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Guvernul României
Hotărârea 857 din 24 august 2011 (Hotărârea 857/2011)
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice
Publicat în Monitorul Oficial 621 din 1 septembrie 2011 (M. Of. 621/2011)

Art. 21 - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la
7.000 -15.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
f ) funcționarea cabinetelor de înfrumusețare corporală fără a avea în dotarea acestora trusă de prim ajutor;

Art. 52 - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la
5.000 -10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
v) neasigurarea trusei de prim ajutor, dotată conform baremului cuprins în legislația în vigoare și în termen de valabilitate;

Art. 52 - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:
g) neasigurarea și nedotarea corespunzătoare a unor truse de prim ajutor în unitățile în care potrivit normelor în vigoare nu se impune
amenajarea unui cabinet medical, precum și în laboratoarele de chimie, atelierele școlare și studențești din unitățile de învățământ
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0601

0599-DET

0599-FIX

Kit înlocuire trusă sanitară
First Aid Replacement Kit

Trusă Sanitară de Prim Ajutor - Detașabilă
   •  Cu fixare pe perete

Sanitary First Aid Kit - Detachable
  •  With wall mounting

Trusă Sanitară de Prim Ajutor - Nedetașabilă
   •  Cu fixare pe perete

Sanitary First Aid Kit - Non Detachable
  •  With wall mounting

TRUSE SANITARE DE PRIM AJUTOR
AVIZATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANITARY FIRST AID KIT
APPROVED BY THE ROMANIAN HEALTH MINISTRY
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1519-100

Cercuri de hârtie
•  Pentru recipienții de ceară fierbinte
•  Potrivite pentru majoritatea tipurilor de recipienți de încălzire
•  Diametru deschidere: 10 cm

Paper rings
•  For wax cans
•  Suitable for most heating recipients
•  Opening diameter: 10 cm

Ceară liposolubilă
•  Cu aplicator

Lipo Wax
•  With applicator

100 buc / 100 pcs Azulenă /
Azulene

Nu conține coloranți /
Doesn’t contain dyes

Cu dioxid de titan /
Contains titanium dioxide

Încălzitor Ceară Liposolubilă
•  Pentru recipienți de 400/500/800 ml, prevăzut cu mânere laterale ajutătoare
•  Încălzit de o rezistență blindată de 130W; timp de încălzire: 20/30 min
•  Voltaj: 110-240 V (50 Hz)
•  Termostat și lumină de avertizare pentru reglarea și menținerea unei temperaturi ideale
•  Carcasă interioară din aluminiu cu diametru de 10 cm
•  Finisat cu pulbere albă din sticlă de geam lăcuită la temperatură înaltă

Lipo Wax Heater
•  Suitable for 400/500/800 ml pots, with side handles which make it handy
•  Heated by an armoured resistance of 130 W; warming time: 25/30 min
•  Voltage: 110-240 V (50 Hz)
•  With thermostat and warning light for adjusting and maintaining the ideal temperature
•  Internal aluminium case with inside diameter of 10 cm
•  Finished with white glazing powder lacquered at high temperature

Încălzitor Ceară Liposolubilă, cartuș
•  Compus dintr-o bază cu două aplicatoare individuale cu termostat
•  Ideal pentru încălzirea concomitentă a două cartușe de ceară;
•  Prevăzut cu lumină de avertizare ON;
•  Rezistența din interiorul fiecărui aplicator: 20/25W.

Lipo Wax heater, cartridge
•  Composed of a base with two roll-on wax heaters with thermostat
•  Ideal for heating two wax cartridges at the same time;
•  With ON warning light;
•  Resistance inside each roll-on heater of 20/25W.

100g

100 g

   G214   Ceară Liposolubilă

PRODUSE PENTRU EPILAT



500 ml

Solvent Spray
•  Pentru eliminarea efectivă și în timp foarte scurt 
a urmelor de ceară, pete persistente, graffiti de pe 
suprafețele rezistente la solvenți
•  Se pulverizează suprafețele cu o lavetă umedă. 
Pentru pete rezistente se repetă procesul și apoi 
se șterge suprafața cu un burete non abraziv

Solvent Spray
•  For the elimination in a short amount of time 
of depilation wax, persistant stains, graffiti on the 
solvent resistant surfaces
•  Spray the wax-stained surface and let it act for 
a short amount of time. Wipe the surface with 
a wet cloth for persistent staines, repeat the 
process and wipe the surface with a non abrasive 
sponge 

55
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Cu dioxid de titan /
Contains titanium dioxide

Azulena /
Azulene

1 litru / 1 liter

Nu conține coloranți /
Doesn’t contain dyes

Ceară tradițională fierbinte
•  Se aplică pe zona de epilat în direcția creșterii firului de păr. Se smulge în sens invers creșterii firului de păr
•  Ceara de albine din compoziția sa o face foarte moale și cremoasă. Poate fi folosită timp îndelungat, întrucât își păstrează proprietățile
•  Ușor de întins și îndepărtat
•  Indicat pentru toate tipurile de piele
•  Extrem de elastică
•  Lasă instant pielea catifelată, moale și fără urme de păr
•  Punct de topire: 35-40° C;  temperatura de operare: 50-55° C

Traditional hot wax
• Apply a layer of wax in the same direction as hair growth. Pull wax strip off the skin in the opposite direction of hair growth
• The beewax from its composition makes it very soft and creamy. It can be used for a long period of time as it keeps its properties
• Easy to spread and remove
• Suitable for all types of skin
• Highly elastic
• Leaves you with soft, smooth and hairless skin
• Melting point: 35-40° C;  operating temperature: 50-55° C

   G215   Ceară Tradițională Fierbinte

Cu dioxid de titan /
Contains titanium dioxide

Azulena /
Azulene

Nu conține coloranți /
Doesn’t contain dyes

1 kg

Ceară epilat tradițională, discuri
Traditional hot wax discs

Ceară epilat tradițională, granule
Traditional hot wax granules

PRODUSE PENTRU EPILAT

   G222   Produse Post Depilatorii

Mentol /
Menthol

Mușețel /
Camomile

Neutru /
Neutral

500 ml

Ulei post depilare
•  Curăță resturile de ceară din toate zonele epilate, lasând pielea catifelată și elastică

After wax oil
•  Cleans up the residues from all the waxed areas, leaving skin soft and elastic

20

16

1051

1054
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   G216   Accesorii Ceară

   G092   Spatule Lemn

   G212   Accesorii pentru Depilare

Spatulă inox dreaptă
•  Pentru aplicare ceară și parafină.

Stainless steel straight spatula
•  For applying wax and parafine.

20 cm

Spatulă lemn lată
Wide wooden spatulas

27 cm

Spatulă de lemn
•  Spatule înguste folosite pentru epilat mustața.
•  Textură foarte fină, cu granulație mică, datorită lemnului de mesteacăn.

Wooden spatulas
•  Narrow spatulas used for waxing the mustache.
•  Very fine texture, with small grain due to the birch wood.

150 x 18 x 1,6 mm
100 buc / pcs

114 x 10 x 2 mm
200 buc / pcs

Spatule de lemn
•  Ambalate individual.

Wooden spatulas
•  Individually packed.

100 buc / pcs

Rolă Spunlace
•  Cu 30% vâscoză, are proprietăți superioare de aderență la ceară. Se taie în fâșii de lungimea dorită.

Spunlace epilation roll
•  With 30% viscose, the roll has superior adhesion properties to wax. Cut into strips of desired length.

7 cm x 80 m

20

5050

0145-SPLC

0146-SPLC0146Benzi de epilare
•  Pot fi folosite atât pentru corp, cât și pentru față.

Epilation strips
•  Can be used fot tooth body and face.

Benzi Spunlace
•  Benzi cu proprietăți superioare de aderență la ceară.

Spunlace epilation strips
•  Strips with superior adhesion properties to wax.

100 buc / pcs
7 x 22 cm

PRODUSE PENTRU EPILAT

100 buc / pcs
7 x 22 cm



Încălzitor pentru parafină
•  Încălzitor de parafină cu mânere laterale la îndemână, 
cu bazin interior din pulbere de aluminiu lăcuit la 
o temperatură înaltă, culoare albă RAL, complet cu 
indicator de nivel max.
•  Capacitate maximă: 5 kg.
•  Încălzit printr-o rezistență de 400 W blindată.
•  Timp de încălzire: 70-80 min.
•  Voltaj: 110-240 V (50Hz).
•  Controlat terminc printr-un termostat foarte sensibil și 
cu lumină de avertizare pentru reglarea temperaturii.
•  Structură din fier galvanizat foaie, pulbere din sticlă de 
geam alb emailat la temperatură înaltă.
•  Încălzitorul este furnizat împreună cu capac și suport.
•  Dimensiuni exterioare: L42 x l25 x H16 cm.

Paraffin warmer
•  Paraffin warmer with side handles which make it handy, 
with inside basin made of aluminium powder lacquered 
at high temperature, color white RAL, complete with max-
imum level indicator.
•  Maximum capacity: 5 kg
•  Heated by an armoured 400 W resistance.
•  Warning time: 70-80 min.
•  Voltage: 110-240 V (50Hz)
•  Thermically controlled by a very sensitive bulb ther-
mostat and with warning light for the regulation of the 
temperature.
•  Structure in galvanized sheet iron, white-glazing pow-
der lacquered at high temperature.
•  The warmer is supplied with its cap and support grate.
•  External dimension: L42 x l125 x H16 cm.

Mănuși pentru tratament
Treatment gloves

Botoșei pentru tratament
Treatment socks 1 pereche / 1 pair

mărime universală / universal size

77

   G221   Parafină Tratament
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Parafină
•  Pentru crearea de măști și împachetări de parafină, în diverse proceduri de înfrumusețare (eliminarea toxinelor din 
organism, reducerea țesutului adipos). În tratamente pentru reducerea durerilor reumatice și ca terapie în artrită, 
osteoartrită, poliartrită reumatoidă și spondilită anchilozantă.
•  Creează un strat antiperspirant.
•  Ajută la eliminarea toxinelor, la intensificarea circulației sanguine și la relaxarea musculară.
•  Facilitează absorbția rapidă și eficientă a cremelor și extractelor naturale.
•  Procedurile de bază de parafină se potrivesc tuturor tipurilor de piele.
•  Temperatură de operare: 35-40° C.

Cosmetic paraffin
•  To create masks and for paraffin baths in various beauty procedures (elimination of toxins from the body, reducing 
adipose tissue). As a treatment for reducing rheumatic pain and as therapy for arthritis, osteoarthritis, rheumatoid 
arthitis and ankylosing spondylitis.
•  Creates an antiperspirant layer.
•  Helps eliminate toxins, intensify blood flow and with muscle relaxation.
•  Facilitates fast and efficient absorbtion of creams and natural extracts.
•  The paraffin-based procedures are suitable for all types of skin.
•  Operative temperature: 35-40° C.              

Piersică
Peach

Florală
Floral

Parafină terapeutică pentru fizio-kinetoterapie
•  Specifică utilizării în cabinetele de fizio-kinetoterapie, stațiuni balneare, cabinete medicale, saloane cosmetice, împachetarea cu parafină constă în aplicarea sa pe o anumită 
regiune a corpului. Este o procedură des întâlnită și cu vechime în ceea ce privește procesul de recuperare medicală. Combinată cu alte proceduri (masaj, kinetoterapie), grăbește 
procesul de recuperare.

Therapeutic Paraffin for physiokinetotherapy
•  Specific for use in physiokinetotherapy offices, spa resorts, medical offices, beauty salons. Wrappings with paraffin consist in applying the product on a certain part of the body. It 
is a common and old procedure in terms of medical recovery. In combination with other procedures (massage, physical therapy), it speeds the recovery process.

TRATAMENTE CORPORALE

calup 5 kg fulgi, 20 kg calupuri, 25 kg

1 litru / 1 liter

1 litru / 1 liter



Film osmotic
•  În procedurile pentru combaterea depunerilor de grăsime localizate și a celulitei
•  Grad ridicat de lipire pe partea interioară
•  Extensibilă și foarte flexibilă

Osmotic film
•  In the procedures of fighting fat deposits and cellulite
•  Highly adhesive on the inside
•  Extensible and highly flexible

50 cm x 185 m
0,02 mm

2 kg
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1000 ml 5000 ml

TRATAMENTE CORPORALE

   G272   Folie Stretch & Shrink
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   G117   Gel EKG-ECO

   G345   Aparate de Bărbierit

   G201   Articole Unică Folosință de Tratament

Gel ultrasunete și IPL
•  Pentru aparatele de epilare definitivă IPL și tratamentele cu laser, unde este
necesar un gel.
•  Elimină aerul dintre piele și probă, permițând undelor să ajungă la aparatul 
de monitorizare într-un mod cât mai clar. Efectul său nu este afectat de sărurile 
eliminate de corp în timpul folosirii, ușurând astfel procesul.
•  Hipoalergenic, nu irită pielea, nu conține substanțe uleioase, formaldehide sau
 săruri. Inodor.

Ultrasound and IPL liquid gel
•  For IPL permanent hair removal machines and laser treatments where a gel is required.
•  Removes the air between skin and sample, allowing the waves to reach the eliminated during usage.
•  Hypoallergenic, does not irritate the skin, does not contain oily substances,  formaldehyde or salt. Odorless.

Aparate de bărbierit
•  De unică folosință.

Shaving razors
•  Disposable.

5 buc / pungă
5 pcs / bag

1 lamă / 1 blade 2 lame / 2 blades

Cearșafuri din polietilenă
•  Pentru împachetări.

PE Sheets
•  For wrapping procedures.

2000 x 1600 mm
10 buc / pcs



Costum pentru tratamente corporale
•  Utilizat în timpul tratamentelor anticelulitice (endermologice).
•  De unică folosință, bumbac alb, mărimea M.

Body treatment suit
•  Used during cellulite treatments (endermology).
•  Disposable, white cotton, M size.

99UNICĂ FOLOSINȚĂ

   G206   Îmbrăcăminte Presoterapie & Proceduri

   G180   Lenjerie Intimă Unică Folosință

10

100

50 1010

10

10

100
100

1692

0696

1182 12401241

0148

0991

0714
1221Pantalon PPSB

•  Cosmetică, Spa & Welness: presoterapie, masaj, saună, 
proceduri și tratamente cosmetice de înfrumusețare,
consultații și intervenții medicale, masaje de relaxare, etc.

