


A nemzetközi ajánlások és a legjobb gya-
kor lat alapján. 

PROTOKOLLOK

A fertőzésátvitel szempontjából kiemelt 
koc  ká    zatú beavatkozásokra kialakított 
pro to kol lok ról és standardizált szet tek ről.

FOLYAMATOS 
KÉPZÉS

A MediSet ® választékot úgy al kot tuk meg, 
hogy megfeleljen a pro tokoll nak, és se gít se 
az aszep szis követel mé nyeinek be tar tá sá t.

STANDARDIZÁLT 
SZETTEK

BIZTONSÁG ÉS HATÉKONYSÁG
A MediSet® egyszer használatos szettek hatékonyan segíthetnek megelőzni az Egészségügyi 
Ellátással Összefüggő Fertőzések (EÖF) kialakulását.

HARTMANN
Magyarország

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
hartmann.hu

Helps. Cares. Protects.







B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest | Felhévízi u. 5. 
Tel.: +36 (1) 346-9700 | Fax: +36 (1) 438-4900 

www.bbraun.hu   

EASYPUMP® II
KÖNNYEBBÉ TETT KEZELÉS

�� Hatékony 
fájdalomcsillapítás

�� Használata egyszerű 
és könnyen tanulható

�� Járó- és fekvőbeteg- 
ellátásban egyaránt 
használható

www.biztonsagosinfuziosterapia.hu



Gyártó: Protina Gyógyszergyár, Ismaning bei München, Németország.
Forgalmazó: Dr. Kocsis &  Hoffmann Pharma Kft.  1024 Budapest, Retek u. 32  Tel.: (1) 438-0257

Kapható gyógyszertárakban 
és gyógynövényboltokban!

Vízben és szájban oldódó formulával

Cukorbetegek is fogyaszthatják

Extra magas (400 mg) magnéziumtartalommal 

Kiválóan felszívódó magnézium-citrát 
hatóanyaggal

Forgalmazó: Dr. Kocsis &  Hoffmann Pharma Kft.  1024 Budapest, Retek u. 32  Tel.: (1) 438-0257

Diasporal
Magnesium

A HATÉKONY MAGNÉZIUMPÓTLÁS

diasporal.hu
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GARMASTAN
®

•  Természetazonos guajazulen 
hatóanyaggal

•  Gyulladáscsökkentő 
és ápoló hatású

•   Szilikon-, parabén- 
és illatanyagmentes

•   Klinikai vizsgálatok igazolják, 
hogy szoptatás előtt nem 
szükséges lemosni

Forgalmazó: Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft. 
1024 Budapest, Retek u. 32. Tel.: +36-1- 438-0257

Gyártó: Protina Gyógyszergyár, Ismaning bei München, Németország.

Kapható a patikákban, Brendon 
és  Kangaboo üzletekben.

...hogy a meghitt perceket többé ne rontsa fájdalom

EP sz
ámlára is!

Szoptatás előtt nem szükséges lemosni
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Szabadítsa fel  
erőforrásait, 

az üzemeltetési  

feladatokat bízza ránk!

www.future-fm.hu





Epaderm®

Kenőcs és krém

Cikkszám Kiszerelés

99400816 125g

99400817 500g

Cikkszám Kiszerelés

99400821 50g

99400820 500g

Az Epaderm® kenőcs 
 rendelési információi

Az Epaderm® krém  
rendelési információi

• Ekcéma, pikkelysömör és egyéb száraz bőrrel járó 
állapotok kezelésére – Filmréteget képezve  
csökkenti a vízvesztést

• Sokoldalúan használható

• Színezék, illatanyag, szteroid és nátrium-lauril-szulfát 
(SLS) mentes

• Minden korosztály számára alkalmas  

*A fürdő-adalékként történő alkalmazásra az Epaderm® kenőcs javasolt.

 


