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2 A termékek elérhetőségéről, készleteiről érdeklődjön üzleteinkben vagy ügyfélszolgálatunkon!
Rendeljen házhozszállítással kényelmesen! Néhány termék esetén helyettesítő termék ajánlásának jogát fenttartjuk! 

Ki ne szeretné hozzátartozóját, szeretteit, ismerőseit biztonságban tudni.  
A gyógyulás szempontjából az otthon melege a legfontosabb a család szerető 
közelsége mellett.

Az élet mindig tartogat számunkra olyan problémákat, gondokat, betegségeket, 
amelyeket a családon belül kell megoldani. Előfordulhat, hogy a családból valaki 
tartósan vagy átmenetileg gondozásra szorul, sok esetben kórházi ellátásra már 
nincs szükség, de otthon viszont ápolásra szorul hozzátartozónk. Egy sérülésből 
való felépülés, egy idős gondozás, egyes betegségekből való felépülés, tartós 
betegség esetén fontos, hogy biztonságban tudjuk szeretteinket, mind ápolás, 
ellátás, orvosi kezelés és az ehhez szükséges eszközök terén is.

A REXTRA 32 éves szakmai tapasztalatával kiválasztotta Önnek azokat 
az eszközöket amelyek az otthonápolás során szükségesek, biztonsággal 
használhatók, orvostechnikai és gyógyászati eszközök.
A gyógyulási folyamat, a felépülés elengedhetetlen magas minőségű, 
biztonságos, hitelesített eszközök nélkül.
Mi a REXTRÁ-nál maximálisan arra törekszünk, hogy olyan eszközöket adjunk a 
kezükbe, mellyel megkönnyíthetjük az otthoni ápolás nehézségeit. Igyekszünk 
úgy kiszolgálni vásárlóinkat, ahogy azt mi is elvárnánk, ha a “másik oldalon” lennénk. 
Vásárlónk egy rövid időre a mi életünk részeivé is válnak, személyes történeteik, 
betegségeik megosztása során. Mi ezeket figyelembevéve segítjük kiválasztani a 
megfelelő termékeket.

Könnyítse meg az otthoni ápolást!
Kinek ajánljuk otthonápolási eszközeinket?
•	Az idősebb - mozgásában korlátozottabb - korosztály részére;
•	Műtét után nehezebben mozgó személyeknek;
•	Baleset után huzamosabb ideig fekvő betegeknek;
•	Kórházból hazakerült, házi gondozásra, otthonápolásra szoruló embereknek;
•	Akiknek a mozgatása (felültetése, lefektetése) csak nehézkesen oldható meg;
•	Otthonápolási szolgálatoknak, aki segítenek a szakápolásban és ellátásban.
Mit tudunk Önnek ajánlani?
•	 terápiás, diagnosztikus eszközöket: vérnyomásmérőt. pulzoximétert, vércukor-

mérőt, váladékszívót, inhalátort, hőmérőket
•	betegmozgatáshoz: járókeretek, kerekes székek, rollátorok, járóbotok, mankók
•	betegelhelyezéshez: kórházi ágy, kiegészítő kényelmi eszközök, párnák
•	 testápolás eszközei: zuhanyzószékek, fürdőkád padok, WC magasítókmelegítő 

eszközök
•	 rehabilitációs eszközök: ortézisek, rögzítő eszközök, gimnasztikai és torna segéd-

eszközök
•	higiéniai eszközök: maszkok, gumikesztyű, fertőtlenítők, sebkezelés eszközei,  

inkontinencia betétek, ágytálak, vizelő kacsa

Országos szaküzlethálózatunkban szakképzett kollégák segítenek a 
választásban vagy weboldalunkon megtalálhatja az Önnek és a betegnek 
legmegfelelőbb eszközöket!



3Árainkról érdeklődjön a hátlapon lévő üzletekben, keresse a www.rextra.hu weboldalon vagy hívja ügyfélszolgálatunkat!  
A képek néhány esetben illusztrációk, színben, kinézetben eltérhetnek a vásárolt terméktől!

02.3.5701.00

02.3.3430.01

17.0.0009.00

02.3.5702.00

07.6.4320

02.3.5703.00

07.6.2942.00

02.3.5740.00

07.6.5384.00

•	Felkaros, automata vérnyomás- 
mérő hordtáskával

•	Hypertonia kockázatelemzés
•	Mandzsetta- és mozgás- 

érzékelés
•	Szabálytalan szívverés  

érzékelés (IHB)
•	Latex-mentes mandzsetta
•	LCD kijelző (55 x 63 mm)
•	Adapterhez csatlakoztatható

•	Felkaros, automata vérnyomás- 
mérő hordtáskával

•	Hypertonia kockázatelemzés
•	Helytelen mérés érzékelés
•	Szívritmuszavar kijelzés
•	Összes mérés átlagolása
•	7 napi mérés átlagolása
•	2 x 60 helyes memória 
•	Univerzális mandzsettával
•	LCD kijelző háttérvilágítással
•	Bluetooth® kommunikáció
•	2 x 1,5 V AA elemmel
•	Hálózati egység külön kapható
•	Beurer HealthManager  

alkalmazással

•	Felkaros, automata vérnyomás- 
mérő hordtáskával

•	Hypertonia kockázatelemzés
•	Mandzsetta- és mozgás- 

érzékelés
•	Szívritmuszavar (ARR) és pitvar- 

fibrilláció kijelzés (AFib)
•	 Idő előtti összehúzódás felis-

merés (PC)
•	Utolsó 3 mérés átlagolása
•	7 napi mérés átlagolása
•	120 helyes memória  

2 felhasználó számára
•	Latex-mentes mandzsetta
•	LCD kijelző (69 x 78 mm)
•	Adapterhez csatlakoztatható

•	Kisgyermekek és csecsemők 
vizsgálatára

•	Lecsúszáskor riasztás
•	Ha nincs jel, kikapcsol
•	Tápellátás: lítium-ion  

akkumulátor
•	SpO2 mérési tartomány: 

35-100%  
(felbontás 1%, pontosság 70-
100% között ±2%)

•	Pulzus mérési tartomány:  
25-250 bpm  
(felbontás 1 bpm, pontosság  
±2 bpm vagy ±2%)

•	Felkaros, automata  
professzionális vérnyomásmérő 
hordtáskával

•	Hypertonia kockázatelemzés
•	Mandzsetta- és mozgás- 

érzékelés
•	Szívritmuszavar (ARR) és pitvar- 

fibrilláció kijelzés (AFib)
•	 Idő előtti összehúzódás  

felismerés (PC)
•	90 helyes memória 
•	3 féle méretű mandzsettával 

(kis, közepes és nagy) 
•	 „XL” méretű LCD kijelző háttér- 

világítással (99 x 115 mm)
•	Adapterhez csatlakoztatható
•	Klinikailag validált

•	Pulzus ráta, pulzus hullám- 
forma, oszlopgrafikon meg-
jelenítés

•	0.96”-os színes, változtatható 
irányú OLED kijelző

•	Beállítható riasztási limit
•	Ha nincs jel, kikapcsol
•	SpO2 mérési tartomány: 

35-100%  
(felbontás 1%, pontosság 70-
100% között ±2%)

•	Pulzus mérési tartomány:  
30-250 bpm  
(felbontás 1 bpm, pontosság  
±2 bpm)

•	Tápellátás: 2 x 1.5V (AAA)
•	Akár 24 órás folyamatos felvétel
•	Számítógépre tölthető adatok

•	Felkaros, automata vérnyomás- 
mérő hordtáskával

•	Mandzsetta- és mozgás- 
érzékelés

•	Szívritmuszavar (ARR) és pitvar- 
fibrilláció kijelzés (AFib)

•	 Idő előtti összehúzódás felis-
merés (PC)

•	Utolsó 3 mérés átlagolása
•	7 napi mérés átlagolása
•	120 helyes memória  

2 felhasználó számára
•	Latex-mentes mandzsetta
•	LCD kijelző (69 x 64,4 mm)
•	Újratölthető lítium-ion  

akkumulátor, USB kábellel
•	Bluetooth® kommunikáció
•	Klinikailag validált
•	HEALTHSTYLE alkalmazással

•	Pulzus ráta, pulzus hullám- 
forma, PI érték és oszlop- 
grafikon megjelenítés

•	Színes, változtatható irányú 
OLED kijelző

•	SpO2 mérési tartomány: 
70-100% 

•	Pulzus mérési tartomány:  
30-250 bpm

•	Automatikus bekapcsolás
•	Tápellátás: 2 x 1.5V (AAA)

Rossmax X1  
vérnyomásmérő

Adapter Rossmax  
vérnyomásmérőkhöz

Beurer BM 57  
vérnyomásmérő

Rossmax X5  
vérnyomásmérő

CMS 50Q 
gyermek pulzoximéter

Rossmax X9  
vérnyomásmérő

CMS 50D Plus  
pulzoximéter

Rossmax Z5  
vérnyomásmérő

CMS 50 Pro
pulzoximéter

Árainkról  
érdeklődjön  

honlapunkon vagy 
üzleteinkben! 
www.rextra.hu

Terápiás eszközök

AZ ITT LáTHATó TERMéKEK gYógYáSZATI SEgéDESZKÖZÖK. A KOCKáZATOKRóL OLVASSA EL  
A HASZnáLATI ÚTMUTATóT, VAgY KéRDEZZE MEg KEZELőORVOSáT!



