterilizare, cu condiția menținerii 
cutiilor închise.
ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 
2007, Art. 79. - (1)
     Durata menținerii sterilității 
materialelor ambalate în cutii 
metalice perforate este de 24 
de ore de sterilizare, cu condiția 
menținerii cutiilor închise.
      All medical devices and the 
materials to be sterilized must be 
disinfected and cleaned before 
being subjected to a standardized 
sterilization process.
        The products will remain 
sterile in the perforated metalic 
boxes 24 hours from sterilization 
on condition to maintain the 
boxes closed.

ISe folosește în autoclavul cu aburi pentru programele bowie and Dick, la testarea penetrării 
aburului în sterilizator cu descărcare dinamică de aer.
Se bagă în autoclav, se dă drumul la aparat. Testul este cel albastru, înfășurat în foi de 
hârtie ( pus la mijloc ). Daca se face sterilizarea, testul își schimbă culoarea din albastru 
în verde închis, în timpul fazei de difuzie dintr-un ciclu de sterilizare. Dacă sterilizarea nu 
este suficientă - rămâne albastru. Testul oferă o confirmare vizibilă a detectării prezenței 
aerului rezidual ( se pune între hartii ca să se vadă cât de bine pătrunde sterilizarea până 
în test), în urma unei monitorizări zilnice pentru 3.5 minute, la 134°C - 137°C. Nu trebuie 
să intre în contact cu lichidul.
● 1 test, Material: testul este din hârtie crep, fiind pus între foi de hârtie.

Oțel inoxidabil. Grad ridicat de duritate. Fiind produsă din inox (conține cel puțin 11% crom ), cutia este rezistentă la coroziune și la căldură/înghet

Teste Bowie & Dick pentru testare Autoclav

Cutii instrumentar INOX

IBowie-Dick test must be used:
• daily, if the autoclave will be used for sterilization of textiles
• at least once a week, for the autoclaves which sterilize instruments
• after every restoration

IUse the steam autoclave for Bowie and dick programs for the testing of the penetration 
of the steam sterilizer with dinamic air discharge.
Put the test into autoclav and turn on the device. The test is blue, wrapped in sheets 
of paper ( put in the middle ). If sterilization is done properly, the color changes from 
blue to dark green during the diffusion phase of sterilization cycle. If the sterilization is 
not proper-remains blue. The test detects the presence of residual air ( is put between 
sheets to see how well the sterilization penetrates the test ) after a daily monitoring for 
3.5 minutes at 134°C - 137°C. Should not come into contact with the liquid.
● 1 test Material: the test is made from crepe paper, being placed between sheets of 
paper.

Stainless steel. High hardness. Being produce by steel ( contains at least 11% chrom ) the box is corrosion, heat/freeze resistant.

Bowie & Dick Autoclave Test Pack for pre-vacuum steam 
sterilizers

Instruments Stainless Steel Boxes

17 x 10 x 3 cm

20 x 10 x 4 cm

26 x 15 x 5 cm

18 x 8 x 4 cm

20 x 10 x 4 cm

30 x 15 x 6 cm

34 x 15 x 6 cm

40 x 15 x 6 cm

30 x 20 x 2.8 cm

34 x 20 x 6 cm

40 x 30 x 2.8 cm

45 x 30 x 2.8 cm

45 x 35 x 2.8 cm

48

10

0547

1264

18 mm x 50 m
autoadeziv/adhesive
rolă bandă/rool band

8 x 8 cm

10 x 10 cm

12 x 12 cm

16 x 16 cm

ISterilizarea este evidențiată prin schimbarea culorii de pe indicator din verde în maro 
închis/negru, după expunerea la sterilizarea cu căldură uscată. Sterilizarea se realizează la 
160°C/120 min, 170°C/60 min, 180°C/30 min.
Liniile sunt în diagonală - cu un spațiu de 11 mm între ele și grosime de 3mm. Benzile 
sunt versatile și aderă pe orice tip de împachetare.

Indicator chimic pentru verificarea
sterilizării în pupinel

Casoletă sterilizare, inox

ISterilization is highlighted by shifting of the colors from the indicator from green to 
brown after exposing to dry heat sterilization. Sterilization is accomplished at a 
temperature of 160°C/120 min, 170°C/60 min, 180°C/30 min.
Diagonal lines with a spacing of 11 mm and 3 mm thickness. Special adhesive formulated 
to withstand high temperature and humidity ensure excellent bond to paper, plastic, 
nonwovens, board, metal, glass and linen.

Chemical sterilization testing adhesive tape for dry heat

Sterilizing drums, Stainless steel

G132 Indicatori de Testare Bowie & Dick

G138 Cutii & Casolete Medicale
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ECOGRAFII

40 2 12

12

20

20

4012

1022
1196

1197

1198-05

1021

1 litru/liter

1 buc/pc

transparent
260 ml

transparent
1000 ml

100 buc/pcs

260 ml 5000 ml 1000 ml

IPentru aplicarea pe mâini, brațe sau mănuși înainte de procedurile obstetricale, 
examene rectale și vaginale, trecere de instrumente, manipulări și investigații.

IGel foarte conductiv, special formulat pentru a lipi electrozi pe piele

IPentru aparate medicale de diagnoză, ca un gel conductor între electrozi și piele. 
Este folosit la Electrocardiogramă (ECG), Electroencefalogramă (EEG), Electromiogra-
fie (EMG), Electrooculogramă (EOG), Defibrilare.

IDiagnoză medicală cu ultrasunete la ecografe pentru a lua imagini clare și 
pentru a lubrifia pielea.
● 260 / 1000 / 5000 ml

Gel lubrifiant transparent

Pastă EEG - Electroencefalografie

Gel Lubrifiant Transparent

PRIMA Gel ECG(EKG) & EMG & EOG

Gel Ultrasunete (Ecografie)

IFor application to hands, arms or gloves prior to obstetric procedures, rectal and 
vaginal examinations, passage of instruments, manipulations and investigations.

IHighly conductive gel, specially formulated to stick the electrodes on the skin

IFor medical diagnosis devices, like conductive gel between electrodes and the skin. It is 
used in Electrocardiography (ECG), Electroencephalography (EEG), Electromyography (EMG).

IMedical diagnosis and therapy, for ultrasound devices, to take clear 
images and lubricate.
● 260 / 1000 / 5000 ml

Lubricant gel, transparent

EEG paste - Electroencephalography
Lubricant Gel Pouch

ECG(EKG) & EEG & EMG & EOG liquid gel in PP dispenser bottle

Ultrasound liquid gel

G116 Pasta EEG

G115 Geluri Lubrifiante

STERILE
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60 mm x 30 m (Cardioline, Aspel)

80 mm x 25 m (Innomed Heart Screen, Edan)

120 mm x 20 m (Cardioline - caroiaj albastru)

58 mm x 20 m (Innomed HeartMirror)

110 mm x 20 m (Cardiorapid Cardiette Handy)

50 mm x 30 m (Cardioline Delta1)

55 mm x 20 m (Hellige EK 41/51)

58 mm x 25 m (Aspel Ascard)

63 mm x 30 m (Nihon Kohden)

80 mm x 30 m (Innomed Heartscreen 806-L)

112 mm x 25 m (BTL08MT)

120 mm x 30 m (Cardiorapid K33M)

130 mm x 30 m (Schiller)

145 mm x 30 m ( Fukuda Denshi OP358TE)

210 mm x 20 m (Cardiorapid)

210 mm x 30 m (BTL 08 LT)

215 mm x 30 m (Bionet ECG 2000)

80 x 70 mm x 315 coli (Esaote P8000)

80 x 90 mm x 280 colo (GE/Hellige Mac 400)

90 x 90 mm x 360 coli (GE/Hellige Mac 500)

90 x 90 mm x 400 coli (Schiller AT-1)

110 x 100 mm x 150 coli (Bioset 3600/3700)

110 x 140 mm x 140 coli (Fukuda FX7202)

110 x 140 mm x 143 m
(Nihon Kohden FQW110-2-140, Cardiofax S1250)

112 x 90 mm x 150 coli (Cadence MFM-2)

