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FLAEM RESPIRAIR INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY CERTYFIKOWANY

Profesjonalny inhalator do częstego stosowania, przystoso-
wany do pracy ciągłej. Nebulizator RF7 Dual Speed Plus z 
systemem zaworów daje sposobność inhalacji w 2 prędko-
ściach, co przekłada się na lepsze dostarczanie leku do 
górnych lub dolnych dróg oddechowych. Dzięki unikalne-
mu rozwiązaniu rozpylacza, który został zintegrowany z 
pojemnikiem na lek, nebulizator zapewnia “święty spokój” 
użytkowania bez ryzyka zgubienia “stożka” rozpylacza.

        Wyróżniki:

Tryb pracy: ciągły
Nebulizacja: 1.5 ml / 5 min
Cicha praca 54 dBA
2 maski: dla dorosłych i dzieci
Gwarancja: 3 lata

•

•

•

•

•

8018294012038 TOW003720 9079148

EAN TOW BLOZ

MEDEL PROFESSIONAL PROFESJONALNY INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY Z NEBULIZATOREM DO ZATOK

Wyposażony w kompresor przeznaczony do pracy ciągłej.
Dzięki dołączonym dwóm nebulizatorom: MedelJet Plus 
oraz MedelJet Rhino jest prawdziwie wszechstronny zarów-
no do dolnych jak i górnych dróg oddechowych. MedelJet 
Plus to nebulizator aktywowany wdechem, co minimalizuje 
straty leku podczas inhalacji. MedelJet Rhino, nebulizator
do oczyszczania nosa i zatok. Pomoże w leczeniu górnych 
dróg oddechowych i nawilży błonę śluzową nosa.

        Wyróżniki:

Tryb pracy: ciągły
Maski Soft Touch
2 nebulizatory w zestawie
Cicha praca 52 dBA
Gwarancja: 5 lat

•

•

•

•

•

8057017951407 TOW004563 9083438

EAN TOW BLOZ

FLAEM AIRPRO 3000 PLUS INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY CERTYFIKOWANY

Wytrzymały, cichy kompresor zapewnia możliwość ciągłej, 
szybkiej i skutecznej inhalacji. Posiada pokrętło regulacji 
ciśnienia, można regulować rozmiar cząsteczek MMAD. 
Dzięki przezroczystej pokrywie jest możliwość stałej kontroli 
czystości �ltra. Nebulizator posiada możliwość dwukrotnego 
przyspieszenia inhalacji. Nadaje się do dezynfekcji i steryliza-
cji. Umożliwia podawanie aerozolu jedynie w fazie wdechu, 
dzięki czemu oszczędzamy do połowy objętości leku. 

        Wyróżniki:

Regulacja rozm. cząsteczek
Maski Soft Touch
Zawór do fazy wdechu
Uchwyt do przenoszenia
Gwarancja: 3 lata

•

•

•

•

•

8018294011307 TOW003711 9087734

EAN TOW BLOZ

1       www.novama.cloud   facebook.com/novamacloud  nr ks-ewd: 857674  tel.: (0-42) 218 52 01

PP

PR

OFESJONALNY

PP

PR

OFESJONALNY

WW

WYŻSZY MODEL

Nebulizacja posiada szeroką gamę zalet przy jednoczesnym 
braku przeciwwskazań i skutków ubocznych.

Przede wszystkim jest zabiegiem łatwym do wykonania. 
Każdy jest w stanie bez problemu sam go wykonać w warunkach 
domowych. Wystarczy zastosowanie się do kilku podstawowych 
zasad, aby przyniosła pożądany efekt. Prawidłowo wykonana 
nebulizacja nie może nikomu zrobić krzywdy. 
Ewentualne powikłania mogą się pojawić 
jedynie ze względu na reakcję 
organizmu na lek.
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NEBULIZACJA I INHALACJA
Przeziębienie, grypa lub astma



MEDEL FAMILY PLUS + JET RHINO INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY Z NEBULIZATOREM DO NOSA I ZATOK

8057017951438 TOW004733 9086255

EAN TOW BLOZ

Inhalator rodzinny. Wyposażony został w cichy wydajny 
kompresor, pełny zestaw akcesoriów z dwoma maskami Soft 
Touch, dla dzieci i dla dorosłych. Dzięki nebulizatorowi 
JetPlus inhalator posiada wysoką przyswajalność leku                
- frakcja respirabilna aż 92,6%.
Wszystkie akcesoria oraz inhalator można wygodnie spako-
wać w torbę, która znajduje się w zestawie.
Dodatkowy nebulizator JET RHINO pomaga w leczeniu
górnych dróg oddechowych, alergii na kurz i pyłki, pomaga
nawilżyć błonę śluzową nosa, oczyścić nos z nadmiaru
wydzieliny przy przewlekłym katarze.
Kompatybilny ze wszystkimi inhalatorami z kompresorem
o minimalnym ciśnieniu roboczym 80kPa.

        Wyróżniki:

Tryb pracy: przerywany
2 nebulizatory w zestawie
Nebulizator wspomagany 
wdechem
2 maski Soft Touch
Cichy praca 52 dBA
Gwarancja: 5 lat

•

•

•

•

•

•
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WYŻSZY MODEL

NOVAMA FAMILINO INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ

Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych, w tym dzieci. 
Zastosowanie: zapalenie oskrzeli, zapalenie krtani, zapalenie 
płuc, przeziębienie, kaszel, katar, astma, zapalenie zatok. 
Novama Familino to kompletny zestaw do terapii aerozolo-
wej, idealny do użytku domowego, w którego skład wchodzi 
cichy kompresor z możliwością nieprzerwanej bezawaryjnej 
pracy (praca ciągła) i innowacyjny nebulizator RF8 Evo z 
systemem oszczędzania leku i 2 trybami nebulizacji.
Drugsaver - czyli nakładka na nebulizator pomaga oszczę-
dzać lek, zmniejszając jego rozproszenie.
Nakładka ma jeszcze jedną zaletę, lek nie ulatnia się i nie 
podrażnia twarzy i oczu, nie powoduje ich zaczerwienienia.  