Nonwoven trousers
•  Cosmetics, Spa & Welness: pressotherapy, massage, sauna, 
cosmetic prodecures and treatments, examination and
medical interventions, relaxation massage, etc.

Kimono PPSB
PPSB kimono

alb / white
albastru / blue

72 x 100 cm

alb / white
albastru / blue 

58 x 78 cm

Pantaloni presoterapie 
PPSB

•  Pentru drenaj limfatic
•  Închis la talpă

PPSB Pressotherapy pants
•  For lymphatic drainage
•  Closed at feet

74 x 145 cm
35 gr / mp
alb / white

Chiloți unisex
de unică folosință
Disposable unisex pants

Tanga pentru bărbați
•  Unică folosință

Tanga for men
•  Disposable

Bikini pentru femei
•  Unică folosință.
•  Pentru tratamente cosmetice - epilare, împachetări, masaj.

Briefs for women
•  Disposable.
•  For cosmetic treatments - waxing, wrapping, massage.

Boxeri pentru bărbați
•  Unică folosință

Boxers for men
•  Disposable

100 buc / pcs

50 buc / pcs
albastru / dark blue

65 x 156 cm

100 buc / pcs
albastru / dark blue

25 x 52 cm

Sutien PPSB
PPSB Bra

alb / white
albastru / blue
100 buc / pcs
146 x 20 cm

alb / white
albastru / blue

10 buc / pcs
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Acoperitor PPSB
•  Pentru protecția zonei capului la masa de masaj

PPSB Cover
•  For head protection area of the massage table

30 x 30 cm
alb / white

100 buc / pcs

33 x 43 cm
alb / white

100 buc / pcs

10

12

1239

0163

   G209   Protecție Masă Masaj

   G229   Lumânări decorative SPA

   G304   Prosoape & Halate de Baie

Lumânări decorative
•  Pastile albe, inodore

Decorative candles
•  White, odorless

14 g
100 buc / pcs

300

100

50

46

10

10

250

80

40

1342

1635

1353-XL

1343-XL

1352

Prosop 100% bumbac flaușat alb
Bath towel 100% cotton double twisted thread

Prosop Picioare
100%bumbac flaușat alb

Foot towel
100% cotton double twisted thread

Halat baie cu guler, 100% bumbac flaușat alb
Bathobe with collar, 100% cotton double twisted thread

Prosop 100% bumbac flaușat alb
Bath towel 100% cotton double twisted thread

30 x 50 cm

50 x 90 cm

70 x 140 cm

30 x 50 cm

350g/m2

450g/m2

50 x 90 cm

70 x 140 cm

SPA ȘI MASAJ

450 g/m2

600 g/m2
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   G207   Produse Masaj

1000 ml

1000 ml

1000 ml 200 ml 500 ml

500 ml 500 ml

500 ml 500 ml500 ml

1000 ml

Ulei de corp cu argan
•  Efect anti-îmbătrânire; bogat în vitamina E; ajută la 
regenerarea celulelor; lasă pielea elastică și hidratată

Argan body oil
•  Anti-aging effect; rich in vitamin E; helps cell 
regeneration; leaves the skin elastic and moisturized

Ulei de corp cu ceai verde
•  Efect antioxidant; protejează pielea de radicalii liberi și 
reduce efectul de îmbătrânire; asigură fermitatea pielii

Green tea body oil
•  Antioxidant; Protects the skin from free radicalsș reduc-
es the effects of aging, ensures skin firmness

Ulei de masaj Neutru
•  Pentru rezultate terapeutice

Neutral massage oil
•  For therapeutic results

Ulei de corp cu mentă, eucalipt și 
extract de arnică (pentru picioare)

•  Efect antiinflamator și tonifiant; pentru picioare obosite 
și articulații dureroase

Body oil with mint, eucalyptus and 
ernica extract (for legs)

•  Anti-inflamatory and tonic effect; for tired legs and 
painful joints

Ulei de corp relaxant
•  Mentă, rozmarin, eucalipt și levandă; efect tonifiant și relaxant 
pentru musculatură; antistres

Relaxing body oil
•  With mint, rosemary, eucalyptus and lavender; tonic and relaxing 
effect for muscles

Cremă de masaj neutră
•  Pentru ședințe lungi și piele sensibilă

Neutral massage cream
•  For long sessions and sensitive skin

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

Aloe Vera and Rosehip Cream
•  Moisturizing cream ideal for treatment of 
damaged skin. Reduces stretch marks, for 
moisturizing skin durin and after pregnancy

Ulei de masaj OLEOTHERM
•  Cu efect de încălzire

OLEOTHERM Massage oil
•  With heating effect

Ulei de corp cu gălbenele
•  Efect hidratant pentru piele deteriorată; bogat în 
vitamina E; ajută la regenerarea celulelor; lasă pielea 
elastică și hidratată

Marigold body oil
•  Moisturizing effect for damaged skin; rich in vitamin E; 
helps with cell regeneration; leaves the skin elastic and 
moisturized

Loțiune de masaj neutră
•  Pentru tratamente îndelungate

Neutral massage lotion
•  For long treatments.

12 1212

10 12

24

242424

24

1217-NRL 1206-NRL1216-NRL

1265 1206-OTH

1215-RLX

1215-GLB1215-ARG1215-CEV

1215-PIC

SPA ȘI MASAJ



1212

G000 Titlu Sus Pagina
Mască de față TNT

•  Tratamente faciale
•  Substanțele aplicate nu intră în contact direct cu pielea, 
protejând tenurile sensibile
•  Puternic absorbantă, antistatică

TNT Beauty mask
•  Facial treatments.
•  Applied substances don’t come into direct contact with 
the skin, protecting the sensitive complexions.
•  Highly absorbent, antistatic.

100 buc / pcs
23 x 20 cm

1

1

1

1

1 1

11

0966

0147

1314

1501

1368-12 1368-04

15021500

   G204   Cosmetică Față & Cap

Lavete cosmetice TNT
TNT Cosmetic wipes

50 buc / pcs
30 x 40 cm

Bentițe cosmetice 
pentru păr PPSB

•  Foarte elastice

PPSB Stretch headbands 
for cosmetics

•  Highly elastic

100 buc / pcs

Burete oval
•  Pentru aplicat fond de ten

Oval sponge
•  For applying foundation.

Burete în formă de ou
•  Pentru aplicat fond de ten

Egg-shaped sponge
•  For applying foundation.

Bureți
•  Pentru îndepărtarea fondului de ten

Sponges
•  To remove the foundation.

7 x 5 x 1 cm
1 buc / pc
bej / beige

4,2 x 6,2 cm
1 buc / pc
alb / white

6,5 cm
2 buc / pc

galben / yellow

Bureței triunghiulari
•  Pentru aplicat fond de ten

Triangular sponges
•  For applying foundation.

Bureței triunghiulari
•  Pentru aplicat fond de ten

Triangular sponges
•  For applying foundation.

5,0 x 2,2 x 2,0 cm
12 buc / pcs

roz / pink

5,0 x 4,0 x 2,4 cm
4 buc / pcs
alb / white

COSMETICĂ FACIALĂ



1313

240

144

20

10

20

1010

0129

0136

0807

1294

1761

14971496

   G210   Bețișoare și Dischete Bumbac ALINTA

   G078   Comprese Tifon Sterile pliate

   G335   Cosmetică pentru Ochi

Bețișoare
•  100% bumbac.

Buds
•  100% cotton.

100 buc / pcs

100 buc / pcs

Dischete demachiante
•  100% bumbac.

Cotton pads
•  100% cotton.

Comprese nesterile PPSB
•  Pliate în 4

PPSB Non sterile gauzes
•  Folded in 4.

100 buc / pcs
20 x 10 cm

Extractor comedoane
•  Instrument oțel inoxidabil pentru extragerea punctelor negre

Comedones extractor
•  Stainless steel instrument for removing blackheads.

1 buc / pc
12,5 cm

Pensetă profesională
•  Pentru îndepărtarea firelor de păr - mâner aurit

Professional tweezers
•  For hair removal - with golden handle.

1 buc / pc
8 cm

Foițe protectoare pentru gene
Eyelash protection paper pads

Pensetă aplicat gene false
False eye lash applicator

96 buc / pcs
alb / white

COSMETICĂ FACIALĂ
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Mașină de tuns părul
•  Lame oțel inoxidabil, 0.3 - 0.8 mm.
•  De înaltă calitate, cap de tăiere din oțel, utilizabil cu acumulator și cablu de alimen-
tare, stație de încărcare inclusă, pieptene de fixare, sticlă de ulei și perie de curățat, 
negru

Hair trimmer
•  Stainless steel blades, 0.3 - 0.8 mm.
•  High quality steel cutting head, usable with accumulator and power cable, includes 
charging station, attachment comb, oil bottle and cleaning brush, black.

Ondulator ceramic pentru păr  
•  120° C
•  Ondulator cu suprafață ceramică, suport și cablu cu îmbinare prin rotație

Ceramic curling icon
•  120° C
•  Ceramic-coated styling tong, rest, cable with rotating joint.

Uscător de păr
•  Puternic, ușor și silențios
•  2 viteze, 2 setări de temperatură, buton pentru doză de aer rece, cablu de 3 m, 2 
duze (lată și îngustă)

Hair dryer
•  Powerful, lightweight and quiet
•  2 speeds, 2 temperature settings, cool shot, 3 m cable, 2 styling nozzles (wide 
and narrow).

Placă pentru îndreptat părul
•  Temperatură reglabilă 150° - 210° C.
•  Datorită ceramicii cu o durată de viață îndelungată, turmalina placată alunecă încet 
prin păr și îl face mai strălucitor. Indicatorul digital al temperaturii permite controlul 
acesteia, temperatura de lucru perfectă fiind între 150° - 210° C. 3m cablu de alimentare, 
cablu pivotant, negru, inclusiv sac cu material integrat de protecție termică

Hair straightener
•  Adjustable temperature 150-210° C.
•  Through longlife ceramic tourmaline plating it slides softly through the hair and makes 
the hair more shiny. The digital temperature indication enables temperature control for 
the perfect working temperature between 150° - 120° C. 3m power cord, swivel cord, 
black, included bag with integrated heat protection mat.

2300 - 2500 W
540 gr

ø 13 mm
12 W

150° C - 210° C
50 W

   G368   Aparatură Coafor Frizerie

20 12

8

48

1536 1546-2500

1547-PLC

1547-OND

COAFOR ȘI FRIZERIE
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Prosoape hârtie aerată
•  Coafor, frizerie, manichiură, pedichiură.
•  Bun înlocuitor pentru prosoapele de mate-
rial, fiind foarte absorbante

Air-laid paper towels
•  Hairdressers, barbers, manicure, pedicure.
•  Good replacement for fabric towels, being 
very absorbent

Prosoape hârtie aerată
Air-laid paper towels

Șervețele faciale în cutie
Facial tissue in dispenser box

100 buc / pcs
45 x 80 cm
60 gr / mp
alb / white

50 buc / pcs
40 x 45 cm
50 gr / mp
alb / white

100 buc / pcs
2 straturi / layers

150 buc / pcs
2 straturi / layers

6

20

6

100

24

0685

1025

1029

0942

0960

   G188   Șervețele Cutie și Șervețele Umede

   G223   Folie Aluminiu pentru Coafor

   G187   Prosoape Hârtie Aerată

Șervețele umede
   • Pentru piele sensibilă

Wet tissues
•  For sensitive skin.

72 buc / pcs

Folie aluminiu pentru coafor
•  Pentru vopsit șuvițe, realizat bigudiuri handmade din aluminiu.

Hairdressing aluminium foil
•  For coloring strands of hair, making handmade curlers from aluminium.

50m x 12cm, 15 μm

COAFOR ȘI FRIZERIE
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Storcător tub vopsea (plastic)
•  Pentru tuburi din plastic

Plastic tube squeezer
•  For plastic tubes

Storcător tub vopsea (aluminiu)
•  Pentru tuburi din plastic

Aluminium tube squeezer
•  For plastic tubes

100 100

1010

8

10

10 10

1524-PLS 1524-ALU

   G218   Accesorii Coafor & Frizerie

Bonetă LPDE
•  Cu elastic

LPDE Cap
•  With elastic.

Cască Silicon
Silicone Cap

100 buc / pcs

02760518-SIL

0519

1296

1291 1295-D140

Pelerină cosmetică transparentă HDPE
•  Pentru vopsit, tuns

HDPE transparent cosmetic cape
•  For dyeing, hair cutting

100 buc / pcs
100 x 150 cm

Manta pentru tuns și vopsit
•  Rezistentă la apă, neagră

Trimming and dyeing cape
 •  Waterproof, black

Pulverizator de apă
•  Din plastic

Water spray bottle
•  Plastic material

Bol fumuriu cu mâner
•  Bază antiderapantă

Smoky bowl with handle
•  Non-slip base

14 cm
200 ml

11,5 x 12 cm

115 x 150 cm

350 ml

8,5 x 10 cm

COAFOR ȘI FRIZERIE
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10

10

10

10

10

10

10

10

1527

1525-SMP

1718-16

1289

1290

1718-20

1525-JMB

1525-2P

Croșetă metalică
•  Pentru cros șuvițe.
•  Din oțel inoxidabil.

Metal hook
•  For pulling locks of hair.
•  Stainless steel.