112 x 100 mm x 300 coli (Cardioline Delta 3 Plus)

210 x 280 mm x 200 coli (Welch Allyn CP100/CP200)

210 x 295 mm x 150 coli (Hellige/GE, Mac 1200)

210 x 300 mm x 100 coli (Philips/Agilent Page Writer Trim 1/2/3)

210 x 300 mm x 200 coli (HEWLETT PACKARD M1709A)

ECOGRAFII

Hârtie ECG termică - rolă

Hârtie ECG termică - foaie

Hârtie termică - compatibilă video printer Sony/Mitsubishi

Hârtie termică - compatibilă video printer Sony/Mitsubishi

ECG Thermal paper - roll

ECG Thermal paper - sheet

Thermal paper - compatible with Sony/Mitsubishi video printer

Thermal paper - compatible with Sony/Mitsubishi video printer

10

90

90

90

10

80

70

50

10

60

60

10

10

70

70

15

10

100

50

20

35

100

70

35

10

30

100

70

40

30 1078

1337

1104

107910

10

high density compatibilă/compatible high density

high density compatibilă/compatible high density
coroiaj roșu/red grid

For Video Printer SONY/MITSUBISHI
110mm x 20 m

high density glossy/glossy high density standard compatibilă/compatible standard

standard compatibilă/compatible standard

G303 Hârtie ECG Termică
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ARTICOLE FRIZERIE

10

36

72

1586-200

1114

IOferă răcire imediată și îndepărtează rapid durerea cauzată de lovituri la nivelul țesuturilor moi.
Folosit cu succes pentru îndepărtarea imediată a durerilor cauzate de întinderi, entorse și luxații.
● Compoziție: 15-25% Propan, 15-25% Iso-Butan, 45-50% Dimetileter

IHematoame, entorse, leziuni, hiper termice și alte cazuri în care se cere aplicare de strat rce, cu 
acțiune analgezică locală
Poate fi folosit imediat - nu necesită congelare prealabilă
Ușor de folosit - doar strângeți, spargeți punga  cu apă din interior și agitați pentru activare
● Compoziție: Amestec de săruri nitrogene și apă

Spray rece

Pachet gheață instant

IThe gel provides immediate cooling and effectively relieves pain caused by soft tissues 
injuries.
Succesfully used for immediate relief of pain caused by stretching, cricks and sprains.
● Composition: 15-25% Propane, 15-25% Iso - Butane, 45-50% dimethylether.

IHematomes, sprains, injuriesm hyper thermals and in other cases where it is necesarry 
applying a cold layer with local analgesic.
Can be used immediately - does not requier prior freezing
Easy to use - just tighten, brake the bag of water inside and shake to activate
● Composition: mix of nitrogenous salts and water

FriscoSpray cold spray
Instant ice cold pack

200 ml

15 x 23 cm
260 gr

13 x 15 cm
105 gr

1010 12921290 Foarfecă tuns - inoxPieptăn ionic antistatic, plastic

Scissors for haircut - stainless steel
Antistatic comb, plastic

200 101277 1614Bețișoare lemn cu bumbac,
igiena standard medicalp

Clește de tăiat unghii animale

Wooden sticks with cotton buds - hygienical medical 
standard

Claw clipper

15 cm
50 buc/pcs

14 cm
1 buc/pc

cu șurub de reglare

with adjustment scew

16 cm17.5 cm

16.5 cm21 cm

G015 Terapie Cald-Rece

G148 Consumabile Uz Veterinar

G148 Consumabile Uz Veterinar
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CONSUMABILE
29

120

360

720

120

240

60

180

200

100

0930

09251180

1321 1504

0256

1117

3 m x 10 cm

3 m x 15 cm

3 m x 20 cm

3 m x 10 cm

3 m x 15 cm

3 m x 20 cm

5 x 4 cm

18.7 x 2.7 cm

14 cm

IUtilizat pentru imobilizarea membrelor fracturate până la sosirea personalului 
medical. Material nețesut.

IPipă Guedel poate fi folosită la orice pacient inconștient, rolul ei fiind menținerea liberă 
a căilor aeriene superioare. Pipa de mărime corespunzătoare și corect introdusă va apasa 
baza limbii împiedicând căderea acesteia în spate, spre faringele posterior.

IPipa Berman poate fi folosită la orice pacient inconștient, rolul ei fiind menținerea 
liberă a căilor aeriene superioare. Pipa de mărime corespunzătoare și corect introdusă 
va apasa baza limbii împiedicând căderea acesteia în spate, spre faringele posterior.

IFeși de tifon cu pulbere de gips. Nu se vor folosi fașele cu margini îndoite sau cu 
neregularități pentru a se evita strangularea în anumite zone de către aceste margini. 
Fașele gipsate se înmoaie în apă călduță unde stau până se saturează (nu mai ies 
bule de aer) apoi se scot și se storc prin ușoare mișcări de rotație pentru a elimina 
excesul de apă dar nu și gipsul. După înmuiere se derulează fașa gipsată uniform pe 
teguentele acoperite în prealabil cu vată.

IUz tehno-medical - fașă compresivă cu înalt grad de elasticitate, care permite aeri-
sirea zonei pansate. Este utilizată în medicină ca bandaj pentru vene varicoase, răni, 
întinderi de tendoane și ca material pentru pansamente.
Pansarea nu va impiedica circulația sângelui în locul compresiei.

IFolosită pentru a imobiliza în mod provizoriu membrele fracturate.

IPentru utilizarea în cazuri de impobilizare ale practicii medicale.
Lamă tăioasă pentru material textil tip postav gros de minim 2 mm

Vată ortopedică sub fașă ghipsată

Pipă tip Guedel - polietilenă semirigidă Pipă tip Berman - polietilenă rigidă

Fașă Ghipsată

Fașă Elastică

Atelă din material plastic

Foarfecă metalică lame curbe cu vârfuri boante

IUsed to immobilize the fractured members until medical personnel arrive. Non-woven.

IOral Airway can be used to any unconcious patient, its role being to maintain open 
upper airway. An appropriate size and correctly iserted pipe will press the tongue 
preventing tongue falling back onto the posterior wall of the pharynx.

IOral Airway can be used to any unconcious patient, its role being to maintain open 
upper airawy. An appropriate size and correctly inserted pope will pres the tongue 
preventing tongue falling back onto the posterior wall of the pharyx.

IGauze Bandages with gypsum powder. Do not use the gauzes that have bent eges 
or irregularities to prevent strangulation in some areas by the edges. The gypsum ban-
dage is soaked in warm water till it’s saturated (untill there are no air bubbles) then 
remove it and squeeze by gentle rocking motion to remove excess water but not the 
gypsum. After soaking unreel the gypsum bandage evenly on teguments, which are 
previous covered with wool.

ITechno-medical use - compression bandages with high elasticity which allows the 
ventilation of bandaged area. It is used in medicine as a dressing for varicose veins, 
wounds, tendons stretch and as a dressing material. Dressing will not stop blood cir-
culation in the compressed area.

IUsed to provisionally immobilize the fractured members.

IUsed for immobilization in medical tractice.
Cutting blades for cloth fabric, thickness min. 2mm

Orthopedic wool

Guedel type Oral Airway - semi-rigid polyethylene Berman type Oral Airway

Gypsum Gauze Bandage

Elastic Bandages

Plastic Splint

Wire scissors with rounded toes

100

1000

200

800

800

500

500

200
200

700

700

300

300

300

200
200

100

00 - 40 mm - roz/pink

0 - 50 mm, albastru/blue

 1 - 60 mm, negru/blue

2 - 70 mm, alb/white

3 - 80 mm, verde/green

“00”, 40 mm

“0”, 50 mm

“1”, 60 mm

“2”, 70 mm

“3”, 80 mm

“4”, 90 mm

“5”, 100 mm

“6”, 110 mm

4 - 90 mm, galben/yellow

5 - 100 mm, roșu/red

6 - 110 mm, bleu/azure

7 - 120 mm, portocaliu/orange

G081 Fașe Tifon Ghipsate
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IAutoaderente. Utilizat pentru fixarea de bandaje, comprese sau altele. Utilizat în zona inchei-
eturilor, nu aluncă.

