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 Safeline hajtogatott mull-lap
Leírás: steril,behajtott szélekkel,  
gőzsterilizált vagy sugársterilizált
Méretek: 7,5 x 7,5 cm,10 x 10 cm
Kiszerelés: 1 csomag/100 lap

 Mull-lap
Leírás: steril, egyszer használatos
Kiszerelés: 1 csomag/100 db
Méretek: 10 cm x 10 cm,  
6 cm x 6 cm

 Mullpólya 
Leírás: steril, egyszer használatos, 100 lap, vágott
Kiszerelés: darab
Méretek: 10 cm x 5 m, 6 cm x 5 m

 Safeline rugalmas pólya 
Leírás: rugalmas pólya 2 db kapoccsal
Kiszerelés: darab
Méretek: 4 m x 6 cm, 4 m x 8 cm,  
4 cm x 10, 4 cm x 12 cm, 4 cm x 15 cm
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 Safeline fix vágható sebtapasz
Leírás: Nem szőtt, nem steril,  
egyszer használható,  
kiváló minőségű, vágható  
sebtapasz, többféle méretben.

Kiszerelés: darab

Méretek: 2,5 cm x 10 m, 5 cm x 10 m,  
10 cm x 10 m, 15 cm x10 m

 Safeline szigetkötszer 
Leírás: Nem szőtt, steril, egyszer 
használható, kiváló minőségű 
sebtapasz, többféle méretben

Kiszerelés: 1 doboz/50 darab,  
1 doboz/100 darab

Méretek:  
7 cm x 5 cm, 10 cm x 8 cm,  
10 cm x 15 cm, 10 cm x 20 cm, 
10 cm x 25 cm
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 Terhességi teszt kazettás

 Terhességi teszt vizeletsugaras

Leírás: Érzékenység: 25 mlU/ml,  
pontossága meghaladja a 99,9%-ot.  
Áfa: 5%

Leírás: Érzékenység: 10 mlU/ml,  
pontossága meghaladja a 99,9%-ot.  
Áfa: 5%
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 Injekciós tű
Leírás: steril, egyszerhasználatos
Gyártó: Chirana
Kiszerelés: 1 doboz/100 darab
Méretek és színek:
18G1, 18G1,5-rózsaszín                        
22GX1,5 ,22GX1,25, 22Gx1-fekete
20G1, 20G1,5, 20G1,25- sárga               
23GX1,5, 23GX1,25, 23GX1-kék
21G1, 21G1,5 ,21G1,25-zöld                  
25GX5/8,25GX1,5-naracs
26G 1,5 barna, 27G 3/4-szürke

 Vénakanül
Leírás: egyszer használatos,  
steril, nem pirogén.  
Gyártó: Chirana.
Kiszerelés: darab
Méretek és színek:
18G-rózsaszín, 22G-fekete,  
20G-sárga, 23G-kék, 21G-zöld, 25G-naracs

 Szárnyas tű 18G-24G
Leírás: steril, nem toxikus, nem pirogén, 
egyszer használatos
Kiszerelés: 100 darab/doboz
Méretek és színek: 
18G-rózsaszín, 22G-fekete, 20G-sárga
23G-kék, 21G-zöld, 25G-naracs
méretek: 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 27G

 Fecskendők

Leírás: egyszer használatos, steril, 2 részes, luer végű
Kiszerelés: 25 db-80 db-100 db/doboz
Méretek: 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml

2ml 10ml

20ml5ml
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 Infúziós szerelék

 Vérvételi lándzsa műanyag

Leírás: infúziós szerelék, steril, 
elzáró csappal, tűvel vagy tű nélkül
Kiszerelés: darab

Leírás: steril, egyszer használatos, kék 
műanyagban, rozsdamentes acélból.
Általános használatra és ujjbegyszúró 
készülékben(vérvételi pen) is használható.
Kiszerelés: 100 db/doboz

 Alkoholos lapka
Leírás: steril,egyesével csomagolt, összetétel:  
70% isopropyl alkohol. méret: 65 x 30 mm 
Kiszerelés: 1 doboz / 100 darab