4 A termékek elérhetőségéről, készleteiről érdeklődjön üzleteinkben vagy ügyfélszolgálatunkon!
Rendeljen házhozszállítással kényelmesen! Néhány termék esetén helyettesítő termék ajánlásának jogát fenttartjuk! 

03.2.2921.0007.6.3712.00 03.2.5551.00

12.0.5968.00

03.2.5556.00

03.2.5553.00
01.2.5763.00

03.2.5554.00

•	Szükséges vérminta: 1-2 μL
•	Mérési eredmény: 5 mp alatt
•	500 helyes memőria
•	Megjelölhetőek az étkezés
•	előtti, és utáni mérések
•	7, 14, 30 és 90 napos átlag-

számítás
•	Mérés 0,6-33,3 mmol/l között
•	Adatátvitel USB csatlakozáson 

keresztül, ingyenesen letölthe-
tő programmal

•	Hordozható, könnyű, kompakt 
készülék a pulzus és az artériás 
hemoglobin oxigéntelítettségé-
nek valós idejű mérésére

•	Háttérvilágításos LCD kijelző, 
128 x 64 pixel

•	Számszerű és grafikonos 
megjelenítés

•	Felbontás: 1% oxigén telített-
ség, 1 bpm pulzus

•	Az utolsó 10 perc SpO2 
grafikonja és pulzusrátája 
visszanézhető

•	Tápellátása: tölthető elemről

•	Beépített hangos üzemmóddal 
rendelkezik: hangjelzések és 
hangüzenetek segítik a helyes 
használatot

•	Szükséges vérminta: 0,6 μL
•	500 helyes memőria
•	A mért adatok feltölthetők a 

Dcont.hu internetes vércukor-
naplóba

•	EKg: 4 különböző mérési mód. 
Megjeleníti a HR, QRS, QT, QTc, 
értékeket.

•	Pulzoximéter: Mérés ujjcsipesszel. 
Megjeleníti a pulzus görbét, az 
SpO2 szintet, a pulzus értékét, 
és a PI értékét.

•	Hőmérő: Rendkívül pontos 
infrás mérés a homlokon.

•	Alvási apnoé mérés: A csukló-
pánt segítségével a készülék  
egész éjszaka folyamatosan  
méri a szívritmust, és a véroxigén 
szintet. A mérés végén áttekin-
tést kaphatunk az éjszaka bekö-
vetkezett esetleges apnoékról.

•	Lépésszámláló: Méri a lépésszá-
mot, a megtett utat, a pillanat-
nyi sebességet, és az elégetett 
kalóriát is.

•	Az adatok lementhetőek mobil-
telefonra, vagy táblagépre, vagy 
PC-re. A mérések egyszerűen 
nyomtathatóak, vagy PDF for-
mátumban továbbküldhetőek.

•	Szükséges vérminta: 0,6 μL
•	Mérési eredmény: 4 mp alatt
•	Legutolsó mért érték mentése
•	7, 30 és 90 napos átlag- 

számítás
•	Színskála segíti a kiértékelést
•	Mérés 0,6-33,3 mmol/l között
•	Adatátvitel USB csatlakozáson 

keresztül, vagy mobiltelefonos 
applikációval

•	Szükséges vérminta: 0,6 μL
•	720 helyes memőria
•	étkezés és inzulinadás időpont-

jának rögzítése
•	7, 14, 30, 60 és 90 napos 

átlagszámítás
•	Hipoglikémia után ismételt 

mérésre történő figyelmeztetés
•	Csíkkidobó funkcióval
•	A mért adatok feltölthetők a 

Dcont.hu internetes vércukor-
naplóba

•	Professzionális 1 csatornás 
EKg holter orvosi, vagy otthoni 
felhasználásra. Viselhető EKg, 
amely mellkaspánttal, vagy ra-
gasztható egyszer használatos 
elektródákkal is használható. 

•	A mérés 5 mp-től egészen 24 
óráig beállítható. 

•	Teljes diagnosztikai kiértékelést 
ad. Megjeleníti az óraátlagokat, 
és az esetleges asystolés, PVC, 
PAC eseményeket. 16 kate-
góriában 104 féle abnormális 
ritmuseltérést képes megkü-
lönböztetni.

•	Az adatok egyszerűen tovább-
küldhetőek PDF formátumban.

•	Egyénileg testreszabható  
célértékek és emlékeztetők

•	étkezés és inzulinadás idő- 
pontjának rögzítése

•	Hipoglikémia után ismételt 
mérésre történő figyelmeztetés

•	Kiértékelést segítő fényjelzések
•	A mért adatok feltölthetők a 

Dcont.hu internetes vércukor-
naplóba

Accu-Chek Active  
vércukormérő

EDAn H100B  
pulzoximéter

Dcont® MOnDA 
vércukormérő

Multicontrol Pro több-
funkciós diagnosztikai 
készülék

Accu-Chek Instant  
vércukormérő

Dcont® ETALOn 
vércukormérő

WIER1 Mobil EKg 
aritmia figyelő holter 
funkcióval

Dcont® nOVUM 
vércukormérő

Árainkról  
érdeklődjön  

honlapunkon vagy 
üzleteinkben! 
www.rextra.hu

www.rexTra.hu

AZ ITT LáTHATó TERMéKEK gYógYáSZATI SEgéDESZKÖZÖK. A KOCKáZATOKRóL OLVASSA EL  
A HASZnáLATI ÚTMUTATóT, VAgY KéRDEZZE MEg KEZELőORVOSáT!



5Árainkról érdeklődjön a hátlapon lévő üzletekben, keresse a www.rextra.hu weboldalon vagy hívja ügyfélszolgálatunkat!  
A képek néhány esetben illusztrációk, színben, kinézetben eltérhetnek a vásárolt terméktől!

06.1.5602.00
07.5.0859.00

06.4.5696.00

•	gyógyszermentes fájda-
lomcsillapító készülék 
az izmokban, ízületek-
ben fellépő fájdalom 
enyhítésére

•	Hármas hatású, klini-
kailag bizonyított TEnS 
technológia: blokkolja a 
fájdalomüzenetet, kivált-
ja az endorfintermelést, 
javítja a vérkeringést

•	15 perces használat
•	9 program, 15 intenzi-

tásszint
•	6 alkalmazási terület: 

hát, váll, karok, lábak, 
lábfejek, ízületek

•	3 masszázsmód
•	Mosható, tartós tapadó-

párnákkal

•	Kisebb sebészeti beavat-
kozásokhoz, post-tra-
cheotomiás kezeléshez 
és otthoni használatra

•	26 x 18 x 22 cm, 2,5 kg
•	Tartály: 1 l, autoklávoz-

ható és túlfolyás elleni 
szeleppel ellátva

•	Max. vákuum: 0.75 bar /  
563 Hgmm

•	Szívóteljesítmény 26 l/
perc, erőssége fokozat-
mentesen szabályozható

•	Tápellátás: 230 V,  
50-60 Hz

•	A MESH technológiának 
köszönhetően a porlasz-
tás rendkívül csendes, és 
állandó szemcseméretet 
biztosít

•	állandó kis szemcsemé-
ret (5 μm)

•	Porlasztási sebesség:  
≥0,25 ml/ perc

•	Működési frekvencia: 
110 kHz ±5%

•	Tápellátás: 2 db AA 
elem, vagy adapter 
(5V DC)

•	A csomag tartalma: 
készülék, felnőtt maszk, 
gyerek maszk, USB 
kábel

Omron E3 Intense 
izom- és  
idegstimulátor

F18 motoros  
váladékszívó

CMS nE-M01 
MESH inhalátor

06.4.5659.00

02.4.0547.00

06.4.5631.00

06.4.5682.0006.4.5711.0006.4.5600.00

02.2.3772.00

02.4.5287.00 02.4.5288.00

•	Ultrahangos készülék
•	gyors és csendes  

működés. 
•	állítható légáramlás. 
•	Porlasztás: 0,4 ml/perc 
•	gyermek és felnőtt 

maszkkal

•	Hangjelzés figyelmeztet a 
legmagasabb testhőmér-
séklet elérésekor

•	Kompresszoros készülék
•	Beépített inhalátortartó
•	Működési nyomás: 

2,96 bar
•	Zajszint: 55 dB
•	 Inhalálási ráta: 0,4 ml/

perc (teljesen nyílt 
állásnál)

•	Szemcseméret: <5 
mikron

•	28 x 19 x 10 cm; 1,75 kg
•	gyermek és felnőtt 

maszkkal
•	Tápellátás:  

AC230V/50 Hz

•	Hangtalanul semlegesíti 
a szabadalmaztatott 
kerámia magján áthala-
dó levegőben található 
allergén és légszennyező 
anyagok 99,99%-át (pol-
len, állati szőrök, poratka 
allergén, penészgomba, 
baktériumok, vírusok, 
illékony szervesanyagok).