IFolia 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 echipa-
ment de protecșie la căldură și la frig în situașii critice pentru dotarea echipelor de salvamontiști.
Este foarte ușoară, dar suficient de rezistentă pentru a o folosi la transport în caz de urgență. 
Ușor de curățat cu apă si săpun. Este refolosibil.

IȚesătură elastică din bumbac, poliester și cauciuc cu elasticitate exceptională. Banda-
jul nu creează disconfort, acesta pliindu-se pe contururile corpului.
● Dimensiune restrânsă - 1,5 ml; Coeficient elasticitate - 300%; 1m

Bandaje cohesive

Pătură izotermă auriu-argintiu

Bandaj Medico-Chirurgical Ortopedic

Cearceafuri Incontinență

ISelf-adhering. Used for fixing bandages, compresses or splints. Used in the wrist area, 
doesn’t slip.            

I The blanket can be used in emergencies to equip hospitals and emergency departments 
as well as protective equipment for heat and cold in critical situations, for the endowment 
of mountain rescue team. 
It is very light but also strong enough to be used in emergency transport. It is easy to 
clean with soap and water. Reusable.          

IElastic fabricof cotton, polyester and rubber with extraordinary elasticity. The bandage 
does not cause discomfort, enfolding on the contours of the body.
●Unstretched length: 1,5 m; Maximu stretch coefficient: 300 %; 1mm

Cohesive Bandages

First Aid foil blanket, silver/gold faces

Orthopedic surgery bandages

Incontinence Fluff Under Pads

200 ml

20

20

10

6

4

1379Gulere de protecție pentru animale
Safety collars for companion animals - polypropylene

2.5 cm x 4.5 m15 cm x 4.5 m20 cm x 4.5 m 5 cm x 4.5 m10 cm x 4.5 m 7.5 cm x 4.5 m

210 x 160 cm

7.5 cm x 4.5 m 10 cm x 4.5 m5 cm x 4.5 m

40 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 90 cm

90 x 180 cm

G090 Bandaje Elastice

G319 Gulere Elizabethane Animale de Companie

G259 Kit-uri Prim Ajutor



Mască Oxigen cu tub Canule nazaleButelie de oxigen medical
Oxygen Mask with tube Nasal cannulaMedical oxygen bottle

502 1404 1124 1226

1 buc/pc
1 litru - goala/1 liter - empty
reîncărcabilă/rechargeable

Tub - 22.5 cm/Tube 22.5 cm
fără latex/latex free

10 buc/pcs
2.5 m

CONSULTAȚIE

100

31

STERILE

24

50

3636

100

24

● rezultate în 5 secunde
● 5 seconds results

Teste Glicemie

Stetoscop Sprague-Rappaport cu 2 Diafragme

Termometru Digital PRIMA cu vârf flexibil

Stetoscop Dual Head

Termometru Digital PRIMA cu vârf standard

Glucometru - 0.5 ml sânge cu husă
Blood Glucose Test Strips

Stethoscope Sprague-Rappaport with 2 Diaphragms

PRIMA Digital Thermometer with Flexible Tip

Stethoscope Dual Head

PRIMA Digital Thermometer with Standard Tip

Glucose Monitoring System - 0.5 ml blood
0868

0857

1116-FLX1116-STD

0856

0867

G109 Controlarea Temperaturii, Tensiunii & Glicemiei



Cearceaf polietilenă

Rolă hârtie prosop

Cearceaf pat IMPERMEABIL PPSB laminat

Câmpuri PE+ Hârtie

Cearceaf pat PPSB cu elastic la 4 colțuri

Cearceaf pat nețesut

Cerceaf hârtie PREMIUM

Cerceaf hârtie PREMIUM

Medical bed  sheet

Paper Towel Roll

PPSB Laminated with PE Bed Cover

PPSB Laminated with PE Bed Cover

PPSB Bed Cover with elastic in 4 corners

Nonwoven bed cover

Medical bed sheet

Medical bed sheet

10

1

10

6

12

100

6

6

6

0152

0533

0532

0141

0144

0150-10-PE

0243

0150

PE, 130 de foi x 38.5 cm
50 cm x 50 m

2 straturi laminate
2-ply tissues,

laminated

20 cm x 160 m
2 straturi
1.25 kg

100% celuloză

500 buc/pcs
33 x 45 cm

roz/pink
albastru/blue
verde/green

alb/white

alb/white albastru/blue

58 cm x 150 m

50 cm x 46 m

90 x 100 cm

60 cm x 46 m

68 cm x 150 m

50 cm x 100 m

0.90 x 10 m (rolă/roll)

60 cm x 100 m

PROTECȚIE MASĂ CONSULTAȚIE

6

6

32

12 Manușă Cauciuc pentru pat de consultațieDispenser Rolă Cearceaf - metalic
Rubber Bed Cover for consultation proceduresStainless Steel Dispenser for Medical paper roll

11910593

I Câmpuri pentru consultație cu o suprafață plastifiată

I Fields for consultation with a surface plastified

G181 Lenjerie de Pat Unică Folosință & Role de Hârtie



PROTECȚIE MEDIC
33

0268

0158

0157-TRS 0157-ABS

0159

0732

100 buc/pcs
25 μm

L - 120 cm

100 buc/pcs
25 μm

L - 90 cm

manusi cu protecție umăr
gloves with shoulder protection

Mănuși polietilenă LDPE pentru uz veterinar

Mănuși Chirurgicale ușor pudrate

Mănuși Examinare VINIL ușor pudrate Mănuși Examinare VINIL ușor pudrate

Mănuși Chirurgicale nepudrate

Mănuși polietilenă LDPE pentru uz veterinar
Disposable polyethylene LDPE gloves for veterynary use

Latex Surgical Gloves - Ligh Powder

Vinil Examination Gloves - Light Powder Vinil Examination Gloves - Light Powder

Latex Surgical gloves - Powder Free

Disposable polyethylene LDPE gloves for veterinary use
10

500

10 10

500

10

2 buc/pcs
6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 

100 buc/pcs
albastru/blue

S, M, L

100 buc/pcs
transparent

S, M, L

2 buc/pcs
6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 

STERILESTERILE

G231 Mănuși PE de Uz General Unică Folosință



PROTECȚIE MEDIC
34

0766

0505 0727

0154 0155

1229Mănuși Examinare Nitril - Nepudrate, Roz

Mănuși Uz General Latex - Ușor Pudrate, Albe Mănuși Examinare Nitril - Nepudrate, Albastru

Mănuși Examinare LATEX - Ușor Pudrate, Albe Mănuși Examinare LATEX - Ușor Pudrate, Albe

Mănuși Examinare Nitril - Nepudrate, Negre
Nitril Examination Gloves - Powder Free, Pink

Latex Utility Gloves - Light Powdered, White Nitril Examination Gloves - Powder Free, Blue

Latex Examination Gloves - Light Powder, White Vinil Examination Gloves - Light Powder, White