 Katéter ballon felnőtt
Leírás: latex, szilikonozott, egyszer használatos
Kiszerelés: darab
Méretek: ch14, ch16, ch18, ch20, ch22, ch24
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 Vizeletgyűjtő zsák 2 l

 Vizeletgyűjtő zsák gyerekeknek 100 ml

Leírás: 2000 ml T csapos, 
visszafolyásgátlós, alsó leeresztővel
Kiszerelés: darab

Leírás: testre ragasztható, 
steril, zárt rendszerű, 100 ml.
Kiszerelés: darab

 Vizetgyűjtő pohár steril vagy nem steril
Leírás: Űrtartalom: 120 ml és 100 ml
Kiszerelés: darab
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 Nyelvlapoc 100 db
Leírás: magas minőségű,  
német gyártmány,  
nem steril, fából készült,  
egyszer használatos.
Kiszerelés: 1 doboz/100 darab

 Szájmaszk gumis
Leírás: szájmaszk, gumis, 3 rétegű
Kiszerelés: 1 doboz/50 darab

 Ecsetelő pálca fa
Leírás: 15 cm, 1 csomag/100 db
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 Higanymentes lázmérő  
   lerázó eszközzel

Leírás: Környezetbarát, higany helyett  
legnagyobb mértékben galliumot tartalmaz. 
Pontossága és megbízhatósága a korábbi  
higanyos lázmérőkkel azonos.  
Gyárilag kalibrált, pontosságát megtartja. 
Kiszerelés: darab

 Lázmérő digitális rigid Leírás: Digitális lázmérő.
Mérési tartomány: 32-42,9 Celsius  
Felbontás: 0,1 Celsius  
Pontosság: o ±0,1 eltérés  
35,5-42 Celsius között,  
o ±0,2 eltérés 18-28 Celsius között. 
Kijelző: LCD 
Elem: Micro Alkaline elem  
1,5V DC (SR41, UCC392, LR41) 
Energia felhasználás: 0,15 milliwatt  
mérési állapotban. 
Elem élettartam: kb. 200 óra 
Jelzési időtartam: 10 másodperces  
hangjelzés emelkedett  
testhőmérséklet esetén.

 Lázmérő digit flexibilis
Leírás: Digitális flexibrilis lázmérő.
Mérési tartomány: 32-42,9 Celsius 
Felbontás: 0,1 Celsius  
Pontosság:  o ±0,1 eltérés  
35,5-42 Celsius között,  
o ±0,2 eltérés 18-28 Celsius között. 
Kijelző: LCD 
Elem: Micro Alkaline elem  
1,5V DC (SR41, UCC392, LR41) 
Energia felhasználás: 0,15 milliwatt 
mérési állapotban.
Elem élettartam: kb: 200 óra 
Jelzési időtartam: 10 másodperces 
hangjelzés emelkedett  
testhőmérséklet esetén.
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 Gumiujj
Leírás: latex púdermentes. 
1 csomag/100 db

 Vizsgáló kesztyű Nitril  
   XS, S, M, L, XL

 Vizsgáló kesztyű Latex  
   S, M, L, XL Púderes

Leírás: egyszer használatos, kék, lila nitrilgumi alapú, 
latexmentes, prémium minőség, púdermentes
Kiszerelés: 1 doboz/100 darab

Leírás: latex gumikesztyű, nem steril, púdermentes,  
fehér, egyszerű a felvétele.  
Lágy anyag: kiváló kényelem és természetes illeszkedés. 
Kiszerelés:1doboz/100darab



Elérhetőségek: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 59. 
Telefonszám: +36 70 323 1847 – E-mail: info@fordoc.hu www.fordoc.hu

D  c
f
r

 Szülési szett (ing, nadrág, hajháló, lábzsák, szájmaszk)

 Látogató köpeny

Leírás: Kispapás szülési szett

Leírás: Zöld látogatói köpeny, több méretben
Kiszerelés: 1 csomag/10 darab

 Hajháló harmónikára hajtva
Leírás: Harmónikára hajtott hajháló
kiszerelés: 1 csomag/100 db
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 Vérnyomásmérő automata felkaros
Leírás: Felkaros, automata, digitális vérnyomásmérő, elemmel 
vagy adapterrel műkődő, nagy méretű mandzsettával.
1 év garanciával.

