ВАТНА ГРУПА

ВАТНА ГРУПА
ВАТА МЕДИЧНА ГІГІЄНІЧНА
«ЗИГ-ЗАГ»

МАРЛЕВА ГРУПА
ВАТА МЕДИЧНА ГІГІЄНІЧНА,
РОЛИК

ВІДРІЗ МАРЛЕВИЙ
МЕДИЧНИЙ

Розмір: 50 г, 100 г.
Розмір: 25 г, 50 г, 100 г.

Категорія: нестерильна.

Категорія: стерильна, нестерильна.

Вата медична гігроскопічна гігієнічна, виготовлена зі 100%
бавовни високої якості, вибіленої без використання хлору.
«Зиг-Заг» – це зручна форма фасування вати. На відміну від
рулонної, вата «Зиг-Заг» не спресована, а зручно складена
зигзагом, що дозволяє відривати потрібну кількість від ватної
стрічки, не зачіпаючи залишок, який знаходиться в пакеті,
вберігаючи основну масу від забруднення, запиленості,
інфекцій.

Розмір: складка - 3 м, 5 м, 10 м.

Вата медична гігроскопічна гігієнічна, виготовлена зі
100% бавовни високої якості, вибіленої без використання
хлору. Завдяки передовій технології виробництва вата
є екологічно чистим продуктом без добавок і домішок.
Вата має ідеально білий колір і відмінну гігроскопічність,
без сторонніх запахів.

Категорія: нестерильна.
Марлеві відрізи ТМ «ЮРіЯ-ФАРМ» виготовлені з
марлі простого плетіння, вибіленої без використання
хлору.
Призначення: марлеві відрізи ТМ «ЮРіЯ-ФАРМ»
нестерильні в індивідуальній упаковці можуть
застосовуватися для виготовлення операційноперев’язувальних засобів при операціях, перев’язках
ран і опіків. Марлеві відрізи можуть бути частиною
домашньої аптечки і набору швидкої допомоги.

Призначення: вата призначена для різних медичних
маніпуляцій, пов’язаних з обробкою ран. Також вата
використовується для зняття макіяжу, щоденного
гігієнічного та косметичного догляду, підходить для дітей
і дорослих.

Призначення: вата призначена для медичних маніпуляцій,
пов’язаних з обробкою ран, а також для зняття макіяжу,
щоденного гігієнічного догляду; підходить для дітей і дорослих.
Забезпечує максимальний всотувальний і очищувальний
ефект. Підходить для будь-яких типів шкіри і не має
протипоказань.

Переваги:
Переваги:
• Виготовлена зі 100% бавовни високої якості.
• Вибілена без використання хлору.
• Екологічний продукт.
• Не має сторонніх запахів.
• Зручно складена зигзагом, що дозволяє відривати потрібну кількість від ватної стрічки, не зачіпаючи
залишок.
• Форма «Зиг-Заг» при використанні вати дозволяє вберігати основну масу від забруднення, запиленості,
інфекції.
• Призначена як для медичних маніпуляцій, так і для гігієнічних і косметичних цілей.

www.uf.ua

Переваги:
• Виготовлена з 100% бавовни високої якості.
• Вибілена без використання хлору.
• Екологічний продукт.
• Не має сторонніх запахів.
• Призначена як для медичних маніпуляцій, так і для гігієнічних і косметичних цілей.
• Забезпечує максимальний всотувальний і очищувальний ефект.
• Призначена для будь-якого типу шкіри.

www.uf.ua

• Зручні для виконання пов’язок із використанням нестерильного бинта.
• Розміри марлевих відрізів дозволяють широко використовувати їх не тільки в медицині, але і для
побутових цілей.
• Марлеві відрізи ТМ «ЮРіЯ-ФАРМ» можуть бути частиною домашньої аптечки і набору швидкої
допомоги.
• Марлеві відрізи підпресовані по краях, що запобігає їх розмотуванню при випаданні з рук у момент
накладення пов’язки.
• Немає подразнювальної та алергічної дії на шкіру.

www.uf.ua

МАРЛЕВА ГРУПА
БИНТ МАРЛЕВИЙ
МЕДИЧНИЙ
Розмір: 5м x 10см, 7м x 14см
Категорія: стерильний, нестерильний.
Бинти марлеві стерильні і нестерильні
виготовляються з марлі простого плетіння.
Призначення:
бинти
ТМ
«ЮРіЯ-ФАРМ»
стерильні і нестерильні в індивідуальній упаковці
можуть застосовуватися для перев’язок,
фіксації тампонів з вати та інших медичних
виробів. Бинти ТМ «ЮРіЯ-ФАРМ» можуть
бути частиною домашньої аптечки або набору
швидкої допомоги.

Переваги:
• Екологічний продукт.
• Бинт ТМ «ЮРіЯ-ФАРМ» може бути частиною домашньої аптечки або набору першої допомоги.
• Бинти підпресовані з країв, що запобігає їх розмотуванню при випаданні з руки в момент
накладення пов’язки.
• Немає подразнювальної та алергічної дії на шкіру.

ВАТНО-МАРЛЕВА
ПРОДУКЦІЯ
ТОВ «Юрія-Фарм», 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, Україна
Тел./факс: +38 (044) 246-83-83,
e-mail: uf@uf.ua

www.uf.ua
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