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جهاز قياس ضغط الدم الرقمي األوتوماتيكي– عن طريق الذراع 

- شاشة عرض LCD كبيرة تسّهل قراءة النتائج
- شاشة عرض لدرجة حرارة الغرفة في وضع السكون، قابلة للتعديل 

- عرض التاريخ/الوقت
- خاصية مؤشر تغيير البطارية

- ذاكرة تحفظ قراءات الضغط حتى 90 مرة لمستخدَمين اثنين 
- يعطي متوسط القراءة آلخر3 قراءات 

- عرض متزامن لمعدل ضغط الدم االنقباضي ومعدل ضغط الدم االنبساطي ومعدل
ضربات القلب مع الوقت/التاريخ

- نظام كشف عدم انتظام دقات القلب
- يتضمن حقيبة مناسبة لحفظ الكفة

- مؤشر تصنيف ضغط الدم في منظمة الصحة العالمية 

دقة قصوى

كشف عدم انتظام
دقات القلب 

إستهالك أقل للطاقة 
بنسبة %90-85



5

جهاز قياس ضغط الدم الرقمي األوتوماتيكي– عن طريق الذراع 

- شاشة عرض LCD كبيرة تسّهل قراءة النتائج
- شاشة عرض لدرجة حرارة الغرفة في وضع السكون، قابلة للتعديل 

- عرض التاريخ/الوقت
- خاصية مؤشر تغيير البطارية

- ذاكرة تحفظ قراءات الضغط حتى 90 مرة لمستخدَمين اثنين 
- يعطي متوسط القراءة آلخر3 قراءات 

- عرض متزامن لمعدل ضغط الدم االنقباضي ومعدل ضغط الدم االنبساطي ومعدل
ضربات القلب مع الوقت/التاريخ

- نظام كشف عدم انتظام دقات القلب
- يتضمن حقيبة مناسبة لحفظ الكفة

- مؤشر تصنيف ضغط الدم في منظمة الصحة العالمية 

دقة قصوى

كشف عدم انتظام
دقات القلب 

إستهالك أقل للطاقة 
بنسبة %90-85
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جهاز قياس ضغط الدم الرقمي األوتوماتيكي– عن طريق الذراع 

- شاشة عرض LCD كبيرة تسّهل قراءة النتائج
- شاشة عرض لدرجة حرارة الغرفة في وضع السكون، قابلة للتعديل 

- عرض التاريخ/الوقت
- خاصية مؤشر تغيير البطارية

- ذاكرة تحفظ قراءات الضغط حتى 60 مرة لمستخدَمين اثنين 
- يعطي متوسط القراءة آلخر3 قراءات 

- عرض متزامن لمعدل ضغط الدم االنقباضي ومعدل ضغط الدم االنبساطي ومعدل
ضربات القلب مع الوقت/التاريخ

- منّبه وظيفته التذكير 
- نظام كشف عدم انتظام دقات القلب
- مع قاعدة من البالستيك لحفظ الكفة

- مؤشر تصنيف ضغط الدم في منظمة الصحة العالمية 
- بطارية زر داخلية للحفاظ على التاريخ/ الوقت دون انقطاع عند تغيير البطاريات 

دقة قصوى

كشف عدم انتظام
دقات القلب 

إستهالك أقل للطاقة 
بنسبة %90-85
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جهاز قياس ضغط الدم اليدوي – بكفة سوداء من النايلون

•  نطاق القياس: 0-300  مليمتر زئبق )ضغط الدم(

- قرص مربع الشكل 14 مم x 145 مم قابل للتعديل لسهولة القراءة 
- كّفة من القطن

- صفيحة التكس للكبار ذات أنبوبين 
- صّمام لتفريغ الهواء محّمل بنابض

- صّمام داخلي 
- أنبوب حلزوني بولي كلوريد الفينيل )1.8 م(
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جهاز قياس ضغط الدم اليدوي لألطفالجهاز قياس ضغط الدم اليدوي

• خالي من الاّلتكس
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كبير الحجممتوسط الحجمصغير الحجم

أكسسوارات جهاز البّخاخ الضاغط

تتكون مجموعة البخاخات التي تستخدم لمرة واحدة من:

 - قناع سيليكون
- قطعة الفم

- غرفة البخاخ
- أنبوب

- شريط مطاطي
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أكسسوارات األجهزة
• أقنعة لجهاز البّخاخ
  للراشدين واألطفال 

• قناع األوكسيجين
مع األنبوب 

• كّفة لجهاز ضغط الدم مع أنبوبين

• كّفة بديلة لجهاز ضغط الدم  

• أنابيب مزدوجة
• كّفة زرقاء من النايلون
• مقاس يناسب الراشدين

- مجموعة كاملة لقياس ضغط الدم في
المنزل تسمح لك بمراقبة ضغط الدم
بمفردك أو بمساعدة شخص آخر.
- للراشدين الصغار )22-32 سم(
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جهاز بّخاخ ضاغط 

