Pieluchomajtki

Najwyższej jakości pieluchomajtki dla dorosłych
Jeszcze delikatniejsze, jeszcze bardziej chłonne
Oddychające pieluchomajtki:
przeznaczone dla osób poruszających się i obłożnie chorych,
posiadają podwójny, anatomicznie ukształtowany
celulozowy wkład chłonny,
zawierają superabsorbent zwiększający chłonność
i hamujący powstawanie przykrego zapachu,
wyposażone w dodatkową warstwę
rozprowadzająco - chłonącą ADL,
zapewniają doskonałe dopasowanie i zabezpieczenie
przed wyciekami dzięki systemowi zapięć, ściągaczy
i falbanek,
z przylepcorzepami umożliwiającymi wielokrotne
zapinanie i odpinanie,
ze wskaźnikiem wilgotności, który informuje o stopniu
wypełnienia i potrzebie zmiany,
testowane dermatologicznie, niealergizujące,
nie zawierające lateksu,
z czytelnym oznakowaniem rozmiaru i poziomu chłonności,
produkowane z surowców o najwyższej jakości.

Nazwa produktu

Rozmiar/ Chłonność

Obwód/ Waga

Extra
Pharma Sensitive Small

5 x 20 szt.
55-80 cm /< 60 kg

Super

5 x 20 szt.

Plus

4 x 20 szt.

Extra
Pharma Sensitive Medium

4 x 20 szt.
75-110 cm / 55-75 kg

Super

5 x 20 szt.

Maxi

5 x 20 szt.

Plus

4 x 20 szt.

Extra
Pharma Sensitive Large

Pharma Sensitive X Large

LICZBA opakowań/ Karton

4 x 20 szt.
100-150 cm / > 75 kg

Super

4 x 20 szt.

Maxi

4 x 20 szt.

Extra

130-170 cm / > 85 kg

4 x 20 szt.

Chłonność pieluchomajtek rośnie od Plus do Maxi. Mają one zastosowanie od średniego poprzez ciężki, aż do maksymalnego poziomu
nietrzymania moczu i inkontynencji kałowej.

Majtki chłonne

Majtki chłonne Egosan Natural Comfort Extra używane jak normalna bielizna UNISEX, dla osób aktywnych ruchowo, jak i obłożnie chorych.
Anatomiczne wyprofilowanie zapewnia optymalne dopasowanie do ciała i wygodne oraz dyskretne noszenie. Łatwe zdejmowanie poprzez
rozerwanie zgrzewów bocznych. Przylepiec na tylnej stronie służy do identyfikacji rozmiaru i do zaklejenia zwiniętego produktu po jego zużyciu.
Nazwa produktu

ROZMIAR/CHŁONNOŚĆ

OBWÓD/WAGA

LICZBA OPAKOWAŃ/KARTON

55-80 cm / do 40 kg

6 x 14 szt.

70-100 cm / 40-70 kg

6 x 15 szt.

LARGE

100-150 cm / pow. 70 kg

6 x 15 szt.

X LARGE

110-165 cm / pow. 90 kg

6 x 14 szt.

SMALL
Egosan Natural
Comfort Extra

MEDIUM

Majtki chłonne dla kobiet

Florelle Lady Pants są idealne dla kobiet z lekkim stopniem nietrzymania moczu, jak również w okresie poporodowym. Nosi się je
jak zwykłą bieliznę. Dzięki temu dają poczucie pewności, wygody i dyskrecji. Anatomiczne wyprofilowanie zapewnia optymalne
dopasowanie do ciała i zabezpiecza przed wyciekami. Produkt zużyty może być zdjęty poprzez rozerwanie zgrzewów bocznych.
OBWÓD

LICZBA OPAKOWAŃ/KARTON

MEDIUM

75-120 cm

12 x 12 szt.

LARGE

100-140 cm

12 x 10 szt.

Nazwa produktu

ROZMIAR

Florelle Lady Pants

Pieluchy anatomiczne

Pieluchy anatomiczne Pharma stosowane przy nietrzymaniu moczu i kału. Przeznaczone zarówno dla osób poruszających się jak i obłożnie
chorych. Są wykonane z najwyższej jakości materiału oddychającego zapewniającego cyrkulację powietrza i pary wodnej. Elastyczne ściągacze
i falbanki boczne zwiększają ochronę przed wyciekami i dopasowują idealnie pieluchę do ciała.

