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התאמת מוצרי ספיגה
עבור זכאי ביטוח לאומי



חיתולים נושמים ליום/לילה - ספיגה מוגברת
קוד 
מוצר

רמתשם המוצר
ספיגה

מחיר 
יחידה

יח’ 
בשקית

מחיר 
לאריזה

שווי מחיר לאריזה 
בדקות טיפול 

שבועיות

היקף משקל
 מותניים 

בס”מ

 מידות 
להתאמה

605)S( עד מידה 50-9036עד 45 ק”ג51.831527.458.1חיתול קטן

607)M( 70-13038-42עד 70 ק”ג42.151532.259.5חיתול בינוני

609)L( 110-15544-48עד 90 ק”ג42.341535.110.4חיתול גדול

623)L( 110-15544-48עד 90 ק”ג52.551538.2511.3חיתול גדול

611)XL( 130-16550-52עד 110 ק”ג52.861542.912.7חיתול גדול מאוד

38-42עד 140 ס”מעד 80 ק”ג52.6153911.5מכנסון מלבן )L( מעל 6 שעות ספיגה 855

עד 46עד 155 ס”מעד 90 ק”ג52.6153911.5מכנסון מלבן )XL( מעל 6 שעות ספיגה856

 חיתול מגע בד נושם ואוורירי
שכבה פנימית וחיצונית דמוית בד, נושמת ואוורירית המעניקה מגע רך ומסייעת במניעת גירויים

· ספיגה מקסימלית לשמירה על שכבת מגע יבשה ונעימה לעור	
· לוכדי נוזלים כפולים למניעת דליפות	
· סגירה ופתיחה רב פעמיים	

 מיועד לאנשים אשר חווים חוסר שליטה על הסוגרים
הזקוקים למוצרים בעלי יכולת ספיגה מוגברת



חיתולים נושמים ללילה - ספיגה מוגברת מאוד
קוד 
מוצר

רמתשם המוצר
ספיגה

מחיר 
יחידה

יח’ 
בשקית

מחיר 
לאריזה

שווי מחיר לאריזה 
בדקות טיפול 

שבועיות

היקף משקל
 מותניים 

בס”מ

 מידות 
להתאמה

616)M( 70-13038-42עד 70 ק”ג52.551538.2511.3חיתול בינוני

620)L( 110-15544-48עד 90 ק”ג62.861542.912.7חיתול גדול

627)XL( 130-16550-52עד 110 ק”ג62.861542.912.7חיתול גדול מאוד

612)XXL( 157-18552-56עד 125 ק”ג64.721256.6416.7חיתול גדול מאוד מאוד

614)XL3( מ-125 ק”ג 66.141061.418.1חיתול גדול מאוד מאוד מאוד
ומעלה

מ-56 ומעלה185-254

 חיתול מגע בד נושם ואוורירי 
שכבה פנימית וחיצונית דמוית בד, נושמת ואוורירית המעניקה מגע רך ומסייעת במניעת גירויים

· ספיגה מקסימלית לשמירה על שכבת מגע יבשה ונעימה לעור	
· לוכדי נוזלים כפולים למניעת דליפות	
· סגירה ופתיחה רב פעמיים	
· מכנסונים סופגים גזרתיים בעלי יכולת ספיגה גבוהה מאוד	

מיועד לאנשים אשר חווים חוסר שליטה על הסוגרים
הזקוקים למוצרים בעלי יכולת ספיגה מוגברת מאוד



תחתון מגן מגע בד
קוד 
מוצר

רמת שם המוצר
ספיגה

מחיר 
יחידה

יח’ 
בשקית

מחיר 
לאריזה

שווי מחיר לאריזה 
בדקות טיפול 

שבועיות

היקף מותניים משקל
בס”מ

מידות 
להתאמה

725)S( עד מידה 50-8636עד 45 ק”ג52.712259.6217.6תחתון מגן מבד

727)M( 75-11138-42עד 70 ק”ג52.992059.817.7תחתון מגן מבד

729)L( 112-14742-48עד 90 ק”ג53.291859.2217.5תחתון מגן מבד

731)XL( 147-17350-52עד 109 ק”ג53.721452.0815.4תחתון מגן מבד

734)XXL( מ-110 ק”ג 54.25125115.1תחתון מגן מבד
ומעלה

מ-52 ומעלה173-203

 תחתוני מגן בעלי מגע בד
נושם, אוורירי ונעים לעור, אינם מרשרשים ומעניקים ללובש אותם הרגשה של תחתון רגיל

· מרכז הספיגה המוגבר והיצמדות התחתון לגוף מסייעים לאגירת הנוזל בצורה הטובה ביותר	
· בצידי התחתון קיים תפר אשר ניתן לפתיחה מהירה ובכך מקל על פעולת ההחלפה	
· התחתון ניתן להרמה ולהורדה באופן עצמאי, ללא צורך בפתיחת וסגירת מדבקות	