جهاز بّخاخ ضاغط 

- جهاز محمول لإلستخدام المنزلي والطبي
- سهل اإلستخدام، يتم تشغيله بكبسة زر واحدة 

- تصميم موجز وبسيط 
- يساهم في إيصال الدواء بطريقة فعالة

- عبوة الدواء بسعة 10 مل 
- ضغط شديد يزيد عن 210 كيلو باسكال

- جهاز محمول لإلستخدام المنزلي والطبي
- سهل اإلستخدام، يتم تشغيله بكبسة زر واحدة 

- تصميم موجز وبسيط 
- يساهم في إيصال الدواء بطريقة فعالة

- عبوة الدواء بسعة 10 مل 
- ضغط شديد يزيد عن 210 كيلو باسكال
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جهاز بخاخ ضاغط 

جهاز بخاخ ضاغط 

- تصميم موجز وبسيط 
- يساهم في إيصال الدواء بطريقة فعالة 

- مناسب لتنظيف مرشح الغبار
- سهل اإلستخدام، يتم تشغيله بكبسة زر واحدة 

- جهاز محمول لإلستخدام المنزلي والطبي
- ضغط شديد يزيد عن 205 كيلو باسكال

- تدفق البخاخ: 4~7 لتر/دقيقة

- تصميم موجز وبسيط
- يساهم في إيصال الدواء بطريقة فعالة

- سهل اإلستخدام، يتم تشغيله بكبسة زر واحدة 
- مستوى ضوضاء أقل من 65 ديسيبل

- مناسب لتبديل وتنظيف الشاشة المقاومة للغبار 
- مصّمم خصيصًا لتثبيت الكوب الطبي

- مقبض حمل خفي 
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جهاز بخاخ ضاغط لألطفال على شكل دولفين

- تصميم موجز وبسيط
- تدفق البخاخ: 4~8 لتر/الدقيقة

- سهل اإلستخدام، يتم تشغيله بكبسة زر واحدة 
- يساهم في إيصال الدواء بطريقة فعالة

- مناسب لتنظيف مرشح الغبار
- ضغط شديد يزيد عن 196 كيلو باسكال  

- صغير الحجم مناسب لإلستخدام المنزلي أو الطبي
- مقبض مصّمم ليتناسب مع الكوب الطبي 

- تنظيف عميق لألنف والصدر المحتقنين 
- عالج بسيط مدته 5-15 دقيقة

- يوصي به األطباء 

المسالك الهوائية
السفلية

معّدل البّخاخ صوت خفيف
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جهاز أوكسيجين )5 ليتر(
- 93٪ تركيز أوكسيجين مرتفع

- إخراج أوكسيجين مستقر
- نقاوة أوكسيجين عالية

- زر عّداد لتدفق مستقر يسهل التحكم به
- ال يسبب العدوى

- لإلستخدام في المنزل أو المستشفى
- يتوافق مع شروط CE / ISO )المطابقة األوروبية / المنظمة الدولية للمقاييس(

تحذير:
- ال تستخدم الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة.

- هناك خطر حدوث صدمة كهربائية، ال تقم بتفكيك الجهاز.
- قم بإحالة جميع إجراءات الصيانة إلى أشخاص الخبرة.

- ال تدخن بالقرب من المريض أو من الجهاز.

- الجهد الكهربائي: 220 فولت / 50 هرتز
- قوة اإلدخال: 300 واط

- معدل التدفق: 0-5 لتر /الدقيقة
- ضغط اإلخراج: 20-60 كيلو باسكال

- نقاء األوكسجين: ≥٪93 ± 3
- فئة األمان: الدرجة الثانية ، النوع أ

نقاء األوكسجين:
3 ± ٪93≤

مناسب لكافة
األعمار

جزيئات
دقيقة
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جهاز أوكسيجين مزدوج )10 ليتر(
- 93٪ تركيز أوكسيجين مرتفع

- إخراج أوكسيجين مستقر
- نقاوة أوكسيجين عالية

- زر عّداد لتدفق مستقر يسهل التحكم به
- ال يسبب العدوى

- لإلستخدام في المنزل أو المستشفى
- يتوافق مع شروط CE / ISO )المطابقة األوروبية / المنظمة الدولية للمقاييس(

تحذير:
- ال تستخدم الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة.

- هناك خطر حدوث صدمة كهربائية، ال تقم بتفكيك الجهاز.
- قم بإحالة جميع إجراءات الصيانة إلى أشخاص الخبرة.

- ال تدخن بالقرب من المريض أو من الجهاز.