12 cm x 0,6 mm
12 cm x 1,25 mm

20 x 6,5 cm

16 cm
20 cm

Pensulă pentru vopsit părul
•  Cu pieptene pe o parte, grip din plastic, păr din nylon, negru

Dyeing hair brush
•  With a comb on one side, plastic grip, nylon bristles, black

Pensulă pentru vopsit părul
•  Grip din plastic, păr din nylon, negru

Dyeing hair brush
•  Plastic grip, nylon bristles, black

Pieptene aluminiu pentru frizerie
Aluminium barbershop comb

Pieptene aluminiu pentru tapat cu coadă
Aluminium hair teasing comb

Pensulă pentru vopsit părul - Jumbo
•  Grip din plastic, păr din nylon, negru

Dyeing hair brush - Jumbo
•  Plastic grip, nylon bristles, black

21 x 3,5
lățime activă / active width

21 x 6 cm
lățime activă / active width

Bigudiuri - Velcro
Plastic hair rollers - Velcro

Pieptene ionic antistatic, plastic
Antistatic comb, plastic

66 mm
6 buc / pcs

40 mm
12 buc / pcs

28 mm
12 buc / pcs

17.5 cm

21 cm

COAFOR ȘI FRIZERIE
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72

600

10

10

600600

600

10

1537

1528-TAP

1495-2P

1292

1528-2C1528-SUV

1528-SIM

1495-1P

Perie coafat ionic - ceramic
•  Perie rotundă profesională cu ceramică și turmalină - tehnologie 
ionică ce asigură un păr sănătos și strălucitor

Styling hair brush ionic - ceramic
•  Professional round brush with ceramic and tourmaline - ionic 
technology that ensures healthy and shiny hair

Pieptene tapat cu coadă din plastic 
•  Cu dinți fini și efect antistatic

Hair teasing comb with plastic handle
•  Fine toothed, with anti-static effect

Foarfecă pentru filat, din inox, de filat pe ambele părți
Spinning scissors, stainless steel, spinning on both sides

Foarfecă tuns - inox
•  Cu șurub de reglare

Hair cutting scissors - stainless steel
•  With adjustment screw

Pieptene profesional cu 2 capete și
furculiță de metal

•  Cu efect antistatic, lăsând părul strălucitor

Professional hair comb with 2 heads and metal fork
•  With anti-static effect, leaving hair glossy

Pieptene profesional șuvițe, albastru
•  Puternic, rezistent la produsele de îngrijire a părului și substanțe chimice
•  Rezistent la căldură și ideal pentru utilizare în timpul uscării părului

Special highlightning comb, blue
•  Strong, resistant against hair care products and chemicals
•  Heat resistant and ideal for blow-drying

Pieptene cu mâner simplu, antistatic
•  Cu efect antistatic, lăsând părul strălucitor

Antistatic comb with handle
•  With anti-static effect, leaving hair glossy

Foarfecă pentru filat, din inox, de filat pe o parte
Spinning scissors, stainless steel, spinning on one side

   G369   Piepteni & Perii

   G219   Foarfeci Frizerie

Ø  63/89 mm

25 cm lungime / length

Ø  53/75 mm

25 cm lungime / length

Ø  25/40 mm

25 cm lungime / length

24 x 6 cm

16,5 cm

15,5 cm

16 cm

16 cm

21 x 3 cm 20 x 4,5 cm

21 x 4,5 cm

COAFOR ȘI FRIZERIE
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6

6

6

1039 1037 1044

1041

1040 1043

1042

   G228   Agrafe - Elastice - Clipsuri

Cleme de păr - aluminiu
Aluminium hair clips

Cleme de păr - oțel
Steel hair clips

Cleme de păr - oțel
Steel hair clips

Cleme de păr - sârmă oțel
Steel wire hair clips

24 buc / pcs
50 mm

24 buc / pcs
45 mm

12 buc / pcs
90 mm

12 buc / pcs
120 mm

Elastice de păr profesionale
•  Cu 2 cârlige

Professional elastic bands
•  With 2 hooks

Ace de păr ondulate
•  Aurii, maro, negre

Ball pointed hair pins waved
•  Golden, brown black

Agrafe de păr ondulate
•  Aurii, maro, negre

Ball pointed hair grips waved
•  Golden, brown, black

4 buc / pcs

55 mm
200 gr

350 buc / pcs (approx)63 mm
500 gr

500 buc / pcs (approx)

6

COAFOR ȘI FRIZERIE
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   G218   Accesorii Coafor & Frizerie

120

120

10

200

20

30

201803-T1

1803-T2

1806

1803-T2

1801

1803-T4

1803-T3Cleme păr din plastic
Plastic Hair Clips

Cleme păr din plastic, L
Plastic Hair Clips, size L

Perie pentru tapat părul
Teasing Hair Brush

Clips pentru separarea șuvițelor, din plastic
Plastic Hair Clips for separating hair strands

Mănușă termoprotectoare, 3 degete
Heat Ressistant Glove, 3 fingers

Cleme păr din plastic, model fluture
Plastic Hair Clips, butterfly model

Cleme păr din plastic pentru coafat
Plastic Hair Clips for hairstyling

6 cm
12 buc / 12 pcs

8,3 cm
12 buc / 12 pcs

8,2 cm
negru / black

12 buc / 12 pcs

6,5 cm
negru / black
6 buc / 6 pcs

11,5 cm
gri / gray

4 buc / 4 pcs

11,5 cm
gri / gray

4 buc / 4 pcs

23 cm
1 buc / 1 pc

COAFOR ȘI FRIZERIE
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5

5

55

5

5

1807

1808

1804

1802-T1

1805-T2

Betișoare pentru aplicat vopsea 
gene și sprâncene

Application Sticks for tinting lashes 
and eyelashes

Periuțe aplicatoare pentru vopsea gene și 
sprâncene

Cosmetic Brushes for tinting lashes and 
eyelashes

Pahar Gradat
Measuring Cup

Guler plastic pentru scurgere soluții
Plastic Neck Tray

Guler pentru tuns din silicon
Silicone Cutting Collar

26,4 x 26 x 6,8 cm
negru / black
1 buc / 1 pc

34 x 30 cm
negru / black
1 buc / 1 pc

120 ml
transparent
1 buc / 1 pc

250 ml
transparent
1 buc / 1 pc

10 buc

5 buc

COAFOR ȘI FRIZERIE
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   G345   Aparate de Bărbierit

   G225   Cosmetică Frizerie

   G226   Bărbierit

10

60

25

10 101494-NAT

1053

1494-SIN 1719

Pămătuf pentru frizerie, cu mâner 
din lemn, păr natural

•  Utilizat pentru îndepărtarea părului după tuns

Neck duster for barber shop, 
wooden handle, natural bristles

•  Used to remove loose hair after haircut

Bețișoare hemostatice
•  Pentru micile iritații sau probleme ale pielii ce apar după bărbierit
•  Sigilează rănile. Remediu pentru oprirea sângerărilor

Hemostatic sticks
•  For small irritationa or skin problems that occur after shaving
•  Seals wounds. remedy to stop bleeding

Pămătuf pentru frizerie, cu mâner din 
lemn, păr sintetic

•  Utilizat pentru îndepărtarea părului după tuns
•  Mâner cu suport special pentru așezarea pămătufului 
în picioare

Neck duster for barber shop, wooden 
handle, synthetic bristles

•  Used to remove loose hair after haircut
•  Handle with special stand-up base

Pămătuf Jumbo frizerie, din păr natural 
de capră

•  Utilizat pentru îndepărtarea părului după tuns
•  Mâner cu inel din metal, cu suport special pentru așezarea 
pămătufului în picioare

Jumbo neck duster for barber shop, 
natural goat hair bristles

•  Used to remove loose hair after haircut
•  Handle with metal ring and special stand-up base

24

1520

1476

09700969

Lame din inox pentru bărbierit 
cu margine dublă

Stainless steel razor blades, 
double edged

Dispenser guler hârtie gofrată
Hairdresser’s neck paper Dispenser

Guler hârtie gofrată
Hairdresser’s neck paper

50 plicuri/cutie
50 packages/box

20 buc/plic
20 pcs/package

10 x 15 cm

32 x 6,5 cm
5 role x 100 benzi

10 x 15 cm 12 cm

 5 bucăți

COAFOR ȘI FRIZERIE
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   G227   Pudră de Talc

Periuță curățat unghii mâner plastic
Nail cleaning plastic brush

Bețișoare din lemn pentru cuticule
Wooden cuticle pusher

Clește unghieră pentru unghii acrilice - inox
Nail Cutter for acrylic nails - stainless steel

Pilă lemn pedichiură, lemn, 2 fețe abrazive
Pedicure foot file, wood, 2 abrasive faces

Pila Banană, abrazivitate 80/80 și 100/180
Banana nail file, 80/80 and 100/180 abrasivity

Buffer pentru pilit/lustruit unghii
Nail buffer for polishing nails

144

100 10

50 10

10

111

0089

1272 1233

1286 1288

1287

0338Pudră de talc
Talcum Powder

   G202   Articole Manichiură

   G217   Pile & Buffere Unghii

alb, 10 cm, abrazivitate 150  / white, 10 cm, 150 abrasivity
verde-negru, 9.5 cm, abrazivitate 80/80  / green-black, 9.5 cm, 80/80 abrasivity
albastru-negru, 9.5 cm, abrazivitate 280  / blue-black, 9.5 cm, 280 abrasivity
mov-negru, 9.5 cm, abrazivitate 80/100  / purple-black, 9.5 cm, 80/100 abrasivity 
oranj-negru, 9.5 cm, abrazivitate 100/180  / orange-black, 9.5 cm, 100/180 abrasivity

28 cm

13 cm

18 cm

115 x 3.8 mm
100 buc/pcs

250 g
borcan

500 g
borcan

1 kg
pungă

MANICHIURĂ
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   G203   Freze Manichiură & Pedichiură

10

10

10 10

10

10

10

100

1055

1058

1716 1757

1710

1714

1057

1758

Freze diamantate cu capete aurite din 
Tungsten Carbide

•  Pentru manichiură și pedichiură, forme asortate

Gold plated diamond nail drill bits with 
Tungsten Carbide heads

•  For manicures and pedicures, assorted forms

Role abrazive pentru îngrijire unghii
•  Granulozitate #80, #120, #150, #240

Nail sanding bands for nail care
•  Granulosity #80, #120, #150, #240

Mandrină pentru role abrazive
•  Foarte util atunci când utilizați freza electrică

Sanding band mandrel
•  Very useful when using the electric nail miling machine

Periuță îndepărtare praf unghii
•  Pentru îndepărtarea prafului de pe unghiile cu gel UV sau acril

Dust removal nail brush
•  Used to remove dust form UV gel or acrylic nails

Freze unghii carbid, capăt cilindric
•  Pentru tratamentul delicat al suprafețelor unghiilor înainte de lustruire

Cylindrical carbide nail burs
•  For delicate treatment of the nail surface before polishing 

Freze Diamantate unghii, capăt conic
Conical diamond nail burs

Freze diamantate cu capete in oțel
•  Pentru manichiură și pedichiură, forme asortate
•  Adaptor pentru role abrazive, role abrazive

Diamond nail drill bits with steel heads
•  For manicures and pedicures, assorted forms
•  Sanding band adapter, sanding band

Role abrazive cu cap sferic
Spherical head sanding bands

8 buc/cutie
8 pcs/box

Ø 1.6 x 7

mediu / m
edium

Ø 4 x 13.5

mediu / m
edium

Ø 4
 x 

14
 m

m

Ø 2
2 

m
m

Ø 2.3 x 14.5

mediu / m
edium

100 buc/pcs

Ø 10.5 x 16

5 buc/cutie
5 pcs/box

SJ-180-13
13x19 mm lungime/length

10 buc/pcs

MANICHIURĂ
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10

10

10

10 10

1711

1709

1715

1712 1713

Freze aurite unghii carbid, capăt conic

Conical carbide gold nail burs

Freze unghii carbid, capăt plat/rotunjit
Carbide nail burs, flat/rounded head

Freze unghii piatră albă și piatră roz

White and pink stone nail burs

Freze diamantate unghii, capăt lat

Flat diamond nail burs

Freze diamantate unghii, capăt rotund

Rounded diamond nail burs

Ø 4 x 
13.5

m
ediu

 / m
ediu

m

Ø 6.6 x 13
fin / fine

Ø 6 x 12

Ø 6.6 x 13
aspru, vârf neted rotund /
coarse, smooth round top

Ø 3.1 x 
14

m
ediu

 / m
ediu

m

Ø 6.6 x 13
mediu / medium

Ø 6 x 12

Ø 5.3 x 13
fin / fine

Ø 2.3 x 
14.5

m
ediu

 / m
ediu

m

Ø 6.6 x 13
fin, vârf neted rotund /
fine, smooth round top

Ø 6.6 x 13
mediu, vârf neted rotund /

medium, smooth round top

Ø 4 x 12

Ø 5.3 x 13
mediu / medium

Ø 6.6 x 13

Ø 1.8

Ø 6 x 
14

m
ediu

 / m
ediu

m

Ø 4 x 12

Ø 5.3 x 13
aspru / coarse

Ø  5
 x 13

Ø 2.34

MANICHIURĂ
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   G301   Instrumentar Manichiură & Pedichiură

10

10 10

10

10

10

10

10

10

10

10

1295-D135

1545-PLS 1545-MET

1283

1499-PED

1498-STD

1498-SUB

1498-MAN

1498-CMB

1544-NO4

1544-NO6

Bol profesional manichiură

Professional manicure bowl

Instrument plastic pentru aplicare gel de unghii
Plastic instrument for gel nails

Aplicator cu 2 capete pentru decorațiuni unghii
Double-ended dotting tool for applying nail art

Clește pedichiură inox Aqua

Nail nipper stainless Aqua

Forfecuță inox pentru pedichiură, lame curbe groase

Pedicure sccissors, curved thick blades, stainless steel

Forfecuță pentru cuticule, lame curbe, lățime standard

Cuticule sccissors, standard, curved blades

Forfecuță pentru cuticule, lame curbe, foarte subțiri

Cuticule sccissors, very thin, curved blades

Forfecuță inox pentru manichiură, lame curbe subțiri

Manicure sccissors, curved thin blades, stainless steel

Forfecuță inox combinată unghii/cuticule, manichiură/
pedichiură, lame curbe medii

Combi nails/cuticules/sccissors for manicure & pedicure, 
curved medium blades, stainless steel

Pensulă profesională pentru gel de unghii, păr natural

Professional gel nail brush, natural hair

nr. 4

nr. 6

roz / pink
plastic

1 buc/ 1 pc
13.5 cm

10 cm

9 cm

9 cm9 cm

9 cm 9 cm

MANICHIURĂ
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10

250 500

10

10

10

10

1284-CLN

0913 0914

1284-PS

1284-CUT-1/2

1285

1256

Chiuretă profesională inox tip cleaner, pentru manichiură

Curette nail cleaner, stainless steel, for manicure

Pensă inox cu vârfuri ascuțite
Stainless steel forceps with sharp toes

Spatulă inox cu 2 capete
Stainless steel double-ended spatula

  Chiuretă 2 capete: pusher + scratcher,
  pentru manichiură & pedichiură

Double-deaded curette: pusher + scratcher, 
for manicure & pedicure

Chiuretă profesională inox pentru cuticule

Professional curette, stainless steel, for cuticles

Pilă unghii, metal, sterilizabilă
Nail file, made of metal, sterilizable

Tăviță Renală Inox

Kidney Tray - Stainless Steel

   G137   Tăvițe

   G372   Materiale Manichiură și Pedichiură

35 cm
 1 buc / 1 pc

25 cm
1 buc / pcs

500 buc / 500 pcs

20 cm
1 buc / pcs

15 cm
1 buc / pcs

10 1681Șablon simplu albină
•  Pentru construcții de lungime mică sau medie

Simple bee template
•  For construction of small to medium length nails

12 cm

12 cm 13 cm

14,5 cm

MANICHIURĂ
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   G007   Spatule și Suporți Mixare