•	Falra akasztható kivitel.
•	Hangtalan működés.
•	Ajánlott 16 m2/40 m3-ig.

•	Kiválóan alkalmazhatók 
COPD kezelésére, COVID 
fertőzés utókezelésére, 
de hatékony segítséget 
tud nyújtani migrén, 
vagy egyéb krónikus fej-
fájás esetén, fáradékony-
ság, asztma, illetve egyes 
tüdő, és szívbetegségek 
fennállásakor.

•	áramlási tartomány: 
0,5-5L/perc

•	Előállított oxigén kon-
centráció: 90 – 96%

•	SpO2, és pulzusszám 
mérés

•	Felnőtt maszk: 06.4.5601.00

•	Egyszerű és praktikus 
szerkezet a tüdő műtét 
utáni tornáztatására.

•	A 3 színes golyó 
látványosan emelkedik 
a fújással, így a beteg 
vizuálisan is láthatja a 
tréningezés eredményét.

•	Homlok hőmérsékletét 
méri, de tárgyak hőmér-
sékletének mérésére is 
alkalmas

•	Láz esetén hangjelzéssel 
figyelmeztet

•	Mérési idő: 1 mp
•	Háttér világításos 

kijelzővel
•	9 memória hely
•	Automatikus kikapcsolás
•	Alacsony töltöttségű 

elem kijelzése
•	Öndiagnózis: ha a 

készülék rendellenesen 
működik

•	 °C / °F átkapcsolható

•	Láz esetén hangjelzés
•	Mérési idő: 60 mp

Beurer ultrahangos
inhalátor IH40

Digitális lázmérő

Rossmax nA100 
inhalátor

AirFree Fit  
légtisztító

Contec 21 oxigén 
koncentrátor

Fisio chamber 
légzéssegítő

Tüdőtornász

Rossmax HA500 
infrás hőmérő

Rossmax Tg100 
digitális lázmérő

www.rexTra.hu

AZ ITT LáTHATó TERMéKEK gYógYáSZATI SEgéDESZKÖZÖK. A KOCKáZATOKRóL OLVASSA EL  
A HASZnáLATI ÚTMUTATóT, VAgY KéRDEZZE MEg KEZELőORVOSáT!

AZ ITT LáTHATó TERMéKEK gYógYáSZATI SEgéDESZKÖZÖK. A KOCKáZATOKRóL OLVASSA EL  
A HASZnáLATI ÚTMUTATóT, VAgY KéRDEZZE MEg KEZELőORVOSáT!

07.3.1164.00

2L Oxigén  
palackban
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11.0.0924.00 11.0.2665.00 11.4.5925
•	Összecsukható
•	Terhelhetőség 100 kg
•	Mérete: 88 x 65 cm
•	Ülőfelülete: 50 x 45 cm

•	Összecsukható
•	Terhelhetőség 110 kg
•	Mérete: 91 x 65 cm
•	Ülőfelülete: 47 x 65 cm, súlya: 20 kg

•	Megakadályozza a kicsúszást a lábak 
között záródó biztonsági pánttal.

•	Tépőzárral könnyen, biztonságosan 
rögzíthető. Két méretben.

Kerekesszék, standard Kerekesszék, erősített vázzal Biztonsági öv kerekesszékhez

BeTegelhelyezés és kiegészíTők

BeTegmozgaTás eszközei

15.1.5611.00; 15.1.5612.00; 15.1.5613.00; 
15.1.5614.00; 15.1.5615.00 15.1.2082.00; 14.0.5332.00; 

14.0.4332.00
11.0.5672

14.0.4069.00 14.0.0229.0014.0.0230.00

•	Acél vázszerkezettel, lapraszerelve
•	Választható kivitelek 190 x 80 x 50 cm-es 

méretben:
	‐ Fix fejtámlával, fix lábakkal
	‐ Emelhető fejtámlával, fix lábakkal
	‐ Emelhető fejtámlával, görgős lábakkal

•	Választható kivitelek 200 x 80 x 50 cm-es 
méretben:
	‐ Emelhető fejtámlával, fix lábakkal
	‐ Emelhető fejtámlával, görgős lábakkal

•	További kiegészítők:
	‐ Gázrugós fejtámla 15.1.5616.00
	‐ Elektromos fejtámla 15.1.5617.00
	‐ Oldalrács 190 cm 15.1.5700.00
	‐ Oldalrács 200 cm 15.1.5701.00
	‐ Hevederes kapaszkodó 15.1.1251.00

•	Vízhatlan
•	Cipzáras kivitel
•	Méretek:
	‐ 190 x 80 x 10 cm
	‐ 200 x 80 x 10 cm
	‐ 200 x 90 x 10 cm

•	gumipántos, szegett
•	Vízhatlan
•	Méretek:
	‐ 90 x 200 cm
	‐ 140 x 200 cm
	‐ 160 x 200 cm
	‐ 180 x 200 cm

Kórházi ágy többféle kivitelben Matracvédő huzat több 
méretben

ágyvédő lepedő több 
méretben

Párnavédő huzat,  
70 x 90 cm, vízhatlan

Lepedő gumi,  
90 cm

nylon lepedő,  
gumírozott széllel

16.0.5941.00

•	Fül, könyök, kis sérülé-
sek, műtét utáni drének 
védelmére

•	Sarokfelfekvések  
megelőzésére

•	Mosható, fertőtleníthető
•	Töltőanyaga: apró sze-

mű, zártcellás polystrol 
gyöngy

Antidecubitus 
párna, kis kör 
alakú, 26 cm

AZ ITT LáTHATó TERMéKEK gYógYáSZATI SEgéDESZKÖZÖK. A KOCKáZATOKRóL OLVASSA EL  
A HASZnáLATI ÚTMUTATóT, VAgY KéRDEZZE MEg KEZELőORVOSáT!

11.0.5725.0011.0.0805.00 11.0.0739.00
•	Könnyű alumínium vázszerkezet 

két alsó végén gumidugóval, elül-
ső végein 13 cm-es kerekekkel

•	gumírozott fogantyúkkal
•	Magasság: 72-98 cm közt állítható
•	Praktikusan behajtható lábakkal

•	Külső és belső téri használatra
•	Könnyen összecsukható 
•	állítható magasságú  

fogantyúkkal, bottartóval

•	Alumínium vázszerkezetű járó-
keret, alsó végein gumidugóval

•	Párnázott fogantyúk
•	állítható magasság: 77-95 cm
•	Szélesség: 47 cm. Súlya: 2,4 kg.

Járókeret 2 kerékkel, 
összecsukható

Rollátor,  
könnyű szerkezetű

Járókeret,  
összecsukható

11.3.5921.00
•	Összecsukható
•	állítható magasság

Járókeret,  
összecsukható



7Árainkról érdeklődjön a hátlapon lévő üzletekben, keresse a www.rextra.hu weboldalon vagy hívja ügyfélszolgálatunkat!  
A képek néhány esetben illusztrációk, színben, kinézetben eltérhetnek a vásárolt terméktől!