Nitril Examination Gloves - Powder Free, Negre
10

10 10

10 10

10

100 buc/pcs
XS, S, M, L

100 buc/pcs
XS, S, M, L

100 buc/pcs
XS, S, M, L

100 buc/pcs
XS, S, M, L

100 buc/pcs
XS, S, M, L

100 buc/pcs
XS, S, M, L

G058 Mănuși Examinare Latex/Nitril



PROTECȚIE
35

0269

0273

0274

1341

0361

0266

0271 1236

0329

0330

Șort HDPE

Șorț de protecție PVC cu șnur

Șorț de protecție PVC pretăiat

Cotiere

Sorț de protecție
din piele șpalt de bovină

Cotiere CPE

Șort HDPE Șort LDPE

Mănuși piele box bovină

Mănuși piele box bovină

HDPE Apron

PVC  Raw-Edge apron with string

PVC  Die-Cut apron cutted

LDPE oversleeves

Leather cow split apron

LDPE oversleeves

HDPE Apron LDPE Apron

PRIMA Leather Cow Box 
Gloves with cotton safety cuff

PRIMA Leather Cow Box 
Gloves with cotton safety cuff

10

72

72

20

10

20

10 10

120

120

alb/white
71 x 120 cm
100 buc/pcs

15μm

alb/white
albastru/blue
71 x 120 cm
100 buc/pcs

10μm

0,10 mm, 84 x 120 cm

0,15 mm, 75 x 110 cm

0,15 mm, 84 x 120 cm

spate și manșetă textilă

spate și manșetă textilă

1.2 mm, 80 x 110 cm

alb/white

0,18 mm, 89 x 91 cm

0,18 mm, 89 x 115 cm

albastru/blue
100 x 150 cm

25 buc/pcs
60μm

100buc/pcs
3G - 40 cm

LDPE alb/white
LDPE albastru/blue

făcute de mână/hand made

alb/white
albastru/blue

G177 Șorțuri Unică Folosință/PVC



PROTECȚIE
36

0286

0287 1306

0285Halat protecție tip Laborator fără buzunare

Combinezon cu glugă, PPSB Halat protecție tip Laborator SMMMS

Halat protecție tip Vizitator cu legături
PPSB Lab coat no pocket, snaps on front

PPSB Coverall with hood, with zipper on front, elastic on 
hood, hands, waist and feet

SMMS Lab coat with zipper and cotton cuffs

PPSB Isolation gown with elastic on cuff, ties at back
100

50 100

10

PPSB
XXL

alb/white
albastru/blue
75 x 120 cm

1 buc/pcs

PPSB
XXL

alb/white
albastru/blue
75 x 120 cm
10 buc/pcs

XXL
alb/white
1 buc/pc

manșetă din bumbac elastică

alb/white
XL (115 x 135 cm), XXL (120 x 140 cm

1 buc/pc

G179 Halat și Combinezoane



PROTECȚIE
37

0572

0261

0281 0279

0282

0283

0335

0573

fără supapă/without valve

20 buc/pcs
fără supapă/without valve

cu supapă/with valve

fără supapă/without valvecu supapă/with valve

20 buc/pcs10 buc/pcs

FFP1S

FFP2S

50 buc/pcs
18 x 15 cm

3 pliuri și doua straturi cu elastic/3 plies and ear-loop

100 buc/pcs
alb/white, albastru/blue

100 buc/pcs
18 x 20 cm

100 buc/pcs 50 buc/pcs
18 x 15 cm

elastic/ear-loop
legături/ties on both sides

Mască protecție tip botniță

Mască hârtie

Bonetă DOCTOR cu legături Bonetă medicală cu elastic

Mască nețesută

Mască medicală

Mască protecție tip botniță

Mască protecție tip botniță
Shaped respirators

Face paper mask

Non Woven DOCTOR Cap with ties Non Woven Clip Cap, single elastic

Medical Face masks

Surgical face masks

Shaped respirators

Shaped respirators
20

100

10 10

40

20

20

20

IEste folosită pentru protecție de cadrele medicale. IPentru protecția părului

IIs used for protection by medical staff. IFor hair protection

G171 Bonete și Măști Medicale



PROTECȚIE

0364

0363

1371 0702

0529

0808

0365Ochelari de protecție tip mască aerisire directă

Ochelari vizitatori policarbonat

Covor de intrare din cauciuc Covor protecție din cauciuc

Covor Contamination Control

Ochelari panoramici policarbonat

Ochelari de protecție tip mască aerisire indirectă

Goggles with direct ventilation

Visitors Goggles, Polycarbonate Transparent Lens

Entrance rubber mat for disinfectant liquid Protective rubber mat

Sticky Mat for contamination control

Panoramic Goggles, Polycarbonate Transparent Lens

Goggles with indirect ventilation

100

240

5 18

5

240

100
Pentru domeniul industrial, alimentar, medical. Asigură protecție eficientă împotriva 
stropilor de substanțe chimice

IRamă monobloc cu protecție laterală. Lentilă policarbonat cu protecție la zgârieturi. 
Poate fi purtat peste ochelarii de vedere. Se folosesc ca echipament de protecție. Pentru 
domeniul industrial, alimentar, medical.

Curăță și igienizează încălțămintea și este recomandat la intrări în toate zonele de pro-
cesare a alimentelor. Miile de ventuze flexibile care formează preșul asigură curătarea au-
tomată și dizlocă murdăria de pe talpa încălțămintei. În momentul pășirii pe ele, vârfurile 
din cauciuc e îndoaie sub presiune și talpa se cufundă în soluție dezinfectantă.

Covor din cauciuc cu suprafață netedă sau antiderapantă. Produs versatil utilizat în
aproape toate industriile. Se folosește pentru protejarea podelelor și a diverselor su-
prafețe. De obicei se aplică pe diverse tipuri de suprafețe pentru a le proteja și a îm-
bunătăți aspectul, pentru protecție antișoc, dar si în scop antiderapant.

IUtilizat pentru controlul contaminării în spații cu cerințe de igienă ridicată, cabinete medicale, stomatologie, 
laboratoare.
Foițe cu suprafață lipicioasă care rețin praful și alte impurități
●10 seturi x 30 foițe

IRamă nylon cu reglare pe o direcție. Lentilă policarbonat cu protecție la zgârieturi. 
Poate fi purtat peste ochelarii de vedere. Se folosesc ca echipament de protecție. Pentru 
domeniul industrial, alimentar, medical.

Lentile transparent. Aerisire indirectă prin 4 filtre. Pentru domeniul industrial, alimen-
tar, medical

Or industrial, food, medical use. Ensures effective protection against chemicals 
splashes

IMonoblock frame with side protection. Polycarbonate lens with protection from 
scratches. It can be worn over the eyeglasses. They are used as protective equipment. 
For industrial, food, medical fields.

Cleans and sanitizes shoes and is recommended to be put at entrances to all food pro-
cessing areas. Thousands of flexible fingers provide an automatic scrubbing action that 
dislodges contamination from footwear. As traffic passer, rubber tips bend under pres-
sure to immerse soles in disinfectant solution, a double action that keeps contamination 
from reaching food processing areas.

Versatile mat with smooth or slip surface. Versatile product, used in almost all indus-
tries. It is used to protect floors and various surfaces. Usually, it’s applied on various types 
of surfaces to protect them and to improve their appearance, for shock protection and 
antiskid purpose.

IUsed for contamination control in spaces with high hygiene requirements, medical and dental offices, labo-
ratories.
Foil with sticky surface that take dust and other impurities
●10 set x 30 sheets

INylon frame with adjustable direction. Polycarbonate lens with protection from 
scratches. It can be worn over the eyeglasses. They are used as protective equipment. 
For industrial, food, medical fields.

Transparent lenses. Indirect ventilation through four filters. For industrial, food, 
medical use

G173 Ochelari de Lucru și Protecție

G313 Covoare pentru Intrare

capacitate 4,5 litri
capacity 4,5 liters

750 x 750 x 1.5 mm
negru/black

1 buc/pc

61 x 91.5 cm

66 x 114 cm

38



ECHIPAMENTE MEDICALE

0602

14511450

1450-T50/T25 1450-6P35

spray 120 ml

spray 118 ml

spray 50 ml

spray 59 ml

10 x 10 cm

tub 50 g

pentru arsuri
relieve burn gel

20 x 20 cm

tub 25 g
plic 3.5 g

Kit înlocuire trusă sanitară

Compresă impregnată cu gel

Gel calmant pentru arusi

Gel calmant pentru arsuri

Gel calmant pentru arsuri

First Aid Replacement Kit

Dressing impregnate with gel

Relieve burn gel

Relieve burn gel

Relieve burn gel

6

48

96

120

144

90

48

4872

160

0600Trusă medicală

Trusă sanitară auto

Medical kit

Car first aid kit

6
Codul Rutier stabilește la art. 8 că, pentru a fi condus pe drumurile publice, orice ve-
hicul trebuie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, doua 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.

CONȚINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE
●Foarfece vârfuri boante - 1 buc
●Dispozitiv respirație gură-gură -1 buc
●Leucoplast 2,5 cm x 2,5 m - 1 rolă
●Pansament 6 x 10 cm - 4 buc
●Comprese sterile 10 x 8 cm x 25 buc - 5 set
●Fașă tifon 5 cm x 4 m - 2 buc
●Fașă tifon 10 cm x 4 m - 2 buc
●Bandaj triunghiular l = 80 cm - 2 buc
●Pansament steril absorbant ( 2 dimensiuni ) - 4 buc
●Fașă elastică 5 cm x 4 m - 1 buc
●Mănuși examinare - 2 per.
●Ace siguranță - 6 buc
●Folie de supraviețuire izotermă - 1 buc
●Broșură prim ajutor - 1 buc

The road code, in art. 8, establishes that, to be driven on public roads, a vehicle must 
be  equipped with first aid medical kit, two emergency warning triangles and a fire ex-
tinguisher.
If you break this rule, you can be punished with a fine of 2nd grade ( 4 or 5 points fine ). 
A fine point value represents 10% of the gross minimum wage per economy, established 
by Gouvernment Decision.

MANDATORY MINIMUM CONTENT OF THE KIT
●Wire scissors with rounded toes - 1 pc
●Mouth to mouth resuscitation mask - 1 pc
●Medical tape 2,5 cm x 2,5 m - 1 roll
●Bandage 6 x 10 cm - 4 pcs
●Cotton Gauze Swabs, sterile 10 x 8 cm x 25 pcs - 5 set
●Gauze bud 5 cm x 4 m - 2 buc
●Gauze bud 10 cm x 4 m - 2 buc
●Triunghiular PPSB bandage l = 80 cm - 2 pcs
●Steril adhesive plasters ( 2 dimensions ) - 4 pcs
●Elastic Bandage 5 cm x 4 m - 1 buc
●Examination Gloves - 2 pairs
●Safety pins - 6 pcs
●First Aid foild blanket - 1 pc
●First Aid Brochure - 1 pc

CONȚINUT MINIM:
●Foarfece vârfuri boante - 1 buc
●Pansament cu rivanos 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 x 8 x 25 buc - 5 set

MINIMUM CONTENT:
●Blunt scissors peaks - 1 pc
●Gauze with rivanol 10 x 6 cm - 1 pc
●Sterile absorbent gauze, 1st size - 2 pcs
●Sterile absorbent gauze, 2nd size - 2 pcs
●Adhesive plaster 2,5 cm x 2,5 m - 1 pc
●Sterile compress 10/8 cm x 25 pcs - 5 set

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE

G259 Kituri Prim Ajutor
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ANIMALE MARI

1596

1599-63 0279

0282

1600

1597

1595

1 buc/pcs

1 buc/pcs

1 buc/pcs
22 cm1 buc/pcs

6.3 cm
1 buc/pcs

Creion Ecornare

Set Perfuzie Silicon

Extractor veterinar

Tocar Uz Veterinar

Cateter cu doua orificii Mucarnita Harms

Pastă Ecornare Vitei

Caustic pencil for dehorning calves

Silicone infusion set for tratments in calves

Tumor extractor

Trocar for veterinary use

Stainless steel teat catheter Harms Bull Nose

Caustic paste for dehorning calves
100

10 10

40

20

20

20

IPentru tumori mamare

IFor breast tumors

1 buc/pcs

1 buc/pcs
14 cm

40
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G161 Uniforme Medicale & Birou

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 39 41 43 45 47 49 51
Circumferință bust / Bust circumference 92 100 108 116 124 132 140
Circumferință talie / Waist circumference 92 100 108 116 124 132 140
Lungime centru spate / Back length 68 70 72 74 76 78 80
Lungime mânecă / Sleeve length 24 24.7 25.5 26.2 27 27.7 28.5

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 39 41 43 45 47 49 51
Circumferință bust / Bust circumference 92 100 108 116 124 132 140
Circumferință talie / Waist circumference 92 100 108 116 124 132 140
Lungime centru spate / Back length 68 70 72 74 76 78 80
Lungime mânecă / Sleeve length 24 24.7 25.5 26.2 27 27.7 28.5

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5 58.5 61.5
Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148
Circumferință talie / Waist circumference 99 107 115 123 131 139 147
Lungime centru spate / Back length 70 72 74 76 78 80 82
Lungime mânecă / Sleeve length 27 28 29 30 31 32 33

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 37.5 40.5 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5
Circumferință bust / Bust circumference 96 104 112 120 128 136 144
Circumferință talie / Waist circumference 88 96 104 112 120 128 136
Lungime centru spate / Back length 70 71.5 73 75 76.5 78 79.5
Lungime mânecă / Sleeve length 26 27 28 29 30 31 32

1230 1230

1704
0502

Bluză unisex Bluză unisex

Halat scurt bărbați
Halat scurt femei

Unisex top Unisex top

Men’s short gownWomen’s short gown

10 10

10
10

Bluză casual cu mânecă scurtă croită
funcțional, cu 3 buzunare dintre care unul 
pe piept prevăzut cu o cusătură suport
pentru instumentul de scris. Are gulerul
îm formă “V” și o cusătură orizontală în
zona bustului, care îi conferă bluzei o
așezare frumoasă pe corp, atât pentru fe-
mei cât și pentru bărbați. Este completată 
cu 2 crăpături laterale pentru libertate de 
mișcare.

Bluză casual cu mânecă scurtă croită
funcțional, cu 3 buzunare dintre care unul 
pe piept prevăzut cu o cusătură suport
pentru instumentul de scris. Are gulerul
îm formă “V” și o cusătură orizontală în
zona bustului, care îi conferă bluzei o
așezare frumoasă pe corp, atât pentru fe-
mei cât și pentru bărbați. Este completată 
cu 2 crăpături laterale pentru libertate de 
mișcare.

Halat clasic bărbătesc cu mânecă scurtă, 
prevăzut cu 3 buzunare, dintre care unul
pe piept având o cusătură suport pentru 
instrumentul de scris. Are gulerul cu rever 
și se inchide cu 5 nasturi cusuți pe partea 
dreaptă. Are o croială lejeră și crăpături
laterale. Compoziție: Tercot 170 gsm (65% 
Poliester, 35% Bumbac).

Halat clasic de damă cu mînecă scurtă,
prevăzut cu 3 buzunare, dintre car eunul 
pe piept, având o cusătură suport pentru 
instrumentul de scris. Are guler cu rever
și se închide cu 5 nasturi cusuți pe partea 
stângă. Are o croială lejeră și crăpături
laterale.

Casual short-sleeved top, functionally
tailored, with 3 pockets including one
on the chest with a seam support for the 
pen. It has a V-shaped collar and a hori-
zontal seam on the bust area, which gives 
it a beatiful body alignment, for both
women and men wearing it. It comes
complete with 2 side openings providing 
freedom of movement.

Casual short-sleeved top, functionally
tailored, with 3 pockets including one
on the chest with a seam support for the 
pen. It has a V-shaped collar and a hori-
zontal seam on the bust area, which gives 
it a beatiful body alignment, for both
women and men wearing it. It comes
complete with 2 side openings providing 
freedom of movement.

Men’s classic gown with short sleeves
and 3 pockets including one on the chest 
with a seam support for the pen. It has a 
lapel collar and is provided with 5 buttons 
sewn on the right side. It has a loos cut
and side openings for freddom of move-
ment.

Women’s classic gown with short
sleeves and 3 pockets including one on
the chest with a seam support for the
pen. It has a lapel collar and is provided
with 5 buttons sewn on the left side. It has 
a loos cut and side openings for freedom 
of movement.