Do prawidłowego użytkowania zaleca się

stosowanie wraz z majtkami siateczkowymi.
Nazwa produktu

CHŁONNOŚĆ

WYMIARY

LICZBA OPAKOWAŃ/KARTON

Pharma PLUS

32 x 60 cm

5 x 20 szt.

Pharma SUPER

35 x 70 cm

5 x 20 szt.

Pharma EXTRA DAY

35 x 70 cm

5 x 20 szt.

Pharma EXTRA NIGHT

35 x 70 cm

4 x 20 szt.

Wkłady anatomiczne dla kobiet Pharma Lady

Wkładki dla kobiet Pharma Lady pomagają rozwiązać problemy lekkiego nietrzymania moczu. Wyposażone są w system neutralizujący
nieprzyjemne zapachy. Posiadają wysokochłonny wkład z superabsorbentem zapewniający szybkie wchłanianie i wiązanie moczu. Szeroki
pasek klejący zapobiega przesuwaniu się wkładki.
Nazwa produktu

ROZMIAR/CHŁONNOŚĆ

WYMIARY

LICZBA OPAKOWAŃ/KARTON

NORMAL

14 x 26 cm

12 x 20 szt.

EXTRA

15 x 32 cm

12 x 10 szt.

SUPER

16 x 39 cm

12 x 10 szt.

SUPER LONG

20 x 41 cm

12 x 10 szt.

Pharma Lady

Wkłady anatomiczne dla kobiet Florelle Lady

Florelle Lady są przeznaczone dla kobiet, u których występuje lekkie nietrzymanie moczu. Wkładki Florelle Lady są wykonane przy użyciu
najlepszych surowców i zgodnie z najbardziej wymagającymi standardami jakościowymi. Wkładkę mocuje się na bieliznę przy pomocy
paska kleju.
WYMIARY

LICZBA OPAKOWAŃ/KARTON

MINI

10 x 22 cm

10 x 20 szt.

NORMAL

10 x 27 cm

6 x 12 szt.

EXTRA

12 x 34 cm

6 x 10 szt.

SUPER

18 x 43 cm

6 x 15 szt.

Nazwa produktu

ROZMIAR/CHŁONNOŚĆ

Florelle Lady

Wkłady anatomiczne dla mężczyzn Flufsan Man

Flufsan Man to jednorazowe wkłady stworzone specjalnie z myślą o mężczyznach. Gwarantują maksymalną ochronę w przypadku lekkiego
nietrzymania moczu. Wyposażone są w system neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Posiadają wysokochłonny wkład z superabsorbentem zapewniający szybkie wchłanianie i wiązanie moczu. Wkład mocuje się na bieliznę za pomocą paska kleju. Dla większej dyskrecji
i wygody pakowane pojedynczo.
WYMIARY

LICZBA OPAKOWAŃ/KARTON

L1

25 x 18,5 cm

8 x 12 szt.

L2

32 x 18,5 cm

8 x 10 szt.

ROZMIAR/CHŁONNOŚĆ

Nazwa produktu

Flufsan Man

Podkłady chłonne
Podkłady Flufsan są wyjątkowo miękkie i chłonne, skutecznie zabezpieczają przed zanieczyszczeniem

materace, pościel i wszystkie trudne do mycia, a narażone na zamoczenie powierzchnie.
Nazwa produktu
Flufsan

WYMIARY

LICZBA OPAKOWAŃ/KARTON

60 x 90 cm

6 x 15 szt.

Podkłady Protectiva z superabsorbentem i ekstraktem z zielonej herbaty o właściwościach bakteriobójczych
(nie dotyczy “CLASIC”).
Nazwa produktu

Protectiva

CHŁONNOŚĆ

WYMIARY

LICZBA OPAKOWAŃ/KARTON

CLASIC

60 x 90 cm

8 x 30 szt.

SOFT

45 x 60 cm

8 x 30 szt.

SOFT

60 x 60 cm

8 x 30 szt.

SOFT

60 x 90 cm

4 x 30 szt.

SOFT SUPER

60 x 90 cm

18 x 5 szt.

