CATALOG PRODUSE

ROVAL MED
Lider în distribuția
de consumabile medicale în România
Roval Med este o companie înființată în noiembrie 2001, începând activitatea
în primăvara anului 2002 prin importul produselor medicale consumabile în
România. În cei 15 ani de activitate și experiență acumulată am distribuit peste
un miliard de unități de produs, brand-ul propriu Help devenind factor de
referință pentru calitatea în domeniul nostru.
Astăzi, Roval Med deține o poziție de top în piața dispozitivelor medicale, având
colaborări exclusive cu producători premium. Deținem un depozit propriu de
3000 mp în care stocăm constant peste 35 milioane unități de produs, precum
mănuși examinare, seringi, truse perfuzie, feși, tifon, pansamente adezive, feși
gipsate, catetere, pungi urină și altele. Logistica este asigurată de un parc auto
cu peste 25 autovehicule, iar relația cu cei peste 250 clienți privați și 300 spitale
este asigurată de o echipă de vânzări în continuă dezvoltare.
Noi credem că atingerea obisectivului nostru inițial, de a deveni furnizorul No 1
de produse medicale în România, s-a realizat prin grija ca prețul și calitatea
produselor noastre să se constituie în cea mai competitivă ofertă în orice
moment.
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TAMPOANE CHIRURGICALE DIN TIFON
Tampoane medicale, nesterile, din tifon, bumbac
100%, pentru uz medical.
Caracteristici:
· dimensiuni: 15cmx15cm, 20cmx20cm, 25cmx25cm,
30cmx30cm suprafață (arie) desfășurată
· țesătură 25x17, 40's x 40's
· capacitate mare de absorbție
· indicate pentru efectuarea hemostazei
· curățarea plăgilor și a unor suprafețe mari de piele
· marcaj CE conform standardelor în vigoare
Ambalaj individual (punga):
15cmx15cm: 100 buc/punga
20cmx20cm: 100 buc/punga
25cmx25cm: 100 buc/punga
30cmx30cm: 100 buc/punga

Ambalaj colectiv (bax):
15cmx15cm: 50 pungi x 100 buc
20cmx20cm: 50 pungi x 100 buc
25cmx25cm: 50 pungi x 100 buc
30cmx30cm: 25 pungi x 100 buc

BONETE MEDICALE CU ELASTIC (CAPELINE) U. F
Bonete de unică folosință fabricate din material nețesut
ce face posibilă circulația ușoară a aerului. Bonetele
prezintă elastic în perimetru pentru a se fixa usor și cât
mai comod pe cap.
Sunt ajustabile pentru forma capului, acoperă în
totalitate și protejează; de culoare albastru, mărime
universală.
Se pot utiliza în diverse domenii de activitate:
laboratoare, domeniul medical (spitale, cabinete și
clinici, saloane de înfrumusețare, cabinete veterinare),
industria alimentară, agricultură s.a.
Ambalaj individual (punga):
100 buc/punga
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Ambalaj colectiv (bax):
20 pungi x 100 buc
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ACOPERITORI PANTOFI (BOTOSEI) U.F.
Botoși de unică folosință, fabricați din plastic
(polipropilenă), mărime universală. Prezintă elastic în
perimetru pentru a se plia perfect pe forma piciorului;
protejează împotriva contaminării și mențin un înalt
nivel de curățenie; culoare: albastru.
Domenii de utilizare: spitale, laboratoare și în camere ce
necesită să rămână curate, pentru amenajări interioare,
grădinițe, firme de curățenie, fabrici, muzee s.a.
Ambalaj individual (punga):
100 buc/punga

Ambalaj colectiv (bax):
50 pungi x 100 buc

HALATE MEDICALE PENTRU EXAMINARE U.F
Halatele sunt fabricate din material nețesut, de unică
folosință, oferind protecție împotriva mizeriei și a
prafului.
Mărimea halatelor este universală; culoare: albastru.
Halatele sunt curate, nesterile. Prezintă închidere cu
legături atât în talie cât și la baza gâtului; manșetele
mânecilor sunt elastice.
Se pot utiliza în diverse domenii de activitate:
laboratoare, domeniul medical (spitale, cabinete și
clinici, saloane de înfrumusețare, cabinete veterinare),
industria alimentară, agricultură s.a.
Ambalaj individual (punga):
10 buc/punga

Ambalaj colectiv (bax):
10 pungi x 10 buc

office@rovalmed.ro
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SERINGI 50/60 ML GUYON PENTRU IRIGAȚII
Seringi gradate la 2 ml, sterile, de unica folosinta,
alcatuite din cilindru si piston din polipropilena si
garnitura de cauciuc, prezinta ac detasabil.
Se folosesc pentru irigatii.
Ambalaj individual (cutie):
25 buc/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
16 cutii x 25 buc