 WIWE mobil EKG
Leírás: Mobil EKG, Ekg mérés, STROKE rizikobecslés, 
hirtelen szívmegállás rizikobecslés, 
véroxigénszint mérés, lépésszámlálás, 
fekete vagy fehér színben.

 Mandzsetta

 Adapter

Felkaros vérnyomásmérőhöz  
2 méretben: 
Normál: 22 cm-32 cm és  
Extra: 32 cm-43 cm

Adapter Oromed vérnyomásmérőhöz
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 Bebish nedves törlőkendő 72x
Gyümölcs illatú, puha tapintású  
nedves törlőkendő, visszazárható  
műanyag fedéllel, nem tartalmaz alkoholt, 
krémesen hidratál

 Pine nedves törlőkendő 120x
Prémium minőségű tutti-frutti illatú  
puhatapintású vastag.  
lanolint és aloe-verat tartalmaz.  
Nem tartalmaz alkoholt.

 Olvizone krém
Leírás: Az Olvizone ózonizált 
olívaolajat tartalmazó balzsam,  
mely telítetlen zsírsavak mel-
lett, A-, E-, F és K vitaminokat is  
tartalmaz, ezáltal mélyen táp-
lálja, hidratálja a bőrt.
Kiszerelés: 1x200 ml

 Medoderm bőrfertőtlenítő spray
Leírás: Korszerű összetételű,  
széles antimikrobiális spektrumu  
(baktericid (MRSA-ra is), tuberkulocid,  
fungicid, virucid (HBV/HIV inaktíváló hatás is).

Felhasználható: Műtéti bőrfelület,  
valamint injekciók, punkciók, incisiók injekciózás  
előtti bőrfertőtlenítéséhez.

Kiszerelés: spray vagy utántöltő, 
darab/100 ml, 250 ml, 1000 ml

 Promed szappan 
   500 ml
Leírás: kézfertőtlenítő, 
betegfürdető. 

Baktericid, Fungicid, 
Szelektív virucid (HBV, 
HIV inaktiváló hatású is), 
Tuberkulocid.
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 Bradolin felületfertőtlenítő  
   500 ml
Leírás: A Bradolin alkoholos felület-
tisztító szer, mely kisebb felületek 
gyors fertőtlenítésére, tisztítására 
alkalmas az egészségügyben és az 
élelmiszeripaban egyaránt.

Antimikrobális spektrum: bakteri-
cid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, 
virucid.

HBV/HIV inaktiváló hatású is.
Aldehides, Szórófejjel.

 Bradowash fertőtlenítő  
   folyékony szappan  
   500 ml
Leírás: Bőrkímélő adalékkal. Színezék-
mentes. 

Hatóanyag: Amfoter tenzid

Fertőtlenítőszereket rendszeresen hasz-
náló orvosok és ápolók kezének tisz-
títására, illetve műtéti bemosakodás 
előtti kéztisztításhoz, valamint betegek 
mosdatására a betegellátó és szociális  
intézményekben.

 Bradosept  
   felületfertőtlenítő 1 l
Alkalmazási terület: Alkoholálló felü-
letek, felszerelési, berendezési tárgyak 
gyors, permetezéses fertőtlenítésére. 
Jól alkalmazható nehezen hozzáférhe-
tő felületek fertőtlenítésére. Felhasz-
nálásra kész oldat, hígítás nélkül kell 
alkalmazni. Aldehidmentes. 

Behatási idő:  Min. 5 perc

Antimikrobális spektrum: Baktericid 
(MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid 
(HBV/HIV inaktiváló hatású is)

Kiszerelés: spray vagy utántöltő

 Bradonett fertőtlenítő 
   folyékony  
   szappan 500 ml

Leírás: Baktericid (MRSA), 
fungicid, virucid. 

A Bradonett alkalmazási te-
rületei: Betegellátó intézmé-
nyekben, fogászati rendelők-
ben, szociális otthonokban, 
bölcsődékben, óvodákban, 
közintézményekben, a ven-
déglátóiparban. 
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 Bradogél kézfertőtlenítő  
   500 ml pumpás

Leírás: Víz nélkül használható fertőt-
lenítő gél.