10 1680Recipient pentru soluție acrilică
•  Fără capac, utilizat pentru păstrarea lichidului pentru porțelan și pentru amestecul culorilor acrilice

Acrylic solution glass container
•  Without lid, for storing liquid for porcelain and for mixing acrylic colors

   G347   Articole Pedichiură

   G012   Rulouri Bumbac

1010

10 68

13671447

0721 1123

Brici cu lamă pentru pedichiură

Razor with blade for pedicure

Lame Inox pentru brici de pedichiură

Stainless Steel Blades for pedicure razor

Saci bazin din polietilenă pentru pedichiură

PE protective bags for pedicure sink

Separator interdigital pentru pedichiură

Pedicure toe separator

10 buc / 10 pcs

20 perechi / 20 pairs

500 buc/ 500 pcs

1000 buc/ 1000 pcs

(52+20+200) x 45 cm
100 buc / 100 pcs

sticlă transparentă / clear glass
3 x 3 cm

10

10

10

0247

0296

Rulouri bumbac 100%
Cotton rolls, 100% coton

Dispenser rulouri bumbac
Cotton roll Dispenser

La achiziționarea a 
5 pachete x 1000 rulouri bumbac

primești GRATUIT
1 Dispenser Rulouri

PEDICHIURĂ
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100

30

5
0149

0387

0719

Papuci PPSB - unică folosință

PPSB slippers - single use

Papuci frotir
•  Comozi și puternic absorbanți datorită texturii de frotir

Terry cotton slippers
•  Comfortable and highly absorbent due to the terry texture

Papuci Eva, interdeget, colorați
•  Se construiesc de utilizator: se ridică separatorul interdeget și bareta de la călcâi. Se prinde separatorul 
de baretă.

Eva slippers, inter-toe, colored
•  Built by user: lift the toe separator and the heel strap. Attach the separator to the strap.

Papuci talpă Eva și față PPSB
•  Închiși la degete, 50 perechi

Slippers with Eva sole + PPSB
•  Closed toe, 50 pairs

Papuci polistiren expandat
•  Interdeget, alb, 50 perechi

Extruded polystyrene slippers
•  Inter-toe, white, 50 pairs

   G166   Papuci Unică Folosință

10

10

1407

0967

50 pereche / 50 pairs
mărime universală / one size fits all

10.5 x 28 cm, 100g/m2

închis la degete / closed toe

închis la degete / closed toe,
10 perechi / 10 pairs

12 perechi / pairs
10.5 x 28 cm

deschis la degete / open toe

deschis la degete / open toe,
10 perechi / 10 pairs

PEDICHIURĂ



3030

G000 Titlu Sus Pagina

   G049   Bavete

Bavete cu legături, rolă
•  Material: polietilenă cu hârtie embosată

Bib with ties, roll
•  Material: PE with embossed paper

Bavete - Câmpuri PE + Hârtie
•  Câmpuri cu o suprafață plastifiată

PE + Paper Medical Tissue Towels
•  Tissue towels with a plasticized surface 

Cerceaf pat PPSB fără elastic
PPSB Bed Cover without elastic

Cerceaf pat PPSB cu elastic la colțuri
PPSB Bed Cover with elastic corners

Cerceaf pat Impermeabil PPSB, laminat,  cu elastic la colțuri
PPSB laminated Bed Cover with elastic corners

Bavete polietilenă cu legături
Polyethylene Bib with ties

15

1

1

1

20

1

12

0689

0243-125

0243-500

1441

0992

0150

0150-10-PE

1246

80 buc / 80 pcs
61 x 53 cm

alb, albastru / white, blue

125 buc / 125 pcs
33 x 45 cm

500 buc / 500 pcs
33 x 45 cm

metalic
42 cm

200 buc / 200 pcs
54 x 80 cm

albastru, verde, alb / blue, green, white
1 rolă / 1 roll

100 1168Lanț pentru bavete

Napkin Holder

   G181   Lenjerie de Pat Unică Folosință

80 x 180 cm
10 buc / 10 pcs

alb / white

160 x 220 cm
10 buc / 10 pcs

alb / white

roz / pink
albastru / blue
verde / green

alb / white

10 buc / 10 pcs
90 x 225 cm
alb / white

10 buc / 10 pcs
50 x 70 cm

10 buc / 10 pcs
90 x 225 cm
alb / white

10

CEARCEAFURI PAT

Față de pernă PPSB
PPSB Cushion Cover
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   G182  Cearceaf Pat

Rolă cerceaf TNT textil nețesut

TNT Nonwoven Bed Cover

Cearceaf Hârtie Premium, 2 straturi, micro-embosate și 
micro-lipite

Premium Tissue Bed Sheet, 2 layers, micro embossed and 
micro attached

Mușama Pat din Cauciuc Sintetic
Synthetic Rubber Bed Mat

6 0152

50 cm x 50 m
1 rolă / 1 roll

90 x 100 cm
1 buc / 1 pc

0.9 x 10 m
1 rolă / 1 roll

50 cm x 50 m
1 rolă / 1 roll

50 cm x 46 m
135 foi x 34 cm / 135 sheets x 34 cm

50 cm x 100 m
263 foi x 38 cm / 263 sheets x 38 cm

60 cm x 46 m
135 foi x 34 cm / 135 sheets x 34 cm

60 cm x 100 m
263 foi x 38 cm / 263 sheets x 38 cm

60 cm x 50 m
1 rolă / 1 roll

60 cm x 50 m
1 rolă / 1 roll

58 cm x 150 m

68 cm x 150 m

395 foi x 38 m  /  395 sheets x 38 m
alb / white

1 rolă / 1 roll

9

6

100 6

12

6

6

6

66 6

0593

0141-ALB

1191

0532-46

0532-100

0533-46

0533-100

0141-ABS1411-ALB 1411-ABS

Cearceaf polietilenă - Hârtie + PE,  recycled, 
alb, 2 straturi laminate, 130 foi x 38.5 cm

Bed sheet - Paper + PE, recycled, white, 2 
laminated layes, 130 sheets x 38.5 cm

Cearceaf polietilenă - Hârtie + PE,  100% celuloză, 
albastru, 2 straturi laminate, 130 foi x 38.5 cm

Bed sheet - Paper + PE, 100% cellulose, blue, 2 
laminated layes, 130 sheets x 38.5 cm

   G185   Mușama Pat Cauciuc

   G186   Dispensere

La achiziționarea a 36 role x 0533-100 
primești GRATUIT

1 Dispenser Role Cearceaf

Dispenser Rolă Cearceaf - metalic
Stainless Steel Dispenser for paper rolls

CEARCEAFURI PAT
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   G147   Dezinfectanți Mâini & Piele Aviz Biocide

Dezinfectant și Antiseptic - mâini și tegumente, 1L preparat
•  Pentru dezinfecția igienică a mâinilor și tegumentelor personalului din industria farmaceutică și cosmetică.
•  Are dublu efect: dezinfectant și antiseptic. 
•  Pentru dezinfecția igienică a mâinilor se recomandă 3 ml timp de un minut, iar pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor se recomandă 5 
ml timp de 2.5 minute; procedura se repetă de două ori.
•  Compoziție: D-gluconic, acid compus cu N, N”-bis (4-clorfenil) - 3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradeca-nediamina (2:1)/ Digluconat de 
Clorhexidină 0,5% (CAS18472-51-0, CE242-354-0), Etanol 36% (CAS 64-17-5, CE 200-578-6), Propan-2-ol 24% (CAS 67-63-0, CE 200-661-7), 
Glicerină, Apă demineralizată.
•  Bactericid (3 ml nediluat, 30s), Fungicid (5 min), Virucid (1 min), Micobactericid și Tuberculocid (1 min), dezinfectant chirurgical (3 ml nedil-
uat timp de 90s de două ori)

Disinfectant for hands and teguments, 1L solution ready to use
•  For hygenic disinfection of the hands and skin of personnel working in the pharmaceutics and cosmetics industry.
Has double effect: disinfectant and antiseptic.
•  For hygienic disinfection of the hands, apply 3 ml for 1 minute; for surgical disinfection of the hands, apply 5 ml for 2.5 minutes.
The procedure should be repeated twice.
•  Ingredients: D-gluconic compound acid with N, N’-bis (4-chlorophenyl) - 3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradeca-nediamidine (2:1)/
Chlorhexidine Digluconate 0,5% (CAS18472-51-0, CE242-354-0), Ethanol 36% (CAS 64-17-5, CE 200-578-6), Propane-2-ol 24% (CAS 67-63-0, 
CE 200-661-7), Glycerol, Deionized water.
•  Bactericial (3 ml undiluted, 30s), Fungicidal (5 min), Virucidal (1 min), Mycobactericidal and tuberculocidal (1 min), Surgical Disinfectant (3 
ml undiluted for 90s, twice).

Detergent lichid pentru suprafețe, 1L concentrat (125 litri de preparat)
•  Produsul este recomandat pentru curățare; se poate aplica la spălarea cisternelor, containerelor, la degresarea metalelor, caroseriilor, la 
spălarea sticlelor, la spălarea automată a vaselor,  curățarea suprafețelor, pardoselilor din spațiile pentru colectivități, a obiectelor sanitare etc. 
•  Se poate aplica manual sau cu aparate de curățare. Diluția recomandată pentru soluția de lucru: 40 ml produs la 5 litri de apă. În funcție de 
gradul de murdărie sau de utilaj, diluția poate fi modificată.
•  Compoziție: 5-15% tensioactivi non-ionici, hidroxid de sodiu, conservant, apă demineralizată.

Liquid detergent for surfaces, 1L concentrate (125 litres solution)
•  The product is recommended for cleaning and can be used for washing tanks, containers, for degreasing metals, car bodies, for washing 
bottles, automatic dish washing, cleaning surfaces, floors for corporate spaces, sanitary items etc.
•  It can be applied manually or with cleaning equipment. Dilution recommended for working solution: 40 ml to 5 litres of water product. 
Depending on the degree of dirtiness and equipment, dilution may be changed.
•  Composition:  5-15% anionic surfactants, sodium hydroxide, preservatives, demineralized water. 

Detergent dezinfectant suprafețe, deodorizant spumant,1L concentrat (500 litri de preparat)
•  Pentru curățarea, 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.
•  Ingrediente: Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C8-18-alchildimetil, cloruri de 4% (CAS 63449-41-2, CE 264-151-6), clorura de mono-
clorhidrat de polimer de N, N”’-1,6-hexanediylbis [N’’-cyanoguanidine] și hexametilendiamină, Biguanida polihexametilen (monomer de: 
1,5-bis(trimetilen)-monoclorhidratul guanylguanidinium) 0,4% (CAS 27083-27-8/ 32289-58-0, Polimer), tensioactivi nonionici între 5% și 15%, 
cationici tensioactivi <5% colorant, parfum, apă.
  •  Bactericid (0.25% la 5 min), Fungicid (1% la 15 min), Virucid (0.25% la 60 min), Micobactericid și Tuberculocid (2% la 15, respectiv 90 min).

Detergent & disinfectant for surfaces, foaming deodoriser, 1L Concentrate (500 litres solution)
•  Cleaning, disinfecting and deodoring stainless steel tools and glass surfaces, porcelain, stoneware, pottery, cutlery.
•  Has double effect: disinfects and cleans at the same time. The concentrate must be diluted in water.
•  Ingredients: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides 4% (CAS 63449-41-2, CE 264-151-6), Monohydro 
chloride of polymer of N,N’’’-1,6-hexanediylbis[N’-cyanoguanidine] and hexamethylenediamine, Polyhexamethylene biguanide (monomer: 
1,5-bis (trimethylen)-guanylguanidinium monohydrochloride) 0.4% (CAS 27083-27-8/32289-58-0, Polimer), non-ionic tensioactives between 
5% and 15%, cationic tensioactives <5%, dye, perfume, water.
•  Bactericidal (0.25% at 5 min), Fungicidal  (1% at 15 min), Virucidal (0.25% at 60 min), Mycobactericid and Tuberculocidal
(2% at 15 and 90 min).

15

15

15

0293

1126

1144

   G144   Detergenți Dezinfectanți Suprafețe Aviz MS Biocide

DEZINFECTANȚI
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Dezinfectant suprafețe, spălare și dezinfecție, 1L concentrat (400 litri de preparat)
•  Dezinfecția și spălare suprafețelor (pardoseli, mese, pereți), blocuri operatorii, instrumentar medical, săli de sport, vestiare, spații pentru 
producția și desfacerea produselor alimentare, ale instalațiilor care necesită dezinfecția prin ștergere sau pulverizare. 
•  Are dublu efect: dezinfectează și curăță simultan. Concentratul se diluează în apă. Aplicați 40 ml soluție de lucru prin pulverizare.
•  Ingrediente: Clorură de didecildimetilamoniu 2.5% (CAS 7173-51-5, CE 230-525-2), Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C8-18-alchildi-
methil, cloruri de 6.25% (CAS 63449-41-2, CE 264-151-6), clorură de monoclorhidrat de polimer de N, N”’-1,6-hexanediylbis [N’’-cyanoguani-
dine] și hexametilendiamină, Biguanida polihexametilen (monomer de: 1,5-bis(trimetilen)-monoclorhidratul guanylguanidinium) 0,3% (CAS 
27083-27-8/ 32289-58-0, Polimer), Alcool etilic, Alcool izopropilic, Apă.
•  Bactericid (0.25% la 5 min), Fungicid (0.25% la 5 min), Virucid (0.25% la 60 min - Human Herpes Virus1), Micobactericid și Tuberculocid (2% la 
15, respectiv 90 min).