        Wyróżniki:

Dożywotnia gwarancja
Bezawaryjny
Oszczędza lekarstwo
Przetestowany przez TÜV
Gwarancja:  Dożywotnia

•

•

•

•

•

5906874252857 TOW009850 9088974

EAN TOW BLOZ

FLAEM NUOVA GHIBLI PLUS INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY CERTYFIKOWANY

Inhalator z kompresorem do pracy ciągłej. Wyposażony w 
wydajny nebulizator �rmy FLAEM model RF6 Basic2. 
testowany przez TÜV Rheinland. Dwa tryby pracy nebuliza-
tora FLAEM RF6 Basic2. Nebulizator może pracować w 
dwóch trybach pracy: - “standardowym” (zakryta pokrywka) 
0,25 ml/min i MMAD 3,8 μm- “high speed” (otwarta 
przykrywka) 0,32 ml/min i MMAD 4,0 μm. W zestawie maski 
Soft Touch z innowacyjnymi zaworami (reduktor dyspersji). 

Wyprodukowany w profesjonalnej fabryce wysokiej jakości 
sprzętu medycznego FLAEM NUOVA S.p.A. we Włoszech 
pod kontrolą systemów jakości.

        Wyróżniki:

2 tryby pracy nebulizatora
Maski Soft Touch
Tryb pracy: ciągły
Uchwyt do przenoszenia
Gwarancja: 3 lata

•

•

•

•

•

8018294012090 TOW003626 9071184

EAN TOW BLOZ
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VITAMMY AURA

LINY FAMILY MY17 INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY

INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY

8057017950882 TOW003531 9076383

EAN TOW BLOZ

Inhalator z cichym kompresorem, dedykowany dla całej 
rodziny. Terapia nebulizacyjna odbywa się szybko i bez 
dodatkowych, skomplikowanych zabiegów.
W okresie przeziębień, kataru oraz kaszlu polecamy inhalację 
solą �zjologiczną dla nawilżenia błony śluzowej nosa                 
i gardła. Szybkość nebulizacji wynosi 2 ml / 5 min, jest to 
optymalna prędkość w podawaniu mgiełki zawierającej lek, 
tak by cząsteczki wchłaniały się w odpowiednim miejscu.
W zestawie znajduje się wyposażenie akcesoriów dla 
młodszych i starszych osób. Małe dzieci mogą z powodze-
niem korzystać z inhalacji przy użyciu mniejszej maseczki. 
Dla dorosłych przewidziano większą maskę oraz ustnik.
Urządzenie można łatwo przenosić jedną dłonią.

        Wyróżniki:

Tryb pracy: przerywany
Frakcja respirabilna 71.2%
Prosta obsługa
Cicha praca 52dBA
Szybkość nebulizacji 
2 ml/5 min
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

8057017951230 TOW008197 9085686

EAN TOW BLOZ

Inhalator pneumatyczny do użytku domowego. Charaktery-
zuje się niewielką i zwartą konstrukcją, cichą pracą oraz 
prostą obsługą gwarantującą komfort w trakcie terapii. 
Pracuje w trybie przerywanym 30 min pracy na 30 min 
przerwy.  Cichy kompresor ułatwi inhalację u dzieci. Przyspie-
szona nebulizacja 2ml w 5 minut. Nebulizator gwarantujący 
dobrą efektywność i przyspieszoną szybkość nebulizacji. 
Min. objętość napełnienia nebulizatora: 2 ml. Maks objętość 
napełnienia: 8 ml. Uchwyt zintegrowany z obudową. 
Kompleksowe wyposażenie Liny Family MY17 pozwala na 
poprawę efektywności każdej inhalacji. W zestawie z inhala-
torem znajduje się nebulizator,  końcówka do nosa, ustnik 
oraz dwie maseczki, 2 m. kabel, przewód powietrzny oraz 
zapasowy �ltr.

        Wyróżniki:

Do użytku domowego
Bogaty zestaw
Wygodna rączka
Cicha praca 52dBA
Kompaktowa obudowa
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•
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NOVAMA NEBULINO INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY

8025081928748 TOW003654 9080457

EAN TOW BLOZ

Co wyróżnia Nebulino? Przede wszystkim milszy dla ucha 
dźwięk, dzięki któremu łatwiej polubić nebulizację. Dodatko-
wo Nebulino jest proste w obsłudze i posiada odpowiednio 
skomponowany zestaw parametrów zapewniający efektyw-
ną terapię dla całej rodziny. Dodatkowy nebulizator w 
komplecie. Wykorzystaj dla drugiej osoby lub traktuj jako 
zapas. W zestawie 2 ustniki oraz maski dla dorosłych i dla
dzieci.
Mgiełka z lekiem z łatwością dociera do oskrzeli, oskrzelików, 
płuc, nosa, gardła, tchawicy oraz zatok.
Możliwość przedłużenia gwarancji do 4 lat (po zarejestrowa-
niu produktu na stronie www.novama.pl/gwarancja

        Wyróżniki:

2 nebulizatory w zestawie
Tryb pracy: Przerywany
Cicha praca 52dB
Prosta obsługa
Gwarancja door-to-door
Gwarancja: 2 + 2 lata

•

•

•

•

•

•

EE

EKONOMICZNY



FLAEM LELLA LA COCCINELLA INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY 

8018294008246 TOW003721 9078744

EAN TOW BLOZ

Dla najmłodszych pacjentów inhalator w kształcie biedronki 
- Lella La Coccinella. Wyposażony w dwa nebulizatory,
pomaga w leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych.
Wyposażony w nebulizator Rhino Clear do oczyszczania
zatok, z trzema końcówkami do inhalacji górnych dróg
oddechowych i oczyszczania zatok.
Urządzenie dzięki nebulizatorowi RF6 Basic2 może pracować 
w dwóch trybach pracy – wysoki (High Speed 0,42 ml/min)
oraz normalny (Standard 0,32 ml/min) przy zachowaniu
rozmiaru przeciętnej cząsteczki mierzonej MMAD 3,6μm.
Cały zestaw został zapakowany w wygodną torbę.

        Wyróżniki:

Tryb pracy: standardowy 
i high speed
Cicha praca ~55dBA
Prosta obsługa
Przyjazny wygląd
Innowacyjny nebulizator 
RF6 Basic2
Gwarancja: 3 lata

•

•

•

•

•

•

MAGIC CARE MR BEETLE INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY 

Dla najmłodszych pacjentów inhalator w kształcie żółtej 
biedronki. Zastosowanie nebulizatora FLAEM RF6 Basic2 
daje możliwość pracy w dwóch trybach: standardowym
- MMAD: 3.6μm idealnie nadającym się do leczenia górnych
dróg oddechowych oraz “high speed” - MMAD: 4μm polep-
szającym leczenie dolnych dróg oddechowych.
Frakcja respirabilna: Standard: 62%, Speed < 63%

Nebulizator RF6 Basic2 należy wymieniać co najmniej co pół 
roku, a w przypadku częstego stosowania – częściej,
- częste wymienianie nebulizatora gwarantuje odpowiedni
poziom higieny i maksymalną skuteczność terapeutyczną.

