
קטלוג חבישות



אודות
כמיטק פועלת לשיפור איכות חייהם של מאות אלפי ישראלים זה למעלה מ- 30 שנה. אנו עוסקים בייבוא 

ושיווק של ציוד רפואי, לצד טכנולוגיות חדשניות בתחומי הרפואה והבריאות. 

רפואיים  פתרונות  לקוחותינו  לקהל  לספק  מנת  על  רבות  ופועלים  מעשינו  בכל  למצויינות  שואפים  אנו 
ממגוון רחב של תחומים. אנו עוקבים באופן מתמיד אחר פיתוחים טכנולוגיים ודואגים לייבא לארץ מוצרים 
 Hartmann, KCI, Medicon, Meyra, איכותיים של חברות מובילות מהעולם בתחום הציוד רפואי, בהן חברת

Burmier,  ועוד.

על מנת לספק ללקוחותינו שירות בלתי מתפשר, כמיטק מונה למעלה מ- 70 אנשי מקצוע מתחומי הסיעוד, 
שיקום, אורתופדיה, רפואה ומעבדות. בזכות מערך הלוגיסטיקה וההפצה שלנו, עשרות אלפי לקוחות נהנים 

מדי חודש ממוצרים שמגיעים עד לפתח ביתם. 

ביטוח  הבריאות,  משרד  הביטחון,  משרד  כגון:  ופרטיים  מוסדיים  גופים  עשרות  גם  עם לקוחותינו נמנים 
לאומי, קופות החולים, בתי החולים, מוסדות סיעודיים ושיקומיים, בתי אבות, עמותות סיוע ועזרה ומפעלי 

תרופות ומזון.  

איכות וחדשנות
ריפוי  קשיי  פצעים  ומניעת  ריפוי  בתחום  מתקדמים  חבישה  ומוצרי  חדשניות  טכנולוגיות  כמיטק  לחברת 
המעניקים את הפתרונות הטובים בתחום, תוך שימת דגש על איכות. אנו הנציגים הבלעדיים של החברות 
KCI, אשר מתמחות בייצור הטכנולוגיות המתקדמות בעולם בתחום הטיפול  ו -   Hartmann הבינלאומיות 

בפצעים. 

שלה,  החזון  מימוש  במסגרת  שנה.   200 של  וניסיון  ותק  עם  עולמית  כמובילה  מוכרת   Hartmann חברת 
יעילים ומשפרי איכות חיים בתחום החבישה  ולמציאת פתרונות מתקדמים,  היא חותרת לשיפור מתמיד 
 Hartmann הרפואיות, חיטוי, ניטור רפואי אישי ועוד. הפיתוחים הטכנולוגיים של העשור האחרונות מיצבו את
כמובילה עולמית בתחום החבישה הרפואית. וכיום היא מעמידה לרשות לקוחותיה, מגוון עשיר וחדשני של 

פתרונות לטיפול בפצעים. 

שירות טיפול אישי ומקצועי
כמיטק מעמידה לרשות מטופליה צוות אחים ואחיות מוסמכים, המתמחים בטיפול ובריפוי פצעים בבית 
הלקוח או במוסד רפואי, בהתאם להפניית רופא. צוות האחים והאחיות שלנו עברו הכשרה מיוחדת בתחום 

הטיפול בפצעים קשיי ריפוי, בארץ ובחו"ל.
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קווים מנחים לשימוש בחבישות בהתאם לשלבי הפצע Hydroclean Advance
חבישת הרטבות ללחלוח והטרייה