Surface disinfectant and cleaner, 1L Concentrate (400 litres solution)
•  Disinfecting and washing surfaces (floors, tables, walls), operating rooms, medial tools, gyms, locker rooms, spaces for food products
production and selling, installations that require desinfecting by whipping or spraying.
•  Has double effect: disinfects and cleans at the same time. Concentrate must be diluted in water. Apply 40 ml of solution on m2 by spraying.
•  Ingredients: Didecyldimethylammonium chloride 2.5% (CAS 7173-51-5, CE 230-525-2), Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-al-
kyldimethyl, chlorides 6.25 % (CAS 63449-41-2, CE 264-151-6), Monohydro chloride of polymer of N,N’’’-1,6-hexanediy-bis[N’-cyanoguanidine] 
and hexamethylenediamine, Polyhexamethylene biguanide (monomer: 1,5-bis (trimethylen)-guanylguanidinium monohydrochloride) 0.3% 
(CAS 27083-27-8/32289-58-0, Polimer), Ethyl alcohol, Isopropyl alcohol, Water. 
•  Bactericidal (0.25% at 5 min), Fungicidal  (0.25% at 5 min), Virucidal (0.25% at 60 min - Human Herpes Virus1), Mycobactericid and Tubercu-
locidal (2% at 15 and 90 min).

Dezinfectant suprafețe, flacon cu spray, 1L preparat
•  Pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor (pardoseli, mese, pereți, tapițerii).
•  Are dublu efect: dezinfectează și curăță simultan. Se pulverizează direct pe suprafață și se lasă să se usuce. Nu necesită clătire.
•  Ingrediente: Clorură de didecildimetilamoniu 0.5% (CAS 7173-51-5, CE 230-525-2), Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C8-18-alchildi-
methil, cloruri de 2% (CAS 63449-41-2, CE 264-151-6), clorură de monoclorhidrat de polimer de N, N”’-1,6-hexanediylbis [N’’-cyanoguanidine] 
și hexametilendiamină, biguanida polihexametilen (monomer de: 1,5-bis(trimetilen)-monoclorhidratul guanylguanidinium) 0.2%, Alcool, Apă, 
Parfum.
•  Bactericid (5 min), Fungicid (5 min)

Surface disinfectant Spray, 1L solution ready to use
•  For cleaning and disinfecting surfaces (floors, tables, walls, upholstery).
•  Has double effect: disinfects and cleans at the same time. Apply the spray directly to the surface and let it dry. No rinsing needed.
•  Ingredients: Didecyldimethylammonium chloride 2.5% (CAS 7173-51-5, CE 230-525-2), Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-al-
kyldimethyl, chlorides 2% (CAS 63449-41-2, CE 264-151-6), Monohydro chloride of polymer of N,N’’’-1,6-hexanediy-bis[N’-cyanoguanidine] 
and hexamethylenediamine, Polyhexamethylene biguanide (monomer: 1,5-bis (trimethylen)-guanylguanidinium monohydrochloride) 0.2%, 
Alcohol, Water, Perfume.
•  Bactericidal (5 min), Fungicidal  (5 min).

Dezinfectant Instrumente, 1L concentrat (200 litri de preparat)
•  Dezinfecția instrumentarului prin imersie la temperatura ambiantă. Dezinfecția suprafețelor 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.
•  Ingrediente: Clorură de didecildimetilamoniu 5% (CAS 7173-51-5, CE 230-525-2), Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C8-18-alchildimethil, 
cloruri 5 % (CAS 63449-41-2, CE 264-151-6), Glutaral 5% (CAS 111-30-8, CE 203-856-5), Alcool etilic, Alcool izopropilic, Apă.
•  25 ml în 10L apă: Bactericid și Fungicid (0.25% la 15 min), 50 ml în 10L apă: Virucid (0.5% la 60 min), 100 ml în 10L apă: Micobactericid și 
Tuberculocid (1% la 15 min).

Instrument Disinfectant, 1L Concentrate (200 litres solution)
•  Disinfection of tools by immersion at an ambient temperature. Disinfection of surfaces in operating rooms, medical cabinets.
•  Has double effect: disinfects and cleans at the same time. The concentrate must be diluted in water. The tools cleaned of organic residue 
must be immersed in the working solution.
•  Ingredients: Didecyldimethylammonium chloride 5% (CAS 7173-51-5, CE 230-525-2), Quaternary ammonium compounds,
benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides 5 % (CAS 63449-41-2, CE 264-151-6), Glutaral 5% (CAS 111-30-8, CE 203-856-5), Ethyl alcohol,
Isopropyl alcohol, Water. 
•  Bactericidal (0.25% at 5 min), Fungicidal  (1% at 15 min), Virucidal (0.25% at 60 min), Mycobactericid and Tuberculocidal
(2% at 15 and 90 min).

15

15

15

0290

0291

0292

   G146   Dezinfectanți Instrumente Aviz MS Biocide 

   G145   Dezinfectanți Suprafețe Aviz MS Biocide 

DEZINFECTANȚI
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   G128   Indicatori & Accesorii Sterilizare

Pungi autosigilante sterilizare indicator Autoclav/EO
Self-sealing Pouches, Steam/EO sterilization indicator

40

40

20

20

10

10

10

0621
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

   G133   Sterilizare Pungi Autosigilante 

Teste Bowie & Dick pentru testare Autoclav
•  Se folosește în autoclavul cu aburi pentru programele Bowie and Dick la testarea penetrării aburului în sterilizator cu descărcarea dinamică de aer. Se introduce în autoclav, se 
pornește aparatul. Testul este de culoare albastră și este înfășurat în hârtie (pus în mijloc). Dacă 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 completă, rămâne albastru. Testul oferă o confirmare vizibilă a detectării prezenței aerului rezidual (se pune între 
hârtii pentru a se putea observa cât de bine pătrunde sterilizarea până la test), în urma monitorizării zilnice pentru 3.5 minute la 134°C-137°C. Nu trebuie să intre în contact cu lichidul.

Bowie & Dick Autoclave Test Pack for Autoclave testing
•  Use the steam autoclave for Bowie & Dick programs for the testing of the penetration of the steam in the sterilizer, with dynamic air discharge. Put the test into the autoclave and 
turn on the device. The test is blue, wrapped in sheets of paper (placed in the middle). If sterilization is done properly, the color changes form blue to dark green during the diffusion 
phase of sterilization cycle. If the sterilization is not sufficient, the test remains blue. The test detects the presence of residual air (placed between sheets to see how well the sterilization 
penetrates the test) after a daily monitoring for 3.5 minutes at 134º C - 137º C. Should not come into contact with the liquid.

Rolă pungi sterilizare, Autoclav/EO
Flat Reels, Steam/EO sterilization indicator

10

8

8

4

4

2

2

2

2

0244
50 x 200 mm

75 x 200 mm

100 x 200 mm

150 x 200 mm

200 x 200 mm

250 x 200 mm

350 x 200 mm

300 x 200 mm

400 x 200 mm

   G134   Sterilizare Pungi în Rolă

STERILIZARE
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   G128   Indicatori & Accesorii Sterilizare

Indicator sterilizare aburi, Autoclav
•  Sterilizarea este evidențiată prin schimbarea culorii dungilor din roz în maro. 
Sterilizarea se realizează la temperaturi între 121°C - 134°C

Adhesive Sterilization Test Tape for Steam, Autoclave
•  Sterilization is highlightened by shifting of the stripes from pink to brown. 
Sterilization is accomplished at temperatures between 121°C and 134°C

Indicator chimic pentru verificarea sterilizării în pupinel
•  Sterilizarea 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 3 mm. Benzile 
sunt versatile și aderă pe orice tip de împachetare.

Chemical sterilization testing adhesive tape for dry heat
•  Sterilization is highlighted by the shifting of the indicator’s colors from green to dark 
brown/black after exposure 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.

100

48

48

0561

0547

19 mm x 50 m
autoadeziv / autoadhesive

indicator I
18 mm x 50 m

indicator V
19 mm x 50 m

   G140   Sterilizare Pungi Rolă Nylon - Pupinel

Rolă pungi Nylon sterilizare Pupinel
Flat Reels for Poupinel, Dry Heat sterilization

1212 12

0874

76 mm x 30.5 m50 mm x 30.5 m 102 mm x 30.5 m

ATENȚIE! Nu introduceți în pungă instrumentele ude sau apă. Umiditatea instrumentelor duce la arderea și explozia ambalajului! Timpul și temperatura optimă pentru sterilizare căldură 
uscată este 160°C timp de 2 ore sau 170°C timp de o oră.
ATTENTION! Do not put wet instruments or water in the bag. Humidity of the instruments leads to the burning and explosion of the packaging. The proper time for Dry-Heat sterilization 
is 160°C for 2 hours or 170°C for 1 hour.

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 48
Toate dispozitivele medicale și materialele care urmează a fi sterilizate trebuie curățate și dezinfectate, înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat.
All medical devices and materials to be sterilized must be disinfected and cleaned before being subjected to a standardized sterilization process.

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 79 (2)
Durata Menținerii sterilității materialelor ambalate în pungi plastic sudate este de două luni de la sterilizare, cu condiția menținerii integrității ambalajului.
The products will remain sterile in the welded plastic bags for 2 months from sterilization, subject to maintaining the integrity of the package.

   G139   Sterilizare Pungi Autosigilante Nylon - Pupinel

Pungi Nylon sterilizare Pupinel

Self-sealing Nylon Pouches for Poupinel, Dry Heat sterilization

12

12

12

0853

76 x 254 mm

51 x 254 mm

102 x 254 mm

STERILIZARE
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   G138   Cutii & Casolete

   G032  Cutii Instrumentar din Inox

17 x 7 x 3 cm 20 x 10 x 4 cm

9 x 4 x 2 cm

26 x 15 x 5 cm

18 x 8 cm

20 x 10 cm

30 x 15 cm

34 x 15 cm

40 x 15 cm

5 x 2 x 1 cm

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 79 (1)
Durata Menținerii sterilității materialelor ambalate în utii metalice perforate este de 24 de ore de la sterilizare, cu condiția menținerii cutiilor închise.
The products will remain sterile in the perforated metallic boxes for 24 hours from sterilization, subject to the boxes being maintained closed.

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

Stainless Steel Instrument Boxes
•  Stainless steel. High degree of hardness. Being made of steel (contains at least 11% chromium), 
the box is corrosion and heat/freeze resistant.

Cutie Freze și Ace

Box for cutters and needles

555

5

1166

1160

Cutie pentru instrumentar cu capac, cu mâner, din inox
Stainless Steel Instrument Boxes, with handle

   G069   Ace Seringă

Ace Seringă
Disposable Needles

100 0233

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)

30G, 1/2’ (0,30 x 13 mm - galben pal/pale yellow)

Ace Seringi Recoltare

Ace Seringi Intradermice

Ace Seringi Intramusculare

SERINGI ȘI COMPRESE
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   G363   Seringi Piston Cauciuc Luer Slip

   G364   Seringi Piston Cauciuc Luer Lock

   G068   Seringi Insulină

2/2.5 ml, 23G  1’ (0.6x25mm-albastru/blue) - 100 buc

2/2.5 ml, 23G  1’ (0.6x25mm-albastru/blue) - 100 buc

5 ml, 22G  11/4’ (0.8x32mm-verde/green) - 100 buc

5 ml, 22G  11/4’ (0.8x32mm-verde/green) - 100 buc

10 ml, 21G 11/2’ (0.8x38mm-verde/green) - 100 buc

10 ml, 21G 11/2’ (0.8x38mm-verde/green) - 100 buc

20 ml, 18G 11/2’ (1.2x38mm-roz/pink) - 50 buc

50/60 ml, 18G 11/2’ (1.2x25mm-roz/pink) - 25 buc

50/60 ml, 18G 11/2’ (1.2x25mm-roz/pink) - 25 buc

Seringi Insulină, ac detașabil, piston cauciuc

Disposable Insulin syringe set with detachable needle, 
rubber piston

Seringi Insulină, ac nedetașabil, piston cauciuc

Disposable Insulin syringe set with embedded needle, 
rubber piston

Seringi cu Ac, Luer Slip, piston cauciuc

Disposable syringe set with needle, Luer Slip, rubber piston

Seringi cu Ac, Luer Lock, piston cauciuc

Disposable syringe set with needle, Luer Lock, rubber piston

2020

30

30

24

24

16

16

16

16

16

1488-010872-01-INC

0574

0236

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

100 buc/cutie  /  100 pcs/box

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

100 buc/cutie  /  100 pcs/box

SERINGI ȘI COMPRESE
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Lame bisturiu oțel-carbon
Surgical Blades (carbon steel)

Bisturiu de unică folosință cu mâner din plastic, steril

Disposable scalpel with plastic handle, sterile

Mâner bisturiu inox

Stainless steel handle for surgical blades

50

5012

20

20
20

0241

13020658

0907

1436
0908

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

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

200 ml

1% (polivinilpirolidonă iodată 10%)
200 ml

85 ml

100 buc / 100 pcs
sterile

nr. 10/ no. 10

nr. 11/ no. 11

nr. 15/ no. 15

Soluție Rivanol
•  Se recomandă a fi utilizată ca antiseptic topic

Rivanol Solution
•  To be used as topical antiseptic

Apă Oxigenată 3%
•  Dezinfectant netoxic pentru uz extern, sub forma unei soluții 
diluate, cu efect antiseptic
•  Pentru curățarea rănilor și controlul sângerării

Hydrogen Peroxide 3%
•  A diluted solution, with antiseptic effect
•  For cleaning various wounds and to help control bleeding

Soluție Alcool Iodat
•  Bactericid și fungicid, recomandat pentru dezinfecția
igienică a mâinilor și tegumentelor 

Iodine alcohol solution
•  Bactericide and fungicide effect, recommended for
hygenic disinfection of hands and teguments

Dezinfectant Clorigen (1 tabletă = 5 litri soluție)
•  Dezinfectant pentru spații private și zone de sănătate publică, folosit la dezinfecția suprafețelor și obiectelor contaminate: pardoseli,
laboratoare, bureți, lenjerie, vase, ustensile de laborator, grupuri sanitare, apă de fântână și de piscină.
•  O tabletă se diluează în 5L sau 3L de apă, în funcție de efectul dorit. 
•  Compoziție: Diclorizocianurat de sodiu dihidrat 77,14% (CAS 51580-86-0, CE 220-767-7), factori efervescență. Greutate tabletă: 3,4 g.
Un comprimat eliberează 1,5g clor activ.
•  1 tabletă la 5L de apă: Bactericid (5 min), Fungicid (5 min), Micobactericid și Tuberculocid (60 min).  1 tabletă la 3L de apă: Virucid (60 min), 
Sporicid

Disinfectant with Active Chlorine (1 tablet = 5 litres solution)
•  Disinfectant for private spaces and public health areas used for disinfecting contaminated surfaces and objects: aloors, laboratories,
sponges, linen, dishes, laboratory tools, bathrooms, fountain water and pool water.
•  Dilute 1 tablet in 3 or 5 litres of water, depending on the desired effect.
•  Ingredients: 77.14% Sodium dichloroisocyanurate dihydrate (CAS 51580-86-0, EC 220-767-7), effervescence factors. Tablet weight: 3.4 g. 
A tablet realeases 1.5 g  of active chlorine.
•  1 tablet in 5 litres of water: Bactericidal effect (5 min), Fungicidal effect (5 min), Mycobactericidal and Tuberculocidal effect (60 min). 
1 tablet in 3 litres de apă:  Virucidal effect (60 min), Sporicidal effect.