- الجهد الكهربائي: 220 فولت / 50 هرتز
- قوة اإلدخال: 550 واط

- معدل التدفق: 0-10 لتر / الدقيقة
- ضغط اإلخراج: 20-60 كيلو باسكال

- نقاء األوكسجين: ≥٪93 ± 3
- فئة األمان: الدرجة الثانية ، النوع أ

نقاء األوكسجين:
3 ± ٪93≤

مناسب لكافة
األعمار

جزيئات
دقيقة
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فاصل الربو- 175 مل )لإلستخدام الفردي(

- فاصل مضاد للكهرباء الساكنة
- مع قناع وجه لألطفال

- يوّفر سدادة آمنة تسهل على اآلباء إعطاء أدوية الرذاذ لألطفال الرضع
- يتيح إيصال الدواء مباشرًة إلى الرئتين

- سهل الفك والتركيب من أجل تنظيفه بعناية

100٪ خالي من الالتكس

ُيستخدم فقط مع جهاز اإلستنشاق المحدد للجرعات 

جهة الفمقناع الوجه

5 سنوات +1- 5 سنوات0- 18 شهرًا
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جهاز قياس األوكسيجين في الدم
هو جهاز مراقبة األوكسيجين في الدم، صغير الحجم وسهل اإلستعمال.

نتيجته دقيقة وموثوقة، لإلستخدام المنزلي أو في المستشفى، مناسب لجميع أفراد األسرة.

أداء عالي:
مــع  البصــري  الكشــف  تقنيــة  لــك  تتيــح 
ــة مــن الداخــل  ــر الالمع ــادة الســيليكون غي م

دقــة. أكثــر  قياًســا  لالنــزالق  والمضــادة 

- مستوى األوكسيجين
- معدل النبض

- دقة عالية
- خفيف الوزن وسهل الحمل

- تشغيل / إيقاف تلقائي
- تصميم عملي لتوفير الطاقة

- تقنية مضادة للحركة
- شاشة رقمية واضحة

دقيق وسريع

الثنائي الضوئي

ِمسبار

اإلضاءة المحيطة

الشريان

الصمام الثنائي الباعث
للضوء األحمر

الصمام الثنائي الباعث
للضوء باألشعة تحت الحمراء

مستوى األوكسيجينمؤشر تدّفق الدم معدل النبض شاشة رقمية
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جهاز قياس الوزن اإللكتروني من الفوالذ المقاوم للصدأ
رفيع للغاية- سعة 180 كغ

- منصة من الفوالذ المقاوم للصدأ رفيعة للغاية 
- شاشة LCD سهلة القراءة

- منصة كبيرة توفر مساحة واسعة للقدمين 
- السعة: 180 كغ / 400 رطاًل 
- القسم: 100 غ / 0.2 رطاًل 

- حجم شاشة LCD: 1.5 بوصة )x 74 40 مم( 
- مؤشر إنخفاض طاقة البطارية/ الحمل الزائد

- الطاقة: بطاريتان )AAA( 1.5 فولت )متضّمنة(
- تشغيل تلقائي

- ال تعّرض الجهاز لصدمة شديدة أو تهزه أو تسقطه
- إستخدم الجهاز دائمًا على سطح صلب مسطح

- سيكون السطح زلقًا عندما يكون رطبًا. أبقه جافًا.
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جهاز قياس الوزن اإللكتروني
رفيع للغاية- سعة 180 كغ

- منصة رفيعة للغاية 
- شاشة LCD سهلة القراءة

- منصة كبيرة توفر مساحة واسعة للقدمين 
- السعة: 180 كغ / 400 رطاًل 
- القسم: 100 غ / 0.2 رطاًل 

- حجم شاشة LCD: 1.5 بوصة )x 74 40 مم( 
- مؤشر إنخفاض طاقة البطارية/ الحمل الزائد

- الطاقة: بطاريتان )AAA( 1.5 فولت )متضّمنة(
- تشغيل تلقائي

- ال تعّرض الجهاز لصدمة شديدة أو تهزه أو تسقطه
- إستخدم الجهاز دائمًا على سطح صلب مسطح

- سيكون السطح زلقًا عندما يكون رطبًا. أبقه جافًا.
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جهاز قياس وزن وطول الطفل
سعة 25 كغ

- ميزان مصّمم بمنصة مريحة للطفل 
- قياس طول األطفال الرضع، على منصة قابلة للتمديد/ للتعديل 

- يمكن أن يصل عدد المستخدمين إلى 8، مع عرض بيانات سابقة 
- إمكانية مقارنة القياسات بالنتائج السابقة

- شاشة عرض كبيرة تسهل قراءة الطول والوزن
- زر صفر يطرح وزن الحفاضات أو المالبس 

- مزّود بتقنية اإليقاف التلقائي للحفاظ على عمر البطارية 

الكل في واحد..
الميزان الرقمي 

لألطفال
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ميزان حرارة رقمي - ذو رأس ثابت

ميزان حرارة رقمي مرن

وقت القياس 30 ثانية  - 24 ميزان في العلبة

وقت القياس 30 ثانية
24 ميزان في العلبة

يوّفر ميزان الحرارة الرقمي من أوبتيمال قراءات سريعة وآمنة وموثوقة لدرجة الحرارة. فهو يصدر إشارة صوتية مسموعة عند 
انتهاء عملية القياس، كما يحفظ آخر قراءة لدرجة الحرارة في الذاكرة، ما يسمح للمستخدمين بتتّبع مستويات درجات الحرارة 

بسهولة. أما ميزة اإليقاف التلقائي، فهي تساعد على إطالة عمر البطارية.