Atrauman Ag 
חבישת כסף

Sorbalgon 
חבישת אצות ים

Sorbalgon T 
חבישת אצות ים למחילות

Hydrocoll 
חבישת הידרוקולואיד

Hydrocoll Thin 
חבישת הידרוקולואיד דקה

Hydrocoll Sacrum 
חבישת הידרוקולואיד לעצם הזנב

Hydrocoll Concave 
חבישת הידרוקולואיד למפרקים

Hydrosorb (Comfort)
 חבישת ג’ל הידרופילית

HydroTac (Comfort)
 חבישת ספוג עם ג’ל

PermaFoam (Comfort) 
חבישת ספוג

PermaFoam Sacral 
חבישת ספוג לעצם הזנב

PermaFoam Concave 
חבישת ספוג למפרקים

PermaFoam Cavity 
חבישת ספוג למחילות

Permafoam Tracheostomy
 חבישת ספוג לאחר ניקוב הטרכאה

Proximel 
חבישת ספוג עם סיליקון

Proximel Ag
חבישת ספוג עם סיליקון ויוני כסף

Biopad 
חבישת קולגן

Hydrotul 
חבישת רשת הידרוקולואידית

Grassolind 
חבישת גזה שומנית לא דביקה

Dermaden
קרם לטיפול בפצעים

שלב הניקוי
זיהום 2 נמק

  פצעים שטחיים

הפרשה מועטה עד מתונה

הפרשה מועטה עד מתונה

הפרשה מתונה עד מוגברת

הפרשה מתונה עד מוגברת

כל סוגי העור
Hydroclean Advance
(אם יש צורך, בשילוב עם
(Atrauman Ag

Hydroclean Advance

כל סוגי העור
Hydroclean Advance
Atrauman Ag 1

Proximel Ag
Proximel

כל סוגי העור
Hydroclean Advance
Permafoam
Sorbalgon
Atrauman Ag 1

Proximel Ag

Hydroclean Advance
Atrauman Ag

Hydroclean Advance
Atrauman Ag 1

Sorbalgon/ Sorbalgon T
PermaFoam Cavity

כחבישה ראשונית בשילוב עם חבישה סופגת.     .1

3

טיפול באמצעות חבישות בפצעים מזוהמים מותר רק תחת פיקוח רפואי. .2 

שלב האפיתליזציהשלב הגרנולציה
פיברין

ספיגה הגנה וקיבוע

Hydroclean Advance

Hydroclean Advance
PermaFoam Cavity
Sorbalgon/ Sorbalgon T

PermaFoam Cavity
Sorbalgon/ Sorbalgon T

כל סוגי העור
Hydroclean Advance

עור רגיל
Hydrocoll
Biopad
HydroTac
HydroTac Comfort
Proximel

עור רגיל
Permafoam
Permafoam comfort
Biopad
HydroTac
HydroTac comfort
Dermaden

עור רגיל
Hydroclean Advance
Permafoam
Permafoam comfort

עור רגיל
Hydrocoll thin
Hydrosorb comfort
Hydrofilm (ללא הפרשה)
Hydrotul 1

HydroTac
HydroTac comfort
Biopad
Grassolind
Dermaden

עור רגיש
Hydrosorb
Hydrotul
Biopad
Hydrotac

עור רגיש
Permafoam
Hydrotul 1

Biopad
HydroTac
Dermaden

עור רגיש
Permafoam

עור רגיש
Hydrosorb
Hydrotul 1

HydroTac
Biopad
Grassolind
Dermaden
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Hydrofilm (Plus) 
חבישה משנית דביקה

Cosmopor E 
פד דביק להגנה וקיבוע

Peha-haft LF
 תחבושת קיבוע אלסטית

Omnifix E
 תחבושת דביקה לקיבוע חבישות
וציוד רפואי אחר

Omnitape
תחבושת דביקה לקיבוע מפרקים

Varolast®Plus 
תחבושת לחץ דביקה

Omniplast®

טייפ קיבוע

Safix®Plus 
אגד גבס מהיר התייבשות



ס"מ )קוטר) 4

106097686694393808669433100217424

3100217431

3100217403

3100217417

3100217410

ס"מ )קוטר) 5.5

10609772669449380966944

HydroClean®Advance

(אובלי)ס"מ 84106097646694193806

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי

HydroClean®Advance
 חבישת לחלוח והטרייה

10609762669349380566934

ס"מ 7.57.5 x

ס"מ 1010

10609766669429380766942

x

x
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with effective wound cleansing.