        Wyróżniki:

Tryb pracy: ciągły
Cicha praca ~55dBA
Nebulizator RF6 Basic2 
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

8018294009632 TOW003649 9080844

EAN TOW BLOZ

MEDEL FAMILY PLUS ELEFANTE INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY  Z 3 MASKAMI 

8057017951032 TOW006691 9085727

EAN TOW BLOZ

Nowa linia produktowa �rmy Medel. Zalety dobrze znanego 
i cenionego inhalatora Medel Family Plus z dodatkami dla 
Twojego dziecka. By inhalacja była jeszcze przyjemniejsza.
Wspomagany wdechem nebulizator Medel Jet Plus charak-
teryzuje się wyjątkowo wysoką wydajnością. Został zaprojek-
towany z myślą o maksymalnym ograniczeniu utraty leku, 
w tym celu zastosowano system podwójnych zaworów.
W zestawie znajdują kolorowanki dla dzieci - umilające czas 
nebulizacji. 3 maski Soft Touch, dla dorosłych ,dla dzieci 
powyżej 6 miesiąca życia oraz maseczka noworokowa. 
Maseczki posiadają przyjemne dla skóry, miękkie uszczelki, 
które zapobiegają podrażnieniom delikatnej skóry twarzy.

        Wyróżniki:

Silny nebulizator 
wspomagany wdechem
Kolorowanki dla dzieci
w zestawie
3 Maski Soft Touch 
w zestawie
Cichy kompresor 52 dBA
Gwarancja: 5 lat

•

•

•

•

•
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FLAEM NUOVA GHIBLI PLUS KID

VITAMMY PUFFINO INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY DLA DZIECI

INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY DLA DZIECI CERTYFIKOWANY

8057017950882 TOW003531 9076383

EAN TOW BLOZ

Ghibli Plus Kid może pracować w dwóch trybach pracy. O ile 
w leczeniu dolnych dróg oddechowych istotne jest by 
cząsteczka leku była jak najmmniejsza tak przy leczeniu 
krtani i gardła pożądane są cząsteczki nieznacznie większych 
rozmiarów. 
Inhalator Ghibli Plus pozwala na zmianę wielkości podawa-
nych cząsteczek leku, dlatego też w trybie speed high jest on 
idealny do leczenia podgłośniowego zapalenia krtani 
(KRUP). Wyposażony w wydajny i nowoczesny nebulizator 
�rmy FLAEM model RF6 Basic.
Praktyczny zestaw masek typy Soft Touch wyposażonych w 
innowacyjne zawory - Reduktory Dyspersji.
Specjalna nakładka w kształcie kotka do personalizacji (w 
dwóch wersjach) na nebulizator dla dzieci.

        Wyróżniki:

Personalizowana nakładka
nebulizatora - kotek
Nebulizator specjalnie 
zaprojektowany dla dzieci
Regulowana szybkość
2 tryby pracy nebulizatora
Maski Soft Touch 
Gwarancja: 3 lata

•

•

•

•

•

•

5906874252871 TOW009790 90....

EAN TOW BLOZ

Inhalator pneumatyczno-tłokowy zaprojektowany do 
nebulizacji dzieci i całej rodziny. Wyprodukowany we 
Włoszech nebulizator z dopasowaniem wielkości cząstek do 
określonego schorzenia dla optymalnej terapii. Kompletny 
zestaw do podawania większości leków do nebulizacji w 
tym gęstych i oleistych. 
Działa na: nos, gardło, krtań, tchawicę, zatoki, oskrzela, 
oskrzeliki, pęcherzyki płucne. Zalecany na: kaszel, katar, 
astmę, krup, zapalenie oskrzeli, przeziębienie, zapalenie płuc, 
zapalenie zatok. Spektrum leków i preparatów: większość 
leków do nebulizacji, roztwory soli �zjologicznej z kwasem 
hialuronowym. 
Świecący brzuszek inhalatora w kształcie maskonura popra-
wia nastrój i ułatwia inhalację. Kompresor o kształcie masko-
nura Pu�no z podświetlanym na niebiesko brzuszkiem z 
myślą o bezproblemowej inhalacji dzieci.

        Wyróżniki:

Dopasowana i regulowana 
wielkość cząstek 
Do większości leków 
Kolorowy pomysł 
na nebulizację, 
Krótki czas nebulizacji, 
Zestaw dla całej rodziny
Podświetlany brzuszek 
- lampka nocna
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

DD   D
ED

YK

OWANY DLADZIECI

5       www.novama.cloud   facebook.com/novamacloud  nr ks-ewd: 857674  tel.: (0-42) 218 52 01

-

-

   

NEBULIZACJA I INHALACJA
Przeziębienie, grypa lub astma

•

NOWOŚĆ

DD   D
ED

YK

OWANY DLADZIECI



FLAEM WI-NEB GO INHALATOR PRZENOŚNY  AKUMULATOROWY PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY

Inhalator o cichej praca i niskim zużyciu energii. Ma wysoką 
moc, kompaktowe wymiary i lekkość. Może być zasilany 
przez wewnętrzny akumulator, ładowany sieciowo lub z 
gniazdka 12V w autach. Nowoczesny nebulizator RF7 Dual 
Speed Plus posiada możliwość dwukrotnego przyspieszenia 
inhalacji, umożliwiając podawanie aerozolu jedynie w fazie 
wdechu dzięki czemu oszczędzamy połowę lekarstwa.

        Wyróżniki:

Do podłączenia w aucie
Z akumulatorem
Dwie maski Soft Touch
Gwarancja: 3 lata

•

•

•

•

8018294009939 TOW004253 9079149

EAN TOW BLOZ

FLAEM SMARTY INHALATOR ULTRADŹWIĘKOWY SIATECZKOWY (TYPU MESH) NOWEJ GENERACJI

Nowość! Innowacyjny inhalator, który zawsze możesz mieć 
ze sobą gdziekolwiek się znajdujesz. Innowacyjna technolo-
gia Passive Vibrating Mesh (PVMT) wprowadza inhalatory 
siateczkowe w nowy wymiar efektywności nebulizacji. 
Kilkukrotnie zwiększona trwałość parametrów mgiełki 
podczas wielu nebulizacji. Bezgłośna nebulizacja. FLAEM 
Smarty jest mały, i przenośny a do tego zasilany bateryjnie. 