SERINGA 100 ML GUYON PENTRU IRIGATII
Seringa sterila pentru irigatii gradata la ml, de unica
folosinta alcatuita din cilindru si piston din polipropilena
si garnitura de cauciuc.
▪ Garnitura de etansare asigura o etanseitate perfecta
si o dozare lina, uniforma a lichidului medicamentos
▪ Garnitura din cauciuc din varful pistonului este latex
free
▪ Seringa prezinta o constructie speciala cu inel si un
"nas" prelungit
▪ Pistonul seringii este intreg, compact, nesegmentat
▪ Cilindrul seringii are amboul centrat, cu gradatie
exterioara corespunzatoare
▪ Seringa de 100ml este fara ac, prezinta un adaptor
luer.
Ambalaj individual (cutie):
25 buc/cutie
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Ambalaj colectiv (bax):
4 cutii x 25 buc
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TEST SARCINA HELP CLASIC (bandă)
Test clasic sub forma de banda utilizat la depistarea
hormonului HCG din urina sau sange, prezent doar in
cazul unei sarcini. Hormonul HCG poate fi depistat dupa
7 zile de la concepere, concentratia acestuia continuand
sa creasca.Testul poate fi folosit in orice moment al zilei,
cu recomandare la prima urina de dimineata pentru
acuratetea rezultatului.
Sensibilitate 99.83% (25 mili unitati internationale HCG
pe mililitru)
Acuratete +99.9%
Specificitate 99.27%
▪ Nu detecteaza hormoni similari cu HCG
▪ Nu detecteaza alte substante prezente obisnuit in
urina
Ambalaj individual (set):
10 buc/set

Ambalaj colectiv (bax):
40 cutii x 10 seturi

TERMOMETRU CLINIC DIGITAL HELP
Se foloseste pentru masurarea temperaturii corpului.
Pornirea se face prin apasarea butonului ON/OFF.
Prezinta inchidere automata si anume finalizarea
procesului de masurare este anuntata de un semnal
acustic, iar termometrul se va inchide la 8 minute
dupa avertismentul sonor. Este rezistent la apa,
carcasa fiind impermeabila ceea ce faciliteaza
dezinfectarea.
Plaja de masurare 32°C - 42°C
Rezolutie ecran 0.1°C
Baterie SR41 sau LR41 (1.5V - tip pastila); Putere
consumata 0.15MW in regim de masurare; Durata
bateriei: peste 200 de ore in regim de utilizare
continua

Acuratete:
±0.1°C daca temperatura masurata este intre 35°C si 39°C
±0.2°C daca temperatura masurata este sub 35°C sau peste 39°C

Ambalaj individual (set):
10 buc/set

Ambalaj colectiv (bax):
40 cutii x 10 seturi
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PANSAMENTE ADEZIVE STERILE HELP PORE
Alcatuite dintr-o banda adeziva de sustinere
perforata, compresa din bumbac absorbant si o
membrana permeabila unidirectional, folosite
pentru tratarea ranilor deschise, permit aerisirea si
protejarea acestora impotriva microbilor. Intra in
categoria pansamentelor uscate sterile.
Pansament: bumbac 100%; film permeabil pentru
apa si aer; Invelis: material netesut cu marginile
rotunjite; Adeziv: poliacrilat noniritant, bine tolerat
de tegument. Protejeaza, absoarbe, permite
aerisirea, nu se lipeste de plaga, nu se dezlipeste de
piele. Steril.
Dimensiuni:
- 5 x 7cm
- 10 x 10 cm
- 15 x 10 cm

- 20 x 10 cm
- 25 x 10 cm
Ambalaj individual (cutie):
5cmx7cm: 100 plicuri/cutie
10cmx10cm: 50 plicuri/cutie
15cmx10cm: 50 plicuri/cutie
20cmx10cm: 50 plicuri/cutie
25cmx10cm: 50 plicuri/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
5cmx7cm: 20 cutii x 100 plicuri
10cmx10cm: 20 cutii x 50 plicuri
15cmx10cm: 12 cutii x 50 plicuri
20cmx10cm: 10 cutii x 50 plicuri
25cmx10cm: 10 cutii x 50 plicuri

PLASTURI FIXATORI BRANULA STERILI HELP PORE
Plasture steril, autoadeziv, cu corp absorbant, pentru
fixarea canulelor, branulelor. Corpul absorbant ofera
protectie impotriva punctelor de presiune provocate de
purtarea indelungata a branulei. Adezivul este
hipoalergen si nu produce reactii alergice putand fi
suportat de piele o perioada indelungata de pana la 30
de zile. Permite fixarea sigura a branulei si este usor de
aplicat. Confectionat din material moale, steril, ambalat
individual.
Dimensiuni:
- 6 x 8 cm
Ambalaj individual (cutie):
100 plicuri/cutie
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Ambalaj colectiv (bax):
20 cutii x 100 plicuri
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BANDA ADEZIVA HELP PORE
Material netesut perforat pe suport de hartie autocolant
care se foloseste pentru a acoperi plagile. Prezinta adeziv
din poliacrilat non-iritant, bine tolerat de tegument,
permeabil pentru aer si vaporii de apa. Au calitati
deosebite si anume sunt flexibile si se pot aplica in zone
ale corpului greu accesibile, usurinta la aplicare se
datoreaza perforatiilor.
Recomandat pentru: acoperirea pansamentelor aplicate
pe plagi de toate dimensiunile, in special in zone ale
corpului greu accesibile, cu multe pliuri fizilogice ale
pielii; purtare indelungata; persoane cu piele sensibila;
folosirea extensiva in spitale
Dimensiuni:
- 10 cm x 10 m
- 20 cm x 10 m
Ambalaj individual (punga polietilena):
1 buc/punga