Learn more at hydrotherapy.info

NEW!
 And only from 

HARTMANN

Cleanses
      debrides!&

Clean advance

www.chemitec .co . i l



Atrauman® Ag  
חבישת יוני כסף

אריג משי דק
יוני כסף

טריגליצרידים

שפעול בסביבה לחה
פגיעה במנגנון החלוקה של החיידק על ידי הצמדות יוני

הכסף לממברנה שלו

גזור את החבישה בהתאם לגודל הפצע
החלף את החבישה אחת ל-3-4 ימים

 קבע את החבישה באמצעות חבישה משנית כגון
Peha-haft LF או Omnifix E ,Cosmopor 

אל תשתמש בחבישה עם חומר שומני המכיל פראפין

 מגוון שילובים אפשריים עם חבישות נוספות, בהתאם
לסוג הפצע

יחס עלות - תועלת גבוה
החלפה בתדירות נמוכה

התאמה אידיאלית לפצעים מעורבים
שמירה על הרקמה הבריאה והגנה מפני מסרציה

החבישה ניתנת לגזירה

פצעים מזוהמים
מניעת זיהומים

Atrauman®Ag
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התוויות

מרכיבי החבישה

מנגנון פעולה

הוראות שימוש

יתרונות

104995713109903284

3109903291

104995731253612536

104995751253712537

ס"מ 5.5

ס"מ

ס"מ

10

20

10

10

x

x

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי



Hydrocoll® 
חבישת הידרוקולואיד

חלקיקי הידרוקולואיד  
שכבת פוליאוריטן

הפיכה לג'ל במגע עם הפרשות
ספיחת חלקיקי תאים מתים והפרשות לתוך הג'ל

אספקת לחות למיטת הפצע
מניעת כניסת חיידקים לפצע

גזור את החבישה כך ששוליה יהיו גדולים בכ-1-2 ס"מ
משולי הפצע

הדבק את החבישה על פני כל הפצע
החלף את החבישה אחת ל-3-5 ימים או כאשר החבישה

ספוגה בהפרשות

גמישות רבה
שקיפות למחצה

עוביים שונים
מעבר לחות לתוך הפצע

עידוד הטרייה ושמירה על סביבה לחה
תדירות החלפה נמוכה
החבישה ניתנת לגזירה

פצעים אקוטיים וכרוניים בשלב הגרנולציה
פצעים מפרישים בכמות קלה עד בינונית

פצעי לחץ וכוויות עד דרגה שניה
שפשופים והשטחת צלקות

 פצעים מזוהמים, כוויות דרגה שלישית ופצעים עם
חדירה לשרירים, לגידים או לעצמות

Hydrocoll®3

Hydrocoll®3 Thin

Hydrocoll®3 Sacrum
(לעצם הזנב)

Hydrocoll®3 Concave
(לקימורים)

10

10

10

10

10

10

10

12534100013453012534

12529

12533100013448912533

9009533100213259

9009543100213266

9009433100213280

9009423100213273

900945

9009443100213245

9009463100213252

ס"מ 1818 x

ס"מ 2020 x

ס"מ 1513.5 x

ס"מ 7.57.5 x

ס"מ 1515 x

ס"מ 1010 x

ס"מ 55 x

10

10

10

10

10

900947

125251000134486

125261000134487

125271000134488

9009483100213217

12525 9009383100213224

12533

9009393100213231

9009403100213238

ס"מ 1010 x

ס"מ 1515 x

ס"מ 2020 x

ס"מ 55 x

ס"מ 7.57.5 x

10

התוויות

התוויות נגד

מרכיבי החבישה

מנגנון פעולה

הוראות שימוש

יתרונות

Sorbalgon® 
חבישת אצות ים 

בד לא ארוג  
אצת ים )אלגינט)

סידן )קלציום)

הפיכה לג'ל במגע עם הפרשות
ספיחת חלקיקי תאים מתים והפרשות לתוך הג'ל

אספקת לחות למיטת הפצע

גזור את החבישה בהתאם לגודל הפצע
החלף את החבישה בהתאם לכמות ההפרשה, אך לא לפני

שהפכה לג'ל
השאר את קצה החבישה מעל פני העור בעת שימוש בתוך

מחילות
 קבע את החבישה באמצעות חבישה משנית כגון

Peha-haft LF או Omnifix E ,Cosmopor 

גמישות ורכות להתאמה מירבית למיטת הפצע
ספיחה מהירה של הפרשות
שמירת לחות במיטת הפצע

החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת לפצע
עידוד מנגנון קרישת הדם

פצעים מזוהמים ומפרישים
פצעים עמוקים, "מחילות"

עצירת דימומים קלים

Sorbalgon®

Sorbalgon®T (למחילות)

10

10

5

5

999598

1170002153

1170002722

1170002188

3100209729

99959556443100209737

999589544693100212541

99959256453100209745

ס"מ 2010 x

ס"מ 55 x

ס"מ 1010 x

ס"מ, 2 גרם30

התוויות

מרכיבי החבישה

מנגנון פעולה

הוראות שימוש

יתרונות

9

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי



HydroTac® 
חבישת ספוג עם הידרוג'ל   

פוליאוריטן
הידרוג'ל

ספיגת הפרשות
אספקת לחות

גזור את החבישה כך ששולייה יהיו גדולים בכ-1-2 ס"מ
משולי הפצע

הסר את יריעות סיליקון 1 ו-2 והצמד את הצד המרושת
אל הפצע

קבע את החבישה באמצעות חבישה משנית כגון
Peha-haft LF או Omnifix E ,Cosmopor 

החלף את החבישה לאחר שלושה ימים או כאשר ניצפות
הפרשות הפצע בשולייה

הצמדה )"טאק"( ראשונית לייצוב החבישה
אספקת לחות מתמדת ובכמות המותאמת למצב הפצע

ספיגה מהירה של הפרשות הפצע ואגירתן לאורך זמן
(מונע מסרציה)

שיחלוף גזים ומניעת זיהום נרכש
החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת לפצע

הסר את יריעות סיליקון 1 ו-2 והצמד את הצד המרושת
אל הפצע

הסר את יריעות סיליקון 3 ו-4
החלף את החבישה לאחר שלושה ימים או כאשר ניצפות

הפרשות הפצע בשולייה

HydroTac®

HydroTac®Comfort
(בעלת שוליים דביקים)

10

10

3

3

10

10

3

3

14071

685849

685832140713109903963

685844

68583314091

68581514095

685810

685820

685822

ס"מ 2010 x

ס"מ 2020 x

ס"מ  1010 x

ס"מ (קוטר)6

ס"מ 88 x

ס"מ 2015 x

ס"מ 2020 x

ס"מ 12.5x12.5
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פצעים אקוטיים וכרוניים
פצעים בשלבי הגרנולציה והאפיתליזציה