- مزّود بشاشة LCD تعرض درجة الحرارة المقاسة
- مزّود بذاكرة تعرض على شاشة LCD آخر درجة حرارة تم قياسها

- مزّود بمنّبه لتأكيد نتيجة القياس
- مزّود بتقنية اإليقاف التلقائي 

- قراءة سريعة لدرجة الحرارة ودقة عالية

- مزّود برأس مرن للحفاط على سالمة الطفل
- مزّود بذاكرة

- شاشة LCD تعرض درجة الحرارة المقاسة
- منّبه يصدر إشارة صوتية مسموعة عند الوصول إلى درجة الحرارة الذروة 

- مزّود بتقنية اإليقاف التلقائي
- قراءة سريعة لدرجة الحرارة ودقة عالية 
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- تصميم خاص ألخذ درجة حرارة جسم اإلنسان عن بعد 3 ~ 5 سم )1.2 ~ 2 بوصة( عن طريق الجبين
- قياس ثابت وموثوق به، بفضل ميزة نظام الكشف عن األشعة تحت الحمراء 

- منّبه يصدر صوتًا مسموعًا عندما تكون درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية )100.4 فهرنهايت(
- ذاكرة تحفظ آخر 32 نتيجة لدرجة الحرارة

- شاشة عرض رقمّية بإضاءة خلفية من ثالثة ألوان
- يمكن عرض وحدة درجة الحرارة بدرجات مئوية أو فهرنهايت

- إيقاف تلقائي خالل 30 ثانية للحفاظ على الطاقة
- إستخدام طويل المدى )100.000 قراءة(

- عملي وسهل اإلستخدام

ميزان قياس الحرارة عن بعد باألشعة تحت الحمراء 6 في 1
درجة حرارة الجسم، السطح، والغرفة | إنذار منّبه، ذاكرة تحفظ بيانات 32 اختبارًا، شاشة رقمية بثالثة ألوان،

يسمح بقراءة درجة الحرارة دون إزعاج الطفل

3~5 سم

نتيجة تصدر خالل
ثانية واحدة فقط



23

- تصميم خاص ألخذ درجة حرارة جسم اإلنسان عن بعد 3 ~ 5 سم )1.2 ~ 2 بوصة( عن طريق الجبين
- قياس ثابت وموثوق به، بفضل ميزة نظام الكشف عن األشعة تحت الحمراء 

- منّبه يصدر صوتًا مسموعًا عندما تكون درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية )100.4 فهرنهايت(
- ذاكرة تحفظ آخر 32 نتيجًة لدرجة الحرارة

- شاشة عرض رقمّية بإضاءة خلفية من ثالثة ألوان
- يمكن عرض وحدة درجة الحرارة بدرجات مئوية أو فهرنهايت

- إيقاف تلقائي خالل 30 ثانية للحفاظ على الطاقة
- إستخدام طويل المدى )40.000 قراءة(

- عملي وسهل اإلستخدام

ميزان قياس الحرارة عن بعد باألشعة تحت الحمراء 6 في 1
درجة حرارة الجسم، السطح، والغرفة | إنذار منّبه، ذاكرة تحفظ بيانات 32 اختبارًا، شاشة رقمية بثالثة ألوان،

يسمح بقراءة درجة الحرارة دون إزعاج الطفل

قياس الحرارة من دون لمس 

سريع وآمن يعطي النتيجة
خالل ثانية واحدة فقط

عرض رقمي بإضاءة خلفية 
من ثالثة ألوان

نظام صامت قابل لإلستعمال 
خالل نوم األطفال
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OPH - 018 OPH - 051OPH - 021OPH - 024 OPH - 017 OPH - 019

يحتوي على نسبة كحول 70٪الكحول المعقم )سبيرتو( ينّظف ويحمي
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OPH - 050

يحتوي على نسبة كحول 95٪يحتوي على نسبة كحول ٪75

OPH - 052OPH - 020OPH - 049 OPH - 048 OPH - 031

ماء األوكسيجين
)بّخاخ مطّهر لإلسعافات األولية(

محلول بيروكسيد الهيدروجين لمعالجة الجروح 
الطفيفة والخدوش | مقدار 10
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- مناديل معّقمة
- تحتوي على كحول نباتي 

- تساعد على منع التهاب الجروح الطفيفة والخدوش 
- لإلستعمال الخارجي فقط

- ال تحل هذه المناديل محل المناديل المستخدمة في اإلجراءات
الطبية بل إنها مخصصة للتطهير العام.