11.0.5800.00 11.0.2647.0011.0.5830.00 11.0.5802.00

•	Kerekeken guruló praktikus, 
stabil ágyasztal

•	Segítségével az ágyban fekvők is 
komfortosan étkezhetnek

•	70 és 105 cm között állítható 
magassággal

•	Az asztal felület 60 x 39 cm
•	Súlya 8,5 kg
•	A tálca terhelhetősége: 10 kg

•	Alul festett, felül krómozott 
acélcsőből ill. laminált bútor-
lapból

•	Magassága állítható, dönthető 
(49 x 69 x 86-125 cm)

•	0-1. stádium kezelésére
•	Alacsony szintű felfekvésre és 

megelőzésre
•	6 percenkénti nyomás  

változtatás
•	Testsúly függvényében  

állítható nyomás
•	Könnyen satbilizálható
•	Anyaga: PVC
•	Maximális terhelés: 100 kg
•	Halk működés
•	A pumpa tartozék

•	2-4. stádium kezelésére
•	Közepes és magas szintű 

felfekvésre
•	12 percenkénti nyomás 

változtatás
•	Testsúly függvényében állítható 

nyomás
•	Könnyen satbilizálható
•	Anyaga: nylon
•	Maximális terhelés: 135 kg
•	Halk működés
•	A pumpa tartozék

Reggeliző  
asztal

Reggeliző asztal,  
festett

Rossmax AM30  
antidecubitus matrac

Rossmax AM40 
antidecubitus matrac

11.0.0549.00 11.0.5677.00
12.0.5783.00 11.0.5825.00

11.0.4986.00

•	Anyaga műanyag
•	Behajtható lábakkal
•	58 x 32 cm

•	állítható magasság
•	Lélegző nylon anyagból
•	Méret: 66,5 x 57,5 x 11 cm

•	nehezen táplálkozó betegek 
folyékony és rostos, pépes ital 
vagy étel adagolására

•	Tartalma: 1 adagolódobot, 1 
folyékony fej, 1 rostos fej

•	Mozgásukban korlátozott, ill. 
idősek számára az ágyban törté-
nő felülés támogatására

•	Az önálló pozíció változtatás 
elősegítésére kifejlesztve

•	3 méter, 4 fok

•	Összecsukható szobai WC a nehezen 
mozgó betegek számára

•	Festett, fekete fém váz
•	Műanyag kartámasz, háttámasz és ülőke
•	A vödör tartozék, fedővel együtt. A vödör 

lefedhető és eltávolítható hátra felé törté-
nő kihúzással.

Reggeliző  
asztalka

Párnaemelő  
háttámasz

Betegitató pohár, 2 dl ágykapaszkodó létra

Szoba WC standard

mosdaTás, TesTápolás eszközei

11.0.5799.00; 11.0.5823.0011.0.5678.00

•	WC magasító 10 cm-es  
magasítással

•	Bármilyen WC-re
•	Csavaros rögzítéssel
•	Fedéllel

•	Terhelhetősége 100 kg
•	Legnagyobb szélessége: 63 cm
•	Magassága: 87 cm
•	Az ülőlap 44 cm széles

WC magasító,  
fedéllel

Szoba WC,  
kerekesszékes

AZ ITT LáTHATó TERMéKEK gYógYáSZATI SEgéDESZKÖZÖK. A KOCKáZATOKRóL OLVASSA EL  
A HASZnáLATI ÚTMUTATóT, VAgY KéRDEZZE MEg KEZELőORVOSáT!

www.rexTra.hu

Árainkról  
érdeklődjön  

honlapunkon vagy 
üzleteinkben! 
www.rextra.hu



8 A termékek elérhetőségéről, készleteiről érdeklődjön üzleteinkben vagy ügyfélszolgálatunkon!
Rendeljen házhozszállítással kényelmesen! Néhány termék esetén helyettesítő termék ajánlásának jogát fenttartjuk! 

11.0.5718.00

11.0.5820.00; 11.0.5814.00; 
11.0.5813.02

11.0.5713.00

11.0.5721.00; 11.0.5807.00 12.0.0290.00 12.0.0165.00; 12.0.0956.00

11.0.5676.00

11.0.5801.00; 16.0.5797.00

11.0.5722.00; 11.0.5723.00

11.0.5651.00; 11.0.5655.00

11.0.5811.00 04.2.0075.00 

•	Beállítható magasság: 20-27 cm
•	Vízelvezető lyukakkal
•	Csúszásmentes
•	43 x 23 x 20-27 cm
•	Maximális terhelhetőség: 

158 kg

•	Felhajtható kapaszkodó  
(B-4312)
	‐ 67 x 10 cm

•	állványos felhajtható  
kapaszkodó (B-4313)
	‐ 70 x 10 cm, mag.: 75-85 cm

•	Derékszögű kapaszkodó 
(B-4304)
	‐ 60 x 60 cm

•	Bármilyen standard  
fürdőkádhoz

•	Az ülőke szintje a kád pere-
ménél kb. 15 cm-rel lejjebb 
helyezkedik el

•	Ülőfelület: fehér műanyag
•	Kerete a kád szélére fekszik, 

más rögzítést nem igényel

•	Felnőtt kézre vagy karra való 
kivitelben

•	Összecsukható kanna (2 L)
•	Kétféle végződés
•	Cső

•	Az elasztikus labdák anyaga 
kadmiummentes lágy PVC

•	Méretek:
	‐ 3-as 40ml
	‐ 5-ös 89ml
	‐ 7-es 143ml
	‐ 9-es 224ml
	‐ 11-es 347ml
	‐ 13-as 483ml

•	állítható alumínium lábak  
8 fokozatban

•	Műanyag ülőke
•	130 kg-ig terhelhető
•	Csúszásmentes gumi lábak

•	állítható lábakkal a fürdőkádra 
tökéletesen rögzíthető

•	Beépített fogantyúval és szap-
pantartóval

•	Puha, csúszásgátló gumival 
bevont lábak

•	Terhelhetőség: 150 kg

•	gyermek lábra közepes és nagy 
méretben

•	állítható magasságú
•	Rozsdamentes acél  

csavarokkal
•	Max teherbírás: 135 kg
•	Súly: 2 kg
•	Háttámlás kivitelben is

•	Falhoz rögzíthető •	Fekvőbeteg ellátásban, intenzív 
betegápolásban fürdetéshez 
szappannal átitatott mosó-
szivacs.

•	Higiénikus, egyszerű, csökkenti 
a fertőzésveszélyt.

•	Mérete: 20 x 10 cm.

Fürdetőszék, állítható  
magasságú

Kapaszkodó  
rendszer

Fürdetőszék, kádra 
helyezhető

gipszvédő fürdéshez 
kézre/karra

Hordozható irrigátor 
készlet

Körtefecskendők több 
méretben

Zuhanyzó  
ülőke

Fürdőkád pad,  
69 vagy 73 cm

gipszvédő fürdéshez 
lábra

DURO  
fürdetőszék

Lehajtható zuhanyzó 
ülőke

Szappanos mosdató 
szivacs (24 lap)

Árainkról  
érdeklődjön  

honlapunkon vagy 
üzleteinkben! 
www.rextra.hu

16.0.6034.00

Műfogsor tartó és öblítő 
doboz

AZ ITT LáTHATó TERMéKEK gYógYáSZATI SEgéDESZKÖZÖK. A KOCKáZATOKRóL OLVASSA EL  
A HASZnáLATI ÚTMUTATóT, VAgY KéRDEZZE MEg KEZELőORVOSáT!

www.rexTra.hu



9Árainkról érdeklődjön a hátlapon lévő üzletekben, keresse a www.rextra.hu weboldalon vagy hívja ügyfélszolgálatunkat!  
A képek néhány esetben illusztrációk, színben, kinézetben eltérhetnek a vásárolt terméktől!

11.0.5652.00 16.0.5918.00

16.0.6277.00
16.0.6348.00

16.0.3355.00

16.0.6276.0016.0.6275.00
16.0.6268.00

16.3.0002.00

•	Felfekvéses felület  
tehermentesítésére

•	Javasolt farkcsont fájdalom, keresztcsont 
felfekvés meg- 
előzésére és kezelésére,  
medencetáji fájdalmak, aranyér esetén és 
szülést követően

•	Rugalmas habbal töltve,  
mosható huzattal

•	átmérője 41 cm

•	Kíméli a gerincet, tehermentesíti a csigolyá-
kat és porcokat

•	Ajánlott ülőmunkát végzőknek, gépkocsi-
vezetőknek, diákoknak

•	Megakadályozza a nyomásgyulladások 
kialakulását

•	normalizálja a véráramlást, kiváló segít-
ség a rehabilitációs időszakban a sebek 
gyógyulásában

•	Használható a fej, nyak, váll, láb, boka és 
a hát alátámasztására, valamint ideális a 
gerinc megfelelő megtámasztására, akár 
alvó pozícióban is. 

•	Ülőhelyzetben deréktámasznak is kiváló. 
•	42 x 18 x 10 cm.

•	3 fokozatban állítható  
melegítés

•	Túlmelegedés elleni  
védelemmel

•	150 x 80 cm

•	Megelőzi és kezeli a rossz testtartásból 
adódó problémákat

•	Optimális ülést biztosít melynek során a 
gerincoszlopot csökkentett terhelésnek 
teszi ki

•	Memóriahabból készült anatómiai párna 
hanyatt- és oldalt fekvőknek.