פצעים שטחיים

התוויות

מרכיבי החבישה

מנגנון פעולה

 HydroTac® 
 הוראות שימוש 

יתרונות

 HydroTac® Comfort  הוראות שימוש

HydroSorb® 
חבישת ג'ל  

הידרוג'ל
פוליאוריטן

ספיחת הפרשות וכליאתן
יצירת סביבה לחה

הנח את החבישה על מיטת הפצע
קבע את החבישה באמצעות חבישה משנית כגון

Peha-haft LF או Omnifix E ,Cosmopor 
החלף את החבישה אחת ל-3-7 ימים או בהתאם לצורך

קרר את החבישה בהתאם לצורך

לשימוש רציף, עד 7 ימים
לחלוח הפצע

הגנה מכנית ובקטריאלית
היפואלרגניות

שקיפות להערכת מצב הפצע ללא הסרת החבישה
החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת לפצע

קירור והרגעת איזור הפצע
אפשרות לתיעוד גבולות הפצע על גבי החבישה

Hydrosorb®

Hydrosorb®Comfort
(בעלת שוליים דביקים)

5

5

3

5

5

3

9008533100209562

900854

900855

900706

900723

686813100209570 1170002137

3100209588

3100209620

3100209638

3100214134 900729

ס"מ 7.55x

ס"מ 1010 x

ס"מ 2020 x

ס"מ 107.5 x

ס"מ 12.512.5 x

ס"מ 2421.5 x

11

פצעים כרוניים בשלבי גרנולציה ואפיתלזציה
פצעי לחץ וכוויות - עד דרגה 2, ללא הפרשה מרובה

 לאחר עצירת דימום באיזור תורם
אודם באזור הקרנות

התוויות

מרכיבי החבישה

מנגנון פעולה

  הוראות שימוש 

יתרונות

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי



PermaFoam® 
חבישת ספוג  

פוליאוריטן

ספיגת הפרשות במפל לחצים
שמירה על סביבת פצע לחה

גזור את החבישה כך ששולייה יהיו גדולים בכ-1-2 ס"מ
משולי הפצע

קבע את החבישה באמצעות חבישה משנית כגון
Peha-haft LF או Omnifix E ,Cosmopor 

החלף את החבישה בהתאם לכמות ההפרשה, עד 3 ימים

 אגירת נוזלים גבוהה, שמירה על סביבה לחה והגנה מפני
זיהום/טראומה

ספיגה מהירה של הפרשות הפצע ואגירתן לאורך זמן
(מונע מסרציה)

החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת
למיטת הפצע

ניתן להתקלח עם החבישה

פצעים אקוטיים וכרוניים
פצעים בשלבי הניקוי והגרנולציה

פצעים מפרישים בכמות גדולה
 לתשומת לב: בפצעים מזוהמים יש לשלב עם טיפול

פצעים אקוטיים וכרונייםמקומי בזיהום
פצעים בשלבי הניקוי והגרנולציה

פצעים מפרישים בכמות גדולה
 לתשומת לב: בפצעים מזוהמים יש לשלב עם טיפול

מקומי בזיהום

החלף את החבישה בהתאם לכמות ההפרשה,
עד 3 ימים

PermaFoam®

PermaFoam®Comfort
(בעלת שוליים דביקים)

PermaFoam®Sacral
(לעצם הזנב)

PermaFoam®Tracheotomy
(לאחר ניקוב קנה נשימה)

10

3

5

3

3

3

10

10

5

10

5

3

12551

12556 409408

409413

409412

409425

409424

4094223100213602

4094263100213623 12564

409401

409403

409427

409405

409406

ס"מ 1111x

ס"מ 2020x

ס"מ 1515x

ס"מ 1010x

ס"מ 1816.5x

ס"מ 1818x

ס"מ 88 x

ס"מ 1515x

ס"מ 2020x

(קוטר)ס"מ 6

ס"מ 1010x

ס"מ 2010x

PermaFoam®Concave
(לקימורים)

PermaFoam®Cavity
(למחילות)

10000550513100213308

3100213294

10000545073100213301

3100213287

10000550573100213336

3100213609

10000550563100213329

3100213616

10000550553100213315
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התוויות