- خالية من البارابين، الكبريتات، الكلور، والفينوكسي إيثانول
- تم اختبارها من قبل أطباء الجلد

مناديل معّقمة بنسبة كحول ٪75
متعددة اإلستعماالت، تمنح حماية من الجراثيم بنسبة ٪99.9
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كّمامة طبّية بحلقة لألذن )3 طبقات(

KN95 )كّمامة طبّية )5 طبقات

 Melt-blown )قماش معالج(

من قماش غير منسوج 

من قماش غير منسوج 

مشبك أنف ناعم ومرن 

يصفي الجسيمات غير الدهنية 
في الهواء

يمتص الهواء الساخن الذي 
يخرج من الفم ويترك البشرة 

جافة ومريحة

يحجب األجسام المرئية مثل 
القطرات

قابل للتعديل

- خالية من األلياف الزجاجية | غير مسّببة للحساسية
- ال تؤثر على عملية التنفس | قدرة عالية على التنقية

)قماش معالج(
 Melt-blown

)قماش معالج(
 Melt-blown

قماش غير منسوج 

قماش غير منسوج 

إسفنجة تنقية

- تصميم منحني ثالثي األبعاد
- ال تؤثر على عملية التنفس

- تتناسب مع شكل الوجه
- نسيج ناعم على البشرة
- ُتستعمل لمرة واحدة فقط
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-  الطبقة 1: قماش غير منسوج | الطبقة 2: قماش
معالج Meltblown | الطبقة 3: قماش غير منسوج

- مقاس خاص باألطفال يجعل ارتداءها مريحًا
- نسيج خفيف ال يؤثر على عملية التنفس

- حلقة أذن خفيفة ومريحة

- من سنة حتى 4 سنوات
| Meltblown الطبقة 1و2: قماش غير منسوج | الطبقة 3: قماش معالج -

الطبقة 4: قماش غير منسوج

- من 4 سنوات وما فوق
| Meltblown الطبقة 1و2: قماش غير منسوج | الطبقة 3: قماش معالج -

الطبقة 4: قماش غير منسوج

كّمامة للصغار )من 3 طبقات(

كّمامة ثالثية األبعاد لألطفال )من 4 طبقات(كّمامة ثالثية األبعاد لألطفال )من 4 طبقات(
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يقتل الجراثيم دون الحاجة إلى استخدام الماء أو المناشفمعّقم اليدين المضاد للبكتيريا

OPH - 210OPH - 209

OPH - 203OPH - 204

يحتوي على نسبة 62٪ من الكحول
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يقتل الجراثيم دون الحاجة إلى استخدام الماء أو المناشفمعّقم اليدين المضاد للبكتيريا

OPH - 201 OPH - 202 OPH - 211

يحتوي على نسبة 75٪ من الكحول
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OPH - 205

OPH - 206

OPH - 207

خشب العود | الياسمين | الغابات اإلستوائية | زهر الكرز

-  زهر الكرز
- الياسمين

- الغابات اإلستوائية
- الفراولة
- الليمون
- المحيط

الغابات اإلستوائية | الياسمين | زهر الكرز

يحتوي على نسبة 62٪ من الكحول
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مصنوعة من المطاط بنسبة 100٪أكياس ماء ساخنة مطاطية

OPH - 302 OPH - 299

OPH - 303

OPH - 301

يحوي 2 لتر
من الماء
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ضّمادة شاش عالية الجودة

مسحات شاش عالية الجودة

لفة غير معّقمة - دزينة واحدة

غير معّقمة

24 x 30 -
- ال تستخدم العبوة في حال كانت مفتوحة أو تالفة

- لإلستخدام لمرة واحدة فقط
- تحفظ في مكان بارد وجاف 

40’s/40’s

18 x 26 -
- ال تستخدم العبوة في حال كانت مفتوحة أو تالفة

- لإلستخدام لمرة واحدة فقط
- تحفظ في مكان بارد وجاف 

40’s/40’s
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مسحات شاش معّقمة عالية الجودة لتضميد الجروح

- x 26 18     ، 16 ثنية
- ال تستخدم العبوة في حال كانت مفتوحة أو تالفة

- لإلستخدام لمرة واحدة فقط
- تحفظ في مكان بارد وجاف 

40’s/40’s
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حقنة بإبرة طبية

 - معّقمة
 - لإلستخدام الفردي فقط

 - غير سامة
- غير موّلدة للحمى

 - معّقمة
 - لإلستخدام الفردي فقط

 - غير سامة
- غير موّلدة للحمى

23G x 1 1/4” (0.6x32mm)23G x 1 1/4” (0.6x32mm)

5 مل3 مل



36

 - لإلستخدام الفردي فقط
 - غير سامة وغير موّلدة للحمى

- تناسب معظم أنظمة توصيل األنسولين

0.25 x 4mm | 31G

0.25 x 8mm | 31G

0.25 x 6mm | 31G

إبر لقلم األنسولين
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OPH - 320 OPH - 325 OPH - 326

OPH - 327

OPH - 324

OPH - 328 OPH - 329

ضّمادات طبّية

- ماّصة، ال تلتصق بالجرح فتِتمُّ إزالتها بلطف
- مادة الصقة فريدة من نوعها تدوم طويال 

وتساعد على بقاء الضمادة في مكانها
- تسمح للبشرة بالتنفس
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1- حواف الصقة تضمن بقاء الضمادة في مكانها
2- ضمادة غير الصقة: هي ضمادات عالية االمتصاص تحمي

