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Η New Optical Solutions παρουσιάζει τη νέα σειρά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων μιας χρήσης, ως Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος 
της διακεκριμένης Ευρωπαϊκής Εταιρείας Royal Med Europe - Νurel Medikal.
Μαζί με τα ειδικά Οφθαλμολογικά Αναλώσιμα, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος (της Καναδικής Labtician, και της Αμερικανικής 
New World Medical), τώρα δραστηριοποιείται και στο χώρο του Χειρουργικού Ιματισμού και άλλων Αναλώσιμων Υλικών Χειρουργείου.
Βασικός στόχος της New Optical Solutions είναι, όπως στον τομέα των Οφθαλμολογικών Μηχανημάτων και στο Service, που υπηρετεί
με αξιοπιστία τα τελευταία 27 χρόνια, έτσι και στον τομέα των Οφθαλμολογικών Αναλώσιμων Προϊόντων να ανταποκρίνεται στη βελτίωση
και διεύρυνση των προϊόντων με ασφάλεια, ποιότητα και χαμηλό κόστος.
Η New Optical Solutions έχει ένα σημαντικό μερίδιο στην ιατρική αγορά αναλώσιμων προϊόντων με τα χειρουργικά πεδία, τις ποδιές 
και τα σετ μιας χρήσης (custom packs).
Το όραμα της New Optical Solutions είναι να ενσωματώσει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών με την τεχνολογία
και τον σχεδιασμό για να αναπτύξει τα εργονομικά και ασφαλή προϊόντα που ανταποκρίνονται ακριβώς στις προσδοκίες της αγοράς.
Η New Optical Solutions είναι πάντα μία λύση συνεργασίας για τους πελάτες με τις συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες της, 
στοχεύοντας στο σχεδιασμό, στη δημιουργία και στην καθοδήγηση των πελατών για τη σωστή χρήση των κατάλληλων προϊόντων.

Οι Ειδικοί 
στο Οφθαλμολογικό 

Αναλώσιμο
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ποδιές
Standard χειρουργικές ποδιές
Ενισχυμένες χειρουργικές ποδιές
Εξεταστικές ποδιές
Ποδιές επισκεπτών
Ολόσωμες ποδιές
Προσαρμοσμένες ποδιές (κατά παραγγελία)

Χειρουργικά πεδία
Απλά χειρουργικά πεδία
Χειρουργικά πεδία με οπή
Χειρουργικά πεδία με κολλητική ταινία
Καλύμματα τραπεζιών
Προσαρμοσμένα χειρουργικά πεδία (κατά παραγγελία)

Χειρουργικά σετ (custom packs)
Σετ γενικής χειρουργικής
Σετ οφθαλμολογικής χειρουργικής
Προσαρμοσμένα σετ (κατά παραγγελία)
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SCHIRMER TEAR TEST STRIPS
Οι διαγνωστικές ταινίες Schirmer tear test βοηθούν 
στη μέτρηση της ποσότητας των δακρύων 
που παράγονται από έναν οφθαλμό
Διευκολύνουν στη διάγνωση της ξηροφθαλμίας.

FLUORESCEIN SODIUM OPHTHALMIC STRIPS USP
Οι διαγνωστικές ταινίες φλουοροσεΐνης χρησιμοποιούνται συνήθως 
για τον έλεγχο της επιφάνειας του οφθαλμού για τραυματικές αποπτώσεις -
απεικονίζουν τα ελαττώματα στον κερατοειδή και τον επιπεφυκώτα, βοηθούν 
στην προσαρμογή των φακών επαφής, στην τονομέτρηση επιπέδωσης 
και στην εκτίμηση του χρόνου διάσπασης της δακρυϊκής στοιβάδας.

ROSE BENGAL STRIPS
Διαγνωστικές ταινίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη χρώση των νε-
κρών εκφυλισμένων επιθηλιακών κυττάρων και των βλεννογόνων ινών.

Αποστειρωμένες σε ξεχωριστή συσκευασία ανά ταινία.
Διάρκεια ζωής 5 έτη

LISSAMINE  GREEN STRIPS
Διαγνωστικές ταινίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διάγνωση 
ξηρών τμημάτων στην επιφάνεια του οφθαλμού, λόγω συγκεκριμένης 
χρώσης στον κερατοειδή. Επίσης βοηθούν στην ένδειξη των ελαττωματικών 
ή κατεστραμμένων κερατοειδικών κυττάρων.
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• Micropore
• Tegaderm
• Durapore
• Ρόμπες Χειρουργικές