מתאים לאנשים ניידים ופעילים בכל דרגות אי השליטה



סופגנים )פדים( ורשתון
רמת שם המוצרקוד מוצר

ספיגה
 שווי מחיר לאריזה מחיר לאריזהיח’ בשקיתמחיר יחידה

בדקות טיפול שבועיות
גודל

41.521421.286.343x17סופגן גדול841

31.191416.664.934x13סופגן בינוני838

20.991413.864.112x27סופגן קטן835

10.931413.023.810x22סופגן דק במיוחד844

4.3711.3רשתון865

סופגן/פד אנטומי
סופגנים בעלי מבנה אנטומי ואלסטיות רבה, יוצרים סופגן דיסקרטי ונוח ביותר לשימוש

· מדבקה ארוכה המצויה לאורך הסופגן מונעת תזוזה ושומרת את הסופגן במקומו	
·  לסופגן אזור הגנה המונע את חזרתו של הנוזל כלפי מעלה ובכך מסייע בשמירה על עור יבש, 	

בסופגן יש גם חומר המנטרל ריחות
· צידו החיצוני של הסופגן עשוי בד המאפשר זרימת אוויר ובכך מסייע בהגנה על העור	
· השכבה העליונה אינה ארוגה ולכן התחושה על הגוף נעימה	
· רשתון מיועד להחזקה וקיבוע של הסופגן - כביס וניתן לשימוש חוזר	

סופגן אנטומי המיועד לאי שליטה קלה עד בינונית לאנשים ניידים ופעילים



  סופגנים )פדים( לגברים
רמת שם המוצרקוד מוצר

ספיגה
שווי מחיר לאריזה בדקות מחיר לאריזהיח’ בשקיתמחיר יחידה

טיפול שבועיות
גודל

31.831425.627.635x18סופגן לגבר847

22.121429.688.8סופגן בצורת כוס לגבר858

4.3711.3רשתון865

פד אנטומי לגבר
 סופגן המיועד למצבי אי שליטה קלה עד בינונית על הסוגרים, 

מותאם אנטומית במיוחד עבור גברים עצמאיים
· להגנה ולדיסקרטיות מלאה במקרים של בריחת שתן וטפטופים	
·  מרכז הסופגן, בעל הספיגה המוגברת, מונע מהנוזל לעלות חזרה מעלה וכך העור נותר יבש,  	

בסופגן יש גם חומר המנטרל ריחות
· המדבקה המצויה לאורך הסופגן מונעת את תזוזתו ושומרת על הסופגן במקומו	
· צידו החיצוני של הסופגן עשוי בד המאפשר לאויר לנוע ובכך מסייע בהגנה על העור	

· רשתון מיועד להחזקה וקיבוע של הסופגן - כביס וניתן לשימוש חוזר	

מתאים לגברים פעילים וניידים, מותאם למבנה גוף גברי.



תחבושות )סופגנים( גזרתיות
קוד 
מוצר

רמת שם המוצר
ספיגה

מחיר 
יחידה

יח’ 
בשקית

מחיר 
לאריזה

שווי מחיר 
לאריזה בדקות 
טיפול שבועיות

גודל

21.863055.816.562x28תחבושות ספיגה מוגברת 875

42.513075.3022.3069x30תחבושות ספיגה מוגברת880

4.3711.3רשתון865

 תחבושת גזרתית 
בעל עיצוב אנטומי ואלסטיות

·  כאשר התחבושת נלבשת יחד	
 עם רשתון היא מתאימה לצורת הגוף

· התחבושת דיסקרטית ונוחה ללבישה	
· התחבושת בעלת שתי דרגות ספיגה ומתאימה 	

למצבי אי שליטה קלה עד בינונית
·  רשתון מיועד להחזקה וקיבוע של התחבושת -	

כביס וניתן לשימוש חוזר פד אנטומי המיועד למצבי אי שליטה קלים עד כבדים

סדיניות
קוד 
מוצר

רמת שם המוצר
ספיגה

מחיר 
יחידה

יח’ 
בשקית

מחיר 
לאריזה

שווי מחיר 
לאריזה בדקות 
טיפול שבועיות

גודל

43.671244.041355x83סדיניות עם מדבקות854

42.493074.722.190x180סדיניה עם שוליים857

41.951529.258.665x96סדיניה רגילה852

·  ניתנות לשימוש 	
 ללא כל אמצעי ספיגה נוסף 

וכן כתוספת למוצרי ספיגה שונים
· צידה החיצוני של הסדיניה עשוי ניילון ולפיכך מונע 	

מעבר נוזלים ומסייע בשמירה על הסדיניה במקומה
· השכבה העליונה של הסדיניה עשויה בד לא ארוג 	

המונע מהנוזל לעלות חזרה כלפי מעלה
· הסדיניה אטומה מפני בריחת נוזלים מקצה לקצה	

סדיניות חד פעמיות המיועדות לפריסה על המיטה
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