الجروح والخدوش دون اإللتصاق بها
3- الغالف: من ورق مصقول، سهل الفتح 

- تتالءم ضّمادات أوبتيمال مع لون الجلد وُتخفي الجرح بشكٍل طبيعي
- مقاومة للماء، تبقى الصقة حتى وإن أصبحت رطبة

- حماية طويلة مع قدرة للجرح على التنفس

1

3

2
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ضّمادة مقاومة للماء
تحمي من العدوى | مرنة ومريحة | تحافظ على نظافة الجرح | مضادة للحساسية | معّقمة 
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ضّمادات غير منسوجة

ضّمادة لحماية سرّة الطفل

- تحمي من العدوى
- مرنة ومريحة

- تحافظ على نظافة الجرح
- مضادة للحساسية

- معّقمة 
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شرائط إلغالق الجروح

ضّمادة العين

- شرائط الصقة ومريحة ُتستخدم لحماية وتغطية الجروح الطفيفة ومعالجتها
بحسب توجيهات الطبيب المعالج

- تهدف الشرائط الطبية أيًضا إلى حماية قطب الجرح أو إلى حماية الجرح بعد
فك القطب

- تبقى ثابتة في مكانها، مما يسمح للجلد بالتنفس أثناء إلتئام الجروح 

- معقَّمة ذو طرف الصق
- ناعمة تستخدم في عالج إصابات العين

- للعناية بالعين بعد الجراحة
- توضع على العين بعد دهن المراهم  

- ضمادة غير الصقة تحمي الجروح والخدوش دون اإللتصاق بها 
- حافة الصقة فريدة من نوعها تدوم طوياًل، تضمن بقاء ضمادة العين في مكانها وتمنع تسّرب

األوساخ والجراثيم إلى داخل العين

للصغار
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عدة إسعافات أولية

مــواد  مــن  مجموعــة  علــى  العــّدة  هــذه  تحتــوي 
اإلســعافات األوليــة لرعايــة أســرتك فــي المنــزل 

التنقــل. وأثنــاء 

6 )مناديل بنزالكونيوم )"1.97 × "1.97((
4 )ضمادات تطهير كحولية )"1.97 × "1.97((

25 )"2.99 × "0.75 ضمادة بولي إيثيلين - بلون البشرة(
1 )"2.99 × "0.98 ضمادة بولي إيثيلين - بلون البشرة(

20 )"1.57 × "0.39 ضمادة بولي إيثيلين - بلون البشرة(
3 )"1.50 × "1.50 ضمادة بولي إيثيلين - بلون البشرة(
1 )"3.94 × "1.97 ضمادة بولي إيثيلين - بلون البشرة(

2 )"1.97 × "1.50 ضمادة قماش مرنة(
2 )"2.01 × "1.77 ضمادة قماش مرنة(

1 )"2.76 × "3.94 ضمادة غير منسوجة(
1 )ضمادة للعين )"2.28 × "3.35((

4 )مناديل بنزالكونيوم )"1.97 × "1.97((
4 )ضمادات تطهير كحولية )"1.97 × "1.97((

25 )"2.99 × "0.75 ضمادة بولي إيثيلين – حجم عادي (
2 )"2.99 × "0.98 ضمادة بولي إيثيلين – حجم كبير ( 

30 )"1.57 × "0.39 ضمادة بولي إيثيلين - حجم صغير(
2 )"1.50 × "1.50 ضمادة بولي إيثيلين - رقعة(

1 )"3.94 × "1.97 ضمادة بولي إيثيلين – كبيرة جدًا(
2 )"1.97 × "1.50 ضمادة من القماش للمفاصل(
2 )"2.01 × "1.77 ضمادة من القماش لألصابع(
1 )"2.76 × "0.47 ضمادة فراشة إلغالق الجرح(

1 )جبائر إصبع )"6 × "3/4(
1 )ضمادة معّقمة للعين "3.35 × "2.28(

1 )جبائر إصبع )"3/4 × "6(( 
1 )ضمادة شاش "2 × "2(
1 )ضمادة شاش "3 × "3(

1 )شريط الصق خالي من الالتكس "180 × "0.49(
2 )لفة شاش معقم "157.48 × "1.97(

12 )عيدان برؤؤس قطنية "3(
1 )مقص "4.53(
1 )ملقط "4.92(

6 )دبابيس-حجم متوسط(
2 )قفازات كبيرة )في أكياس سهلة اإلغالق((

1 )حقيبة بالستيكية(

1 )ضمادة شاش "2× "2(
1 )ضمادة شاش "3 × "3(

1 )ضمادة معّقمة للصدمات  "5 ×"9(
1 )شريط الصق خالي من الالتكس "180× "0.49(

1 )لفة شاش معقم "157.48 × "1.97( 
12 )عيدان برؤؤس قطنية "3(

2 )قفازات كبيرة من الكلوريد المتعدد الفينيل(
1 )مقص "4.53(
1 )ملقط "4.92(

1 )حقيبة بالستيكية محمولة( 
1 )دليل اإلسعافات األولية(

95 قطعة

98 قطعة

OPH - 378

OPH - 379
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ضّمادات لألطفال

- حواف الصقة تضمن بقاء الضمادة في مكانها 
- ضّمادة عالية االمتصاص وغير الصقة تحمي الجروح والخدوش دون اإللتصاق بها 