•	 Íves kialakítása lehetővé teszi, hogy a fej 
oldalra fordulás esetén is a megfelelő 
helyre kerüljön

•	Huzata levehető és mosható
•	54 x 33 x 12/9 cm

•	A két különböző sűrűségű memóriahabból 
összeállított konstrukció maximális stabili-
tást és kényelmet biztosít

•	Segít csökkenteni a deréktáji és farokcson-
ti nyomást

•	46 x 41 x 7,5 cm

•	A memóriahab anyagba kevert bambusz 
szénpor antibakteriális, nedvesség- és 
szagelnyelő hatása kellemesebbé teszi az 
alvást, elnyeli az alvás során felszabaduló 
verejtéket.

•	52 cm x 32 cm x 11,5 cm/9 cm

•	100 W, 4 fokozat
•	33 x 40,6 cm
•	Automatikus kikapcsolás
•	Túlmelegedés elleni védelemmel
•	2 év garancia

Ülőgyűrű,  
szivacsos

Ortopédiai  
ülőpárna

Félhenger  
párna

Melegítő lepedő

ék alakú  
gyógypárna

Standard Plus  
párna

Anatómiai  
ülőpárna

Bamboo párna

Melegítő  
párna FH100

Árainkról  
érdeklődjön  

honlapunkon vagy 
üzleteinkben! 
www.rextra.hu

kényelmi eszközök

AZ ITT LáTHATó TERMéKEK gYógYáSZATI SEgéDESZKÖZÖK. A KOCKáZATOKRóL OLVASSA EL  
A HASZnáLATI ÚTMUTATóT, VAgY KéRDEZZE MEg KEZELőORVOSáT!

AZ ITT LáTHATó TERMéKEK gYógYáSZATI SEgéDESZKÖZÖK. A KOCKáZATOKRóL OLVASSA EL  
A HASZnáLATI ÚTMUTATóT, VAgY KéRDEZZE MEg KEZELőORVOSáT!



10 A termékek elérhetőségéről, készleteiről érdeklődjön üzleteinkben vagy ügyfélszolgálatunkon!
Rendeljen házhozszállítással kényelmesen! Néhány termék esetén helyettesítő termék ajánlásának jogát fenttartjuk! 

16.7.5913.00

12.0.0304.00; 12.0.0421.00 12.0.5760.00

16.0.5752.01

11.0.5712.00
16.4.0001.00

04.2.5840.02

12.0.1614.00; 12.0.0305.00 16.0.5850.00

16.0.1941.00; 16.0.2745.00 06.3.3469.00; 06.3.0695.00; 
06.3.1417.00

•	LCD kijelzős irányító panel
•	állítható sebesség 30 foko-

zatban
•	Hatféle masszírozó fej
•	2500 mAh akkumulátor
•	Hordtáskával

•	napi felosztással •	Heti felosztással

•	Reumás és ízületi fájdalmakra.
•	Megkönnyítheti a fáradt, fájó 

sérült izmokat
•	Minden fájó testrészre hasz-

nálható.

•	Praktikus kézhosszabbító, mely 
segítségével könnyebben eléri a 
távolabbi használati tárgyakat, 
akár az ágyból is.

•	nem kell nyújtózkodni a ma-
gasabb polcok eléréséhez, vagy 
lehajolni, ha valamit a földről 
szeretne felvenni.

•	A zoknihúzó segítségével leha-
jolás nélkül,  ülő helyzetben fel 
tudja húznia a rászoruló beteg a 
harisnyáját vagy a zokniját.

•	Tapadó felszínű tisztatéri 
szőnyeg a legfinomabb szeny-
nyeződések eltávolítására

•	Méret: 60x115 cm

•	Heti felosztással •	Heti felosztással

•	Meleg terápia esetén alkalmaz-
ható átfázás, átfagyás, meghűlés 
esetén, homlok- és arcüreg 
gyulladás, menstruációs görcsök 
tüneteinek csökkentésére.

•	Hideg terápia esetén pl.: sportsé-
rülésekre, zúzódásokra, ficamnál, 
rándulásra, gyulladásra, duzza-
natra, gyenge égési sérülésre, 
rovar csípésre.

•	13 x 16 vagy 16 x 26 cm-es 
méretben

•	Megnyugtatja a szervezetet, 
javítja a vérkeringést, enyhítheti 
a megfázásos panaszokat.

•	Többféle kivitelben:
	‐ IL11: 100 W
	‐ IL21: 150 W
	‐ IL35: 150 W, időzítővel

Masszírozó  
pisztoly

gyógyszeradagoló,  
napi

gyógyszeradagoló,  
színes, téglatest

Extra erős  
hőtasak

Kézhosszabbító,  
80 cm

ZoknifelhúzóAntibakteriális  
szennyfogó szőnyeg

Árainkról  
érdeklődjön  

honlapunkon vagy 
üzleteinkben! 
www.rextra.hu

gyógyszeradagoló,  
heti

gyógyszeradagoló,  
színes, henger

Hideg-meleg  
gélpárna

Infralámpa,  
többféle

16.0.6303.00

•	Összecsukott állapotban oldalt 
fekve térdtámaszként hasz-
nálva biztosítja a medence és 
combcsont ideális helyzetét. 
Kinyitott állapotban alsó láb-
szár támaszként a láb izmait 
tehermentesíti.

•	Mérete összecsukott állapot-
ban: 25 x 20 x 17 cm

Térd- és lábtámasztó 
párna

www.rexTra.hu

10.0.0423.00 05.1.0809.00

Farkasfecskendő 
100 ml, e.h.

Farkasfecskendő 
200 ml, üveg

Csipeszek, ollók
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06.7.5443.00

16.0.5859

11.1.5891.00

06.7.5442

11.1.5883.00

11.1.5894.00

06.7.5446.00; 06.7.5447.00; 
06.7.5448.00

11.1.5887.00

11.1.5895.00

11.1.5911

11.1.5890.00

11.1.5896.00

•	A térd, boka, láb vagy a kar izom- 
erő fejlesztésére használható

•	A digitális kijelző mutatja a 
termék használatának idő-
tartamát, számolja a lépések 
számát, a felhasznált kalóriát,  
a percenkénti átlagos köridőt.

•	A pedálokon rögzítő pánttal, 
amely 2 méretre állítható.

•	A kineziológiai szalag egy 
csúcsminőségű, pamut- 
anyagból készült, légáteresztő, 
bőrbarát orvosi akril ragasztó-
réteggel ellátott tapasz

•	gyors segítséget nyújthat a 
fájdalomcsillapításban

•	5 cm x 5 m

•	Osteoarthritisz, a szalagdege-
neráció és más térdprobléma 
esetében alkalmazható (ízületi 
gyulladások, ízületnedvesedés, 
térdkalács-, meniszkuszproblé- 
mák, dagadás és szalaginsta-
bilitás). Kompressziós hatása 
révén csökkenti az ödémát.

•	Javítja a testtartást, az egyen-
súlyt és a koordinációt, erősíti a 
törzs izmait (has- és hátizmok), 
megelőzi a hátpanaszokat

•	Ajándék pumpával
•	Teherbírása: 150 kg
•	Méretek: 55 cm, 65 cm,  

75 cm, 85 cm

•	Ez a lélegző neoprénből gyár-
tott termék kiválóan támogatja 
a megdagadt és gyenge bokát, 
és megvédi a sérülésektől

•	Könnyen le- és felvehető
•	Az Achilles-inakat és a boka 

környékét ergonomikus 
kialakításával körülölelve kiváló 
támogatást nyújt

•	Mindkét lábra használható

•	Anyaga: neoprén 
•	Meszesedés esetén a melegen 

tartás és a kompresszió érde-
kében használják.

•	Műtét után segít megvédeni és 
rehabilitálni a térdet

•	Oszteoarthrózis, ízületnedve-
sedés és kisebb térdfájdalmak 
esetén is használatos

•	Az alkar, a kézfej és az ujjak 
erősítésére szolgál. 

•	A stressz oldására is használják. 
Kombinált meleg vagy hideg 
kéz terápiához használható.

•	3 féle erősségben kapható: 
Piros - puha, zöld - közepes, 
kék - erős

•	Anyaga neoprén 
•	A megdagadt bokáknak kiváló 

támogatást nyújt és megvédi a 
gyenge bokát a sérülésektől.

•	Megakadályozza a boka medi-
ális és laterális mozgását.

•	A gyulladásos, reumás és mű-
tét utáni fájdalmakat is enyhíti.

•	Mindkét lábra használható

•	állítható tépőzárral teljesen 
illeszkedik a comra.