        Wyróżniki:

2 tryby inhalacji
Przenośny 
2 maski w komplecie
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

.... TOW004659 ....

EAN TOW BLOZ

FLAEM NUOVA UNIVERSAL PLUS INHALATOR ULTRADŹWIĘKOWY

Inhalator ultradźwiękowy o niewielkich rozmiarach, łatwy w 
transporcie. Kontroler regulacji przepływu daje możliwość 
dostosowania parametrów do leczenia górnych lub dolnych 
dróg oddechowych. Maksymalna pojemność pojemnika na 
lek to 6 ml, automatyczny wyłącznik uaktywnia się po 10 
minutach pracy. Zastosowano zawór atyrozproszeniowy 
zapobiegający zbędnym stratom leku. 

        Wyróżniki:

Zawór antyrozproszeniowy
Ultracichy < 50dB
Wydajna praca
Gwarancja: 3 lata

•

•

•

•

8018294008024 TOW000640 9073062

EAN TOW BLOZUU
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NEBULIZACJA I INHALACJA
Przeziębienie, grypa lub astma

MEDEL SMART INHALATOR PRZENOŚNY  AKUMULATOROWY PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY

8057017951513 TOW005653 9083414

EAN TOW BLOZ

Inhalator Medel SMART to towarzysz każdej podróży. Bateria 
wytrzymuje do 45min pracy, ładowanie odbywa się przez 
port micro USB. Medel SMART ma tylko 10cm długości (tyle 
co współczesny smartfon) i waży jedynie 200g. Wyróżnia się 
też niezwykle cichą pracą - tylko 45 dBA. Dzięki wyciszeniu i 
mądrym rozwiązaniom, inhalacja w podróży nie będzie 
uciążliwa dla pozostałych współpasażerów, współpracowni-
ków. W zestawie posiada maski dla dzieci i dorosłych, ustnik 
i końcówkę do nosa.
Idealny czas pracy.
Medel SMART jest urządzeniem, które po 30 minutach pracy, 
potrzebuje 30 minut odpoczynku. Po każdym użyciu, można 
podłączyć ładowarkę i pozostawić inhalator do ponownego 
pełnego naładowania. 

        Wyróżniki:

Tryb pracy: przerywany
Cicha praca 45 dBA
Super lekki 200g
45 min pracy 
po naładowaniu baterii
Akumulator i torba 
w komplecie
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

AAAK

UMULATOROWY
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NEBULIZACJA I INHALACJA
Przeziębienie, grypa lub astma

VISIOMED INHALER VM-IN KOMORA INHALACYJNA

Inhaler VM-IN to komora inhalacyjna z przezroczystego 
poliwęglanu wyposażona w podwójny system zaworów, 
który wzmacnia skuteczność inhalacji. Nie posiada bisfenolu 
A oraz lateksu. Komora umożliwia podawanie wszystkich 
wziewnych terapii. 
W zestawie zawiera zapasowy zestaw zaworów. Inhaler 
pomaga zmniejszyć prędkość cząstek, w celu zmniejszenia 
ich wielkości . Poprawia w ten sposób ich osadzanie się w 
płucach, zmniejszając osadzanie się w jamie gardła. Dodat-
kowa komora posiada uniwersalny adapter, pasujący do 
wszystkich dostępnych inhalatorów na rynku. 
Komora jest dostępna w trzech wersja dostosowanych do 
wieku dziecka: (a) od 0 do 9 miesięcy, (c) od 9 miesięcy do 6 
lat, (b) od 6 lat i więcej.

        Wyróżniki:

Antystatyczna
Bezpieczna
Uniwersalna
3 wersje zależne 
od wieku
Pojemność 320ml
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

a

b

c

0%
BISFENOLU

A
9078037

EAN BLOZ

9077956
9078038

3760165441892

(0-9m)
(9m-6lat)
(+6lat)KKKO

MORA INHALACYJNA

FLAEM PRO LINE ZEFFIRO KOMORA INHALACYJNA

Opatentowana technologia Cross valve ™ to zawór jednokie-
runkowy, który zapewnia niski opór podczas wdychania           
i zapobiega przypadkowemu wydychaniu do komory.
Rezultatem jest jednokierunkowy przepływ podczas 
wdechu i wydechu co przekłada się na lepsze dostarczenie 
leków przy jednoczesnym łatwym użyciu.
Komora jest niezwykle kompaktowa - wygodnie mieści się 
w szkolnych torbach i torebkach, ułatwiając przechowywa-
nie i obsługę.
Wykonana bez użycia BPA, ftalany, lateksu lub PCV.

Kto powinien używać Ze�ro?

- Każde dziecko, które korzysta z pMDI
- Każdy, kto przyjmuje wziewne kortykosteroidy w pMDI
- Pacjenci w podeszłym wieku stosujący pMDI
- Każdy, kto ma trudności z prawidłowym używaniem pMDI
- Każdy, kto nie lubi smaku leku w swoim pMDI

        Wyróżniki:

Technologia Cross valve ™
Antystatyczna
Bezpieczna
Można myć 
w zmywarce
Silikonowa maska 
w zestawie
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

.... TOW009053 ....

EAN TOW BLOZKKKO
MORA INHALACYJNA
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VITAMMY HYGRO

FLAEM MR CAT MEDEL JET PLUS

FLAEM RF 6 FLAEM RF 6

NOVAMA KIT VITAMMY KIT A+C   ZESTAW DO NEBULIZACJI A+C   ZESTAW DO NEBULIZACJI

NOVAMA KIT C   ZESTAW UNIW. Z MAŁĄ MASKĄ

Zestaw idealnie pasuje do inhalatorów 
�rmy Flaem. Mr Cat oparty jest na budo-
wie nebulizatora RF6 Basic2.
Mr Cat posiada  system zapobiegający
wylewaniu się lekarstwem. Wykonany z
bezpiecznych materiałów, parametry
potwierdzone przez TÜV. Z nakładką na
nebulizator „Kotek” do personalizacji.

8018294011291 TOW000626 9073055

EAN TOW BLOZ

8025081926522 TOW005566 9078042

EAN TOW BLOZ

... TOW004402 9079549

EAN TOW BLOZ

... TOW004395 9079553

EAN TOW BLOZ

5906874252093 TOW004780 9083072

EAN TOW BLOZ

8057017951230 TOW008197 9085686

EAN TOW BLOZ

... TOW000625 ...