- من ورق مصقول، سهل الفتح

مريحة، مرنة وناعمة على البشرة

OPH - 383OPH - 384OPH - 385OPH - 387OPH - 386

مضيئة
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(2.5 CM X 2 M)

شريط طبي الصق
- شريط مرن يسمح بمرور الهواء، ذاتي اللصق وال يلتصق على البشرة أو الشعر. 

- ُيستخدم الشريط الاّلصق لتثبيت الضّمادة على الجرح من خالل االلتصاق بنفسه وليس بالبشرة أو الشعر.
- عند تغيير الضّمادة، ال يترك الشريط الالصق بقايا لزجة.

ُيستخدم من أجل:
- حماية البشرة 

- تثبيت الضّمادات، القسطرات
- دعم اإللتواءات، والجبائر وكمادات الوذمة

خالي من الالتكس | مرن

OPH - 380

(7.5 CM X 2 M)
OPH - 382

(5 CM X 2 M)
OPH - 381
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4 in x 2.2 yd (10 cm x 2 m) 3 in x 2.2 yd (7.5 cm x 2 m) 2 in x 2.2 yd (5 cm x 2 m) 1 in x 2.2 yd (2.5 cm x 2 m)

شريط طبي الصق
شريط مرن يسمح بمرور الهواء، ذاتي اللصق وال يلتصق على البشرة أو الشعر. 
ُيستخدم الشريط الاّلصق لتثبيت الضّمادة على الجرح من خالل االلتصاق بنفسه 

وليس بالبشرة أو الشعر.
عند تغيير الضّمادة، ال يترك الشريط الالصق بقايا لزجة.

ُيستخدم من أجل:
- حماية البشرة 

- تثبيت الضّمادات، القسطرات
- دعم اإللتواءات، والجبائر وكمادات الوذمة

خالي من الالتكس | غير قابل للتمّدد 

OPH - 347OPH - 348OPH - 349OPH - 350
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  مع مشابك معدنية | قابلة للتمددضّمادات مطاطية غير معقَّمة 
لفة شاش ماص مصنوعة

من القطن الطبي بنسبة ٪100

OPH - 391 | 5cm x 4m

OPH - 403 | 36inch x 50yds OPH - 394 | 5cm x 4m

OPH - 392 | 7.5cm x 4m

OPH - 395 | 7.5cm x 4m

OPH - 393 | 10cm x 4m

OPH - 396 | 10cm x 4m
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- مع مشابك معدنية | قابلة للتمدد

OPH - 399
10cm x 4.5m

OPH - 402
10cm x 4.5m

OPH - 390
10cm x 4.5m

OPH - 398
7.5cm x 4.5m

OPH - 401
7.5cm x 4.5m

OPH - 389
7.5cm x 4.5m

OPH - 397
5cm x 4.5m

OPH - 400
5cm x 4.5m

OPH - 388
5cm x 4.5m
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ضّمادات باريس الجصية

- ُتستخدم لتثبيت العظام، إصالح التشّوهات وااللتهابات الناتجة عن كسر في األطراف،
الجراحة العظمية المفصلية، تثبيت األطراف وصنع القوالب

- توّفر هذه الضّمادات قدرة ممتازة على الثبات والتوافق مع البشرة 

OPH - 404
7.5cm x 2.7 m

OPH - 405
10cm x 2.7 m

OPH - 406
15cm x 2.7 m
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- رفيع جدًا، فائق النعومة ومريح | مقاوم للماء، يسمح للجلد بالتنفس بحرية ويحتوي على غراء قوي شريط طبي غير منسوج
- ُيستخدم للجروح الطفيفة كالخدوش والكشوط والبثور

OPH - 351 | 1.25cm x 9.14m

OPH - 353 | 5cm x 9.14mOPH - 354 | 7.5cm x 9.14m

OPH - 352 | 2.5cm x 9.14m
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كرات القطن

- مثالية لجميع احتياجات العناية بالطفل والعناية بالبشرة والعائلة
- لإلستعمال الخارجي فقط

- مصنوعة من قطن خالص ٪100
- موصى بها لجميع االستخدامات الطبية والجلدية.

- ناعمة الملمس
- لطيفة على الجلد وصحية 
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الكريمــات  األظافــر،  وطــالء  المكيــاج  إلزالــة  مثاليــة  قطــن  أقــراص 
والمســتحضرات التجميليــة  كمــا تنظيــف العيــون واألذنيــن وبشــرة الرضــع 

واألطفــال.

اســتمتعي بتنظيــف وجهــك وعينيــك باســتخدام أقــراص القطن مــن أوبتيمال 
واشــعري بنعومــة القطــن الحقيقية.