20 0097

   G145   Dezinfectanți Suprafețe Aviz MS Biocide 

SERINGI ȘI COMPRESE

   G065   Lame Bisturiu Unică Folosință

   G094   Soluții Dezinfectante
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100

12

60

40

20

16 12

0293

0968

0254

0869

50 g

100 g

200 g

100 ml

500 ml

5 x 4 cm
1000 buc

200 ml

Hexid - Dezinfectant și antiseptic cu alcool - mâini și tegumente
•  Pentru dezinfecția igienică a mâinilor înainte și după intervenții chirurgicale, înainte de injecții, vaccinări, înainte de perfuzii și transfuzii, 
pentru dezinfecția postoperatorie a plăgilor, a tegumentelor personalului din industria farmaceutică și cosmetică, a mâinilor elevilor și 
salariaților, a mâinilor persoanelor aflate în deplasare

Disinfectant for hands and teguments with alcohol
•  For hygienic disinfection of the hands before and after surgical interventions , before and after injections, vaccines, before perfusions 
and transfusions, for postoperative disinfection of wounds, pharmaceutical and cosmetics personnel’s skin, pupils’ and employees’ hands, 
hands of people on the move

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

Alcohol 70% for medical use
•  Disinfectant recommended for massage and sanitation
•  For external use

Tampoane de celuloză albită fără clor
•  Pentru ștergerea unghiilor, curățarea pielii cu diferite soluții, ca perniță de absorbție în 
cazul traumatismelor mici

Chlorine-free bleached cellulose pads
•  For wiping nails, cleaning skin with various solutions, as an absorbtion pad when small 
injuries occur 

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

Medical Cotton Pleat - 50% cotton, 50% cellulose

    G094   Spirt

   G093   Vată

   G080   Tampoane din Celuloză

   G147  Dezinfectanți Mâini & Piele Aviz Biocide

   G143   Dezinfectanți Instrumente

Pompă Dozaj pentru flacon 1L
Dosage Pump for 1L bottles

12 0235

SERINGI ȘI COMPRESE



   G015   Terapie Cald-Rece

SERINGI ȘI COMPRESE4040
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10

3672

1586

1114

200 ml

13 x 15 cm / 106 g 15 x 23 cm / 260 g

10 buc / 10 pcs

25 buc / 25 pcs

50 buc / 50 pcs

4 comprese pliate / 4 pcs per pouch
10 x 10 cm

48 straturi / 48 layers

5 x 5 cm

7.5 x 7.5 cm

10 x 10 cm

10 x 10 cm

1 compresă pliată / 1 pc per pouch
10 x 10 cm

12 straturi / 12 layers

Spray Rece
•  Oferă răcire imediată și îndepărtează rapid dure-
rea 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% Izobutan, 
45-55%  Dimetileter

Cold Spray
•  The gel provides immediate cooling and effec-
tively relieves pain caused by soft tissue injuries.
•  Succesfully used for immediate relief of pain 
caused by stretching, cricks and sprains
•  Composition: 15-25% Propane, 15-25%
Iso-Butane, 45-55% Dimethyl ether

Pachet Gheață instant
•  Pentru cazuri în care se cere aplicare de strat rece, cu acțiune analgezică locală. 
•  Poate fi folosit imediat (nu necesită congelare prealabilă).  Doar strângeți, spargeți punga cu apă din interior și agitați pentru activare.
•  Compoziție: Amestec de săruri nitrogene și apă

Instant Ice Cold pack
•  For cases when it is necessary to apply a cold layer, with analgesic effect.
•  Can be used immediately (does not require prior freezing). Squeeze to breake the interior of the water bag and shake to activate. 
•   Composition: Mix of nitrogenous salts and water

1200

600

450

360

300

200

100

1200

0510

1082

0259 Comprese sterile Tifon tăiate
Cotton Gauze Swabs, sterile, cut edges

Comprese sterile Tifon, pliate
Cotton Gauze Swabs, sterile, folded edges

Comprese Nesterile Tifon
Non-Sterile Cotton Gauze Swabs

   G076   Comprese Tifon

   G078   Comprese Tifon Sterile pliate
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5 x 5 cm
2 buc per plic  / 2 pcs per pouch

32 plicuri / 32 pouches
pliate în 8 / folded in 8

5 x 5 cm
pliate în 4 / folded in 4

100 buc/pcs

5 x 5 cm
pliate în 4 / folded in 4

100 buc/pcs

20 cm x 4.5 m 15 cm x 4.5 m

2.5 cm x 4.5 m 5 cm x 4.5 m 7.5 cm x 4.5 m 15 cm x 4.5 m10 cm x 4.5 m

10 cm x 4.5 m 7.5 cm x 4.5 m 5 cm x 4.5 m

Bandaj Medico-Chirurgical Ortopedic ALINTA
•  Țesătură cu elasticitate excepțională, utilizată în cazul luxațiilor, contuziilor, al tratamentului post operator al fracturilor sau ca bandaj de compresie.
•  Compoziție: 35% cauciuc, 27% poliamidă, 38% polyester. Bandajul nu creează disconfor, acesta pliindu-se pe contururile corpului.
•  Dimensiune restrâns - 1,5 ml; Coeficient elasticitate - 300%; 1mm

ALINTA Orthopedic Bandage
•  Fabric with exceptional elasticity, used in case of sprains, bruises, postoperative treatment of fractures or as compression bandage.
•  Composition: 35% rubber, 27% polyamide, 38% polyester. The bandage does not cause discomfort, enfolding on the contoura of the body.
•  Unstretched length: 1,5 m; Maximum stretch coefficient: 300%; 1 mm

Bandaje Coezive
•  Autoaderente. Utilizate pentru fixarea de 
bandaje, comprese sau atele. Utilizat în zona 
încheieturilor, nu alunecă

Cohesive Bandages
•  Self-adhering. Used for fixing bandages, 
compresses or splints. Used in wrist area, 
non-slippery

180 240

576 288 192 144144

360 480 720

32 300

300

0891-2x32STE 0891-100STE

0891-NST

Comprese Sterile nețesut
Nonwoven Sterile Gauzes

Comprese Sterile PPSB
PPSB Sterile Gauzes

Comprese nesterile PPSB
PPSB non-sterile gauzes

   G090   Bandaje Elastice

   G091   Bandaje Coezive
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   G173  Ochelari de Lucru & Protecție

   G058   Mănuși Examinare Latex

   G058   Mănuși Examinare cu Aloe Vera

   G059   Mănuși Sterile

4242
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2 buc / 2 pcs
6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5

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

XS, S, M, L, XL
100 buc / 100 pcs

XS, S, M, L
100 buc / 100 pcs

XS, S, M, L
100 buc / 100 pcs

XS, S, M, L, XL
100 buc / 100 pcs

500

10

10 10

500

10

0158

0154

0830 1280

0159

0155

Mănuși Sterile, ușor pudrate
Sterile Latex Gloves, lightly powdered

Mănuși Latex albe, ușor pudrate
White Latex Gloves, lightly powdered

Mănuși LATEX Aloe Vera, nepudrate
Aloe Vera LATEX Gloves, powder free

Mănuși NITRIL Aloe Vera, nepudrate
Aloe Vera NITRILE Gloves, powder free

Mănuși Sterile, nepudrate
Sterile Latex Gloves, powder free

Mănuși Latex albe, nepudrate
White Latex Gloves, powder free

240 0808Ochelari Policarbonat cu lentile transparente

Polycarbonate Goggles with transparent lenses
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   G172   Măști & Respiratoare Protecție Praf

   G058   Mănuși Examinare Vinil

   G058   Mănuși Examinare Nitril

4343

10 100157-TRS 0157-ABSMănuși Vinil Transparente, ușor pudrate
Transparent Vinyl Gloves, lightly powdered

Mănuși Vinil Albastre, ușor pudrate
Blue Vinyl Gloves, lightly powdered

S, M, L
100 buc / 100 pcs

S, M, L
100 buc / 100 pcs

10 10

10 10

0660 0727

0766 1229

Mănuși Nitril Albastre, ușor pudrate
Blue Nitrile Gloves, lightly powdered

Mănuși Nitril Albastre, nepudrate
Blue Nitrile Gloves, powder free

Mănuși Nitril Roz, nepudrate
Pink Nitrile Gloves, powder free

Mănuși Nitril Negre, nepudrate
Black Nitrile Gloves, powder free

XS, S, M, L, XL
100 buc / 100 pcs

XS, S, M, L, XL
100 buc / 100 pcs

XS, S, M, L, XL
100 buc / 100 pcs

XS, S, M, L, XL
100 buc / 100 pcs

20 0335Mască Protecție Tip Botniță, praf grosier

Protective mask, coarse dust

50 buc / 50 pcs
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   G169   Bonete Nețesut

4444
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   G171   Măști Unică Folosință

   G168   Dispenser Acoperitori Pantofi

10

100

40

20

4 20

0279

0261

0283

0282

1227 1049

Bonetă cu elastic

Non Woven Clip Cap with elastic

Mască hârtie, 1 strat, cu elastic

Paper Mask, 1 layer, with elastic

Mască nețesut, 3 pliuri, 3 straturi

Face Mask, 3 folds, 3 layers

Mască nețesut, 3 pliuri, 2 straturi, cu elastic

Face Mask, 3 folds, 2 layers, with elastic

Dispenser Aluminiu de acoperitori pantofi cu mecanism metalic

Aluminium Dispenser for shoe covers, with steel mechanism

Acoperitori pantofi LDPE pentru dispenser, 2.5G

LDPE Shoe Covers for Dispenser, 2.5G

alb, albastru  / white, blue
100 buc / 100 pcs

pentru protecția părului / for hair protection

100 buc / 100 pcs
18 x 20 cm

50 buc / 50 pcs
18 x 15 cm

50 buc / 50 pcs
18 x 15 cm

46 x 25 x 17.5 cm

3.5 kg

2.5G
100 buc / 100 pcs

albastru / blue

capacitate 60 buc
60 pcs capacity



   G167   Acoperitori Pantofi Unică Folosință

MĂNUȘI ȘI ECHIPAMENT PROTECȚIE

   G179   Halate & Combinezoane

4545

   G171   Măști Unică Folosință

10 20

20

0278
Acoperitori de pantofi PPSB

•  Asigură protecție împotriva murdăriei de pe talpa încălțămintei

PPSB Shoe Covers
•  Provides protection against dirt from shoe soles

Acoperitori de pantofi CPE

CPE Shoe Covers

100 buc / 100 pcs
36 x 15 cm

2G
100 buc / 100 pcs

3G
100 buc / 100 pcs

10

100

0285

0286

Halat Protecție PPSB cu elastic la mâneci și legături la spate

PPSB Protective Gown with elastic cuffs and back ties

Halat Protecție PPSB cu capse în față

PPSB Protective Gown with front snaps

XXL
alb, albastru / white, blue

75 x 120 cm
10 buc / 10 pcs

XXL
alb, albastru / white, blue

75 x 120 cm
10 buc / 10 pcs
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          Tabel Mărimi 1230
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) 2XL (54-56) 3XL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 39 41 43 45 47 49 51
2  Circumferință Bust / Bust Circumference 92 100 108 116 124 132 140
3  Circumferință Talie / Waist Circumference 92 100 108 116 124 132 140
4  Lungime Centru Spate / Back Length 68 70 72 74 76 78 80

5  Lungime mânecă / Sleeve Length 24 24.7 25.5 26.2 27 27.7 28.5

          Tabel Mărimi 0502

Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) 2XL (54-56) 3XL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 37.5 40.5 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5
2  Circumferință Bust / Bust Circumference 96 104 112 120 128 136 144
3  Circumferință Talie / Waist Circumference 88 96 104 112 120 128 136
4  Lungime Centru Spate / Back Length 70 71.5 73 75 76.5 78 79.5
5  Lungime mânecă / Sleeve Length 26 27 28 29 30 31 32

          Tabel Mărimi 1704
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) 2XL (54-56) 3XL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5 58.5 61.5
2  Circumferință Bust / Bust Circumference 100 108 116 124 132 140 148
3  Circumferință Talie / Waist Circumference 99 107 115 123 131 139 147
4  Lungime Centru Spate / Back Length 70 72 74 76 78 80 82
5  Lungime mânecă / Sleeve Length 27 28 29 30 31 32 33

10 10

10

0502 1704

1230Bluză Unisex
•  Bluză casual cu mânecă scurtă croită 
funcțional, cu 3 buzunare dintre care unul 
pe piept prevăzut cu o cusătură suport 
pentru instrumentul de scris. Are gulerul 
în formă V și o cusătură orizontală în zona 
bustului, care îi conferă bluzei o așezare 
frumoasă pe corp, atât pentru femei, cât și 
pentru bărbați. Este completată cu 2 crăpă-
turi laterale pentru libertate de mișcare. 

Halat Scurt Damă
•  Halat clasic de damă cu mânecă scurtă, 
prevăzut cu 3 buzunare, dintre care unul 
pe piept. Are guler cu rever și se închide 
cu 5 nasturi cusuți pe partea stângă. Are o 
croială lejeră și crăpături laterale.

Women’s Short Lab Coat
•  Women’s classical coat with short sleeves 
and 3 pockets including one on the chest. 
It has a lapel collar and is provided with 
5 buttons sewn on the left side. It has a 
loose cut and side slits for freedom of 
movement.

Halat Scurt Bărbați
•  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.

Men’s Short Lab Coat
•  Men’s classical coat 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 loose cut for freedom of movement.

Unisex Top
•  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 horizontal 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 slits providing freedom of movement.