Ambalaj colectiv (bax):
50 pungi x 1 buc

PLASTURI ROTUNZI POST INJECȚIE HELP 22MM
Plasturi rotunzi pentru injectie, sterili,
hipoalergenici, din polietilena cu pad absorbant. Se
utilizeaza pentru protejarea pielii dupa recoltarea
sangelui, curatandu-se zona in prealabil. Indicati, in
special, pentru persoanele cu pielea sensibila,
predispusa la alergii sau iritatii.
Folositi plasturele pentru o singura utilizare.
Caracteristici:
· dimensiuni: 22mm
· steril
· culoare pielii
· protector
· adeziv extra rezistent
· non-iritabil
Ambalaj individual (cutie):
100 plasturi/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
100 cutii x 100 plasturi
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PLASTURI HELP 19X72MM (cutie maxi)
Plasturi sterili, hipoalergenici, din polietilena cu pad
absorbant. Se utilizeaza pentru protejarea plagilor
impotriva microbilor si a bacteriilor. Indicati, in
special, pentru persoanele cu pielea sensibila,
predispusa la alergii sau iritatii.
Caracteristici:
· dimensiuni: 19 x 72mm
· steril
· culoare pielii
· protector
· adeziv extra rezistent
· non-iritabil
· se aplica foarte usor, pe pielea curata
Ambalaj individual (cutie):
100 plasturi/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
100 cutii x 100 plasturi

PLASTURI HELP 19X72MM
Plasturi sterili, hipoalergenici, din polietilena cu pad
absorbant. Se utilizeaza pentru protejarea plagilor
impotriva microbilor si a bacteriilor. Indicati, in special,
pentru persoanele cu pielea sensibila, predispusa la
alergii sau iritatii.
Caracteristici:
· dimensiuni: 19 x 72mm
· steril
· culoare pielii
· protector
· adeziv extra rezistent
· non-iritabil
· se aplica foarte usor, pe pielea curata
Ambalaj individual (cutie):
12 plasturi/cutie
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Ambalaj colectiv (bax):
200 cutii x 12 plasturi
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TUBURI RECOLTARE SANGE HELP VAC (VACUTAINERE)
Eprubete vidate pentru recoltare sange, sterile din sticla
sau plastic care nu interactioneaza cu lichidele biologice.
Prezinta diverse marimi si culori in functie de domeniul
de intrebuintare. Poate sa contina aditivi in vederea
mentinerii mostrei pentru analize. Produsul este de
calitate superioara fiind etichetat conform standardelor
internationale de calitate aplicabile.
▪ Vacutainer biochimie : capac rosu, volum 6ml, 9ml
▪ Vacutainer hematologie: capac mov, volum 2ml, 3ml
▪ Vacutainer coagulare: capac albastru, volum 2ml, 4.5ml
▪ Vacutainer VSH :capac negru, volum 1.6ml.
▪ Vacutainer glicemie: capac gri, volum de 2ml
▪ Vacutainer litiu heparina: capac verde, volum de 6ml
▪ Vacutainer biochimie cu gel: capac galben, volum 6ml
Ambalaj individual (cutie):
100 buc/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
12 cutii x 100 buc

AC STERIL DUBLU PENTRU VACUTAINER HELP
Ac dublu pentru sistemul de recoltare in vid. Este
atraumatic, taietură diamantată; se adapteaza foarte
usor la sistemul de recoltare asigurand calitatea
probei, totodata fiind exclus riscul contaminarii
personalului.

18G, 21G, 22G

Ambalaj individual (cutie):
100 buc/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
20 cutii x 100 buc

office@rovalmed.ro
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HOLDER PENTRU AC VACUTAINER
Holdere confectionate din PVC, cilindrice,
compatibile cu acele de recoltare in vid prevazute cu
sistem de siguranta, care ajuta la eliminarea acului
din holder fara riscul de contaminare.
Ambalaj (punga):
100 buc/punga

RECOLTOR UNIVERSAL STERIL (UROCULTOR)
Recipiente universale pentru recoltare urina si alte fluide
biologice. Recipientul se utilizeaza pentru urocultura;
recoltarea primei urine de dimineata sau la cel putin 4
ore de la ultima mictiune. Pentru precizia rezultatelor
acest recipient trebuie sa fie steril. Se recomanda ca
recoltarea sa se faca inainte de a incepe un tratament
medicamentos.

Ambalaj individual (cutie):
Recoltor 30ml: 500 buc/cutie
Recoltor 60ml: 1000 buc/cutie
Recoltor 120ml: 500 buc/cutie

30 ml
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SERINGI DE UNICA FOLOSINTA CU AC
Seringi gradate la ml, sterile, de unica folosinta,
alcatuite din cilindru si piston din polipropilena si
garnitura de cauciuc, prezinta ac detasabil. Se
folosesc pentru introducerea unui lichid in organism
dar si pentru recoltarea unor probe de sange.