قطن إزالة المكياج

- مثالي لجميع احتياجات العناية بالطفل والعناية بالبشرة والعائلة
- لإلستعمال الخارجي فقط

- مصنوع من قطن خالص ٪100
- موصى به لجميع االستخدامات الطبية والجلدية.

ناعم الملمس، لطيف على الجلد وصحي القطن الجراحي
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عيدان القطن

- مثالية لجميع احتياجات العناية بالطفل والعناية بالبشرة والعائلة
- لإلستعمال الخارجي فقط

- مصنوعة من قطن خالص ٪100
- موصى بها لجميع االستخدامات الطبية والجلدية.

ناعمة الملمس، لطيفة على الجلد وصحية 

عيدان القطن الخاصة بالمواليد الجدد

OPH - 055 OPH - 100 OPH - 200 OPH - 300
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- يتمّيز بدرجة عالية من الدقة )٪99.9(
- يتنبأ باإلباضة قبل 24-48 ساعة – يظهر النتائج في 5 دقائق

- أمسكي الطرف المتغير اللون في اتجاه تدفق البول لمدة 10 ثوان.
- خالل خمس دقائق سيظهر خط في نهاية النافذة ليدل على أن اإلختبار قد تم وأن 

النتيجة جاهزة. نافذة النتيجة سوف تعطي نتيجًة واضحة.

يتميز اختبار بريجناتست بدقة تزيد عن ٪99.

- أمسكي الطرف المتغير اللون في اتجاه تدفق البول لمدة 10 ثوان.
- خالل ثالث دقائق سيظهر خط في نهاية النافذة  ليدل على أن اإلختبار قد تم وأن 

النتيجة جاهزة. نافذة النتيجة سوف تعطي نتيجًة واضحة.

- استخدمي أنبوب االختبار لسحب عينة من البول
   ثم وزعي 4 نقاط من البول على الشريحة.

- ستظهر النتيجة في غضون 5 دقائق.

زيادة في االطمئنان | أكيد وسريع | واضح ودقيق سريعة، واضحة ودقيقة 

اختبار اإلباضة

اختبارات الحمل 
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تساعدك مناديل أوبتيمال في الحصول 
على النظافة المطلوبة والشعور 

باإلنتعاش في آِن

- تنّظف وترّطب بخطوة واحدة: مناديل 
للجسم واليدين معًا.

- تم اختبارها من قبل أطباء األمراض 
الجلدية. 

- بخالصة الصبار / البابونج.
 - خالية من الكحول

- تم اختبارها من قبل أطباء األمراض الجلدية. 
- تحافظ على توازن الرقم الهيدروجيني الطبيعي لبشرتك

تتمّيز بسهولة حملها معك أينما ذهبت بفضل صغر حجمهاتتمّيز بسهولة حملها معك أينما ذهبت بفضل صغر حجمها

مناديل مضادة للبكتيريامناديل تنظيف الجسم واليدين
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كريم مرطب لليدين باأللوة فيرا وخالصة نبات السنتيال اآلسيوي والهاماميليس.
تمتصه البشرة على الفور، فيرطبها ويحميها من المهّيجات الضارة.

كريم تنعيم القدمين بزبدة الشيا والفيتامين ه، ينّعم ويرّطب البشرة.

كريم تنعيم القدمين  كريم مرطب لليدين خالي من البارابينخالي من البارابين
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خالية من البارابين

حماية عالية – مقاوم للماء 
SPF 30

حماية عالية جدًا – مقاوم 
SPF 50 للماء

يثّبت الواقي الشمسي من ماركة أوبتيمال المكّونات النشطة على البشرة لتوفير 
الحماية المطلوبة. تضمن هذه التركيبة الجديدة المطّورة حماية شديدة أثناء ممارسة 
النشاطات في الهواء الطلق، كما تسمح للبشرة بالتنفس. يقّلل هذا الواقي الشمسي 
من خطر اإلصابة بسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة للبشرة التي تسبّبها الشمس. 

وإذ إنه يجمع بين نظامي األشعة فوق البنفسجية ألف وباء فهو يساعد على 
إمتصاص هذه األشعة الضارة بسرعة كبيرة دون ترك أية رواسب على الجلد.

زيت تسمير البشرة األمثل، يحتوي على جوز الهند والفيتامين ه)SPF6( مما يترك 
البشرة ناعمة وحريرية.

شفاف ومقاوم للماء، يحمي بشرتك من األشعة فوق البنفسجية ألف وباء.

زيت تسمير البشرةمنتجات واقية من الشمس 

30
SPF

SUNSCREEN
HIGH PROTECTION

Water resistant

Crème Solaire
haute protection
Résistant à l’eau

UVA UVB

Paraben free

250 ml / 8.4 fl oz

Paraben free

250 ml / 8.4 fl oz

SP
F Crème Solaire

Très Haute Protection
Résistant à l’eau

SUNSCREEN
VERY HIGH PROTECTION

Water resistant

50+
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