
Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι

Κατάλογος Προϊόντων
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Πιεσόμετρα
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CHECKY
Πιεσόμετρο- ΑΥΤΟΜΑΤΟ

Ανιχνευτής Αρρυθμίας (IHB) 
Δείκτης κατάταξης της αρτηριακής πίεσης 
Μεγάλη φωτεινή οθόνη LCD 
60 μνήμες 
Μέσος όρος των 3 τελευταίων μετρήσεων 
Πλήρης αυτόματη μέτρηση

Το Πιεσόμετρο „Checky“ ελέγχει την καθημερινή πίεση του αίματος και χάρη στη μεγάλη φωτεινή οθόνη LCD όλες οι τιμές μπορεί να διαβαστούν 
εύκολα. 
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GUARDY

HANDY

Πιεσόμετρο- ΑΥΤΟΜΑΤΟ

Πιεσόμετρο- ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΡΠΟΥ

120 μνήμες με ημερομηνία και ώρα για 4 χρήστες 
Ανιχνευτής Αρρυθμίας (IHB) 
Ένδειξη της κατηγορίας κινδύνου του Π.Ο.Υ 
Μέσος όρος των 3 τελευταίων μετρήσεων 
Αυτόματη απενεργοποίηση

Ανιχνευτής Αρρυθμίας (IHB)
Δείκτης κατάταξης της αρτηριακής πίεσης
Μπλε φωτεινή οθόνη LCD
60 μνήμες
Μέσος όρος των 3 τελευταίων μετρήσεων
Πλήρης αυτόματη μέτρηση

Το Πιεσόμετρο „Guardy“ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 4 χρήστες και 
παρακολουθεί τον κίνδυνο της Υπέρτασης, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. 

Το «Handy» είναι μια συσκευή χειρός που είναι εύχρηστη και ιδανική 
για φορητή χρήση. Η ελκυστικά μεγάλη, φωτεινή οθόνη LCD επιτρέπει 
την εύκολη ανάγνωση.



Νεφελοποιητές
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BREATHY
Νεφελοποιητής – ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ

VA τεχνολογία: Πατενταρισμένη τεχνολογία ρυθμιζόμενης βαλβίδας
Μάσκες ενηλίκων και παιδιών 
Πλήρες σετ νεφέλωσης (επιστόμιο)

Η ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη βαλβίδα επιτρέπει τη χορήγηση φάρμακων, διαφόρων επίπεδων ιξώδους ανάλογα με 
τις ανάγκες του κάθε χρήστη χωρίς την αντικατάσταση εξαρτημάτων. Το δοχείο με Τεχνολογία Ρυθμιζόμενης βαλβίδας 
(VAT) επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόσουν τα διαφορετικά επίπεδα του ρυθμού νεφελοποίησης 0,15 (κλειστή) / 
0.5 (πλήρως ανοιχτή) ml / min σε σταθερό μέγεθος σωματιδίων. Το υψηλό ποσοστό νεφελοποίησης (πλήρες άνοιγμα) 
είναι για τα φάρμακα  αυξημένου ιξώδους και υψηλής αναπνευστικής  ικανότητας ασθενών , ενώ χαμηλός ρυθμός 
νεφελοποίησης με κλειστή βαλβίδα είναι πιο κατάλληλη για τα παιδιά / βρέφη με χαμηλότερη αναπνευστική ικανότητα.

  

  

 

Χαμηλά  
επίπεδα  
θορύβου

Σταθερό μέγεθος 
σωματιδίων 

τεχνολογία
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STEAMY
Νεφελοποιητής – ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

Αμπούλα 6cc. 
Mάσκες ενηλίκων και παιδιών 
Σετ Νεφέλωσης

 

To “Steamy” είναι μια συσκευή νεφελοποιητή απλή και εύκολη στη χρήση με ένα ισχυρό συμπιεστή. Έχει σχεδιαστεί 
για την χορήγηση φάρμακων για τη θεραπεία ασθενών με διαταραχές αναπνευστικού συστήματος, όπως το άσθμα, οι 
αλλεργίες και βρογχίτιδα. Ο νεφελοποιητής μετατρέπει τα φάρμακα υγρής μορφής  σε λεπτή ομίχλη(αεροζόλ) η οποία 
εισπνέεται από τον ασθενή διαμέσου του επιστομίου ή της μάσκας.