EAN TOW BLOZ

5906874252109 TOW004779 9083069

EAN TOW BLOZ

Ze wspomaganym wdechem nebuliza-
tor Medel Jet Plus charakteryzuje się 
wyjątkowo wysoką wydajnością. Został 
zaprojektowany z myślą o maksymalnym 
ograniczeniu utraty leku, w tym celu 
zastosowano system podwójnych 
zaworów. Skład: nebulizator, przewód 
powietrzny, końcówka do ust, końcówka 
do nosa, maska
dla duża i mała.

Idealny do dopasowania w większości 
inhalatorów pneumatyczno-tłokowych. 
Dedykowany do Vitammy Aura. Skład 
zestawu: duża maska (dorośli), mała 
maska (dzieci), nebulizator EVO, ustnik, 
przewód powietrzny. Nebulizator EVO: 
wielkość cząsteczek (MMAD) 3,16 μm, 
min. objętość napełnienia: 2 ml, max. 
objętość nape-
łnienia: 8 ml.

Do większości inhalatorów pneumaty-  
czno-tłokowych. Dedykowany do 
Novama Nebulino. Skład zestawu: mała 
szczelna i elastyczna maska dziecięca, 
nebulizator EVO zapobiegający wycieko-
wi lekarstwa, ustnik, przewód powietrz-
ny. Nebulizator EVO:  min. objętość 
napełnienia: 2 ml, max. objętość napeł-
nienia: 8 ml.  

Filtr powietrzy do inhalatorów �rmy 
Flaem m.in: Ghibli / PrimoNeb. Kształt 
walca.

FILTR POWIETRZNY DO GHIBLI PLUS

NEBULIZATOR Z MASECZKĄ ZESTAW DO NEBULIZACJI

ZESTAW Z MAŁĄ MASKĄ + USTNIK ZESTAW Z DUŻĄ MASKĄ + USTNIK

Skład zestawu: Maska dla dzieci do Flaem 
Ghibli Plus, Nebulizator FLAEM RF6 Basic, 
Ustnik do inhalatora FLAEM RF6 Basic, 
Przewód powietrzny do inhalatora 
FLAEM. Akcesoria mogą być sterylizowa-
ne sterylizatorem parowym zgodnym       
z normą EN 13060. Dobrze przylegająca 
maska wyposażona jest w innowacyjne 
zawory - redu-
ktor dyspersji. 

Pasuje do większości inhalatorów 
pneumatyczno-tłokowych. Dedykowany 
do Novama Nebulino. Skład : duża maska 
(dorośli), mała maska (dzieci), nebulizator 
EVO zapobiegający wyciekowi lekarstwa, 
ustnik, przewód powietrzny. Nebulizator 
EVO: wielkość cząsteczek (MMAD) 3,16 μ
m, min. objętość napełnienia: 2 ml, max. 
objętość nape-
łnienia: 8 ml. 

Skład zestawu: Maska dla dorosłych do 
Flaem Ghibli Plus, Nebulizator FLAEM 
RF6 Basic, Ustnik do inhalatora FLAEM 
RF6 Basic. Przewód powietrzny do inhala-
tora. Akcesoria mogą być sterylizowane 
sterylizatorem parowym zgodnym              
z normą EN 13060. Dobrze przylegająca 
do twarzy maska została wyposażona              
w reduktor -
dyspersji. 

-

-

     

   

AKCESORIA DO NEBULIZACJI
Przeziębienie, grypa lub astma
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8003670825593 TOW005553 9081764

EAN TOW BLOZ

VITAMMY HYGRO

ZESTAW ZESTAW

MEDEL JET BASIC MEDEL MASKA

CHICCO MEDEL MASKAKOŃCÓWKI DO ODSYSACZA / 10szt UNIWERSALNA FAMILY PLUS

CHICCO SÓL FIZJOLOGICZNA 2/5 ML

Zapasowy zestaw do nebulizacji.
Skład: Duża maska z zielonymi paskami, 
nebulizator i długi przewód powietrzny 
- 220 cm. Zestaw wyposażony jest
w łącznik uniwersalny.

... ... 9086792

EAN TOW BLOZ

... ... 9086759

EAN TOW BLOZ

8025081926102 TOW002280 9080849

EAN TOW BLOZ

8057017951193 TOW004570 9078039

EAN TOW BLOZ

8003670823575 TOW005534 9081739

EAN TOW BLOZ

8025081926539 TOW002281 9080853

EAN TOW BLOZ

Zapasowy zestaw do nebulizacji.
Skład: Mała maska z zielonymi paskami, 
nebulizator i długi przewód powietrzny 
- 220 cm. Zestaw wyposażony jest
w łącznik uniwersalny.

Dedykowany inhalatorom  MEDEL 
Family, Easy, Star. Skład zestawu: Nebuli-
zator MedelJetBasic, maska dla 
dorosłych, maska dla dzieci, ustnik, 
końcówka do nosa, przewód powietrzny, 
zestaw 5 �ltrów do inhalatora. Zestaw 
można stosować w innych inhalatorach. 
UWAGA! parametry mgiełki oraz inhalacji 
mogą ulec 
zmianie.

Maseczka jest dedykowana do nebuliza-
tora MedelJet Plus. Maska posiada dodat-
kową miękką uszczelkę, która jest delikat-
na dla twarzy dziecka,nie powoduje 
podrażnień. Dodatkowo szczelnie 
obejmuje nos i usta, nebulizowanego 
dziecka. 

Wymienne nakładki do aspiratora Chicco 
PhysioClean. Każde opakowanie zawiera 
10 miękkich, delikatnych, jednorazowych 
końcówek z �ltrem pochłaniającym. 
Każda końcówka jest oddzielnie szczelnie 
zapakowana, co gwarantuje maksymalny 
poziom higieny. Końcówki idealnie 
dopasowują się do delikatnych nozdrzy 
najmłodszych 
dzieci.

Maska może być używana zarówno przez 
dzieci jak i dorosłych. Dedykowana do 
inhalatora Medel Family Plus. Maska 
pasuje do nebulizatora Medel Jet Plus. 
Wykonana z elastycznego tworzywa by 
dopasować się do kształtu twarzy. 
Maseczki są zakończone miękką i 
przyjemną dla skóry uszczelką, która 
zapobiega 
podrażnieniom. 

Roztwór soli �zjologicznej w ampułkach 
Chicco Physio Clean zawiera wiele 
istotnych mikroelementów, zwłaszcza 
miedź i mangan. Można stosować              
u noworodków od 1 dnia życia. Pomaga
oczyścić i nawilżyć błonę śluzową nosa.
Pomaga przemyć oczy dzieka.