Alkalmazási terület: A készítmény a 
humán- és állategyészségügy, vala-
mint az élelmiszeriparban és a ven-
déglátás területén alkalmazható, 
mint higiénés kézfertőtlenítőszer.

Antimikrobális spektrum Bakteri-
cid (MRSA), fungicid, virucid, tuber-
kulocid.

 Bradoman soft  
   kézfertőtlenítő oldat 
   500 ml

Leírás: A Bradoman soft egy higiénés 
kézfertőtlenítő, melynek használata 
javasolt: beteggondozásnál, vizsgálat-
nál, váladékkal történő munka esetén 
és minden olyan esetben, amikor a 
kéz mikrobiálisan szennyeződött, vagy 
szennyeződhet.

Antimikrobális spektrum: Baktericid, 
fungicid, virucid (Hepatitis-B, picorna 
vírusok). A készítményt töményen, 
hígitatlanul kell alkalmazni.

Behatási idő: min. 30 másodperc

 Bradoderm soft műtéti kézfertőtlenítő 1 l
Leírás: A Bradoderm soft hatásspektruma: Bakericid (MRSA), fungicid, virucid, 
tuberkulocid. Műtéti beavatkozás előtti kézfertőtlenítésre.

Alkalmazási koncentrációk, behatási idők: 
A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. 

Higiénés kézfertőtlenítés: Könyökkel működtethető adagolóból kb. 5 ml (tenyérnyi) 
fertőtlenítőszert juttatunk a tenyérbe, amelyet a kézen alaposan eldörzsölünk. 

Behatási idő: min. 30 másodperc. 

Sebészi bemosakodás: Könyökkel működtethető adagolóból kb. 5 ml (tenyérnyi) fer-
tőtlenítőszert juttatunk a tenyérbe, amelyet a kézen alaposan eldörzsölünk 1 percig, 
majd a műveletet még négy alkalommal megismételjük. A bemosakodáshoz szüksé-
ges kézfertőtlenítő szer mennyisége: 5x kb. 5 ml=kb. 25 ml. 

Bemosakodási idő: 5x1 perc. 

Bőrfertőtlenítés: Injekció, punkció, vérvétel: 0,5 perc. 
Műtéti bőrterület fertőtlenítése: 2 perc. 
Faggyúmirigyekben gazdag bőrterület fertőtlenítése: 10 perc.

 Bradogél kézfertőtlenítő  
   (kamilla, aloe illat) 50 ml
Leírás: Higiénés kézfertőtlenítésre.

Behatási idő: 30 mp. 

Víz nélkül alkalmazható. A készítményt töményen, 
hígítatlanul kell alkalmazni. Véd a baktériumok, gom-
bák és vírusok ellen. Kis méreténél fogva bárhová 
magaddal viheted.
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 Férfi kacsa

 Ágytál

Leírás: Ágyban fekvő férfiak  vizeletének 
felfogására alkalmas műanyag  
segédeszköz. 1000 ml
Kiszerelés: darab

Leírás: Ovális alakú fehér ágytál  
fogantyúval rá illeszkedő fedővel.  
Ágytál mosóban sterilizálható.
Kiszerelés: darab

 Szikepenge

 Szikenyél

Leírás: szikepenge többféle méretben
Kiszerelés: darab

Leírás: Szikenyél különböző méretű 
pengékhez, fém
Kiszerelés: darab
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 Orrváladék szívó

Leírás: vezeték nélküli orrváladék szívó készülék

Csomag tartalma:
1 db szilikonos orrszívó fej
2 db AA elem
15 db műanyag tartály
1 db tartalék szilikon gyűrű

 Inhalátor kompresszoros
Leírás: kompresszoros inhalátor,  
masszív tömör külső borítás,  
könnyű használhatóság,  
gyors gyógyszerporlasztás,  
kis méret, könnyen rögzíthető  
gyógyszertartály
Kiszerelés: darab
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 Matracvédő gumis kék
Leírás: matracvédő műanyag, 
gumírozott széllel
Méret: 210x90x20mm
Kiszerelés: 1 csomag/10 darab

 Cipővédő fólia
Leírás: Cipővédő Fólia
Kiszerelés: 1 csomag/100 db