התוויות

מרכיבי החבישה

מנגנון פעולה

 PermaFoam® הוראות שימוש  

יתרונות

PermaFoam®Comfort הוראות שימוש  

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי

Proximel® 
חבישת ספוג עם סיליקון  

יריעה אחורית תומכת
ליבה סופר סופגת
שכבה בלתי ארוגה

ספוג פוליאוריטן
יריעת סיליקון ראשונית

ספיגת הפרשות במפל לחצים
שמירה על סביבת פצע לחה

החלף את החבישה בהתאם לכמות ההפרשה, עד 5 ימים

ניהול הפרשות מעולה )קצב אידוי( וסביבת לחות אופטימלית 
לריפוי הפצע

מניעת דליפת הפרשות ומזעור המסרציה
עמידה במים, חדירה לאוויר וחסם בפני חיידקים

רמת הצמדות גבוהה מההדבקה הראשונה
הדבקה עדינה למניעת כאב וטראומה

מפחיתה ומפזרת מחדש את הלחץ על גבי המשטח
נוחה וקלה לשימוש

Proximel®

לעצם הזנב

לעקב

10

10

5

10

5

5

5

5

14100000

142000003109904634

3109904648

3109904641

3109904655

3109904662

14400000

14300000

14600000

14500000

14700000

14800000

ס"מ  1010 x

ס"מ 88 x

ס"מ 1515 x

ס"מ

קטן

גדול

3010 x

ס"מ 12.5x12.5
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מרכיבי החבישה

מנגנון פעולה

 Proximel® 
 הוראות שימוש 

יתרונות

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי



68689

100009962622884

100009962823040

100009962722885

Biopad® 
חבישת קולגן 

100%

אספקת חלבון לבניית סיבי קולגן

וודא כי הפצע נקי, אינו מזוהם או נקרוטי
גזור את החבישה בהתאם לגודל הפצע והנח אותה על

מיטת הפצע
 חבוש עם חבישה משנית. ניתן להשתמש גם בחבישת לחץ

אלסטית
 בדוק את מצב החבישה לאחר 48 שעות. אם החבישה צמודה
 לפצע משמע כי חבישת הקולגן פעילה ותספג מעצמה. במידה

והחבישה נספגה )24-72 שעות(, יש להוסיף חבישה נוספת
בעת דימום, הנח גזות על גבי החבישה ליצירת לחץ בינוני

ניתן להרטיב את ה ®Biopad, בטרם השימוש, להגברת הגמישות  

החבישה נספגת במלואה
חסכון זמן בתהליך ריפוי הפצע

הפחתת סיכוי לסיבוך כתוצאה מהפצע
יצירת צלקת איכותית

ס"מ 55 x

Biopad®

33004909910000527783100213672

פצעים בשלבי הגרנולציה והאפיתליזציה
עצירת דימומים קלים

פצע מזוהם או נקרוטי, רקע של מחלות אוטו-אימוניות

30049102

30049101

30049100 1

1

1 ס"מ 1015 x

ס"מ 105 x

ס"מ 1010 x

התוויות

התוויות נגד

מרכיבי החבישה

מנגנון פעולה

הוראות שימוש 

יתרונות

קולגן טבעי הטרולוגי

16

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי

פצעים מזוהמים ומפרישים
התוויות

Proximel Ag® 
חבישת ספוג עם סיליקון ויוני כסף  

יריעה אחורית תומכת
ליבה סופר סופגת
שכבה בלתי ארוגה

ספוג פוליאוריטן
יריעת סיליקון ראשונית

יוני כסף בשחרור מושהה בר5יכוז של 25-35 מ״ג/ס״מ2

שפעול בסביבה לחה של יוני כסף – פגיעה במנגנון החלוקה 
של החיידק ע"י הצמדות יוני הכסף לממברנה שלו.

הנח את החבישה על הפצע. החלף את החבישה אחת ל-5-7 
ימים.

יוני כסף בשחרור מושהה עד 7 ימים
אפקט אנטיבקטריאלי לזירוז זמן ההחלמה
הפחתת מס' מושבות החיידקים בחבישה

ניהול הפרשות מעולה )קצב אידוי( וסביבת לחות אופטימלית 
לריפוי הפצע

מניעת דליפת הפרשות ומזעור המסרציה
עמידה במים, חדירה לאוויר וחסם בפני חיידקים

רמת הצמדות גבוהה מההדבקה הראשונה
הדבקה עדינה למניעת כאב וטראומה

מפחיתה ומפזרת מחדש את הלחץ על גבי המשטח
נוחה וקלה לשימוש

Proximel Ag®

לעצם הזנב

10

10

5

5

5

15100000

152000003109904676

3109904683

3109904690

3109904669

3109904697

15300000

15500000

15400000

ס"מ  1010 x

ס"מ 88 x

ס"מ 1515 x

ס"מ

קטן

3010 x
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מרכיבי החבישה

מנגנון פעולה

 Proximel Ag® 
 הוראות שימוש 

יתרונות

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי



Grassolind® 
חבישת גזה שומנית 

100%
ואזלין, פראפין וואקס )שעווה)

אידוי הפרשות הפצע
אספקת מרכיבים שומניים לרקמה הנבנית

 גזור את החבישה בהתאם לגודל הפצע והנח אותה
על מיטת הפצע

קבע את החבישה באמצעות חבישה משנית כגון
Peha-haft LF או Omnifix E ,Cosmopor 

החלף את החבישה בהתאם לכמות ההפרשה, עד 3 ימים

עידוד גרנולציה ואפיתליזציה
שמירה על לחות הפצע

שיחלוף גזים
 התאמה אידיאלית למטופלים בעלי עור רגיש או

לבעלי רגישויות
חציצה בין הפצע לחבישה סופגת או סוגרת

החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת לפצע
מבנה רשתי עם חרירים גדולים במיוחד

 פצעים אקוטיים וכרוניים בשלבי הגרנולציה 
והאפיתליזציה

 פצעים בהם חשוב למנוע את הדבקות החבישה
אליהם )כגון כוויות, שפשופים, לאחר הקרנות או

עקירת ציפורן חודרנית, אזור מושתל ותורם)

Grassolind®

50

10

30

30

5612

5614

5615

1170075320

3109902282

3109902316

11700753043109902324

499350

499314

499315

499336 ס"מ 2010 x

ס"מ 2020 x

ס"מ  10

5 

10 x

xס"מ 5

כותנה
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התוויות

מרכיבי החבישה

מנגנון פעולה

הוראות שימוש 

יתרונות

 with effective wound cleansing.