1 ml

2 ml

LUER

LUER

LUER

10 ml

20 ml

50 ml

LUER

LUER

LOCK

Ambalaj individual (cutie):
Seringa 1ml: 100 buc/cutie
Seringa 2ml: 100 buc/cutie
Seringa 5ml: 100 buc/cutie
Seringa 10ml: 100 buc/cutie
Seringa 20ml: 50 buc/cutie
Seringa 50ml: 25 buc/cutie

5 ml

Ambalaj colectiv (bax):
Seringa 1ml: 30 cutii x 100 buc
Seringa 2ml: 30 cutii x 100 buc
Seringa 5ml: 24 cutii x 100 buc
Seringa 10ml: 16 cutii x 100 buc
Seringa 20ml: 16 cutii x 50 buc
Seringa 50ml: 16 cutii x 25 buc

ACE INTRAMUSCULARE
Ace de seringa sterile, de unica folosinta, fabricate din
otel de calitate superioara; varf diamantat, atraumatic;
lumen fara risc de obstrurare. Coduri de culoare
conform standardelor internationale, alocate fiecarei
dimensiuni.
18G, 21G, 22G, 23G
Ambalaj individual (cutie):
100 buc/cutie
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Ambalaj colectiv (bax):
50 cutii x 100 buc
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MICROPERFUZOARE STERILE (FLUTURASI)
Utilizate pentru injectii, perfuzii sau transfuzii de scurta
durata (“fluturasi”), in general pentru administrarea
solutiilor perfuzabile. Se folosesc in combinație cu set de
transfuzie, set de perfuzie sau seringi pentru injectii
intravenoase.
▪ Dimensiuni: 21G (verde), 23G(albastru),
25G(portocaliu)
▪ Ac fabricat din otel inoxidabil, cu varf atraumatic
▪ Aripioare cu cod culoare, permit o manevrare usoara si
sigura in timpul punctiei.
▪ Tubul este confectionat din PVC transparent moale
non-toxic, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si
capacel de inchidere.
▪ Realizate astfel incat sa se fixeze usor pe structurile
anatomice.
Ambalaj individual (cutie):
100 buc/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
40 cutii x 100 buc

MANUSI EXAMINARE NESTERILE PUDRATE LATEX TOP GLOVE
Manusi de unica folosinta din latex natural, Top
Glove, nesterile si usor pudrate. Calitatea superioara
fiind oferita de rezistenta la intindere. Sunt nonalergice la contacul cu pielea. Se folosesc in
laboratoare de analiza sau pentru orice examinare
medicala.
Ambalaj individual (cutie):
100 buc/cutie

XS

S

M

L

Ambalaj colectiv (bax):
10 cutii x 100 buc

XL

office@rovalmed.ro
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MANUSI EXAMINARE NESTERILE NEPUDRATE NITRIL TOP GLOVE
Manusi de unica folosinta confectionate din nitril si
nu prezinta pudra de amidon astfel reduce riscul
aparitiei unor alergii. Asigura protectie antichimica,
au manseta cu bordura care ajuta la fixare si
imbracare usoara a manusii. Sunt elastice, rezistente
si usor de folosit. Sunt confectionate conform
standardelor de calitate QSR si ISO9001, ASTM
D631900a si EN455 Partea 1 si Partea 2.

Ambalaj individual (cutie):
100 buc/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
10 cutii x 100 buc

XS

S

M

L

XL

MANUSI EXAMINARE NESTERILE NEPUDRATE TOP GLOVE
Manusi de unica folosinta, din latex natural. Manusile
sunt nesterile si nepudrate. Calitatea superioara a
acestui produs este oferita de rezistenta la intindere si
asigura protectie majora impotriva microbilor.

Ambalaj individual (cutie):
100 buc/cutie
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Ambalaj colectiv (bax):
10 cutii x 100 buc
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MANUSI CHIRURGICALE STERILE PUDRATE TOP GLOVE
Manusi de unica folosinta din latex natural, Top Glove,
sterile si pudrate cu amidon de porumb absorbabil. Sunt
destinate exclusiv interventiilor chirurgicale in conditii
sterile. Asigura protectie impotriva infectiilor cu risc
ridicat. Ambalajul garanteaza sterilitate pana la utilizare.
Sunt disponibile diferite marimi, intre 6.5-8.5.

Ambalaj individual (cutie):
50 perechi/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
8 cutii x 50 perechi

6.5

7

7.5

8

8.5

MANUSI CHIRURGICALE STERILE NEPUDRATE TOP GLOVE
Manusi de unica folosinta din latex natural, Top
Glove, sterile si nepudrate. Sunt destinate exclusiv
interventiilor chirurgicale in conditii sterile. Asigura
protectie impotriva infectiilor cu risc ridicat.
Ambalajul garanteaza sterilitatea pana la utilizare.
Sunt disponibile diferite marimi, intre 6.5-8.5.