Ισχυρός 
συμπιεστής



Θερμόμετρα
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SPEEDY
Θερμόμετρο άνευ επαφής– ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Μέτρηση σε 1 δευτερόλεπτο (ASTM E1965-98:2009)
Μέτρηση θερμοκρασίας σώματος, αντικειμένου και χώρου 
Ειδοποίηση πυρετού
9 μνήμες
Φωτιζόμενη Οθόνη

Το θερμόμετρο έχει δοκιμαστεί κλινικά σε διάφορα μεγάλα 
πανεπιστημιακά νοσοκομεία με βάση το πρωτόκολλο του ASTM E1965-
98: 2009, για την μέτρηση της εμπύρετης και φυσιολογικής θερμοκρασίας 
του σώματος με κλινική επαναληψιμότητα και την ακρίβεια μέτρησης σε 
σύγκριση με τη ταυτόχρονη μέτρηση της θερμοκρασίας από το στόμα.

Αυτό το προϊόν είναι ένα αντι-αλλεργικό θερμόμετρο. Δεν περιλαμβάνει 
υδράργυρο και μεταλλικά εξαρτήματα. Μπορείτε να μετρήσετε τη 
θερμοκρασία σε διάφορα σημεία του σώματός σας.

SHINY
Ψηφιακό Θερμόμετρο– PEN TYPE

100% αδιάβροχο
Ειδοποίηση Πυρετού 
Μνήμη τελευταίας μέτρησης
Ηχητική ειδοποίηση εκκίνησης / τερματισμού μέτρησης
Αυτόματη απενεργοποίηση
4 χρώματα
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Καθημερινότητα

COSY
Σύστημα αεροστρώματος με– ΚΥΨΕΛΩΤΟ

Κυματιστή άντληση
Χαμηλό επίπεδο θορύβου και δονήσεων
Ρυθμιζόμενη πίεση
Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 κιλά

Aυτό το στρώμα αέρα είναι ιδανικό για την πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενών με κατακλίσεις χαμηλού κινδύνου. Αυξάνει την ποιότητα ζωής 
των ασθενών. Το στρώμα αποτελείται από μια ρυθμιζόμενη αντλία ανάλογα με το βάρος των ασθενών.



Βρεφική 
Φροντίδα
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SMILKY
Θήλαστρο –HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

9 ρυθμιζόμενες ταχύτητες
Μαξιλάρι σιλικόνης 
Xωρίς Δισφενόλη Α(BPA) 
Οθόνη LCD 
Λειτουργία μνήμης: Αποθήκευση των ρυθμίσεων της τελευταίας λειτουργίας στη φάση αναμονής
Φορητή και εργονομική σχεδίαση
Αθόρυβη Λειτουργία

 

Αυτή η ηλεκτρική αντλία μαστού ελέγχεται από μικροϋπολογιστή τσιπ με αναρρόφηση 2 φάσεων οι οποίες μιμούνται το 
φυσικό τρόπο άντλησης του βρέφους. Περισσότερο γάλα για το μωρό, περισσότερη άνεση για τη μαμά. Η ταχύτητα διέγερσης 
είναι σταθερή και η αναρρόφηση χωρίζεται σε 9 ρυθμιζόμενα επίπεδα. Η ταχύτητα άντλησης και αναρρόφησης  χωρίζονται σε 
9 ρυθμιζόμενα επίπεδα. Μπορεί να μιμηθεί το ρυθμό και τη ποσότητα του θηλασμού, καθώς και να αποθηκεύσει ή να εκτελέσει 
τις ρυθμίσεις ταχύτητας και άντλησης της προηγούμενης λειτουργίας.

BPA
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