Preparat zawiera wodę morską bogatą w 
minerały i pierwiastki. Nawilża i chroni 
błonę śluzową nosa. Przynosi ulgę 
podczas nadmiernej suchości. Do 
codziennej higieny nosa dla całej rodziny 
- można stosować od 6 miesiąca życia.
Ułatwia karmienie dziecka i spokojny sen. 
Zabezpiecza przed głębokim umieszcze-
niem końcówki
w nosie dziecka. 

CHICCO WODA IZOTONICZNA DO NOSA 100 ML

DO NEBULIZACJI Z MASKĄ DUŻĄ DO NEBULIZACJI Z MASKĄ MAŁĄ

ZESTAW DO NEBULIZACJI PEDIATRYCZNA FAMILY PLUS / 6+

8003670823520 ... 9081758

EAN TOW BLOZ

8003670823520 ... 9081759
8003670823520 ... 9081762

10szt
20szt
33szt

-

-
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BRAUN BNT400

VISIOMED THERMOFLASH LX-260T TERMOMETR BEZDOTYKOWY MIERZY W UŁAMKU SEKUNDY Z KOMUNIKATAMI GŁOSOWYMI

TERMOMETR BEZDOTYKOWY DO CZOŁA

BNT400 łączy w sobie łatwość użycia zarówno bezdotyko-
wego, jak i dotykowego pomiaru z unikalną technologią Age 
Precision® �rmy Braun, która pomaga rodzicom wyelimino-
wać wątpliwości pomiaru temperatury.
Tryb bezdotykowy: nieinwazyjny i wygodny - do 2,5 cm od 
czoła. Tryb dotykowy: tryb pomiaru na czole.
Posiada specjalny czujnik zapewniający dokładne odczyty-
wanie pomiaru, podświetla punkt między brwiami na czole 
w którym należy zmierzyć temperaturę.
System ułatwiający poprawne ustawienie termometru 
pokazuje jeśli termometr jest zbyt daleko od czoła i wynik 
mógłby być niedokładny.
Polecany dla: noworodków, dzieci i dorosłych.

        Wyróżniki:

Tryb cichy
Podświetlenie nocne
Bezdotykowy i dotykowy
Interpretacja temperatury 
dostosowana do wieku
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

3760165448242 TOW003421 9083443

EAN TOW BLOZ

Do użytkowania w domu jaki i gabinecie medycznym. 
Zmierzona temperatura jest podawana komunikatem głoso-
wym, co jest dużo wygodniejsze wówczas kiedy: nie chcemy 
tracić pacjenta z oczu, mamy problem z widzeniem, chcemy 
przeprowadzić pomiar temperatury nie włączając światła. 
Komunikat jest podawany w kilku językach co ułatwia 
również komunikację z pacjentami nie polskojęzycznymi. 
Posiada specjalnie zaprojektowaną rączkę, która ogranicza 
wyślizgiwanie się termometru z dłoni. Wykorzystanie 3 
kolorowych kodów: zielony (brak temperatury), pomarań-
czowy (stan podgorączkowy), czerwony (gorączka). 
Trwałość do 40 000 pomiarów daje pewność długiego 
bezawaryjnego działania. Pamięć urządzenia to ostatnie 32 
pomiary. 

        Wyróżniki:

Komunikaty dźwiękowe
Wykorzystanie 3 kolorowych 
kodów temperatur
Do użytkowania w domu 
i gabinetach lekarskich
Etui - woreczek ochronny
Wygodniejsze umiejscowienie 
przycisku pomiarowego
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

KOMUNIKATY 
GŁOSOWE

Termometry elektroniczne bezdotykowe 
to obecnie najnowocześniejsze 
z dostępnych urządzeń.

Do mierzenia temperatury wykorzystują 
podczerwień i, zgodnie z nazwą, nie potrzebują 
kontaktu z ciałem, by dokonać pomiaru. 
Ich używanie jest niezwykle higieniczne 
i komfortowe dla dziecka – pomiar 
uzyskuje się w ciągu sekundy i malec 
nawet nie zorientuje się, co się dzieje. 
Oprócz ciepłoty ciała zmierzą temperaturę pokarmów, 
pomieszczeń czy choćby przygotowanej kąpieli...

-

-

   

MIERZENIE TEMPERATURY CIAŁA
Przeziębienie, grypa lub astma

4022167104007 TOW009395 ...

EAN TOW BLOZ

EVOLUTION  

NOWOŚĆ
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BRAUN NTF 3000 TERMOMETR BEZDOTYKOWY Z 2 SPOSOBAMI POMIARU

Stworzony z myślą o dzieciach. Wrażliwy czujnik w połącze-
niu z innowacyjnym układem optycznym wychwytuje dwa 
razy więcej ciepła emitowanego przez ciało człowieka niż 
tradycyjne termometry czołowe. W trybie bezdotykowym 
czujnik zbliżeniowy wskazuje prawidłową pozycję termome-
tru, by wynik pomiaru był jak najdokładniejszy. Duży wyświe-
tlacz ze zmiennym kolorem podświetlenia.
Termometr posiada czujnik zbliżeniowy dla ustalenia odpo-
wiedniej odległości (do 5 cm) i system pozycjonowania - dla 
ustalenia właściwego miejsca. Bezpieczny i higieniczny.

        Wyróżniki:

Pomiar w 2 s.
Funkcją nocnego świecenia
Pomiar dotykowy 
i bezdotykowy
Tryb cichy do nocnego
pomiaru u dzieci 
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

4022167300164 TOW004786 9087606

EAN TOW BLOZ

VISIOMED THERMOFLASH + BUDDY TERMOMETR BEZDOTYKOWY Z KOMPRESEM CIEPŁO - ZIMNO W KSZTAŁCIE MISIA

Buddy to miękka zabawka zawierająca w środku kompres, 
która pomaga naturalnie zmniejszyć ból przez zimno (kriote-
rapia) lub ciepło (termoterapia). Idealne zastosowanie przy: 
zmniejszenie stanów zapalnych, tymczasowe złagodzenie 
bólów głowy lub bólu zęba, zmniejszenie gorączki, łagodze-
nie bólu mięśni, pleców, zapalenia zatok,itp.

Termometr LX-26 Evolution to model, w którym zastosowa-
no technologia autokalibracji MicroSecond Flash - charakte-
ryzującą się wyjątkową dokładnością przy podwyższonej 
temperaturze człowieka (pow. 38 stopni C). Termometr ma 
bardzo dużą żywotność, jest używany w szpitalach, ośrod-
kach zdrowia oraz domach opieki. Trwałość użycia minimum 
40 000 pomiarów!