•	Légáteresztő, melegen és lazán 
tartja az izmokat ezálltal  
csökkentve a fájdalom érzetet

•	Használható: görcs, zúzódás, 
izomfájdalom-, gyulladás 
esetén

•	Az ujjak, csukló, és a kéz összes 
izmát átmozgathatjuk vele 

•	Erősítésre, rehabilitációra 
kiválóan alkalmas

•	A kézerősítővel végzett gyakor-
latok egyszerűek, hatékonyak, 
és gyorsítják a gyógyulást 

•	A térdkalács-inat a térd anató-
miai felépítéséhez illeszkedő 
párnával támogatja

•	A kompresszió révén csökkenti 
a fájdalmat. Felső merevítőjével 
extra stabilizációt szolgáltat.

•	Osgood-Schlatter-betegség,  
térdkalács-inhüvelygyulladás és 
a chondromaláció gyógyításához

•	Univerzális támogatás a derék 
számára, a hát alsó részén  
jelentkező fájdalmak kezelésére

•	Az öv csökkenti a gerinc 
terhelését

•	Tépőzárral biztosítja az  
optimális beállítást

•	75-120 cm has vagy derék 
kerületre

Láberősítő  
pedálozó

Kineziológiai tapasz, 
több színben

Térdszorító patella 
gyűrűvel

gimnasztikai  
labda

Bokaszorító (egy méret) 

Tépőzáras térdszorító

Handtrainer
kézerősítő gömbök

Szalagtámogató  
bokarögzítő (egy méret)

Combszorító

Kéz rehabilitációs  
szett

Térdkalács  
rögzítő patellapánt

Derékszorító

rehaBiliTációs eszközök

AZ ITT LáTHATó TERMéKEK gYógYáSZATI SEgéDESZKÖZÖK. A KOCKáZATOKRóL OLVASSA EL  
A HASZnáLATI ÚTMUTATóT, VAgY KéRDEZZE MEg KEZELőORVOSáT!
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11.1.5905.00

11.0.5697.00
02.6.5442.00 02.6.5406.00

11.1.5910.00

11.3.5925

11.1.5913 11.0.5761.00

11.3.5919.00

•	Stabilitást biztosít az ujj 
számára

•	 Igény szerint alakítható,  
alumínium hüvelykujj támasz-
szal rendelkezik

•	Rögzíti a carpometacarpalis 
(CMC) és metacarpalis (MC) 
ízületeket

•	10 fokozatban állítható alumí-
nium mankó.

•	Egyoldali részleges tehermen-
tesítésre, a járás stabilitásának 
növelése érdekében

•	Méretei: 765-1040 mm

•	4 érintkezős technológia
•	nagy LCD kijelző
•	Felosztás: 100 g
•	Maximális terhelhetőség: 180 kg

•	4 érintkezős technológia
•	Maximális terhelhetőség: 180 kg
•	A következő paramétere-

ket méri: súly, izomtömeg, 
csonttömeg, testzsír és a test 
víztartalma

•	 Izzadást nem okozó, szivacsos 
anyagból készült

•	Mivel egy vállpánt segítsé-
gével a feszesség állítható, a 
kar testhez való rögzítésekor 
beállíthatjuk az ideális, stabil 
kéztartást.

•	nyugtatja a vállízületet, a 
felkarcsontot és a könyököt

•	A mankóra támaszkodva járás 
közben az ellenoldali végtag 
tehermentesítésre kerül.

•	Három méretben kapható.

•	12 mm vastagságú, lyukacsos 
Plastazote habszivacsból ké-
szült. Textilborítású a felülete, 
így nem irritálja a nyakat.

•	A nyakat melegen tartja, így 
segíti a nyaki izmok fellazulá-
sát, melynek következtében a 
fájdalom csökken.

•	Mivel csak kis mértékben aka-
dályozza a nyaki mozgást, így a 
terméket viselve vezethet autót 
vagy dolgozhat.

•	Műanyag markolat,  
alumínium váz. állítható  
magasság: 72-94 cm.

•	négy részre hajtható,  
összecsukható járóbot

•	Magassága állítható

De Quervain hüvelykujj 
rögzítő

Könyökmankó Rossmax WB101
digitális mérleg

Rossmax WF260
testzsírmérő mérleg

Kartartó heveder,  
csatos, derékövvel

Hónaljmankó 

nelson nyakrögzítő állítható járóbot

Összecsukható járóbot

Árainkról  
érdeklődjön  

honlapunkon vagy 
üzleteinkben! 
www.rextra.hu

11.1.5900.00
11.1.5897

11.1.5902 11.1.5903.00

•	Exkluziv, higiénikus hasszorító 
tépőzáras rögzítéssel.

•	Rugalmas pamut alapú bordás 
gumiszövetből készül.

•	Deréknál megszorítható, a 
kezek alatti meghúzásával ké-
nyelmesen beállítható. Ideális 
esetben a pánt enyhén vissza-
húzza a vállakat, kiegyenesíti a 
gerincet, ezzel javítva a tartást, 
és enyhítve a fájdalmakat. 

•	Viselése nem feltűnő, könnyen 
elrejthető a ruha alatt.

•	A gyenge és sérült csukló 
mozgásképességét segíti.

•	Könnyebb sérülések, ficamok 
és traumák esetén a testhő-
mérséklet megtartásával védi 
a csuklót.

•	Mindkét kézen használható, 
egy méretben kapható.

•	Az ergonomikus alumínium 
merevítőnek, valamint a 
csuklót körülfogó elasztikus kö-
tésnek köszönhetően a csuklót 
stabilan tartja.

•	Egy méretben, jobb- és balke-
zes kivitelben kapható.

Hasi fűző Tartásjavítő fűző  
(Posturex)

Csuklórögzítő Csuklószorító 

AZ ITT LáTHATó TERMéKEK gYógYáSZATI SEgéDESZKÖZÖK. A KOCKáZATOKRóL OLVASSA EL  
A HASZnáLATI ÚTMUTATóT, VAgY KéRDEZZE MEg KEZELőORVOSáT!

www.rexTra.hu



13Árainkról érdeklődjön a hátlapon lévő üzletekben, keresse a www.rextra.hu weboldalon vagy hívja ügyfélszolgálatunkat!  
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04.2.1357.00
10.0.3662.00

10.0.4364
10.0.6003.00 10.0.5992.00

•	Kétrétegű, 25 cm-ként 
perforált

•	Ø 14 cm, 20 cm x 85 m

•	98%-os szűrő hatású, 
FFP3 besorolású  
szájmaszk

•	Anyaga: latex, púderezett
•	nem steril, fehér
•	Méretek: XS, S, M, L, XL

•	gumis szájmaszk
•	3 rétegű
•	Egyszerhasználatos

•	95%-os szűrő hatású, 
Kn95 (FFP2) besorolású 
szájmaszk

Hengeres papír
kéztörlő fehér

Szájmaszk FFP3Maxter latex  
kesztyű, púderezett

Szájmaszk Szájmaszk FFP2

Védőeszközök

04.2.5820.00
04.2.5824.00 04.2.5823.00

04.2.5827; 04.2.5829.00

•	Felületek és gyógyászati 
eszközök gyors 
fertőtlenítésére és 
minden olyan területen, 
ahol fokozott a fertőzés 
veszélye és követelmény a 
rövid behatási idő.

•	Használatra kész, azonnal 
felhasználható oldat.

•	Szolid, friss illat, gyorsan és 
maradéktalanul szárad.

•	A Viruton® Extra nagyon 
hatékony mindenféle or-
vosi és sebészeti eszköz, 
forgó eszköz, egyidejű 
tisztítására és fertőt-
lenítésére. Egy enzim 
- proteáz jelenlétének 
köszönhetően kiváló 
tisztító tulajdonságokkal 
rendelkezik.

•	Orvostechnikai eszközök 
és nagy mosható felüle-
tek, orvosi ágyak, padlók 
vagy falak egyidejű 
tisztításához és fertőt-
lenítéséhez. Alkalmas 
kárpitozott anyagok és 
ABS műanyagból, üveg-
ből, porcelánból, fémből, 
gumiból, fából, alumí-
niumból, rozsdamentes 
acélból, nikkelből vagy 
krómból készült termé-
kek fertőtlenítésére is.

•	Felhordható az élel-
miszerekkel érintkező 
felületekre is.

•	Használatra kész, alko-
hol alapú termék, a kéz 
higiéniai és sebészeti 
fertőtlenítésére. 

•	Fertőtlenítő hatással bír 
a baktériumok, gombák 
és egyes vírusok ellen. 
Kikapcsolja a burkolt 
vírusokat, mint például a 
HIV, HBV, HCV, A típusú 
influenza, Herpes, SARS, 
Ebola. A Rota vírust 
deaktiválja.