Ambalaj individual (cutie):
50 perechi/cutie

6.5

7

7.5

8

Ambalaj colectiv (bax):
8 cutii x 50 perechi

8.5
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MASTI CHIRURGICALE CU ELASTIC
Masti de unica folosinta confectionate din material
netesut formate din 3 straturi si 3 pliuri care se
pliaza pe forma fetei si nu impiedica respiratia.
Utilizate de obicei in domeniul medical in scopul de
a proteja impotriva contaminarii cu diversi virusi,
dar si in alte domenii deoarece acestea filtreaza
bacteriile. Sunt foarte rezistente, usor de folosit si
noniritabile.

Ambalaj individual (cutie):
50 buc/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
40 cutii x 50 buc

TRANSFUZOR CU AC PLASTIC LUER LOCK HELP
Folosit exclusiv pentru transfuziile de sange, este
alcatuit din canula de plastic pentru introducerea in
punga, si care se fixeaza la sistemul de introducere al
pungii de sange. Lungimea tubului de transfuzie este de
150 cm; prezinta capac de protectie a canulei de plastic
(pentru a proteja impotriva riscului de intepare
involuntara dupa terminarea perfuziei); conexiunea la
cateter este de tip luer-lock si prevazuta cu capacel de
protectie.
Ambalaj individual (punga):
15 buc/punga
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Ambalaj colectiv (bax):
20 pungi x 15 buc
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PERFUZOARE CU AC METALIC/PLASTIC LUER SAU LUER-LOCK
Set de administrare intravenoasa a solutiilor perfuzabile
alcatuit din tub de plastic nontoxic, steril cu lungime de
minim 150 cm. Rezistent la perfuzii sub presiune Prezinta
canula de plastic cu doua orificii pentru introducerea in
flacon. Prezinta filtru de 15microni in camera de picurare
si aerisitor. Sterilizare cu etilen oxid. Se foloseste pentru
infuzii venoase de solutii lichide. Microperfuzor cu ac
metalic sau plastic, cu adaptor luer slip sau luer-lock.
Ambalaj individual (punga):
25 buc/punga

Ambalaj colectiv (bax):
20 pungi x 25 buc

COMPRESE STERILE 10/8 X 50 HELP
Comprese din tifon, neimpregnate, care absorb
secretiile in exces si protejeaza ranile deschise impotriva
contaminarii cu microbi si bacterii.
▪ Tesatura: 24 x 20 (24 fire pe orizontala si 20pe
verticala pe unitatea de suprafata)
▪ 50 straturi
▪ Grosimea firului de tesatura: 40'S x 40'S
▪ Greutate: 23g/m2
▪ Indice de albire: 86
▪ Absorbtie: timp de scufundare de 3 secunde (
standardul
este de < 10 secunde)
▪ Nonacid, nonalcalin, nu contine amidon sau dextrina
▪ Sterilizare cu etilen oxid
▪ Ambalaj individual cu fereastra transparenta din
polipropilena
Ambalaj individual (cutie):
25 plicuri/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
40 cutii x 25 plicuri

office@rovalmed.ro

19

DISTRIBUITORUL No. 1 DE CONSUMABIL MEDICALE ÎN ROMÂNIA

COMPRESE NESTERILE 10/10 X 6
Comprese fabricate din tifon de bumbac 100%,
nesterile, de dimensiuni 10x10cm cu 6 pliuri si 100
de straturi pe pachet, culoare alba, fara miros, cu
marginile drepte, indoite in interior si uniforme,
destinate sa absoarba secretiile in exces si sa
protejeze ranile deschise impotriva microbilor.
Ambalaj individual (pachet):
100 straturi/pachet

Ambalaj colectiv (bax):
50 pachete x 100 straturi

COMPRESE NESTERILE HELP 40X40
Comprese fabricate din tifon de bumbac 100%,
nesterile, de dimensiuni 40x40cm si 100 de straturi
pe pachet, culoare alba, fara miros, cu marginile
drepte si uniforme, destinate sa absoarba secretiile
in exces si sa protejeze ranile deschise impotriva
microbilor.

Ambalaj individual (pachet):
100 straturi/pachet
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Ambalaj colectiv (bax):
20 pachete x 100 straturi
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FESI TIFON SI TIFON HELP
Fesi de tifon sub forma cilindrica ambalate individual, de
diferite dimensiuni, fabricate din bumbac
100%,nonalcaline, nonacide, nu contin amidon sau
dextrin. Sunt absorbante, fara miros, culoare alba si
datorita PHului neutru nu produc iritatii. Ajuta la fixarea
compreselor sau a dispozitivelor medicale.
Fesile de tifon si tifonul sunt de trei categorii si prezinta
urmatoarele caracteristici:

Tifon si Fesi Tifon Economice
ź
ź
ź
ź
ź
ź

gramaj de 18g/mp
tesatura 20 x 12
grosimea firului de tesatura: 40's x 40's
absorbtie: timp de scufundare de 3 secunde (
standardul este de < 10 secunde)
dimensiuni fesi: 10cmx10m, 15cmx10m, 20cmx10m
dimensiuni tifon: 90cmx100m, 90cmx5m
Ambalaj colectiv:
Fasa 10cmx10m: 500buc/punga
Fasa 15cmx10m: 250buc/punga
Fasa 20cmx10m: 250buc/punga
Tifon 90cmx100m:10 pachete x 100m/pachet