 Tac

 
Moisturizing wound contact gel
(~60% Aqua purifi cata)

Absorbing foam

Semi-permeable 
protective fi lm

NEW!
 And only from

HARTMANN

Learn more at hydrotherapy.info www.chemitec .co . i l

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי



  
 
 

.  

V.A.C Therapy® - Vacuum Assisted Closure

KCI  
24/7

.    

V.A.C Therapy ®
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Hydrofilm® 
חבישת הגנה וקיבוע

פוליאוריטן
                     סיבי ויסקוזה ופוליאתילן )בדגם  

 הכולל פד סופג)

הגנה מפני זיהום נרכש ולחות מן החוץ
אידוי מים ומעבר גזים מן הפצע אל החוץ

 
גלח את אזור הפצע להדבקה יעילה

גזור את החבישה כך ששוליה יהיו גדולים בכ-2-3 ס"מ
משולי הפצע

הסר את יריעות 1 ו-2 מן החבישה והדבק על הפצע
הסר את יריעות 3 ו-4 מגב החבישה

החלף בהתאם לצורך

אינה חדירה למעבר חיידקים ומים
מאפשרת אידוי הפרשות וכניסת חמצן אל מיטת הפצע

היפואלרגנית, שקופה וגמישה
בעלת כושר הדבקות גבוה

ניתן להתקלח עם החבישה

חבישה ראשונית להגנה וכיסוי פצעים שאינם מפרישי
כגון צלקת צעירה או חתך ניתוחי

חבישה משנית לקיבוע חבישות נוספות

Hydrofilm®

50

25

100

10

685760

68576486904

685756868963100209653

3100209661 68575986899

ס"מ 1510 x

ס"מ 2512 x

ס"מ 76 x

ס"מ 1510 x

Hydrofilm Plus

התוויות

מרכיבי החבישה

מנגנון פעולה

  הוראות שימוש

יתרונות

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי



Cosmopor E® 
פד דביק להגנה וקיבוע 

100%
דבק פוליאקרילט

ספיגת ההפרשות מן הפצע
הקטנת חשיפת מיטת הפצע להפרשות
הגנה מפני זיהום נרכש ולחות מן החוץ

אידוי מים ומעבר גזים מן הפצע אל החוץ

גלח את אזור הפצע
התאם את גודל החבישה כך שמרחק שולי החבישה משולי

הפצע יהיה 2-3 ס"מ
 הסר את היריעות המגנות מהחבישה והדבק אותה

 מעל הפצע
החלף את החבישה בהתאם לצורך

היפואלרגנית - ללא לטקס, חומרים על בסיס שרף
גמישה

בעלת פינות מעוגלות למניעת הינתקות החבישה מהעור
החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת לפצע

חבישה ראשונית להגנה וכיסוי פצעים מפרישים
 בכמות מעטה

חבישה משנית להגנה על פצעי ניתוח ולקיבוע
חבישות נוספות

Cosmopor®E

50

25

25

25

25

25

25

25

25

900870

900871

900875

10000253593100209125

3100209117

10000254833100209166

10000254843100209265

900873

900877

5705457054

57057 10000254813100206360

10000254823100209158

10000254803100209133

10000254873100209182

10000254883100209190

900872

900876

900874

900878

ס"מ 156 x

ס"מ 2010 x

ס"מ 108 x

ס"מ 2510 x

ס"מ 158 x

ס"מ 3510 x

ס"מ  106 x

ס"מ  7.25 x

ס"מ  208 x

ויסקוזה

התוויות

מרכיבי החבישה

מנגנון פעולה

הוראות שימוש 

יתרונות
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תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי

Omnifix® E
תחבושת דביקה לקיבוע חבישות וציוד רפואי אחר 

פוליאסטר לא ארוג
דבק על בסיס גומי סינתטי

גלח את אזור הפצע להדבקה יעילה
התאם את גודל החבישה כך שמרחק שולי החבישה משולי

הפצע יהיה 2-3 ס"מ
הסר את היריעות המייצבות מן החבישה והדבק אותה

 מעל הפצע
החלף את החבישה בהתאם לצורך

היפואלרגנית
אלסטית ואינה מגבילה את התנועה

חדירה למים ואוויר
אינה גורמת למסרציה

הדבקה פשוטה
החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת לפצע

ניתנת לשימוש בעת הדמיית רנטגן
אינה מושפעת משינויי טמפרטורה

בעלת חיתוך גלי מוכן מראש

Omnifix®E

1

1

1

1

900649

900650

900652

900651

מ' 510 x ס"מ

מ' 1010 x ס"מ

מ' 1510 x ס"מ

מ' 2010 x ס"מ

לקיבוע חבישות על המפרקים ואיברים בעלי אנטומיה
מעוגלת או זוויתית

לקיבוע ציוד רפואי על העור, כגון צינורות וחיישנים

התוויות

מרכיבי החבישה

הוראות שימוש 

יתרונות
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תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי
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Varolast®Plus 
תחבושת לחץ דביקה

כותנה
פוליאמיד  

דבק אבץ

מצב את הרגל בזווית ישרה יחסית לשוק
 לפף את התחבושת מסביב לרגל תוך הפעלת מתיחה

קבועה - להשגת לחץ אחיד
Stulpa® כסה את התחבושת באמצעות שרוולית כגון

התהלך מיד-לאיזון בין לחץ התחבושת לפעילות השרירים
החלף את התחבושת עם התרופפותה

לחה במיוחד
מוכנה לשימוש

אלסטית לאורכה
הנחה אחידה

התאמה לקווי מתאר הגוף
ללא צורך בגזירה

ידידותית לעור

דלקות עור על רקע אי ספיקה ורידית
בצקות

כיבים יבשים על רקע ורידי
תמיכה אורטופדית

התוויות

מרכיבי החבישה

הוראות שימוש

יתרונות

ס"מ 85 x

Varolast®Plus

1931582

931585

931583 1

1

ס"מ 107 x

ס"מ 1010 x

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי
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Safix® Plus
אגד גבס מהיר התייבשות

בסיס: גליל גזת כותנה מולבנת 17 חוטים.   
 (Calcium sulphate hemihydrates( טבעי PoP ציפוי: גבס

וחומרים קושרים.  

רפד את כל האיזור העתיד להיות מגובס עם ריפוד כמקובל.
 טבול את אגד הגבס במלואו בתוך אמבט מים קרים במשך 

כ- 3-5 שניות, עד אשר הגבס יהיה רטוב כולו, ללא בועות אוויר.
הוצא את הגבס מאמבט המים וסחוט ממנו את עודפי המים. 

הגבס ייראה בצבע לבן- צהבהב.
הנח את הגבס מבלי להפעיל לחץ למתיחה.

עצב את הגבס- לרשותך 3 דקות לעיצוב.
הגבס יתקשה בתוך כ- 4-5 דקות.

ניתן להפעיל עומס על הגבס בתוך כ- 24 שעות.
הסרה: ניתן להסיר את הגבס באמצעים רגילים כגון מספריי 

גבס או מסור.
מיגון: בעת הסרת הגבס במסור יש להשתמש במסכת אבק 

ובמשקפי מגן. במקרה של מגע ממושך עם הידיים- יש לעטות 
כפפות.

איחסון: לפחות שלוש שנים. במקום יבש, מאוורר, בטמפרטורת 
החדר והרחק ממקור אור חזק.

קל משקל
מהיר התייבשות

שוליים גליים
פליטת חום- עד 36°C בלבד.

לקיבוע חיצוני של הגפה
התוויות

מרכיבי החבישה

  הוראות שימוש

יתרונות

Safix® Plus

28x2

15x2

12x2

10x2

8x2

6x2

3327301000057117

1000057118

1000057119

1000057120

1000057121

1000057122

200013583101205826

3327311041514 1041514200013593101205833

332733200013613101205847

3327321041515 1041515200013603101205840

3327341041516 1041516200013623101205854

3327351041517 1041517200013633101205861

ס"מ

ס"מ

ס"מ

ס"מ

ס"מ

ס"מ

6

8

10

12

15

20

2.7 מ'

2.7 מ'

2.7 מ'

2.7 מ'

2.7 מ'

2.7 מ'

x

x

x

x

x

x

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי



Omnitape®

תחבושת דביקה לקיבוע מפרקים

ויסקוזה
אבץ חמצני

לפף את התחבושת מסביב לאיבר המטרה
הקפד לא להפעיל לחץ רב מדי

נדבקת בקלות גם לטקסטיל ולתחבושות לחץ
לקיבוע מפרקים ולטיפול שמרני בנקעיםבעלת שולי זיגזג המקלים על חיתוכה לאורך ולרוחב

לתמיכה והקלה בפציעות שריר
 למניעה ושיקום מפציעות ספורט

Omnitape®
1

1

5000593100207590 88087

5000603100207608

מ' 3.7510 x

מ' 510 x ס"מ

התוויות

מרכיבי החבישה

  הוראות שימוש 

יתרונות
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תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי

Omniplast® 
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טייפ קיבוע

ויסקוזה
דבק סינתטי על בסיס גומי

חתוך והדבק לפי הצורך

היפואלרגנית
חדירה למים ואוויר

הדבקה מהימנה
חזקה במיוחד

החלפה ללא כאב וטראומה
חיתוך קל ופשוט

 לקיבוע חבישות, צינוריות וחיישנים למטופלים עם
עור רגיל

התוויות

מרכיבי החבישה

הוראות שימוש

יתרונות

מ'

מ'

מ'

1.25

2.50

5.00

9.1

9.1

10

x

x

x

Omniplast®

1900452

900454

900453 1

1

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי



Peha-haft® Latex Free
תחבושת קיבוע אלסטית

ויסקוזה
כותנה

פוליאמיד

לפף את התחבושת מסביב לאיבר המטרה, תוך כדי
הפעלת לחץ מתאים

היפואלרגנית - ללא לטקס ואקרילט
נדבקת לעצמה

נצמדת היטב גם לחלקי גוף עם אנטומיה מורכבת לחבישה
אין צורך בקיבוע נוסף

חסכון בעלויות הודות לצריכה נמוכה של החומר

Peha-haft®LF

1

1

1

1

1

93244610000933193100216851

93244710000934903100216858

93244910000934923100216872

93244810000934913100216865 1050143

93245010000934933100216879

מ' 420 x ס"מ

מ' 620 x ס"מ

מ' 820 x ס"מ

מ' 1020 x ס"מ

מ' 1220 x ס"מ

תחבושת משנית לקיבוע מפרקים, איברים בעלי קווי
מתאר מעוגלים, קיבוע חבישות, צינוריות וכדומה

התוויות

מרכיבי החבישה

  הוראות שימוש 

יתרונות
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תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
ישראללאומיתכלליתמכבי
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משחה מהפכנית לטיפול בפצעים 
קשיי ריפוי וכוויות

✓ מכיל חומצות אמינו ושעוות טבעיות ✓ מתאים לכל סוגי הפצעים

✓ מקצר את תהליך הריפוי ✓ מפחית תחושת כאב  ✓ בשילוב עם חבישות מתקדמות

www.chemitec.co.il • 09-7620012



כמיטק-ציוד רפואי לשיפור איכות החיים

למידע נוסף והזמנות, צרו קשר בטלפון 09-7620000

טיפול   • ומכשירים  תותבות   • וניידות  לשיקום  ציוד   • השלישי  לגיל  עזרים   • למבוגרים  ספיגה  מוצרי   •

סטרילית  ואספקה  כירורגי  ציוד   • למעבדות  ציוד   • טיפולית  רפואית  חבישה   • ריפוי  קשיי  בפצעים 

3109904583

3109904582

3109904586

Dermaden® 
קרם יחודי לטיפול בפצעים/פגעי עור וכוויות 

קרם דרמדן עשוי ממרכיבים טבעיים בלבד
Purified Water, Bees wax, Carnuaba wax

מהווה מחסום פיזיולוגי בררני על גבי הפצע שיוצר לפצע 
סביבה אופטימלית להחלמה

מבודד את הפצע מהסביבה החיצונית. יוצר סביבה 
אנטימיקרוביאלית, השומרת על לחות, ומושכת נוזלים 

טוקסיים מחוץ למיטת הפצע. איזון החומציות. 

נקה את הפצע במים זורמים בטמפ' חדר )25-30 מע'(
 ייבש הפצע בעזרת גזה רכה

מרח הקרם על כל שטח הפצע, כולל שולי הפצע
בפצעים עמוקים: מלא עם הקרם בכל החללים של הפצע

השימוש בדרמדן מומלץ 2-3 פעמים ביום ועד לפעם ביום 
בהתאם להתקדמות הפצע

לאחר מריחת הקרם, יש לכסות את את הפצע בחבישה 
אוורירית

עשויה ממרכיבים טבעיים בלבד
מנטרלת ומגנה מפני חיידקים

שומרת על ניקיון הפצע ועל סביבה לחה
מפחיתה כאב באופן מהיר

מזרזת החלמה מהירה ומגנה על שולי הפצע
בטוחה לשימוש ואינה דורשת מרשם רופא

פצעי לחץ
פצעים סוכרתיים

כוויות
כיבים

ילדים מתחת לגיל 6 )לא נבדק(
פצעים ממאירים

התוויות

התוויות נגד

מרכיבי החבישה

הוראות שימוש

יתרונות

40 מ״ל

100 מ״ל

1000 מ״ל
Dermaden®

1AGS210983

AGS210984

AGS210985

1

1

תאור פריט
מאוחדתיצרןמס’ יח.מידותפריט

מק”ט
שראללאומיתכלליתמכבי

מנגנון פעולה
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הצוות המקצועי שלנו ישמח לעמוד לשירותך

מכירות קהילה  054-4540967
אזור הצפון  052-4760088

אזור שרון-שומרון  052-2421119
אזור המרכז  054-4540324

אזור ירושלים והדרום  050-4540008
שרות לקוחות 09-7620000