Αξιόπιστα γάντια για ιατρικές εφαρμογές
Πάντα καλά προστατευμένα - γάντια και χερια από την Sempermed. Πίσω από αυτή την υπόσχεση μας βρίσκεται η σχεδόν 100 χρόνια εμπειρίας στην
κατασκευή γαντιών σε κορυφαίο διεθνές επίπεδο. Γιατί με τη Sempermed δινετε εμπιστοσύνη σε έναν συνεργάτη που παράγει αποκλειστικά ιατρικά
γάντια και ελέγχει ολόκληρη την αλυσίδα - από την ανάπτυξη στην παραγωγή. 
Στο ερευνητικό κέντρο στο Wimpassing, Αυστρία, αναπτύσσουμε συνεχώς καινοτόμα νέα προϊόντα σε στενή συνεργασία με τους χρήστες. 
Η Sempermed προσπαθεί συνεχώς να εγγυάται τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας, το επίπεδο υγιεινής στην παραγωγή εχει τους πιο
αυστηρούς ελέγχους ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η Eagle Labs 
είναι πρωτοπόρος 
κατασκευαστής 
οφθαλμικών 
μικροχειρουργικών 
μαχαιριών και σωληνίσκων
μιας χρήσης
Υψηλής ποιότητας και οικονομικά αποδοτικές ιατρικές συσκευές μιας χρήσης προσφέρονται στην
Οφθαλμική Ιατρική Κοινότητα. Τα προϊόντα κατασκευάζονται με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Το
Eagle Labs συμμορφώνεται με το CFR 21 της U.S. Food and Drug Administration. Η μονάδα παρα-
γωγής είναι ISO 13485 και καταχωρημένο MDD 93/42 / EEC. Τα προϊόντα Eagle φέρουν επίσης την
εγγραφή σήματος CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• PVA • Cannula

• Χειρουργικά Ράμματα 
• Κασσέτα Αποστείρωσης 
• Χημικός Δείκτης Πλάσματος
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Eycopad 
Οφθαλμολογικά Επιθέματα Αποστειρωμένα

Sterilux 
Γάζα αποστειρωμένη σε διάφορες διαστάσεις

Manusept gel
Αντισηπτικό χεριών

Βασισμένοι σε μια σειρά επαναστατικών χημικών προϊόντων 
Αντιολισθητικής Επεξεργασίας Δαπέδων, σας προσφέρουμε μια
αποτελεσματική, μόνιμη και αξιόπιστη λύση για τα ολισθηρά 
πατώματα, την παγκοσμίως γνωστή μέθοδο αντιολισθητικής 
επεξεργασίας SLIPSTOP!

Η αντιολισθητική επεξεργασία SLIPSTOP 
είναι αποτελεσματική σε:
Πλακάκια Κεραμικά, Ενυαλωμένα, Πορσελάνης, Ψηφιδωτά και ακατέργαστα.
Μωσαϊκό, Μάρμαρο, Γρανίτη.Τσιμέντο, Πέτρα.

Τα οφέλη της μεθόδου SLIPSTOP :
Εξάλειψη ατυχημάτων ολίσθησης σε βρεγμένες   επιφάνειες. 
Άμεσα αντιολισθητικά αποτελέσματα με μία μόνο εφαρμογή.
Αποτελεσματική σε στεγνές ή βρεγμένες επιφάνειες καθώς και σε δάπεδα 
με γράσα και λίπη..
Γρήγορη εφαρμογή, καμία διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης,
καμία παρεμπόδιση στις εργασίες του πελάτη.

Μία και μόνο εφαρμογή με εγγύηση για 5 χρόνια!

Αν νομίζετε πως η ασφάλεια κοστίζει ακριβά…
δοκιμάστε το κόστος ενός ατυχήματος…!
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Κατηγορίες Αναλώσιμων Προϊόντων 

3M DURAPORE

3M TEGADERM

3Μ MICROPORE

3M STERI-STRIP

Οφθαλμολογικά πεδία με/χωρίς οπή

EYCOPAD αποστειρωμένα / μη αποστειρωμένα

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών

Βούρτσες χειρουργείου με Betadine

Γάζες αποστειρωμένες και μη σε διάφορες διαστάσεις

Χημικοί δείκτες αποστείρωσης ατμού

Ηλεκτρόδια αυτοκόλλητα καρδιογράφου

Κουστούμι χειρουργείου μη αποστειρωμένο

Μάσκα χειρουργείου με κορδόνι δετή / με λάστιχο

Νεφροειδή μιας χρήσης

Ουροδοχείο αποστειρωμένο

Οφθαλμολογικά ραβδάκια

Ποδονάρια

Ρολό αποστείρωσης ατμού αερίου σε διάφορες διαστάσεις

Ρολό αποστείρωσης πλάσμα σε διάφορες διαστάσεις

Σκουφάκια χειρουργείου με κορδόνι ανδρικά

Σκουφάκια χειρουργείου με λάστιχο γύρω ασθενών

Σκουφάκια χειρουργείου με λάστιχο πίσω γυναικεία

Αντιμικροβιακός τάπητας

Θήκες αποστείρωσης σε διαφορες διαστάσεις

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Γάντια αποστειρωμένα με / χωρίς τάλκ

Γάντια μη αποστειρωμένα λευκά / μπλε

Νυστεράκια

Πεταλούδες

Φλεβοκαθετήρες

Χειρουργικά ράμματα

Απολυμαντικό spray επιφανειών

Αποστειρωμένες ταινίες flouroscein

Αποστειρωμένες ταινίες Schirmer test

Αποστειρωμένες ταινίες Rose Bengal

Αποστειρωμένες ταινίες Lissamine Green

Αποστειρωμένοι μαρκαδόροι

Βιολογικοί δείκτες πλάσματος

Χημικοί δείκτες πλάσματος

Κασέτα αποστείρωσης

Βαμβακοφόροι στυλεοί αποστειρωμένοι και μη

Βελόνες BD

Σύριγγα αποστειρωμένη με βελόνα

Μπλούζες & κουστούμια επισκεπτών

Οφθαλμολογικά τριγωνάκια αποστειρωμένα

BOWIE DICK TEST SYSTEM

Χειρουργική ρόμπα

Δοχείο απόρριψης βελόνων 2,7 lt & 5,4 lt
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