Tifon si Fesi Tifon Plus
ź
ź
ź
ź
ź
ź

gramaj de 30gr/mp
tesatura 26x18
grosimea firului de tesatura: 32's x 32's
absorbtie: timp de scufundare de 3 secunde (
standardul este de < 10 secunde)
dimensiuni fesi: 10cmx10m, 15cmx10m,
20cmx10m
dimensiuni tifon: 90cmx100m

Tifon si Fesi Tifon Clasice
ź
ź
ź
ź
ź
ź

gramaj de 24gr/mp
tesatura 24x20
grosima firului de tesatura: 40's x 40's
absorbtie: timp de scufundare de 3 secunde (
standardul este de < 10 secunde)
dimensiuni fesi: 10cmx10m, 15cmx10m, 20cmx10m
dimensiuni tifon: 90cmx100m

Ambalaj colectiv:
Fasa 10cmx10m: 500 buc/cutie
Fasa 15cmx10m: 250 buc/cutie
Fasa 20cmx10m: 250 buc/cutie
Tifon 90cmx100m: 10 pachete x 100m/pachet

Ambalaj colectiv:
Fasa 10cmx10m: 60 buc/cutie
Fasa 15cmx10m: 40 buc/cutie
Fasa 20cmx10m: 30 buc/cutie
Tifon 90cmx100m:10 pachete x 100m/pachet
Tifon 90cmx100m: 10 role x 100m/rola
Tifon 90cmx5m: 50 role x 5m/rola

office@rovalmed.ro
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LEUCOPLAST PINZA HELP
leucoplast pe suport din bumbac 100%, non iritabil,
cu adeziv ZnO. Leucoplastul panzat se foloseste la
sustinerea si mentinerea drenelor, sondelor, la
fixarea compreselor si protejeaza ranile. Rezistent la
intindere si umezeala. La rupere se desface usor in
fasii atat pe orizontala cat si pe verticala.
▪ Material suport din bumbac 100%
▪ Continut de zinc al adezivului 28.1%
(standardul este de 10%)
▪ Adezivitate > 3.15N/cm (standardul este de 1N/cm)
▪ Greutate 132g/m2 (standardul este 115g/m2)
▪ Non-iritabil
▪ Rezistenta la intindere si la umezeala conform
B.P.1998
Dimensiuni:
- 5 x 5 cm
- 2,5 x 5 cm
Ambalaj individual (cutie):
10 buc/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
20 cutii x 10 buc

LEUCOPLAST MATASE
Leucoplast pentru fixare din matase prevazuta cu adeziv
pe baza de poliacrilat; aderenta crescuta, se rupe usor
atat in directie longitudinala cat si transversala.
Impermeabil pentru apa, permeabil pentru gaze si vapori
de apa.
Recomandat pentru pacientii cu pielea sensibila (in
special copii) – este hipoalergen.
Se aplica pe pielea uscata si degresata.
Dimensiuni:
- 5 cm x 5 m
Ambalaj individual (cutie):
10 buc/cutie
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Ambalaj colectiv (bax):
20 cutii x 10 buc
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LEUCOPLAST TRANSPARENT HELP
Confectionat din plastic perforat, hipoalergenic si
impermeabil. Adezivul poliacrilic confera o fixare solida si
nu provoaca durere la dezlipire. Fixeaza pansamentele
medicale pe piele uscata si curata. Se rupe foarte usor
atat pe verticala cat si pe orizontala.
Dimensiuni:
- 5 x 5 cm
- 2,5 x 5 cm
Ambalaj individual (cutie):
5cmx5m: 10 buc/cutie
2.5cmx5m: 20 buc/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
5cmx5m: 20 cutii x 10 buc
2.5cmx5m: 20 cutii x 20 buc

CATETERE INTRAVENOASE PERIFERICE
Catetere intravenoase periferice, sterile, de unica
folosinta, cu mandren de otel, prezinta pereti
transparenti, valva cu filtru ce permite injectarea cu
ajutorul seringii si aripioare de fixare flexibile cu
inclinatie anatomica si cu orificii. Calitatea superioara
permite mentinerea peste 72 ore fara reactii adverse.

Ambalaj individual (cutie):
100 buc/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
10 cutii x 100 buc

▪ sterile, de unica folosinta
▪ dimensiuni: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G
▪ ac atraumatic cu bizou cu tripla taietura (“diamantat”)
▪ camera transparenta
▪ aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de
indoire
▪ portinject cu capac colorat in conformitate cu
dimensiunea
▪ risc minim de obstructie a lumenului - lumen flexibil,
rezistent la manevre repetate de indoire
▪ cateter din poliuretan cu linii radioopace si port de
injectare
▪ sterilizare cu EO (etilen oxid, cfm EN 550)

office@rovalmed.ro
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ROBINETI PERFUZIE 3 CAI STERILI
Robinetul cu 3 cai este folosit pentru administrarea
intravenoasa a solutiilor si medicamentelor; permite
accesul simultan in branula a doua solutii intravenoase.
Robinetul este siliconizat special, permite rotire usoara
cu 360 grade si este prevazut cu sageti ce indica directia
de curgere.
Corpul din policarbonat este transparent “cristal” ;
rezista la presiuni de 4,5 bar (60 psi).
Spatiul “mort” este minim, permite administrarea exacta
a medicamentelor.
Este prevazut cu 2 conectori lock feminin pentru
adminsitrarea de lichide si un conector lock masculin ce
se roteste liber pentru atasarea in siguranta la branula.
Conectorii au con de 6%. Steril, ambalat in blister.

