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Teploměr pro okamžité bezkontaktní měření založený na technologii 
infračerveného záření. Během jedné vteřiny, a navíc s vysokou přesností, 
zjistí teplotu ve dvou režimech: měření tělesné teploty a měření teploty 
předmětů, povrchů, jako např. dětského mléka nebo vody ve vaně. Pro 
zjištění tělesné teploty stačí přiblížit sondu k čelu a stisknout tlačítko. 
Naměřené hodnoty zobrazí velký podsvícený LCD displej.

DEPAN 
BEZKONTAKTNÍ 
TEPLOMĚR

Pulzní oxymetr DEPAN M130 zjistí po vsunutí prstu během několika 
sekund nejen přesnou hodnotu nasycení krve kyslíkem, tepovou 
frekvenci (rozsah měření 25-250 tepů za minutu), ale i perfuzní 
index (PI). Zvukový signál upozorní na překročení hraničních hodnot. 
Vysoká přesnost měření přístroje je ověřena klinickými studiemi. 
Pulzní oxymetr DEPAN M130 nabízí až šest režimů zobrazení 
naměřených výsledků. Jas OLED displeje lze nastavit, což zvyšuje 
jeho čitelnost, např. u starších osob. Přístroj má kompaktní rozměry 
a minimální váhu. Oxymetr DEPAN M130 má certifikáty TÜV a CE a je 
schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv – SÚKL. 

PULZNÍ OXYMETR 
DEPAN M130 

PULZNÍ OXYMETR 
DEPAN YK-81C

Téměř ihned po vsunutí prstu mezi sondy tohoto pulzního oxymetru 
zjistíte spolehlivě jak saturaci krve kyslíkem (SpO2), tak srdeční 
tep (30-240 tepů/min) i perfuzní index, tedy tři důležité životní 
funkce. Jestliže výsledky měření přesáhnou hraniční hodnotu, ozve 
se akustický varovný signál. Naměřené hodnoty zobrazí dvoubarevný 
OLED displej s nastavitelným jasem. Přístroj umožňuje volbu 
z 6 variant zobrazení hodnot. Vysoká přesnost měření byla ověřena 
klinickými studiemi. Přístroj má certifikáty TÜV a CE a je schválen 
Státním ústavem pro kontrolu léčiv – SÚKL. 

DEPAN AUTOMATICKÝ PAŽNÍ 
TLAKOMĚR S ADAPTÉREM 6V/1000 MA

Pažní digitální tlakoměr pro přesné měření systolického i diastolického 
krevního tlaku a tepové frekvence. Plně automatický profesionální 
tlakoměr měří oscilometrickou metodou s rozsahem měření tlaku 
0 mmHg~300 mmHg a tepu 30–180 úderů/minutu s přesností 
±3 mmHg (tlak) a ± 5 % tep. LCD displej je přehledný. Velká tlačítka 
zajistí snadnou ovladatelnost přístroje. Zařízení je vybaveno 
vyhodnocením krevního tlaku podle pokynů Světové zdravotnické 
organizace: Podle barevných kódů lze okamžitě získat orientaci 
ohledně výše tlaku. Ukazatel nepravidelného tepu srdce signalizuje 
zjištěnou nepravidelnost po dvou nebo více měření symbolem srdce 
na displeji. Do paměti přístroje lze uložit až 120 výsledků měření, displej 
automaticky ukazuje průměrnou hodnotu tří posledních výsledků. 

Gelové perličky Heltes na čelo ulevují od bolestí hlavy při studené 
i teplé terapii. Jsou použitelné opakovaně: V podobě studeného 
obkladu jsou osvědčenou cestou při snižování horečky, zejména 
u dětí a těhotných žen. Studený obklad se doporučuje i při 
úpalu, popáleninách či nevolnostech, a při otocích po úrazech 
a chirurgických zákrocích. Teplý zábal může být součástí relaxace 
po těžkém pracovním dni. Obklad je opatřen elastickým páskem, 
na čele tak dobře drží.