Velox Top AF spray 1 l Viruton Extra 1 l  
koncentrátum

Quatrodes Extra 1 l 
koncentrátum

Velodes Soft 250 ml 
spray / 500 ml;  
Velodes Soap  
szappan 500 ml

FerTőTleníTők

közel 300 féle fertőtlenítőből választhat  
webOldalunkOn vagy OrszágOs szaküzlet  

hálózatunkban!

 elérhető kesztyű választék, szín, anyag (nitril), púderezettség  
tekintetében keresse szaküzleteinket vagy webáruházunkat!

04.2.5510.00

•	Eszközökre, tárgyakra, 
műszerekre, munka-
felületekre. Használható 
közintézményekben, 
lakásban, WC-ülőke, 
csaptelepek, kilincsek, 
tálcák, fogantyúk, telefon- 
kagylók letörlése 
révén tisztításra és 
fertőtlenítésére.

•	Baktericid(MRSA), 
fungicid, tuberkulocid, 
vírucid (HBV és HIV 
inaktiváló hatású is

Clarasept 60 db 
fertőtlenítő kendő

seBkezelés

10.0.5926.00; 10.0.5928.02
04.2.5686.00 04.2.5784.00

•	égési sérülések esetén azonnal 
hűsíti az égett bőrfelületet, csil-
lapítja a fájdalmat, fertőtlenít, 
és megakadályozza a fertőzé-
sek bejutását a nyílt sebbe

•	Megakadályozza a hőhatás 
továbbterjedését 

•	Minden égéstípusra alkalmas

•	Antiszeptikus hatású seböblítő 
oldat a seb tisztítására és ned-
vesítésére kötéscsere esetén

•	Használható akut és krónikus 
sebek öblítésére, hidratálására 
és fertőtlenítésre. 

•	A kötés az oldattal jól átitatva, 
óvatosan eltávolítható sérülés 
és trauma nélkül.

•	Minden típusú akut bőrsérü-
lésre használható (horzsolás, 
vágás, rovarcsípések és enyhe 
égési sérülések, napégés)

•	Jódmentes, így jódérzékenyek 
is használhatják

•	nedvesen tartja a sebet, és 
védőréteget képez rajta, ami 
megóvja a baktériumoktól

BurnJel zselé égési  
sérülésre 120 ml / 6x4 g

Octenisept sebgél 20 ml Prontosan seböblítő oldat

10.0.6001.00

•	Varrás és kapcsozás helyett 
használható. Monomer n-butil-2- 
cianoakrilátot tartalmaz, amely 
gyorsan polimerizálódik, ha szövet- 
folyadékkal érintkezésbe lép

•	Lecsavarható kupakkal ellátott, 
steril, műanyag ampullában

Szövetragasztó 0,5 ml
Histoacryl Octyl Micro

Árainkról  
érdeklődjön  

honlapunkon vagy 
üzleteinkben! 
www.rextra.hu
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10.0.4521.00 10.0.4523.00; 10.0.4524.00 10.0.4522.00 10.0.1699.00; 10.0.2250.00; 
10.0.2227.00; 10.0.5406.00

10.0.4484.00; 10.0.4485.00; 
10.0.4485.00; 10.0.4526.00•	Sebtisztító készlet 

•	Tartalma: 50 ml folyadék  
pumpás flakonban, 
10 db törlőkendővel

•	Szúrt-, zúzódott-, 
vágott-, horzsolt sebek 
ellátásához

•	Teljes bőrhiányos sebek 
(pl. égési sérülések) 
lefedésére.

•	nem ragad bele, a 
tapaszcsere fájdalom-
mentes.

•	50 db ragtapasz külön-
böző méretekben, vagy 
6 cm x 5 m-es kivitelben

•	50 darabos sebtapasz 
készlet, fehér

•	nagyon jó légáteresztő
	‐ 5 db 45 x 80 mm;  
5 db 38 x 75 mm;  
14 db 20 x 120 mm; 
16 db 19 x 72 mm;  
10 db 25 x 72 mm

•	Varrás helyetti finom 
módszer, elsődleges el-
zárás, sebészeti varratok 
és kapcsok kiegészíté-
sére, varratszedés utáni 
biztosítás

•	Kisebb fertőzésveszély, 
gyorsabb sebgyógyulás
	‐ 3 x 75 mm (5 db);  
6 x 38 mm (6 db);  
6 x 75 mm (3 db);  
6 x 100 mm (10 db);  
12 x 100 mm (6 db);  
25 x 125 mm (4 db)

•	átlátszó hidrogél mely 
lehűti és nedvesen tartja 
a sebet, véd a külső, bak-
teriális fertőzések ellen. 
Légáteresztő, felszívja a 
sebváladékot, fájdalom-
csillapító hatású

•	égési sebre, fekélyre, 
felfekvésre, horzsolásra
	‐ 5 x 5 cm; 10 x 10 cm;  
22 x 28 cm, illetve  
25 x 25 cm (arcra).

YPSILIn sebtisztító 
készlet

Alumed ragtapasz 
égésre

Ypsipor ragtapasz  
készlet 50 db

Steri-Strip  
sebzáró csík

Aquagél égési 
kötszer

10.0.1366.00

10.0.0100.00; 10.0.0101.00; 
10.0.0102.00

10.0.1547.00

10.0.0550.00; 10.0.3380.00; 
10.0.3381.00

10.0.5911; 10.0.5912

10.0.0110.00

10.0.0083.00; 10.0.0084.00; 
10.0.2599.00; 10.0.5823.00

10.0.5931.00

•	Fedőkötések, sebet borító  
kötések, borogatások  
rögzítésére szolgál

•	1, 2, 5 és 25 méteres kivitelben, 
többféle méretben

•	Textil alapú ragtapasz.
•	Alkalmazása: sebkötöző  

anyagok rögzítésére.
	‐ 1,25 cm x 4,6 m;  
2,5 cm x 5 m; 5 cm x 5 m

•	Kreppesített szövésű és a mikro- 
pontos latex impregnálással ké- 
szült öntapadó pólya, amely nem  
tapad a bőrhöz illetve szőrhöz

•	Jól átengedi a levegőt, jó nedv-
szívó, bőrbarát.
	‐ 4 cm / 8 cm / 10 cm x 4 m;  
8 cm / 10 cm x 20 m

•	Selyem alapú ragtapasz
	‐ 1,25 cm x 5 m; 2,5 cm x 5 m;  
5 cm x 5 m

•	8 cm x 20 m vagy 10 cm x 
20 m

•	Zöld, kék, piros és sárga 
színben

•	3 féle méretű sebtapasz.
•	Vízálló műanyag sebtapasz, 

mely véd a szennyeződésektől
•	Jó tapadású, nagy nedvesség-

felszívó képességű
•	Rugalmas, légáteresztő

•	Steril kivitele miatt közvetlen 
a sebre is helyezhető, akut 
sebkezelés esetén javasolt.
	‐ 6 cm x 5 m; 10 cm x 5 m
	‐ 50 cm x 80 cm; 100 x 80 cm

•	átlátszó és diszkrét ragtapasz. 
Lélegző, víz és szennyeződé-
sálló. A sebpárna aloe verát 
tartalmaz.
	‐ 6 db 25 x 72 mm,  
8 db 19 x 72 mm,  
6 db 16 x 56 mm

Ramofix rugalmas  
csőháló kötszer

Leukoplast ragtapasz 
több méretben

Peha-haft rugalmas pólya

RexSilk selyem alapú 
ragtapaszok

Színes, rugalmas,  
öntapadó pólya

Salvequick vízálló  
ragtapasz 28 db

Steril, vágott  
mull pólya

Salvequick Aloe Vera
sebtapasz 20 db

egyszerhasználaTos eszközök

10.0.0159.00 10.0.0160.00 10.0.0161.00 10.0.0162.00 10.0.0163.00

2 ml CH002L
fecskendő

1 ml CHTUB01
fecskendő

5 ml CH005L
fecskendő

10 ml CH010L
fecskendő

20 ml CH020L
fecskendő

www.rexTra.hu
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03.4.5677.00

•	A legbiztonságosabb módja a 
vizeletgyűjtő zsák fix rögzí-
tésének

•	nőknek és férfiaknak
•	5 méretben, széles és  

nyújtható derékpánttal
•	Anyaga bőrbarát, nem irritáló
•	Bármelyik lábon viselhető, és 

minden hagyományos vizelet-
gyűjtő zsákkal kompatibilis.

•	A zsák problémamentesen 
leüríthető a nadrág levétele 
nélkül.

nadrág vizeletgyűjtő 
zsákhoz03.4.0129.00; 03.4.0130.00

•	Alsó kifolyású, steril vizeletgyűj-
tő, keresztcsapos (T csapos) 
leürítéssel.