Ambalaj individual (cutie):
50 buc/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
10 cutii x 50 buc

LINIE EXTENSIE PERFUZIE 150CM STERILA
Linia de extensie este conceputa pentru a conecta sursa
perfuziei (exemplu, trusa de perfuzie sau seringa 50ml
din infuzomat) cu zona de perfuzat (de exemplu,
branula), pentru a extinde distanta dintre acestea. Este
dotata cu conectori lock feminim si masculin cu un unghi
de conexiune de 6% pentru a evita pierderi de lichid si
infectii ulterioare.
Tubulatura din PVC are o lungime de 150cm si este
translucida pentru a monitoriza eventuala trecere
accidentala a aerului prin acesta. Este moale, rezistenta
la lovituri accidentale, aspect “inghetat”. Diametrul
interior este de 3.0 mm iar cel exterior de 4.1mm. Este
rezistenta la presiune ridicata a perfuziei de 4.5 bar
(60psi).
Produsul este steril, in ambalaj individual prevazut
ventral cu banda hartie permeabila unidirectional la
etilenoxid, pentru siguranta crescuta a sterilizarii si
manipulare facila.
Ambalaj individual (cutie):
40 buc/cutie
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Ambalaj colectiv (bax):
10 cutii x 40 buc
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PUNGI URINARE 2000ml CU VALVA EVACUARE-STERILE
PUNGI DE 100ML PEDIATRICE
Recipiente tip punga pentru sonda vezicala,
confectionate din material rezistent.
Caracteristici:
· transparente
· gradate
· nonpirogenice
· prevazute cu supapa de evacuare si filtru
· sterile
· cantitate: 2000ml sau 100ml (pediatrice)
· se folosesc pentru a drena sau pentru a masura lichidul
corporal sau urina.
Ambalaj individual (punga):
Adulti: 10 buc/punga
Pediatrice: 100 buc/punga

Ambalaj colectiv (bax):
Adulti: 25 pungi x 10 buc
Pediatrice: 50 pungi x 100 buc

SCUTECE ADULTI MEGAFORM
Scutece de zi si noapte MEGAFORM, pentru
incontinenta urinara severa.
Prezinta un nucleu special care absoarbe fluidele,
pana la 2200 ml, contribuind astfel la reducerea
mirosurilor.
Prevazute cu benzi adezive laterale, impermeabile,
pentru inchidere, ce permit ajustarea de mai multe
ori pe parcursul utilizarii. Sunt confortabile, flexibile
si nu irita pielea. Asigura protectie maxima, simplu
de utilizat.
Ambalaj individual (pachet):
Nr.2, M: 1 5 buc/pachet
Nr.3, L: 12buc/pachet
Nr.4,X L: 10 buc/pachet

M
NR. 2

L

NR. 3

Ambalaj colectiv (bax):
Nr.2, M: 4 pachete x 15buc
Nr.3, L: 4 pachete x 12buc
Nr.4,X L: 4 pachete x 10buc

XL
NR. 4

office@rovalmed.ro
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BANDAJ ELASTIC CU CLEME HELP
Bandaj elastic confectionat din amestec de bumbac,
poliamida si vascoza, ce asigura o elasticitate de
100 %. Tesatura permite respiratia tegumentului. Se
foloseste pentru tratarea leziunilor, fixarea atelelor
dar si ca suport pentru ligamente, incheieturi si
muschi. Este prevazut cu cleme de fixare pentru a
nu aluneca.
Dimensiuni:
- 5 cm x 4.5 m
- 7.5 cm x 4.5 m
- 10 cm x 4.5 m
- 15 cm x 4.5 m
Ambalaj individual (cutie):
5cm x 4.5m: 20 buc/cutie
7.5cm x 4.5m: 20 buc/cutie
10cm x 4.5m: 20 buc/cutie
15cm x 4.5m: 20 buc/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
5cm x 4.5m: 18 cutii x 20 buc
7.5cm x 4.5m: 12 cutii x 20 buc
10cm x 4.5m: 9 cutii x 20 buc
15cm x 4.5m: 6 cutii x 20 buc