1 1

11

2 2

22

3 3

33

4 4

44

5 5

55
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G161 Uniforme Medicale & Birou

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 37.5 40.5 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5
Circumferință bust / Bust circumference 96 104 112 120 128 136 144
Circumferință talie / Waist circumference 82 90 98 106 114 122 130
Lungime centru spate / Back length 98.5 100 101.5 103 104.5 106 107.5
Lungime mânecă / Sleeve length 59 60 61 62 62.5 63 63.5

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 43.5 46.3 49.5 52.5 55.5 58.5 61.5
Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148
Circumferință talie / Waist circumference 99 107 115 123 131 139 147
Lungime centru spate / Back length 96 98 100 102 104 106 108
Lungime mânecă / Sleeve length 61.5 62.5 63.5 64 64.5 65 65.5

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 45 47 49 51 53 55 57
Circumferință bust / Bust circumference 104 112 120 128 136 144 152
Circumferință talie / Waist circumference 100 108 116 124 132 140 148
Lungime centru spate / Back length 73.5 75 76.5 78 79.5 81 82.5
Lungime mânecă / Sleeve length 24 25 26 27 28 29 30

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 37 39 41 43 45 47 49
Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148
Circumferință talie / Waist circumference 96 104 112 120 128 136 144
Lungime centru spate / Back length 66 67.5 69 70.5 72 73.5 75
Lungime mânecă / Sleeve length 19 20 21 22 23 24 25

0501 1705

1754
1753

Halat lung femei Halat lung bărbați

Halat scurt bărbați
Bluză damă, cambrată

Women’s long gown Men’s long gown

Men’s short gownWomen’s blouse, slimmed waist

10 10

10

10

Halat lung de damă cu mânecă lungă
și guler cu rever. Este elegant și versatil,
putând fi purtat ca top sau jachetă. Este
prevăzut cu 3 buzunare, dintre care unul
pe piept cu o cusătură suport pentru in-
strumentul de scris. Se inchide cu 6 nas-
turi cusuți pe partea stângă și are un șliț
central pe spate pentru lejeritate.

Halat lung de damă cu mânecă lungă
și guler cu rever. Este elegant și versatil,
putând fi purtat ca top sau jachetă. Este
prevăzut cu 3 buzunare, dintre care unul
pe piept cu o cusătură suport pentru in-
strumentul de scris. Se inchide cu 6 nas-
turi cusuți pe partea dreaptă și are un șliț 
central pe spate pentru lejeritate.

Un halat bărbătesc modern cu mânecă 
scurtă, prevăzut cu rever și fermoar pe
față, pentru un plus de confort și stil. Are 
3 buzunare aplicate, dintre care unul pe
piept, având o cusătură suport pentru
instrumentul de scris și crăpături laterale
pentru libertate de mișcare.

Bluză cu mânecă scurtă, ușor cambrată 
pe talie. Prevăzută cu anchior în formă de 
“V”  petrecut, 2 buzunare aplicate și crăpă-
turi laterale pentru libertate de mișcare,
această bluză are un design modern și
feminin. Închidere cu capse.

Women’s long gown with long sleeves
and lapel collar. It is elegant and versatile 
and can be worn as a top or jaket. It fea-
tures 3 pokets including one on the chest 
with a seam support for the pen. It has 6 
buttons sewn on  the left side and a cen-
tral slit on the back for ease of movement.

Women’s long gown with long sleeves
and lapel collar. It is elegant and versatile 
and can be worn as a top or jaket. It fea-
tures 3 pokets including one on the chest 
with a seam support for the pen. It has 6 
buttons sewn on  the right side and a cen-
tral slit on the back for ease of movement.

A modern gown for men, with short
sleeves, featuring a lapel collar and a zip-
per on the front side, for added confort an 
style. It has 3 applied pockets, including
one on the chest with a seam support for 
the pen and a side openings for ease of
movement.

Blouse with short sleeves and slightly
slimmed waist. Featuring a v-shaped,
overlapped neckline, 2 applied pockets
and side openings for freedom of move-
ment, this blouse has a modern and fem-
inine design.

1 1

11

2 2

22

3 3
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G161 Uniforme Medicale & Birou

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 39 41 43 45 47 49 51
Circumferință bust / Bust circumference 96 104 112 120 128 136 144
Circumferință talie / Waist circumference 84 92 100 108 116 124 132
Lungime centru spate / Back length 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74
Lungime mânecă / Sleeve length 18 19 20 21 22 23 24

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 37 39 41 43 45 47 49
Circumferință bust / Bust circumference 92 100 108 116 124 132 140
Circumferință talie / Waist circumference 82 90 98 109 115 124 133
Lungime centru spate / Back length 64 65.5 67 68.5 70 71.5 73
Lungime mânecă / Sleeve length 19 20 21 22 23 24 25

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 36.5 39.5 42.5 45.5 48.5 51.5 54.5
Circumferință bust / Bust circumference 94 102 110 118 126 134 142
Circumferință talie / Waist circumference 86 94 102 1120 118 126 134
Lungime centru spate / Back length 70 72 74 76 78 80 82
Lungime mânecă / Sleeve length 26 27 28 29 30 31 32

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 37 39 41 43 45 47 49
Circumferință bust / Bust circumference 94 102 110 118 126 134 142
Circumferință talie / Waist circumference 80 88 96 107 116 126 135
Lungime centru spate / Back length 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74
Lungime mânecă / Sleeve length 18 19 20 21 22 23 24

1749
1751

1535

1750

Bluză damă, Clasică
Bluză damă, Modernă

Halat scurt damă

Bluză damă, Trend

Women’s blouse, Classic Women’s blouse, Modern

Women’s tunic gown
Women’s blouse, Trendy

10
10

10

10

Bluză cu mânecă scurtă, ușor cambrată 
pe talie. Prevăzută cu guler în formă 
de “V”, doua buunare laterale aplicate, 
această bluză are un design clasic și 
crăpături laterale pentru libertate de 
mișcare, fiind elegantă și confortabilă în 
acelaș timp.

Bluză cu mânecă scurtă, ușor cambrată 
pe talie. Prevăzută cu anchior în formă de 
“V” petrecut, 2 buzunare aplicate și crăpă-
turi laterale pentru libertate de mișcare,
această bluză are un design modern și
feminin.

Halat  tunică damă cu mânecă scurtă,
lungime medie, prevăzut cu 3 buzunare,
dintre care unul pe piept. Are guler tunică 
și se inchide cu 5 nasturi cusuți pe partea 
stângă. Are o croială lejeră.

Bluză cu mâncecp scurtă, ușor cam-
brată pe talie. Prevăzută cu guler în formă 
de “V”, doua buzunare laterale aplicate,
această bluză are un design modern și
crăpături laterale pentru libertate de miș-
care este legantă și confortabilă în același 
timp.

Blouse with short sleeves and slightly
slimmed waist. With a V-shaped collar
and two applied side pockets, this blouse 
with a classic design and side openings
for freedom of movement is elegant and 
confortable at the same time.

Blouse with short sleeves an slightly
slimmed waist. Featuring a V-shaped,
overlapped neckline, 2 applied pockets
and side openings for freedom of move-
ment, this blouse ha a modern and fem-
inine design.

Women’s tunic gown with short sleeves 
and 3 pockets including one on the chest 
with a seam support for the pen. It has a 
lapel collar and is provided with 5 buttons 
sewn on the left side. It has a loose cut.

Blouse with short sleeves and slightly
slimmed waist. With a V-shaped collar
and two applied side pockets, this blouse 
with a modern design and side openings 
for freedom of movement is elegant and 
confortable at the same time.

1 1

11

2 2

22

3 3

33

4 4

44

5 5

55
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G161 Uniforme Medicale & Birou

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

Talie întinsă / Stretched waist 92 97 102 107 112 117
Circumferință șold / Hip circumference 92.5 98 103 107.5 113 118
Lungime / Lungime 99 102 105 107.5 109 110.5
Lungime interioară / Inner length 77 77 79 80 81 82

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Talie întinsă / Stretched waist 96 104 112 120 128 136 144
Circumferință șold / Hip circumference 98 106 114 122 130 138 146
Lungime / Length 101.5 103 104.5 105.5 107 108.5 109.5
Lungime interioară / Inner length 78.5 79 79.5 80 80.5 81 81.5

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 44 47 48 52 54 58
Circumferință bust / Bust circumference 100 106 110 114 120 128
Circumferință talie / Waist circumference 100 106 110 114 120 128
Lungime centru spate / Back length 69 71 74 75 75.5 76
Lungime mânecă / Sleeve length 20 21 22 22 23 23

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 41 45 45 47 52 58
Circumferință bust / Bust circumference 98 102 106 112 120 128
Circumferință talie / Waist circumference 98 102 106 112 120 128
Lungime centru spate / Back length 70 70 71 72 72.5 75
Lungime mânecă / Sleeve length 17 17.5 17.5 18 19 20

1231

1752 

08600859

Pantaloni unisex

Pantalon damă, Modern

Tricou cu guler și nasturiTricou la baza gâtului

Unisex trousers

Women’s trousers, Modern

Polo shirt with buttonsPlain T-shirt

10

10

1010

Pantalon lung cu bandă din material în 
partea din față, elastic în partea din spate 
și un șnur ascuns care poate fi ajustat
pentru confort și așezare perfectă pe
corp. Design simplu, croit drept, care se
potrivește cu orice model de bluză sau
halat.