   G161   Uniforme
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          Tabel Mărimi 1754
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) 2XL (54-56) 3XL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 45 47 49 51 53 55 57
2  Circumferință Bust / Bust Circumference 104 112 120 128 136 144 152
3  Circumferință Talie / Waist Circumference 100 108 116 124 132 140 148
4  Lungime Centru Spate / Back Length 73.5 75 76.5 78 79.5 81 82.5
5  Lungime mânecă / Sleeve Length 24 25 26 27 28 29 30

          Tabel Mărimi 0501

Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) 2XL (54-56) 3XL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 38 39 40.5 41.5 43 44 45.5
2  Circumferință Bust / Bust Circumference 95 100 105 110 115 120 125
3  Circumferință Talie / Waist Circumference 87 92 97 102 107 112 117
4  Lungime Centru Spate / Back Length 91.5 93 94.5 96 97.5 99 100.5
5  Lungime mânecă / Sleeve Length 56.5 57.5 58.5 59.5 60.5 61.5 62.5

10

10

10

10

1705

1754

1753

          Tabel Mărimi 1753

Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) 2XL (54-56) 3XL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 37 39 41 43 45 47 49
2  Circumferință Bust / Bust Circumference 100 108 116 124 132 140 148
3  Circumferință Talie / Waist Circumference 96 104 112 120 128 136 144
4  Lungime Centru Spate / Back Length 66 67.5 69 70.5 72 73.5 75
5  Lungime mânecă / Sleeve Length 19 20 21 22 23 24 25

Halat Lung Damă
•  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 2 buzunare. Se închide cu 5 
capse albe și are 2 crăpături laterale pentru 
lejeritate

Women’s Long Lab Coat
•  Women’s long coat with long sleeves and 
lapel collar. It is elegant and versatile and can 
be worn as a top or jacket. It features 2 pock-
ets. It has 5 snap buttons and 2 side slits for 
ease of movement.

Halat Damă, Capse
•  Un halat cu mânecă scurtă și o croială 
dreaptă. Prevăzut cu anchior în formă de “V” 
petrecut, 3 buzunare aplicate și crăpături 
laterale pentru libertate de mișcare, această 
bluză are un design modern și feminin. 
Închidere cu capse.

Women’s Lab Coat, Snap 
Closure

•  A lab coat with short sleeves and a straight 
design. Featuring a V-shaped, overlapped 
neckline, 3 applied pockets and side open-
ings for freedom of movement, this blouse 
has a modern and feminine design. It has 
snap closure.

Halat Lung Bărbați
•  Halat lung cu mânecă lungă și guler cu 
rever. Poate fi purtat ca top sau jachetă. 
Este prevăzut cu 3 buzunare, dintre care 
unul pe piept. Se închide cu 6 nasturi 
cusuți pe partea dreaptă.

Men’s Long Lab Coat
•  Long coat with long sleeves and lapel 
collar. Can be worn as a top or jacket. It fea-
tures 3 pockets including one on the chest. 
It has 6 buttons sewn on the right side.

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

Men’s Lab Coat, Zipper
•  A modern coat for men, with short 
sleeves, featuring a lapel collar and a 
zipper on the front side. 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.
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          Tabel Mărimi 1705
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) 2XL (54-56) 3XL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 43.5 46.3 49.5 52.5 55.5 58.5 61.5
2  Circumferință Bust / Bust Circumference 100 108 116 124 132 140 148
3  Circumferință Talie / Waist Circumference 99 107 115 123 131 139 147
4  Lungime Centru Spate / Back Length 70 72 74 76 78 80 82
5  Lungime mânecă / Sleeve Length 27 28 29 30 31 32 33
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Bluză Damă, Clasic
•  Bluză cu mânecă scurtă, ușor cambrată pe talie. 
Prevăzută cu guler în formă de “V”, două buzunare 
laterale aplicate, această bluză are un design clasic și 
crăpături laterale pentru libertate de mișcare, fiind
elegantă și confortabilă în același timp.

Women’s Blouse, Classic
•  Women’s classical gown with short sleeves and 2 
pockets. It has a V-shaped collar, a modern design 
and side openings for freedom of movement. It is 
elegant and confortable at the same time.

Bluză Damă, Trend
•  Bluză cu mânecă scurtă, ușor cambrată pe talie. 
Prevăzută cu guler în formă de “V”, 3 buzunare 
laterale aplicate, această bluză are un design
modern și crăpături laterale pentru libertate de 
mișcare.

Women’s Blouse, Trendy
•  Blouse with short sleeves and slightly slimmed 
waist. With a V-shaped collar and 3 applied side 
pockets, this blouse has a modern design and side 
openings for freedom of movement..

Bluză Damă, Modern
•  Bluză cu mânecă scurtă, ușor cambrată pe talie. 
Prevăzută cu anchior în formă de “V” petrecut, două 
buzunare aplicate și crăpături laterale pentru libertate 
de mișcare, această bluză are un design modern și 
feminin.

Women’s Blouse, Modern
•  Blouse with short sleeves and slightly slimmed 
waist. Featuring a V-shaped, overlapped neckline, 2 
applied pockets and side openings for freedom of 
movement, this blouse has a modern and feminine 
design.

          Tabel Mărimi 1751
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) 2XL (54-56) 3XL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 37 39 41 43 45 47 49
2  Circumferință Bust / Bust Circumference 92 100 108 116 124 132 140
3  Circumferință Talie / Waist Circumference 82 90 98 109 115 124 133
4  Lungime Centru Spate / Back Length 64 65.5 67 68.5 70 71.5 73
5  Lungime mânecă / Sleeve Length 19 20 21 22 23 24 25

          Tabel Mărimi 1750
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) 2XL (54-56) 3XL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 37 39 41 43 45 47 49
2  Circumferință Bust / Bust Circumference 94 102 110 118 126 134 142
3  Circumferință Talie / Waist Circumference 80 88 96 107 116 126 135
4  Lungime Centru Spate / Back Length 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74
5  Lungime mânecă / Sleeve Length 18 19 20 21 22 23 24

          Tabel Mărimi 1749
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) 2XL (54-56) 3XL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 39 41 43 45 47 49 51
2  Circumferință Bust / Bust Circumference 96 104 112 120 128 136 144
3  Circumferință Talie / Waist Circumference 84 92 100 108 116 124 132
4  Lungime Centru Spate / Back Length 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74
5  Lungime mânecă / Sleeve Length 18 19 20 21 22 23 24
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          Tabel Mărimi 1591
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) XXL (54-56) XXXL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 41.5    43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5
2  Circumferință Bust / Bust Circumference 90 98 106 114 122 123 137
3  Circumferință Talie / Waist Circumference 88 96 104 112 120 128 136
4  Lungime Centru Spate / Back Length 66 67 68    69 70 71 72
5  Lungime mânecă / Sleeve Length 22 23 24 25 26 27 28

          Tabel Mărimi 1535
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) XXL (54-56) XXXL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 36.5 39.5 42.5 45.5 48.5 51.5 54.5
2  Circumferință Bust / Bust Circumference 94 102 110 118 126 134 142
3  Circumferință Talie / Waist Circumference 86 94 102 110 118 126 134
4  Lungime Centru Spate / Back Length 70 72 74 76 78 80 82
5  Lungime mânecă / Sleeve Length 26 27 28 29 30 31 32
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1591Bluză Damă
•  Bluză cu mânecă scurtă, ușor cambrată pe talie. Prevăzută cu guler în 
formă de “V”, 3 buzunare aplicate, dintre care unul pe piept, această bluză 
are un design clasic și crăpături laterale pentru libertate de mișcare, fiind
elegantă și confortabilă în același timp.

Women’s Blouse
•  Women’s classic gown with short sleeves and 3 pockets including one on 
the chest. With its classical design, this blouse has side openings for free-
dom of movement, making it elegant and confortable at the same time.

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

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

1535
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          Tabel Mărimi 1590
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) XXL (54-56) XXXL (58-60)

3  Circumferință Talie / Waist Circumference 53 61 69 77 85 93 98
6  Circumferință Talie Întinsă / Stretched Waist Circumference 70 78 86 94 102 110 120
7  Circumferință Șold / Hip Circumference 84 92 100 108 116 124 132
8  Lungime  /  Length 52 53 54 55 56 57 58

Fustă Damă
•  Fustă cu o croială dreaptă, comodă, feminină și elegantă 
prevăzută cu elastic în talie pe laterale, fermoar cu închidere la 
spate și un nasture.

Women’s Skirt
•  Elegant and feminine skirt with a straight cut. Elastic cord on 
the sides for added comfort, featuring a back zipper and button 
closure.

10 1590

          Tabel Mărimi 1589
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) XXL (54-56) XXXL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 94 102 110 118 126 134  142
2  Circumferință Bust / Bust Circumference 68 76 84 95 100 108  135
4  Lungime Centru Spate / Back Length 91 92.5 94 95 96 97  98
7  Circumferință Șold / Hip Circumference 84 92 100 108 116 124  134

          Tabel Mărimi 1592
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) XXL (54-56) XXXL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 90 98 106 114 122 130  142
2  Circumferință Bust / Bust Circumference 82 90 98 106 114 122  132
4  Lungime Centru Spate / Back Length 93 94 95 96 97 98  100
7  Circumferință Șold / Hip Circumference 110 118 126 134 142 150  160
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Rochiță Damă
•  Rochiță cu mânecă scurtă, cambrată pe talie. Prevăzută cu anchior în formă de “V”, 3 buzunare aplicate,
dintre care unul pe piept. Are fermoar la spate și o crăpătură pentru libertate de mișcare. 
O alegere feminină și foarte confortabilă,  complimentând silueta în același timp.

Women’s Dress
•  Short sleeved dress with slimmed waist. It has 3 pockets including one on the chest.
On the back there is a long zipper and a slit for freedom of movement. It is a feminine and very comfortable 
choice, complimenting one’s silhouette.

Sarafan Damă
•  Sarafan cu o croială lejeră, feminin, comod și elegant, cu mânecă scurtă și guler cu rever.
Este prevăzut cu un cordon în talie și un fermoar lung pe față.  Are 3 buzunare aplicate, dintre care
unul pe piept.

Women’s Sarafan
•  Feminine sarafan with short sleeves, featuring a lapel collar, a waist cord and a long zipper on the 
front side for added comfort and style. It has 3 applied pockets, including one on the chest.
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          Tabel Mărimi 1593
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) XXL (54-56)

6  Circumferință Talie Întinsă / Stretched Waist Circumference 103 107 111 115 120 125

7  Circumferință Șold / Hip Circumference 95 99 113 117 122 127

8  Lungime  /  Length 75 75 75 75 75 75

9  Lungime interioară  /  Inner Length 102.5 103 103.5 104 104.5 105

          Tabel Mărimi 1231
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) XXL (54-56)

6  Circumferință Talie Întinsă / Stretched Waist Circumference 92 97 102 107 112 117

7  Circumferință Șold / Hip Circumference 92.5 98 103 107.5 113 118

8  Lungime  /  Length 99 102 105 107.5 109 110.5

9  Lungime interioară  /  Inner Length 77 78 79 80 81 82

Pantaloni Unisex
•  Pantalon lung cu elastic în talie, cu 2 buzunare aplicate, design simplu, croit drept, 
care se potrivește pentru orice model de bluză sau halat.

Unisex Trousers
•  Trousers with 2 pockets and an elastic waist for comfort and a perfect fit.
Simple design, straight cut that goes well with any type of top or gown.

Pantaloni unisex
•  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.

Unisex Trousers
•  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.
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      Tabel Mărimi 1655

 8    Lungime / Length 37

11  Lungime panglică / Ribbon legth 185

12  Lățime panglică /  Ribbon width 3

Șorț Scurt Cameristă
•  Mărime Unică, Alb
•  Cu legătură la spate (panglică)

Maid’s Short Apron
•  Universal Size, White
•  Tie straps at the back

Poncho Damă
•  Uniformă de damă fără mâneci, cu un decolteu 
rotund și cu legături în părțile laterale pentru 
ajustare. Are două buzunare laterale aplicate. 

Women’s Poncho
•  Sleeveless uniform with rounded neckline and 
side ties for body adjustments. There are 2 pock-
ets applied on the sides. 
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          Tabel Mărimi 1752
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) XXL (54-56) XXXL (58-60)

6  Circumferință Talie Întinsă / Stretched Waist Circumference 96 104 112 120 128 136 144

7  Circumferință Șold / Hip Circumference 98 106 114 122 130 138 146

8  Lungime  /  Length 101.5 103 104.5 105.5 107 108.5 109.5

9  Lungime interioară  /  Inner Length 78.5 79 79.5 80 80.5 81 81.5

Pantaloni Damă, Modern
•  Pantalon lung de damă, cu design modern. 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.

Women’s Trousers, Modern
•  Women’s trousers, with a modern design. 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.

10 1752

          Tabel Mărimi 1656
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) XXL (54-56) XXXL (58-60)

 3  Circumferință Talie / Waist Circumference 83 88 93 98 103 108 113
 4  Lungime Centru Spate / Back Length 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83.5
10  Circumferință Terminație Produs / 
Product Hem Circumference 92 97 102 107 112 117 122
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          Tabel Mărimi 1652
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) XXL (54-56) XXXL (58-60)

 2    Circumferință Bust / Bust Circumference 91 99 107 115 123 131 139

 3    Circumferință Talie / Waist Circumference 79 87 95 103 111 119 127

 4    Lungime Centru Spate / Back Length 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5

10  Circumferință terminație Produs  / 
Product Hem Circumference 101 109 117 125 133 141 149

Halat Scurt Cameristă
•  Halat damă cu mânecă scurtă, ușor cambrat pe talie, care accentuează 
silueta feminina. Model bicolor prevăzut cu 3 buzunare aplicate, dintre care 
unul pe piept. Are guler cu rever petrecut cu 5 nasturi transparenți cusuți pe 
partea stângă. La spate are aplicată o bandă pentru o mai bună libertate de 
mișcare. 

Maid’s Short Gown
•  Short gown with short sleeves and a slightly slimmed waist which accen-
tuates the feminine shape. The bicolor gown features a lapel collar and a 
V-shaped, overlapped neckline. There are 3 applied pockets including one 
on the chest and 5 transparent front buttons. A short band sewn on the back 
offers the user more freedom of movement.