        Wyróżniki:

Kompres w kształcie misia
Duża odległość pomiaru
Technologia MicroSecond Flash
Wykorzystywany pomiar 
tętnicy skroniowej
Trwałość 40 000 pomiarów
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

VISIOMED THERMOFLASH LX-26 TERMOMETR BEZDOTYKOWY MIERZY W UŁAMKU SEKUNDY Z 5 CM

Technologia autokalibracji MicroSecond Flash:Permanentna 
kalibracja. Funkcja natychmiastowego dopasowania dostra-
jania algorytmu pomiaru do panujacych warunków 
zewnetrznych praz stanu mierzonego obiektu (temp. 
normalna, podniesiona, goraczka). Dokładność będzie 
jednakowa w całym zakresie mierzonych temperatur! 
Używany na całym świecie przez profesjonalistów w szpita-
lach, przychodniach, na lotniskach w terenie (walka z 
wirusem EBOLA). Używany m.in. przez takie organizacje jak 
WHO, Lekarze bez granic.

        Wyróżniki:

Dodatkowy tryb ROOM
Pomiar poniżej 0,5 s. 
Przyciski zewnętrzne 
szybkiej zmiany ustawień
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

MEBBY NO TOUCH TERMOMETR BEZDOTYKOWY Z BEZPIECZNYM ETUI I 3-LETNIĄ GWARANCJĄ

Termometr na podczerwień zapewnia szybki i sprawny 
pomiar temperatury u dzieci i niemowląt. W opakowaniu 
znajduje się także bezpieczne etui z tworzywa. Wyposażony 
w dodatkowa funkcję alarmu dla temperatury powyżej 38 
st.C. No Touch mierzy także temperaturę posiłków i cieczy 
oraz otoczenia. 

        Wyróżniki:
Pamięć 60 pomiarów
Etui ochronne
Gwarancja: 3 lata

•

•

8057017951391 TOW008881 9086847

EAN TOW BLOZ

3700609705166 TOW008200 9085636

EAN TOW BLOZ

3700609705166 TOW008198 9085635
3700609705159 TOW008202 9085634
3700609705159 TOW008203 9085633
3700609705159 TOW008201 9085632
3700609705166 TOW008199 9085629

VINYL GREEN

VINYL NAVY

POP GREEN

POP PINK

POP MINT

VINYL PINK

8... T... 9...

EAN TOW BLOZ

8... T... 9...
8... T... 9...
3760165447429 TOW003439 9061573

POP MINT

VINYL GREEN

VINYL PINK

BIAŁY

-

-

  

MIERZENIE TEMPERATURY CIAŁA
Przeziębienie, grypa lub astma

EVOLUTION  

LX-26 EVOLUTION  

•
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NOVAMA FREE COLOURS

VITAMMY SPACE + TERMOMETR BEZDOTYKOWY MIERZY SZYBKO I BEZPIECZNIE NAWET Z 6 CM

NOVAMA WHITE T1s TERMOMETR BEZDOTYKOWY

TERMOMETR BEZDOTYKOWY MIERZY W 1 SEKUNDĘ Z 3 CM Z 3 LETNIĄ GWARANCJĄ

Odpowiedni termometr dla wszystkich grup wiekowych              
w tym dzieci od pierwszego dnia życia.
Dokładny rzetelny wynik otrzymujemy już w 1 sekundzie 
pomiaru co pozwala nam na szybką diagnostykę i szybką 
reakcję. Tryb nocny zwany cichym: Termometr można 
przełączyć na tryb nocny, aby wyciszyć dźwięk, podczas gdy 
Twoje dziecko śpi. Podświetlany wyświetlacz pozwala 
sprawdzić zakres temperatury również w ciemności.
Pamięć 30 pomiarów - ułatwia kontrolowanie ostatnich 
wyników. Możliwość kontroli temperatury płynów, pokar-
mów, pomieszczeń. Automatyczne wyłączanie. Wskaźnik 
zużycia baterii.

        Wyróżniki:

Pomiar poniżej 1 s
Pamięć 30 pomiarów
Tryb nocny
Alarm gorączki
Pomiar temperatury 
płynów pokarmów
oraz pomieszczeń
Gwarancja: 3 lata 

•

•

•

•

•

•

8057017951230 TOW008197 9085686

EAN TOW BLOZ

Nowy VITAMMY Space+ to termometr bezdotykowy                
o nowej, ulepszonej konstrukcji. Termometr bezdotykowy
VITAMMY SPACE+ umożliwia łatwą i szybką kontrolę tempe-
ratury: bez kontaktu, bez stresu i kłopotu, bez płaczu      
i strachu, bez zakażeń i powikłań, bez budzenia dziecka w
nocy, bez mycia i dezynfekcji przed i po każdym użyciu.
Wyprodukowany zgodnie z najnowszymi wymogami norm
europejskich dotyczących urządzeń medycznych. Przyjazny
dzieciom termometr VITAMMY Space + jest wręcz idealny
dla rodziców. Polecany również osobom starszym.

        Wyróżniki:

Dokładność 0,3º
Pamięć 10 pomiarów
Temperatura w °C lub °F
Alarm gorączki
Pomiar w 1 s 
z odległości 6 cm
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

4710953420867 TOW005694 9082744

EAN TOW BLOZ

Prostota i skuteczność w jednym urządzeniu. Pomiar trwa 
mniej niż 1 sekundę.
Przyciski aktywujące najważniejsze funkcje w termometrze 
PAMIĘĆ, TRYB i START, zostały opisane w języku polskim. 
Termometr bezdotykowy Novama White mierzy temperatu-
rę z odległości 0,5 - 3 cm i podaje wiarygodny wynik. Wypo-
sażony w tryb nocny - cichy przydatny gdy potrzebujemy
zmierzyć temperaturę np. dziecku w nocy i nie chcemy go 
obudzić lub w innej sytuacji wymagającej absolutnej ciszy.
Produkt dostępny w opcji 1 lub 4 sztuki.