Obklad na koleno Heltes je unikátní svým tvarem, zajišťujícím 
maximální obejmutí postiženého místa, kde jej ještě přidrží elastický 
pásek. Obklad obsahuje gelové perličky zajišťující dlouhotrvající účinek 
a poddajnost i při zmražení. Studený obklad je vhodný v případě 
otoků při úrazech a sportovních zraněních. Podporuje rekonvalescenci 
po provedených chirurgických zákrocích. Teplý obklad je ideální 
volbou při potřebě prohřátí kolene suchým teplem. Odstraňuje 
svalové křeče, zmírňuje bolesti, zlepšuje prokrvení, zklidňuje. 
Ergonomická konstrukce obkladu nebrání pohybům během chůze.

HELTES GELOVÝ 
OBKLAD NA ČELO

HELTES GELOVÝ 
OBKLAD NA KOLENO

APA 4528643
PDK 4528643

APA 3909828
PDK 3909828

APA 4520798
PDK 4520798

APA 4514585
PDK 4514585

APA 4514569
PDK 4514569

Moderní obklady Heltes obsahují gelové perličky, díky kterým mají 
dlouhotrvající, konstantní chladivý nebo hřejivý účinek. Obklady 
jsou ergonomické, měkké a poddajné i při zmražení, dokonale 
se přizpůsobí tvaru těla. Na správném místě je přidrží elastický 
regulovatelný pásek. Heltes Univerzální gelový obklad pomáhá 
nejčastěji při bolestech zad, břicha, stehen. Studený obklad ulevuje 
při opaření, zmírňuje otoky a záněty. Teplý je vhodný při svalových 
křečích, zlepšuje místní prokrvení, uklidňuje a uvolňuje. Větší plocha 
obkladu, 27 × 19 cm, pokryje i rozsáhlejší postižené místo. 

HELTES UNIVERZÁLNÍ 
GELOVÝ OBKLAD

APA 4514577
PDK 4514577

Kyslík Heltes je určen k rychlé kyslíkové 
inhalaci. Víčko lahve plní zároveň 
funkci masky, takže aplikaci kyslíku lze 
provádět snadno a rychle kdekoli, bez 
nutnosti použití dalšího příslušenství. 
Výrobek pomáhá doplnit nedostatek 
kyslíku v organismu a udržet optimální 
okysličení. Je určen zejména osobám 
trpícím hypoxií nebo se zvýšenou 
fyzickou a psychickou aktivitou. 
Vhodný k profesionálnímu i domácímu 
použití. Balení 12 l vystačí přibližně 
na 120 vdechů. 

INHALAČNÍ KYSLÍK 
HELTES 12 L

APA 4566817
PDK 4566817

APA 4564804
PDK 4564804

APA 3979649
PDK 3979649

Výrobek je určen k podávání vysoce čistého kyslíku pacientům. 
Koncentrátor mohou používat lidé ve středním věku i starší, těhotné 
ženy a jiné osoby trpící nedokysličením různého stupně a původu. 
Zařízení pomáhá při léčbě kardiovaskulárních onemocnění, cévních 
onemocnění mozku, onemocnění dýchací soustavy, zápalu plic atd. Je 
určeno k použití ve zdravotnických zařízeních i v domácím prostředí. 
Maximální intenzita průtoku kyslíku je 5 l/min.Tento zdravotnický 
prostředek je schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv – SÚKL. 
Objednávat lze u firmy Variopharma s.r.o.

KYSLÍKOVÝ 
KONCENTRÁTOR 
HELTES OLV-5A 

APA 4532256
PDK 4532256

Černý Bílý



Inhalátor nepostradatelný při léčbě astmatu, bronchitidy a dalších 
onemocnění dýchacích cest. Léčiva v tekuté formě mění na jemnou 
mlhu, takže se částice léčiv lehce dostávají do dýchacího ústrojí 
a jsou zde efektivně absorbovány. Kromě léčebného účinku může být 
inhalátor používán ke zvýšení vlhkosti vzduchu v interiéru, případně 
jeho provonění. Pro děti atraktivní, hravý design. 