Halat Lung Cameristă
•  Halat lung damă cu mânecă scurtă, cu o croială clasică ce accentuează silueta feminină.
Model bicolor prevăzut cu 3 buzunare aplicate, dintre care unul pe piept.
Are anchior în formă de “V” petrecut cu 6 nasturi transparenți cusuți pe partea stângă.
 

Maid’s Long Gown
•  Long gown with short sleeves, with a classical cut which accentuates the feminine shape.
The bicolor gown features a V-shaped, overlapped neckline, 3 applied pockets including one on the 
chest and 6 transparent front buttons.
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          Tabel Mărimi 0859
Mărime / Size S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) XXL (54-56) XXXL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 41 45 45 47 52 58

2  Circumferință Bust / Bust Circumference 98 102 106 112 120 128

3  Circumferință Talie / Waist Circumference 98 102 106 112 120 128

4  Lungime Centru Spate / Back Length 70 70 71 72 72.5 75

5  Lungime mânecă / Sleeve Length 17 17.5 17.5 18 19 20

          Tabel Mărimi 0860
Mărime / Size S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) XXL (54-56) XXXL (58-60)

1  Distanța între umeri / Shoulder width 44 47 48 52 54 58

2  Circumferință Bust / Bust Circumference 100 106 110 114 120 128

3  Circumferință Talie / Waist Circumference 100 106 110 114 120 128

4  Lungime Centru Spate / Back Length 69 71 74 75 75.5 76

5  Lungime mânecă / Sleeve Length 20 21 22 22 23 23

          Tabel Mărimi 1653
Mărime / Size XS (34-36) S (38-40) M (42-44) L (46-48) XL (50-52) XXL (54-56) XXXL (58-60)

2    Circumferință Bust / Bust Circumference 95 103 111 119 127 135 143
3    Circumferință Talie / Waist Circumference 90 98 106 114 122 130 138
4    Lungime Centru Spate / Back Length 98 106 114 122 130 138 146
7  Circumferință Șold / Hip Circumference 105 106 107 108 109 110 111

Tricou la baza gâtului
•  Tricou simplu de bumbac, la baza gâtului, cu design clasic 

Plain T-shirt
•  Plain cotton T-shirt with rounded neckline and classical design

Tricou cu guler și nasturi
•  Tricou simplu de bumbac, la baza gâtului, cu design clasic

Polo shirt with buttons
•  Plain cotton T-shirt with rounded neckline and classical design
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     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 lejeria de corp:
  1. Circumferința bustului (peste partea cea 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 (așezând centimetrul orizontal peste partea cea mai proeminentă a șoldurilor).
     Rezultatele măsurătorilor trebuie să fie mai mici decât dimensiunile afișate în tabel. 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 potrivită. 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 potrivită.

     The size table shows the dimensions of finished products in centimeters (not body measurements).
     To find out which size corresponds to you, you can perform the following measurements. Using one centimeter, measure directly over your undergarments:
  1. Bust circumference (over the most prominent part of the bust, passing the centimeter under the arm and slightly over the back);
  2. Waist circumference (placing the centimeter horizontally across the narrowest part of the waist);
  3. Hip circumference (placing the centimeter horizontally across the most prominent part of the hips).
     Measurement results must be smaller than the sizes shown in the table. Depending on the desired fit, you can add between 4 and 10 cm to your body
measurements, thus identifying your most suitable size.
     The table of measurements is indicative, to help you choose the right size. If your size falls between 2 measures, it is recommended that you choose the larger 
size. No further complaints can be made to the manufacturer if the wrong size has been chosen.

125 g/m2

Pânză 1 x 1

125 g/m2

Pânză 1 x 1

140 g/m2

Pânză 1 x 1

170 g/m2

Twill 2 x 1

T026

T019

T020

T022

T023

T021

T039

T040

T042

T043

T041

T058

T047

T009

T008

T010

T011

T015

T014

T016

T017

T064

T021

T013

T036

T037

T057

T044

T046

T045

T018

T024

T025

T038

T007

T027 T028 T029 T030 T031 T034T033

T065 T066 T067

T035 T048 T049 T051 T052 T053 T055 T056

T059 T060 T061 T062 T063

Art. 6011
Țesătură Textilă Imprimeu
Bumbac 100%
Lățime Țesătură 240 cm

Art. 6011
Țesătură Textilă Uni
Bumbac 100%
Lățime Țesătură 240 cm

Art. 6012
Țesătură Textilă Uni
Bumbac 35%, Poliester 65%
Lățime Țesătură 160 cm

Art. 6012
Țesătură Textilă Uni
Bumbac 35%, Poliester 65%
Lățime Țesătură 160 cm

Ciclu normal de spălare, maxim 40 °C

A nu se usca prin centrifugare

Poate fi curățat cu percloretilenă, hidrocarburi, 
solvenți R113 și R11

Uscare în mașina de uscat la temperaturi joase

Ciclu normal de spălare, maxim 60 °C

Călcați la temperaturi moderate, maxim 150 °C

Spălare doar cu detergent delicat pentru rufe colorate
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1 – Lățime umeri / Shoulder width
Având brațele pe lângă corp se măsoară distanța dintre cei doi umeri, plasând centimetrul orizontal pe spate, deasupra omoplaților

2 – Circumferință bust / Bust circumference
Se măsoară deasupra celei mai proeminente părţi a bustului 

3 – Circumferință talie / Waist circumference
Se măsoară circumferința în cea mai îngustă parte a taliei (între partea inferioară a coastelor şi buric) 

4 - Lungime spate / Back length
Se măsoară pe spate de la ceafă până la șold 

5 - Lungime mânecă / Sleeve length
Se măsoară de la umăr până la marginea mânecii

6 – Circumferință talie întinsă / Stretched waist circumference
Se măsoară circumferința taliei sub partea cea mai joasă a burții. Mărimile din tabel reprezintă circumferința produsului cu elasticul întins 

7 – Circumferință sold / Hip circumference
Se măsoară circumferința în cea mai lată parte a șoldurilor (cea mai proeminentă parte a muşchilor fesieri) 

8 - Lungime produs / Product length
Se măsoară din talie până la tălpi 

9 - Lungime interioară / Inner length
Se măsoară de la tur până la gleznă

10 – Circumferință terminație produs / Product hem circumference - Nu se măsoară -  se afișează în tabel dimensiunea produsului 

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!
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Bonetă colorată
•  Cu legături la spate, asortată la uniforme

Colored Cap
•  With back ties, assorted to the uniforms

Șapcă cu cozoroc
•  Bumbac 100%, reglabilă

Peaked Cap
•  100% Cotton, adjustable

Branțuri pentru saboți
•  Antibacteriene, 80% poliester, 20% vâscoză
•  Nu sunt autoclavabile

PPSB Shoe Covers
•  Antibacterial 80% polyester, 20% viscose
•  They are not autoclavable

Saboți Albi Autoclavabili din cauciuc 
polimeric, cu talpă antiderapantă și 
branțuri antibacteriene

White Autoclavable Clogs - rubber 
polymer,  anti-slip, with antibacterial 
insoles

Saboți Albi, Piele Ecologică

White Leather Clogs, Eco Leather

Saboți de Piele perforați, cu talpă antiderapantă
Leather Clogs, anti-slip sole, perforated

Saboți Albi Piele perforați cu baretă ajustabilă
  •  Talpă antiderapantă

White Leather Clogs, perforated, with adjustable belt
•  Anti-slip Sole

mărimi 35-46
sizes 35-46

mărimi 35-46
sizes 35-46

Alb

mărimi 35-46
sizes 35-46

mărimi 35-46
sizes 35-46 mărimi 35-46

sizes 35-46

Negru

   G162   Saboți din Piele

   G163   Saboți Autoclavabili



   G124   Cutii Carton Deșeuri

COLECTARE DEȘEURI 5757

10 litri / 10 litres

10 litri / 10 litres25 buc/set
25 pcs/set

3 litri / 3 litres 7 litri / 7 litres5 litri / 5 litres 12 litri / 12 litres

1 litru / 1 litre

20 litri / 20 litres

20 litri / 20 litres

40 litri / 40 litres

40 litri / 40 litres

120 litri / 120 litres

Cutii Deșeuri infecțioase
•  Pentru depozitarea deșeurilor infecțioase neînțepătoare (vată, ceară de
epilat folosită, fașe și măști de unică folosință) - inscripționate ‘‘pericol biologic’’

Cremation boxes for infectious waste
   •  For the storage of non-stinging infectious waste (wool, used wax, bandages, 
disposable masks) - labeled ‘‘biohazard’’ 

Saci Deșeuri infecțioase
•  Pentru depozitarea deșeurilor infecțioase neînțepătoare 
(vată, ceară de epilat folosită, fașe și măști de unică folosință)

Yellow Bag with Biological Hazard sign
•  For the storage of non-stinging infectious waste
(wool, used wax, bandages, disposable masks)

20

100

20

100

20

100

100

80 2945 20

154

Recipient plastic deșeuri înțepătoare tăioase, certificat ADR
Plastic container for sharp stinging waste

   G125   Saci Deșeuri Infecțioase

   G127   Recipienți Deșeuri Tăietoare Înțepătoare ADR



   G258   Semnalizare & Delimitare 

TRUSE PRIM AJUTOR5858

G000 Titlu Sus Pagina

4

40

10

1181

1157

0668

Stingător auto reîncărcabil cu pulbere AB - avizat RAR

Auto fire extinguisher with AB powder - RAR advised

Triunghi presemnalizare avarie, 45 cm

Advance warning emergency triangle, 45 cm

Vestă semnalizare reflectorizantă, galben/portocaliu

Signaling reflective vest, yellow/orange

6 1377Trusă de arsuri detașabilă, cu suport de perete
•  Gel pentru arsuri - 3 buc;   •  Foarfecă metalică vârfuri boante - 1 buc;   •  Comprese sterile pentru ochi - 2 
buc;   •  Comprese sterile tifon 10 x 10 cm x 25 buc - 2 buc;   •  Pensă plastic vârf ascuțit 13 cm, sterilă - 2 
buc;   •  Bandaj triunghiular PPSB - 1 buc;   •  Comprese sterile PPSB cu margini adezive 10 x 8 cm - 1 buc;   
•  Leucoplast nețesut 2,5 x 5 m - 1 buc;   •  Soluție sterilă pentru ochi NaCl 0.9%, 250 ml - 1 buc;   •  Spumă 
pentru arsuri - 1 buc;    •  Fașă tifon sterilă 10 x 12 cm - 2 buc;   •  Comprese TNT sterile 30 gsm, 40 x 60 cm - 1 
buc;  •  Mănuși sterile latex - 1 pereche;   •  Broșură cu instrucțiuni de folosire - 1 buc

   O trusă de prim ajutor bine aprovizionată, păstrată la îndemână, este o necesitate în orice spațiu; se 
poate face față mult mai bine unei situații speciale, dacă este vorba despre o arsură minoră. Dacă aveți în 
trusă instrumentele necesare puteți să tratați un caz de urgență la momentul potrivit.

Emergency first aid kit for burns, with wall support
•  Burn Gel - 1 pc;   •  Metallic sccissors with blunt tips - 1 pc;   • Sterile eye pad - 2 pcs;   •  Cotton gauze 
swabs 10 x 10 x 25 pcs - 2 pcs;   •   Plastic splinter forceps, sharp tip 13 cm, sterile - 2 pcs;   •   PPSB triangular 
bandage - 1 pc;   •   PPSB sterile pad with adhesive edges 10 x 8 cm - 1 pc;   •  Nonwoven adhesive tape 
2,5 cm x 5 m - 1 pc;   •   Sterile eye solution NaCl 0.9%, 250 ml - 1 pc;   •   Foam dressing for burns - 1 pc; 
•   Cotton gauze bandages 10 x 12 cm - 2 pcs;    •   TNT sterile gauzes 30 gsm, 40 x 60 cm - 1 pc;   •   Sterile 
latex gloves - 1 pair;   •   User manual - 1 pc

   A well-stocked first aid kit, kept within reach, is a necessity in any space. It can help you cope much 
better in a special situation, if the case is a minor burn. If you have the necessary tools in the kit, you can 
treat an emergency at the right time.

1 kg

Mărimi disponibile:

L (65 x 63cm)
XL (67 x 65 cm)

   G331   Îmbrăcăminte Reflectorizantă

   G261   Stingătoare Incendiu 

   G332   Prim Ajutor Arsuri 



TRUSE PRIM AJUTOR

   G259   Kituri Prim Ajutor Auto

5959

6

6

0602

0600Trusă Sanitară Auto
   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 I = 80 cm - 2 buc;
•  Pansament steril absorbant (2 dimensiuni) - 4 buc;
•  Fașă elastică 5 cm x 4 m - 1 buc;
•  Mănuși examinare - 2 perechi;
•  Ace siguranță - 6 buc;
•  Folie de supraviețuire izotermă - 1 buc;
•  Broșură prim ajutor - 1 buc

Car First Aid Kit
   Mandatory Minimum Content of the Kit:
•  Wire sccissors 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 pcs;
•  Gauze Bud 10 cm x 4 m - 2 pcs;
•  Triangular PPSB bandage I = 80 cm - 2 pcs
•  Sterile adhesive plasters (2 dimensions) - 4 pcs;
•  Elastic Bandage - 1 pc;
•  Examination Gloves - 2 pairs
•  Safety pins - 6 pcs; 
•  Survival Thermal First Aid blanket foil  - 1 pc;
•  First Aid Brochure - 1 pc

Kit înlocuire trusă sanitară prim ajutor Auto
   Conținutul Minim:  
•  Foarfece vârfuri boante - 1 buc; 
•  Pansament cu Rivanol 6 x 10 cm - 1 buc;
•  Pansament steril absorbant (prima dimensiune) - 2 buc;
•  Pansament steril absorbant (a doua dimensiune) - 2 buc;
•  Leucoplast 2,5 cm x 2,5 m - 1 buc;
•  Comprese sterile 10 x 8 cm x 25 buc - 5 set

Car First Aid Replacement Kit
   Minimum Content: 
•  Wire sccissors with rounded toes - 1 pc; 
•  Gauze with Rivanol 10 x 6 cm - 1 pc;
•  Sterile adhesive plasters (first dimension) - 2 pcs;
•  Sterile adhesive plasters (second dimension) - 2 pcs;     
•  Adhesive Plaster 2,5 cm x 2,5 m - 1 pc 
•  Cotton Gauze Swabs, sterile 10 x 8 cm x 25 pcs - 5 set  
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