Podkłady Egosan są miękkie i wysoko chłonne dzięki dużej gramaturze. Podwijane pod materac boki w rozmiarze
80 x 180 dodatkowo podwyższają stabilne ułożenie podkładu na łóżku.
Nazwa produktu

WYMIARY

LICZBA OPAKOWAŃ/KARTON

60 x 90 cm

4 x 30 szt.

80 x 180 cm

8 x 15 szt. i 4 x 30 szt.

Egosan

PREMIO NATURA pieluszki dla dzieci

Gama pieluchomajtek Premio Natura cechuje się najwyższą jakością użytych materiałów całkowicie bezpiecznych dla skóry dziecka,
oraz bardzo wysoką chłonnością. Wykonane z materiału oddychającego zapewniającego cyrkulację powietrza i pary wodnej. Pieluszki
wszystkich rozmiarów są wyrobami medycznymi i mogą podlegać refundacji NFZ.
Nazwa produktu

WAGA

LICZBA OPAKOWAŃ/KARTON

Premio NEW BORN

2 - 6 kg

6 x 28 szt.

Premio MIDI

4 - 10 kg

6 x 24 szt.

Premio MAXI

8 - 16 kg

6 x 22 szt.

Premio MAXI PLUS

14 - 25 kg

6 x 20 szt.

Premio JUNIOR

18 - 30 kg

6 x 15 szt.

Myjki
Rękawico - myjka bez mydła

Rękawico - myjka z mydłem

Myjka prostokątna

Myjki dzięki swojej jednorazowości radykalnie zmniejszają możliwość rozprzestrzeniania się chorób skórnych, zapewniając jednocześnie
efektywną higienę w wygodny i bezpieczny dla pacjenta i opiekuna sposób.
Nazwa produktu

OPIS

LICZBA OPAKOWAŃ/KARTON

Rękawico – myjka Dispoglove Plus

Manopla, Niepodfoliowana, z mydłem, 100 g/m2

30 x 20 szt.

Rękawico – myjka Dispoglove Protect

Manopla, Podfoliowana, z mydłem, 100 g/m2

40 x 20 szt.

Rękawico – myjka Dispowash

Niepodfoliowana, z mydłem, 50 g/m2

40 x 50 szt.

Rękawico – myjka Disposin Plus

Niepodfoliowana, bez mydła, 100 g/m2

30 x 20 szt.

Rękawico – myjka Disposin

Niepodfoliowana, bez mydła, 50 g/m2

40 x 50 szt.

Myjka Dispobano (20 x 12 cm)

Jednowarstwowa myjka prostokątna z mydłem, 100 g/m2

100 x 24 szt.

Inne dostępne produkty

Pianka myjąco-pielęgnująca.
Produkt stworzony z myślą o oczyszczaniu
skóry głównie u pacjentów z problemem
nietrzymania moczu oraz kału.

Krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji i ochrony skóry
w miejscach podrażnionych, oraz w tzw. strefie okołopieluchowej

Worki do zbiórki moczu.

najbardziej narażonej na podrażnienia i odparzenia.

Rękawice diagnostyczne:
nitrylowe
lateksowe
vinylowe
Pozostałe:
Chusteczki nawilżane dla dorosłych.
Kieliszki do podawania leków.
Przyrządy do infuzji płynów.

O nas
GESPAR jest firmą z ponad 25-cio letnim doświadczeniem
w dystrybucji jednorazowych wyrobów chłonnych
stosowanych przy nietrzymaniu moczu.

GESPAR jest świadczeniodawcą Narodowego Funduszu Zdrowia
uprawnionym do realizacji zleceń podlegających refundacji.
Wszystkie przedstawione w katalogu artykuły chłonne:
są produkowane z najwyższej jakości materiałów

są wyrobami medycznymi ze znakiem CE podlegającymi

i surowców przez uznanych producentów,

refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie

przy ich produkcji stosuje się najnowsze technologie,
odpowiadają najnowszym trendom i wymaganiom
dla tego typu wyrobów, nie zawierają lateksu,

zleceń na zaopatrzenie.

Nasze główne marki

Gespar - G. Pyjor, A. Olszewski,
M. Sutkowski - Spółka Jawna
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa
tel. (22) 679 00 72
tel. (22) 679 01 43
tel. (22) 679 01 36
fax wew. 30
gespar@gespar.com.pl
www.gespar.com.pl

Przedstawiciel handlowy