•	gyermek és felnőtt kivitelben

Vizeletgyűjtő zsák

VizeleTgyűjTők, inkonTinencia Termékek

11.0.5853.00; 11.0.5852.00; 
11.0.5849.00

11.0.5884.01; 11.0.5884.02; 
11.0.5884.03

11.0.5772.00 11.0.5768.00; 11.0.5769.00; 
11.0.5770.00

11.0.5865.00; 11.0.5862.00; 
11.0.5874.00

10.0.2222

•	A Seni Active Classic nadrágpe-
lenka az enyhe vagy középsú-
lyos inkontinencia mellett aktív 
életvitelt folytatók számára 
ajánlott, illetve rehabilitáció 
időszakára. 

•	Az egyszerhasználatos nadrá-
gok a hagyományos alsónemű-
höz hasonlóan húzhatók fel és 
akként is viselhetők.

•	nőknek és férfiaknak
•	Medium, Large, Extra Large

•	Seni Optima nadrágpelenka 
állítható övrésszel. Egyesíti az 
anatómiailag formált betétek 
és a hagyományos nadrág-
pelekák előnyeit. Tökéletes 
megoldás azok számára, akik 
középsúlyos széklet- vagy vize-
let-inkontinenciával küzdenek.

•	nőknek és férfiaknak
•	Medium, Large, Extra Large

•	Urológiai betét férfiak számára
•	A légáteresztő, anatómiailag 

formált Seni Man Extra uroló-
giai betét megfelelő megoldás 
enyhe, középsúlyos inkontinen-
cia esetén

•	A Seni Soft Super alátét kiegé-
szítő védelmet jelent az ágyne-
mű és a matrac védelmére. 

•	Külső rétege nedvességzáró, 
csúzsásgátló fóliából készül

•	nőknek és férfiaknak
•	40 x 60 cm; 60 x 60 cm; 90 x 

60 cm

•	A Seni Super nadrágpelenka 
megbízható védelmet nyújt 
középsúlyos és súlyos inkonti-
nencia esetén.

•	Tökéletes a nadrágpelenkacse-
rék közötti hosszabb szünetek-
re, például éjszakára.

•	nőknek és férfiaknak
•	Medium, Large, Extra Large

•	Ballonkatéter latex, szilikono-
zott, nelaton 2 járatos 40 cm, 
steril, e.h.

•	8-22 CH

SEnI Active Classic 
pelenka 30 db

SEnI Optima pelenka 
30 db

SEnI Man Extra pelenka 
15 db

SEnI Soft Super alátét 
30 db

Árainkról  
érdeklődjön  

honlapunkon vagy 
üzleteinkben! 
www.rextra.hu

SEnI Super pelenka 
30 db

Ballon nelaton katé-
terek

03.4.5655.00

Vizeletgyűjtő zsák tartó 
műanyag

11.0.5771.00 11.0.5860.00

•	Használata megkönnyíti 
a bőrápoló készítmények 
felvitelét, valamint elősegítik 
a gondozás, ápolás közbeni 
higiénia fenntartását

•	Vékony, szárnyas inkontinencia 
betét. Követi a test vonalát, 
ezáltal észrevétlen marad.

•	gyors nedvszívó és hatékony 
nedvesség megtartó (kb. 500 
ml), extra puha, antiallergén, 
kiemelkedő szivárgás elleni 
védelemmel. 8 db.

SEnI Care mosdató-
kesztyű 50 db

Carin Light Super Soft
inkontinencia betét 8 db

12.0.0291.02; 
12.0.0291.04

Vizelő kacsa,  
rozsdamentes

12.0.0131.0012.0.0291.01; 
12.0.0291.03

ágytál, 
műanyag

Vizelő kacsa, 
műanyag



REXTRA - Kelet-Pest
1148 Budapest, Bolgárkertész utca 29.
(Örs vezér tér, IKEA közelében)
Mobil: 06 (30) 208-5711
E-mail: keletpest@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Dél-Buda
1113 Budapest, Karolina út 17/a. 
Mobil: 06 (20) 936-2778
E-mail: delbuda@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 10:00-16:00

REXTRA - Óbuda 
1033 Budapest, Szentendrei út 87.
Tel.: 06 (1) 242-2924 
Mobil: 06 (20) 96-22222
E-mail: obuda@rextra.hu, 
obuda2@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - SOTE
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 
(SOTE Elméleti tömb, a főbejárattól balra)
Tel./Fax: 06 (1) 215-3218
Mobil: 06 (30) 297-6211
E-mail: sote@rextra.hu
Nyitva: H-Cs.: 9:00-17:00; P: 9:00-14:00

REXTRA - Bel-Buda 
1011 Budapest, Fő utca 56-58. 
(Batthyányi tér közelében)
Mobil: 06 (30) 195-1245
E-mail: buda@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

EgéSzSég PluSz - Margit körút
1027 Budapest, Margit krt. 38. 
Mobil: 06 (30) 683-2202
E-mail: margit@wellmed.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

EgéSzSég PluSz - lehel csarnok
1134 Budapest, Váci út 9-15. 
Mobil: 06 (30) 683-2249
E-mail: lehel@wellmed.hu
Nyitva: H-P.: 8:30-17:00

REXTRA - Debrecen
4025 Debrecen, Postakert utca 10. 
Tel./Fax: 06 (52) 311-747
Mobil: 06 (20) 553-2829
E-mail: debrecen@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-17:00

REXTRA - Eger
3300 Eger, Széchenyi I. utca 21. 
(Nagypostával szemben)
Mobil: 06 (20) 365-9959
E-mail: eger@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - győr
9024 Győr, Zrínyi utca 70. 
Mobil: 06 (20) 553-2632
E-mail: gyor@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 9:00-17:00

REXTRA - Kaposvár
7400 Kaposvár, Rippl Rónai tér 2.
Mobil: 06 (30) 955-1446
E-mail: kaposvar@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30 
(Ebédszünet: 12:00-12:30)

REXTRA - Kecskemét
6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 11.
Mobil: 06 (20) 661-9705
E-mail: kecskemet@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Miskolc
3527 Miskolc, Baross Gábor utca 17.  
(a Herbatárral szemben)
Mobil: 06 (20) 370-3432
E-mail: miskolc@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30 
(Ebédszünet: 12:00-12:30)

REXTRA - Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Zrínyi utca 8-10.  
(a SÁVHÁZ alatt)
Mobil: 06 (30) 665-4402
E-mail: nyiregyhaza@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Pécs
7633 Pécs, Erkel Ferenc utca 6/A. 
(POTE-vel szemben - 100 m.;  
a LIDL mellett)
Mobil: 06 (20) 987-7979
E-mail: pecs@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:00

REXTRA - Salgótarján
3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6.
Mobil: 06 (20) 501-5047
E-mail: salgotarjan@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

EgéSzSég PluSz - Sopron
9400 Sopron, Mátyás király u. 5.
Mobil: 06 (30) 683-2088
E-mail: sopron@wellmed.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Szeged
6724 Szeged, Bakay Nándor u. 1.
(Árkád mellett - Levelezési cím:  
Londoni krt. 1.)
Mobil: 06 (20) 553-2737
E-mail: szeged@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Szekszárd
7100 Szekszárd, Tinódi utca 9.
Mobil: 06 (30) 678-2951
E-mail: szekszard@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Palotai út 8.
Mobil: 06 (20) 398-2327
E-mail: szekesfehervar@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Szolnok
5000 Szolnok, Baross utca 27-29. 
(UniCredit Bank mellett)
Mobil: 06 (20) 500-6006
E-mail: szolnok@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Szombathely
9700 Szombathely, Óperint utca 25.
(Evangélikus templom közelében, a 
körforgalomnál)
Mobil: 06 (20) 621-8684
E-mail: szombathely@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:00

REXTRA - Tatabánya
2800 Tatabánya, Dózsakert utca 60.
Mobil: 06 (30) 678-2874
E-mail: tatabanya@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Veszprém
8200 Veszprém, Ady Endre utca 7/B.  
1. em. 6. 
(Levendula üzletházban)
Mobil: 06 (30) 479-7920
E-mail: veszprem@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30  
(Ebédszünet: 12:00-12:30)

REXTRA - zalaegerszeg
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc út 9.
Tel.: 06 (92) 348-053
E-mail: zalaegerszeg@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:30-12:00; 13:00-15:00

Budapesti szaküzleteink

vidéki szaküzleteink

készült: 2023 január

Központi ügyfélszolgálat
+36 26 309 109 | +36 20 452 2222
E-mail: rec@rextra.hu

Webáruház információs vonal
+36 20 231 2599
E-mail: webshop@rextra.hu