Pantalon lung de damă, cu design mod-
ern. Are o bandă din material în partea
din față și elastic în partea din spate. Este 
prevăzut cu șnur care se leagă prin față,
pentru așezare perfectă pe corp. Are 3
buzunare, 2 laterale oblice și unul pe
spate. Croială ușor evazată pentru un plus 
de stil.

Tricou din bumbac, cu guler și nasturi.
Design clasic.

Tricou simplu de bumbac, la baza gâtu-
lui, cu design clasic.

Trousers with fabric waist band at the
front, elastic back and a hidden cord
which can be adjusted for comfort and a 
perfect fit. Simple design, straight cut that 
goes well with any type of top or gown.

Women’s trousers, with a modern de-
sign. They feature a fabric waist band at
the front, an elastic back and a cord on
the front side which can be adjusted for
perfect fit. They have 3 pockets, 2 on the 
sides and one on the back. Slightly flared 
cut for added style.

Cotton Polo T-shirt, with collar, buttons 
and classic design.

Plain cotton T-shirt, round neckline,
with classic design.

6 6

11

7 7

22

8 8

33

9 9

44

55
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G289 Halate & Costume de Lucru

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Talie relaxată / Relaxed waist 53 61 69 77 85 93 98
Talie întinsă / Wide waist 70 78 86 94 102 110 120
Circumferință șold / Hip circumference 84 92 100 108 116 124 132
Lungime centru spate / Back length 52 53 54 55 56 57 58

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Talie relaxată / Relaxed waist 90 98 106 114 122 130 140
Talie întinsă / Wide waist 83 91 99 107 115 123 137
Circumferință șold / Hip circumference 90 98 106 114 122 130 81.5
Lungime centru spate / Back length 66 67 68 69 70 71 72

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Circumferință bust / Bust circumference 94 102 110 118 126 134 142
Circumferință talie / Waist circumference 68 76 84 95 100 108 135
Circumferință șold / Hip circumference 84 92 100 108 116 124 134
Lungime centru spate / Back length 91 92.5 94 95 96 97 98

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Talie relaxată / Relaxed waist 90 98 106 114 122 130 142
Talie întinsă / Wide waist 82 90 98 106 114 122 132
Circumferință șold / Hip circumference 110 118 126 134 142 150 160
Lungime centru spate / Back length 93 94 95 96 97 98 100

1590 1589

1592

1591

Fustă femeie Rochiță femei

Sarafan Femei

Bluză Femei

Women’s Skirt Women’s Dresses

Sarafan Women

Women’s Blouse

10 10

10

10

Croială dreaptă, elastic în talie, fermoar 
și un nasture la spate, tercot (65% poli-
ester, 35% bumbac) sau bumbac (100%
bumbac), 170gr/m2.

Mânecă scurtă, anchior “V”, 3 buzunare, 
fermoar la spate, tercot (65% poliester,
35% bumbac) sau bumbac (100% bum-
bac) 170gr/m2.

Modern, mânecă scurtă, guler, rever, 3
buzunare, fermoar lung, cordon în talie,
tercot (65% poliester, 35% bumbac) sau
bumbac (100% bumbac), 170 gr/m2.

Modern, cambrată, mânecă scurtă,
anchior “V”, 3 buzunare, tercot (65% po-
liester, 35% bumbac) sau bumbac (100%
bumbac), cu imprimeuri.

Roght cut, elastic cord, zipper and but-
ton, terco (65% polyester, 35% cotton) or 
cotton (100% cotton).

Short arm, anchor “v”, 3 pockets, zipper 
on the back, tercot (65% polyester, 35%
cotton) or cotton (100% cotton).

Modern, short arm, collar, lapel, 3 pock-
ets, tercot (65% polyester, 35% cotton) or 
cotton (100% cotton).

Short arm, anchor “V”, 3 pockets, tercot 
(65% polyester, 35% cotton) or cotton
(100% cotton), 170 gr/m2, with prints.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4
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G289 Halate & Costume de Lucru

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 42.5 45.5 48.5 51.5 54.5 57.5 60.5
Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148
Circumferință talie / Waist circumference 99 107 115 123 131 139 147
Lungime centru spate / Back length 72 74 76 78 80 82 84
Lungime mânecă / Sleeve length 62 63 64 65 66 67 68

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Distanță între umeri / Shoulder width 43.5 46.3 49.5 52.5 55.5 58.5 61.5
Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148
Circumferință talie / Waist circumference 99 107 115 123 131 139 147
Lungime centru spate / Back length 96 98 100 102 104 106 108
Lungime mânecă / Sleeve length 61.5 62.5 63.5 64 64.5 65 65.5

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Talie întinsă / Stretched waist 76 86 96 106 116 126 136
Circumferință șold / Hip circumference 85 94 103.5 113 122.5 132 141.5
Lungime / Length 100 102 105 107 110 113 116
Lungime interioară / Inner length 76 77 79 80 82 83 85

XS
34-36

S
38-40

M
42-44

L
46-48

XL
50-52

XXL
54-56

XXXL
58-60

Talie întinsă / Stretched waist 72 82 92 102 112 122 132
Circumferință șold / Hip circumference 90 97 104 111 119 126 133
Lungime / Length 102 104 107 109 112 114 117
Lungime interioară / Inner length 76 77 79 80 82 83 85

0354
0499

0500

1705

Haină de lucru unisex
Pantalon de lucru unisex

Pantaloni de lucru unisex

Halat Lung de Lucru

Unisex work jacket Unisex work trousers

Unisex work trousers

Long Working gown

10

10

10

10

Haină de lucuru unisex cu mânecă
lungă. prevăzută cu 3 buzunare
încăpătoare. Are guler cu rever, elastic cu 
spate și mâneci și se închide în față cu 5
nasturi cusuți pe partea dreaptă. Jacheta 
versatilă și rezistentă, cu un design co-
mod și funcțional, potrivită pentru o va-
rietate de domenii de lucru. Disponibilă
în două variante de material: tercot sau
bumbac.

Pantalon lung cu bandă din material
în partea din față, elastic în partea din
spate, un șnur ascuns care poate fi ajustat 
pentru confort. Este dotat cu 2 buzunare 
laterale oblice. Acest pantalon cu o croială 
dreaptă este versatil și rezistent, fiind po-
trivit pentru o varietate de domenii de
lucru. Disponibil în doua variante de ma-
terial: tercot sau bumbac

Pantalon lung prevăzut cu pieptar și
elastic în partea din spate. Are 2 bretele
reglabile care susțin pieptarul cu aju-
torul a două catarame și este dotat cu 2
buzunare laterale oblice. Acest pantalon
este versatil și rezisten, fiind potrivit
pentru o varietate de domenii de lucru.
Disponibil în două variante de material:
tercot sau bumbac.

Mânecă lungă, guler, rever, 4 nasturi, 3
buzunare.

Tercot - 35% bumbac, 65% poliester 200 gr/m2

DOC -100% bumbac/cotton 260 gr/m2

Unisex work jacket with long sleeves
and 3 spacious pockets. It has a lapel co-
lar, elastic at the back and cuffs and is pro-
vided with 5 buttons sewn on the right 
side. This versatile and durable jacket has 
a comfortable and functional design, suit-
able for a variety of work fields. Available 
in two fabric options: tercot and cotton.