DEPAN NOSNÍ 
INHALÁTOR - SLON

DEPAN 
ULTRAZVUKOVÝ 
ZVLHČOVAČ 
VZDUCHU

Plně automatický zápěstní tlakoměr Depan je určen k měření 
systolického i diastolického krevního tlaku a tepové frekvence 
s rozsahem měření tlaku 0 mmHg~300 mmHg a tepu 
30–180 úderů/minutu s přesností ±3 mmHg (tlak) a ± 5 % (tep). 
Po upevnění přístroje na zápěstí zahájíte měření stisknutím tlačítka, 
manžeta se nafoukne automaticky. Výsledek měření se zobrazí 
na přehledném LCD displeji, stejně jako vyhodnocení zjištěných hodnot 
podle pokynů Světové zdravotnické organizace, a průměrný tlak 
za poslední tři měření. Paměť tlakoměru uchová až 120 výsledků měření. 
Tlakoměr je vhodný pro domácí i klinické využití.

DEPAN AUTOMATICKÝ ZÁPĚSTNÍ 
DIGITÁLNÍ TLAKOMĚR

Lékařský polštář ve tvaru kruhu uleví od bolestí při vředech, 
hemoroidech, či po jejich operaci, ale také po porodu. Tato nafukovací 
podložka je určena pro domácí i klinické použití. Zabraňuje tvorbě 
nových tlakových vředů. Pomáhá snižovat tlak způsobený váhou těla 
při dlouhém sezení, takže je ideální pro osoby se sedavým životním 
stylem nebo při dlouhém cestování, třeba autobusem. 

DEPAN LÉKAŘSKÝ 
VZDUCHOVÝ 
POLŠTÁŘ

Týdenní dávkovač léků Depan Cube usnadní orientaci při užívání léků. 
Samostatné, barevně odlišené zásuvné přihrádky jsou přehledně 
popsány dny v týdnu. Lze je používat i samostatně, například 
na cestách. Každá z denních přihrádek je dělená 4 části: ráno, 
poledne, večer a noc. Jednotlivé, výrazně označené části se otvírají 
samostatně, nehrozí tak smíchání dávek. Přihrádky jsou vyrobeny 
z průhledného materiálu pro lepší přehled o jejich obsahu. Oblý tvar 
usnadňuje manipulaci s obsahem a lepší využití místa.

DEPAN DÁVKOVAČ 
LÉKŮ TÝDENNÍ 
CUBE

Týdenní dávkovač léků se zásuvnými přihrádkami, pro snadnou 
orientaci s přehledně popsanými dny v týdnu. Lépe skladný, 
s maximální ochranou léků před přímým slunečním světlem díky 
patrovému uspořádání. Přihrádky na jednotlivé dny jsou použitelné 
i samostatně, například na cestách. Zakulacený tvar přihrádek 
zajišťuje lepší využití místa. Denní přihrádky jsou dělené na 4 části: 
Každá část (ráno, poledne, večer, noc) je výrazně označena na víčku. 
Jeho zcela průhledný materiál zajišťuje dokonalou orientaci o obsahu. 

DEPAN DÁVKOVAČ 
LÉKŮ TÝDENNÍ

Odsávačka nosních hlenů čistí snadno a rychle nosní dutiny dětí 
i dospělých. Šetrně odstraňuje hlen, takže pomáhá ke zmírnění 
infekce horních cest dýchacích. Použití je velmi komfortní. Výhodou 
je vodotěsnost a omyvatelnost odsávačky. Přístroj je přenosný, 
napájený bateriemi (2x AA), proto se hodí i na cesty. Balení zahrnuje 
dvě velikosti měkkých silikonových krytů, tak aby přístroj vyhovoval 
dětem i dospělým. 

DEPAN NOSNÍ 
ODSÁVAČKA  
NA BATERIE 

Nosní pístový inhalátor Depan je účinný při léčbě nemocí horních 
i dolních cest dýchacích, např. bronchitidě, astmatu, ale i při Covid-19. 
Inhalátor mění léčivo v tekuté formě na jemnou mlhu, má funkci 
nebulizátoru. Inhalací se léčivo dostává i do okrajových částí dýchacích 
cest, kde je efektivně absorbováno.