FASA ELASTICA suport HELPFIX
Fesi elastice de calitatea superioara ce confera siguranta
si confort la miscare, fabricate din vascoza si poliester.
Coeficientul de elasticitate de aproximativ 300% asigura
contentia optima. Compozitia de 30% vascoza si 70%
poliester, fara latex, confera siguranta si confort
Tesatura dublu-stratificata asigura libertatea de miscare
si buna respiratie a pielii necesare vindecarii. Marginile
tivite elimina riscul desirarii. Se foloseste in special
pentru luxatii, pentru a fixa incheieturile.
Dimensiuni:
- 8 cm x 4 m
- 10 cm x 4 m
- 12 cm x 4 m
Ambalaj individual (cutie):
20 buc/cutie
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Ambalaj colectiv (bax):
6 cutii x 20 buc
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FASA GIPSATA HELPFIX RAPID
Confectionata din bumbac 100%, de diferite dimensiuni,
tesatura de 30x20 si grosimea firului de 40'S, utila
pentru imobilizarea unei fracturi sau corectia unei
deformatii. Este rulata in jurul unui ax de plastic
permitand manevrarea usoara la aplicare. Timp de
intarire 3-4 minute si timp de uscare 90 minute. Este
ambalata individual in folie din plastic aluminizata, avand
greutate specifica: 440 g/m2
Dimensiuni:
- 10 cm x 2.7 m
- 15 cm x 2.7 m
- 20 cm x 2.7 m
Ambalaj individual (cutie):
10cm x 2.7m: 12 buc/cutie
15cm x 2.7m: 12 buc/cutie
15cm x 2.7m: 12 buc/cutie

Ambalaj colectiv (bax):
10cm x 2.7m: 10 cutii x 12 buc
15cm x 2.7m: 10 cutii x 12 buc
15cm x 2.7m: 5 cutii x 12 buc

office@rovalmed.ro
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ALCOOL SANITAR 70°HELP
Produs obtinut din alcool etilic rafinat, apa dedurizata,
dezinfectanti, salicilat de etil si albastru de metilen,
avizat de Ministerul Sanatatii, produs biocid. Lichid
limpede fara particule in suspensie si fara sediment.
Ambalaj de plastic 500ml, concentratie alcolica minim
70%. Este folosit ca dezinfectant de uz extern.

Ambalaj individual (flacon):
1 flacon x 500ml

Ambalaj colectiv (bax):
12 flacoane x 500ml

VATA MEDICINALA HELP TIP BC
Vata hidrofila tip BC pentru uz medicinal, fara
impuritati, fara miros, din bumbac 100%,
superabsorbanta max. 4 secunde, nu se destrama.
Ambalata in pungi de plastic de 100gr si 200gr.
Ambalare:
- 30 buc x 200 gr/sac
- 60 buc x 100 gr/sac

Ambalaj individual (pachet):
1 pachet x 100 gr
1 pachet x 200 gr

Ambalaj colectiv (sac):
60 pachete x 100 gr
30 pachete x 200 gr

office@rovalmed.ro
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VATA MEDICINALA SUB GIPS
Vata BC de captusire, sub forma de role. Permeabila
pentru aer si secretii. Datorita structurii fibrilare
fiecare tura adera la urmatoarea, fara a aluneca. Se
poate steriliza prin orice metoda si poate fi
sectionata manual.
Caracteristici:
· latime:19 cm latime
· lungime aproximativ 8.5m
· nu contine corpi straini si fara cocoloase
· compozitie BC (bumbac + celofibra)
· absorbanta, permeabila pentru aer.
· fiecare tura adera la urmatoarea, fara a aluneca.
· poate fi sectionata manual.
· nu este dublata de tifon.
Ambalaj individual:
1 rola

Ambalaj colectiv (sac):
1 sac x 10 role

HARTIE EXAMINARE PLASTIFIATA
Hartie laminata pentru consultatii, pentru protectia
patului de consultatii medicale, cosmetic, pentru masaj
etc.
Este o rola de tipul cearceafului de unica folosinta
deosebit de apreciata pentru rezistenta si usurinta in
utilizare, avand un suport de plastic si fiind fabricata din
celuloza alba, alcatuita din 2 straturi foarte bine
prelucrate, conferind acesteia o textura foarte fina,
rezistenta la apa. Pentru a putea folosi eficient, exact
marimea dorita, am creat acest produs perforat la fiecare
38 cm pentru o rupere usoara
Dimensiuni:
- 50 cm x 50 m
- 58 cm x 5 m
Ambalaj individual:
1 rola
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DISCHETE DEMACHIANTE BUMBAC 100%
Dischete din bumbac 100% care se folosesc in cometica la
indepartarea machiajului sau curatarea tenului. Sunt moi,
nu se deterioreaza si nu irita tenul.

Ambalaj individual (pachet):
70 discuri/pachet
120 discuri/pachet

Ambalaj colectiv (bax):
70 pachete x 70 discuri
40 pachete x 120 discuri

BETISOARE IGIENICE PENTRU URECHI
Betisoare pentru urechi confectionate din bumbac
100%, usor de folosit, moi si nu provoaca iritatii. Se
folosec la curatarea urechii dar si la demachiere.
Recomandate doar adultilor.
Ambalaj individual:
100 betisoare/cutie
200 betisoare/cutie
100 betisoare/pachet

Ambalaj colectiv (bax):
24 cutii x 100 betisoare
60 cutii x 200 betisoare
50 pachete x 100 betisoare
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BETISOARE IGIENICE COPII
Pentru bebelusi ─ betisoare cu forma speciala,
rotunjita, speciale pentru urechile bebelusilor,
confectionate din bumbac organic, se folosesc la
curatarea urechii externe dar si la absorbia
secretiilor din jurul ochilor sau nasului.

Ambalaj individual (cutie):
64 betisoare/cutie
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Ambalaj colectiv (bax):
60 cutii x 64 betisoare
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