Trousers with fabric waist band at the
front, elastic back and a hidden cord
which can be adjusted for comfort. They
featrure 2 oblique side pockets. The trou-
sers have a straight cut, are versatile and 
durable, and are suitable for a variety of
work fields. Available in two fabric op-
tions: tercot and cotton.

Trousers with high chest and elastic
back. They feature 2 adjustable straps,
which hold the breastplate with 2 buck-
les, and 2 oblique side pockets. The
trousers are versatile and durable, and
are suitable for a variety of work fields.
Available in two fabric options: tercot and 
cotton.

Long sleeve, collar, lapel, 4 buttons, 3
pockets.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

5

5

4

4



UNIFORME
47

G293 Șepci, Căciuli și Costume de Lucru

0792

1487

1593 0354

0854

1444

1487

Șapcă cu cozoroc

Bonetă colorată

Pantalon Unisex Pelerină impermeabilă, PVC

Pelerină ploaie PE

Capișon tricotat

Bandană unisex cu legături

Peaked cap

Colored cap

Trousers Unisex PVC Waterproof raincoat
Raincoat PE

Knitted hood

Unisex bandana with ties

10

10

10 10

20

10

10

Bumbac 100%, reglabilă.

Cu legături la spate, asortată la uniforme.

Elastic în talie, 2 buzunare, tercot 65% poliester, 35%
bumbac, 170 gr/m2, Color, mărimi XS, S, M, L, XL.

IStrat de țesătură din poliester, cu glugă fixă și șnur ajus-
tare, cu fermoar și 5 butoni de plastic.

IÎmpotriva intemperiilor sau stropilor

Pentru iarnă sau încăperi frigorifice; negru, mărime universală.

Material textil.

100% cotton, adjustable.

With ties to the back, assorted to the uniforms.

Elastic cord, 2 pockets, tercot 65% polyester, 35% cot-
ton, 170 gr/m2, Color, sizes XS, S, M, L, XL.

IWith fixed hood and adjusting cord, with zsipper and 5 
plastic buttons.IProtective clothing against raining or liquid splash

For winter of freezing room; black, universal size.

Textile

120 - 150 cm
galben/yellow

1 buc/pc

120 - 150 cm
alb/white
10 buc/pc



ÎNCĂLȚĂMINTE
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1437

0342

0731

0345

07171305

Cizme protecție cu bombeu metalic galben

Cizme PVC nitril negre

Acoperitori cizme CPE, albastru

Cizme PVC nitril albe

Saboți Albi AutoclavabiliBranțuri pentru saboți

Steel toecap boots - yellow

PVC boots, for mud and water protection

CPE Boot Cover 10G, blue

PCV boots, for mud and water protection, white

Autoclavable Clogs, rubber polymer, anti-slip soleAntibacterial Insoles for clogs

10

10

20

10

25400

mărimi/size
36-45

mărimi/size
36-45

mărimi/size
36-46

mărimi/size
35-46

mărimi/size
35-40
41-46

10G
50 buc/pcs

G163 Saboți autoclavabili



ÎNCĂLȚĂMINTE
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1049

0339

0278

1227

0265

03580339-NGR

Acoperitori Pantofi LDPE pentru Dispenser 2.5G

Saboți Albi perforați

Acoperitori de pantofi PPSB

Dispenser Aluminiu de acoperire pantofi

Acoperitori de pantofi CPE

Saboți Albi perforațiSaboți Negri perforați

LDPE Shoe Cover for Dispenser 2.5 G

Leather Clogs perforated

PPSB Shoe Cover

Aluminium Dispenser for shoe covers

LDPE Shoe Cover

Leather Clogs perforatedLeather Clogs perforated

20

12

10

4

20

1212

100 buc/pcs
36 x 15 cm

46 x 25 x 17.5 cm
3.5 Kg

100 buc/pcs

100 buc/pcs
2G

100 buc/pcs
3G

talpă antiderapantă
anti-slip sole

talpă antiderapantă
anti-slip sole

talpă antiderapantă
anti-slip sole

Mărimi/Size
35-40
41-46

Mărimi/Size
35-40
41-46

Mărimi/Size
35-40
41-46

G162 Saboți din Piele

G168 Dispenser Acoperitori Pantofi

G167 Acoperitori Pantofi Unică Folosință

IÎncălțăminte comodă și ușoară, destinată industriei alimentare, farmaceutice sau spitalelor, clinici medicale, laboratoare.
Fețe perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului. Talpă de formă ergonomică din poliuretan. Fețe: piele naturală de bovină. Căptușeală: 
piele.
●Comozi, nu transpiri niciodată.

Asigură protecție împotriva murdăriei de pe talpa
încălțămintei.

Capacitate 60 bucăți

Provides protection against dirt from the soles of shoes.

Capacity 60 pcs

ILight and comfortable shoes, for food industry, pharmaceutical industry or hospitals, medical clinics, laboratories.
Perforated fronts for a better ventilation of the foot. Outsole of ergonomic shape made from polyurethane. Front: bovine leather. Lining:
leather.
●Comfortable, the feet do not sweat.



Tabelul de mărimi prezintă dimensiunile produselor finite în centimetri (nu 
măsurători corporale). 
Pentru a afla ce mărime vă corespunde, puteți efectua următoarele măsurători.
Utilizând un centimetru, măsurați direct peste lenjeria de corp:
1. Circumferința bustului (peste parte acea mai proeminentă a bustului,
trecând centimetrul sub braț și urcându-l ușor la spate);
2. Circumferința taliei (așezând centimetrul orizontal peste partea cea mai
îngustă a taliei);
3. Circumferința șoldului (așezînd centimetrul orizontal peste partea cea mai
proeminentă a șoldurilor).
Rezultatele măsurătorilor trebuie să fie mai mici decât dimensiunile afișate în 
tabelul de mărimi.
În funcție de lejeritatea dorită, la măsurile corporale se pot adăuga între 4 și 10 
cm, identificând astfel mărimea potrivită.
Tabelul de mărimi este orientativ, pentru a se putea alege mărimea dorită.
În cazul în care mărimea dumneavoastră se încadrează între 2 măsuri, este
recomandat să alegeți mărimea mai mare.
Producătorului nu i se pot aduce reclamații ulterioare dacă la comandă nu s-a 
ales mărimea corectă.

The measurements table presents the final dimensions of the product in 
centimeters (not body measurements).
To find out your corresponding size, you can perform the following measurements.
Using a centimeter, measure directly over your undergarments:
1. Bust circumference (across the most prominent part of the bust, putting the 
centimeter under your arms and slightly over the back);
2. Waist circumference (placint the centimeter horizontally across the
narrowest part of the waist);
3. Hip circumference (placing centimenter horizontally across the most
prominent part of the hips).
The results of the measurements must be smaller than the dimensions shown 
in the table.
Depending on the desired fit (tighter or looser), you can add 4 to 10 cm to your 
body measurements, this identifying the suitable size.
The table of measurements is indicative, to help you choose the desired size.
If your size falls between two measures, it is recommended that you choose
a larger size.
The manufacturer cannot receive subsequent complaints, if the wrong size
has been chosen at the time of the order.

Distanță între umeri / Shoulder width

Circumferință bust / Bust circumference

Circumferință talie / Waist circumference

Lungime centru spate / Back length

Lungime mânecă / Sleeve length

Talie întinsă / Stretched waist

Circumferință șold / Hip circumference

Lungime / Length

Lungime interioară / Inner length

1 6

2 7

3 8

4 9

5

CROITORIE LA 
COMANDĂ

-imprimare serigrafică
-broderie multicolor
-mărimi atipice

-dimensiuni speciale

Articole textile
și confecții

realizate după
tiparul clientului.

Design 
personalizat și 

serii unice.

SOLICITAȚI 
OFERTĂ!

CUSTOM 
TAILORING

- serigraphic printing
- broderie multicolor
- atypical sizes

- special sizes

Fabrics and 
clothings made 

according to 
the customer’s 

pattern.
Personalized 
design and 

unique series.

REQUEST THE 
OFFER!