DEPAN NOSNÍ 
PÍSTOVÝ 
INHALÁTOR

DEPAN PRSNÍ VLOŽKY 60 KS

Měkké prsní vložky Depan jsou určeny pro kojící ženy během laktace. 
Snadno pojmou přebytečné mléko a dodávají pocit čistoty. Jejich 
povrch je jemný, nedráždí ani velmi citlivou pokožku. Hodí se jak 
do běžné podprsenky, tak i do speciální podprsenky pro kojící ženy. 
Spodní prádlo a oděv ochrání před znečištěním. Díky lepicímu proužku 
se vložky Depan neposouvají, naopak dokonale drží na svém místě. 
Pro zajištění správné hygieny doporučujeme vložku vyměnit nejméně 
dvakrát denně. Před použitím odloupněte papír chránící vrstvu lepidla.

DEPAN NÁHRADNÍ 
HLAVICE PRO 
SONICKÝ KARTÁČEK

Náhradní hlavice pro elektrický sonický 
zubní kartáček Depan. Čisticí hlavice je 
osazena jemnými vlákny ve snopcích, 
která snadno čistí plochy zubů. Vlákna se 
zároveň přizpůsobují tvaru dásní a zubů, 
což umožňuje čištění i na těžko dostupných 
místech. Hlavice kmitá vysokou frekvencí 
37000 čisticích pohybů za minutu 
a odstraňuje tak 8krát více plaku než 
manuální zubní kartáček. Balení obsahuje 
2 ks hlavic. 

Elektrický zubní kartáček Depan 
se sonickou technologií pomáhá 
dosáhnout zřetelně čistších 
a zdravějších zubů. Zatímco při 
ručním čištění zvládneme za minutu 
možná i pár stovek čisticích pohybů, 
speciální hlavice sonického kartáčku 
Depan kmitá frekvencí 37000 pohybů 
za minutu. Sonický kartáček je tedy 
mnohonásobně výkonnější, efektivně 
odstraní plak ze zubů, okolí dásní 
i z mezizubních prostor, přitom je ale 
šetrný k zubní sklovině i dásním. Nabízí 
výběr z pěti režimů (čištění, bělení, 
ochrana dásní, jemný a děti), takže 
s jediným přístrojem lze provést kompletní 
péči o ústa. Praktickou funkcí je časovač, 
který ohlídá správnou dobu čištění. 
Skleněný kelímek má navíc funkci nabíječky.

DEPAN 
SONICKÝ 
KARTÁČEK

Ohřívací lahev DEPAN slouží pro prohřátí a celkové uvolnění 
pohybového aparátu, zmírnění bolestí svalů, ale také jako relaxační 
pomůcka při stresu. Gumový termofor DEPAN o objemu 2 l je vyroben 
z tepelně odolné pryže a vybaven dobře těsnicím šroubovacím 
uzávěrem. Lahev je jednostranně rýhovaná a silnostěnná, takže 
výborně drží teplo. Různé motivy pletených obalů.

DEPAN TERMOFOR GUMOVÝ 2 L

APA 4519170
PDK 4519170

APA 3799492
PDK 3799492

APA 3989960
PDK 3989960Ultrazvukový zvlhčovač Depan  vytvoří optimální klimatické podmínky 

i v rozlehlejších místnostech. Díky vysokému výkonu až 330 ml/hod 
je vhodný pro prostory až do velikosti 75 m2. Výhodou je nádrž 
na vodu s objemem 2,6 l. Po jejím naplnění může zvlhčovač pracovat 
nepřetržitě 7–12 hodin, aniž by se musel doplňovat. Pokud v zařízení 
dojde voda, automaticky se vypne. Ultrazvuková technologie zajišťuje 
tichý provoz, přístroj tak může pracovat i v nočních hodinách. 
Ovládání je jednoduché. Zvlhčovač Depan disponuje i jemným LED 
podsvícením. V domácnosti nezabere příliš místa, díky atraktivnímu 
designu může kromě praktické funkce sloužit i jako bytový doplněk.

APA 3981314
PDK 3981314

APA 3916591
PDK 3916591

APA 3916617
PDK 3916617

APA 3909836
PDK 3909836APA 3994333

PDK 3994333

APA 3916609
PDK 3916609

APA 3734176
PDK 3734176APA 3734218

PDK 3734218

APA 3979482
PDK 3979482 APA 3979490

PDK 3979490

Muffin

APA 4519162
PDK 4519162

Plameňák

2l

APA 3989986
PDK 3989986

APA 3989978
PDK 3989978

Vánoční Sob

Westík Terrier