        Wyróżniki:

Pamięć 30 pomiarów
Podświetlenie ekranu 
na stałe
Pomiar temperatury 
płynów i pokarmów 
oraz pomieszczeń
Tryb nocny - cichy
Alarm gorączki
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

4710953420317 TOW002554 9060094

EAN

TOW BLOZ

4710953420645 TOW002559 9075696
4710953420621 TOW002555 9075693

FROST

FRESH GREEN

AQUAMARINE

-

-

     

   

MIERZENIE TEMPERATURY CIAŁA
Przeziębienie, grypa lub astma

FROST
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BRAUN THERMOSCAN® 7 IRT6520®

BRAUN THERMOSCAN 5® IRT6020® TERMOMETR ELEKTRONICZNY DO UCHA

BRAUN THERMOSCAN 3® IRT3030® TERMOMETR ELEKTRONICZNY DO UCHA DLA DZIECI I NOWORODKÓW

TERMOMETR ELEKTRONICZNY DO UCHA

4022167652096 TOW004690 9087299

EAN TOW BLOZ

Najbardziej zaawansowany termometr douszny marki Braun. 
Wykorzystuje on opatentowaną technologię Age Precision®, 
dopasowująca wyniki pomiaru do wieku dziecka, ułatwiając 
ich właściwą interpretację. Nigdy więcej zgadywania. Zasto-
sowano innowacyjny system ExacTemp® prawidłowego 
pomiaru - w ciągu kilku sekund sygnał świetlny i dźwiękowy 
potwierdzają poprawność położenia termometru i zmierzo-
ną temperaturę.
Posiada podgrzewaną końcówkę co redukuje ochłodzenie 
miejsca, w którym mierzymy temperaturę, a co za tym idzie 
pozwala na dokładny odczyt temperatury oraz mniejszą 
dokuczliwość dla dziecka.
Thermoscan 7 mierzy promieniowanie podczerwone emito-
wane przez błonę bębenkową ucha i otaczającą ją tkankę. 

        Wyróżniki:

System ExacTemp®
Age Precision®2
Szybki i precyzyjny
Wyświetlacz z funkcją 
nocnego podświetlenia
Pamięć 9 ostatnich 
pomiarów temperatury
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

4022167602091 TOW004782 9087298

EAN TOW BLOZ

Dzięki opatentowanym przez Braun podgrzewanej końców-
ce i systemowi ExacTemp®, termometr Braun ThermoScan® 
jest szeroko uznawany za wzór w zakresie dokładności i 
rzetelności pomiaru. Nowoczesny, wysokiej jakości design, 
wyświetlacz LCD z przodu termometru. Oddzielny przycisk
włączania / wyłączania. Automatyczne wyłączanie po 60 
sekundach dla dłuższej żywotności baterii.  Higieniczne 
jednorazowe kapturki ochronne z tworzywa bez BPA i 
lateksu. Osłonka ochrony czujnika.

        Wyróżniki:

System ExacTemp®
Nowa ergonomia
Podgrzewana końcówka
termometru
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

4022167230300 TOW004783 9087632

EAN TOW BLOZ

Stworzony dla dzieci i niemowląt ThermoScan®3 mierzy 
szybko i precyzyjnie w mniej niż 1 sekundę. Łatwa interpreta-
cja wartości temperatury poprzez liczbę sygnałów dźwięko-
wych: temperatura normalna (1 sygnał), temperatura 
podniesiona (2 sygnały), temperatura wysoka (4 sygnały).
Kompaktowa konstrukcja łatwa do trzymania, czytelny 
wyświetlacz LCD, sonda odpowiednia dla noworodków, 
pamięć przywołuje ostatni odczyt temperatury. Automa-
tyczne wyłączanie po 60 sekundach. Odczyty w stopniach 
Celsjusza (34 - 42,2 ° C) lub Fahrenheita (93,2 - 108 ° F).

        Wyróżniki:

Odpowiedni 
dla noworodków
Higieniczne użytkowanie
Bez potrzeby dezynfekcji
Odczyt w ºF lub ºC
Sygnały dźwiękowe
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

Age Precision®

21 sztuk 
jednorazowych kapturków 

 zapewniających higienę (w zestawie).

                                         
21 sztuk jednorazowych kapturków 

 zapewniających higienę (w zestawie).

21 sztuk 
jednorazowych kapturków 

 zapewniających higienę (w zestawie).

-

-

   

MIERZENIE TEMPERATURY CIAŁA
Przeziębienie, grypa lub astma

TERMOMETR ELEKTRONICZNY DO UCHA Z AGE PRECISION® 
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VISIOMED EASYSCAN VM-ZX1

Super szybki pomiar w mniej 1 s. Do czoła
i ucha. Nowa technologia kalibracji 
MicroSecondFlash.  Pamięć 32 pomiary.
Kolorowa interpretacja pomiaru.

BRAUN LF40 KAPTURKI KAPTURKI JEDNORAZOWE DO TERMOMETRÓW DO UCHA BRAUN

Jednorazowe kapturki ochronne LF40 zapewniają higienicz-
ny i bezpieczny pomiar temperatury. Przeznaczone są do 
termometrów Braun wykorzystujących technologię 
ThermoScan®
Polecane do termometrów Braun: 6520 / 6020 / 3030
Używając czystego jednorazowego kapturka z każdym 
pomiarem:
- zapewniasz higieniczne użytkowanie
- chronisz przed zanieczyszczeniem krzyżowym
- pozostałości woskowiny nie na pomiar temperatury

        Wyróżniki:

Opakowanie - 40szt.
Higieniczne
Pasują do wszystkich 
modeli Braun

•

•

•

4022167400062 TOW009056 9087604

EAN TOW BLOZ

NOVAMA NEO TERMOMETR ELEKTRONICZNY 10 S. Z ETUI (PAKIET - 24 SZTUK)

Podstawowy termometr elektroniczny z rodziny produktów 
NOVAMA.
Mały, lekki i niezawodny. Duży wachlarz kolorystyczny. Możli-
wość mierzenia temperatury w ustach, pod pachą oraz 
rektalnie.

        Wyróżniki:

3760165449904 TOW004652 9080862

EAN TOW BLOZ

3760165449911 TOW004651 9080859
3760165449898 TOW004653 9080858
3760165449928 TOW004654 9080857
3760165440901 TOW003686 9077505

ZIELONY

RÓŻOWY

NIEBIESKI

GRANATOWY

BIAŁY

-

-

     

  

MIERZENIE TEMPERATURY CIAŁA
Przeziębienie, grypa lub astma

6939663900034 TOW003633 9061819

EAN TOW BLOZ

OPAKOWANIE 
ZBIORCZE

Pomiar w 10 sekund
Prosty w użyciu
Żywe kolory
Plastikowe pudełko 
dla ochrony termometru
Niska cena
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

DUO EVOLUTION

VISIOMED               EASYSCAN VM-ZX1 TERMOMETR SKANUJĄCY 

Gwarancja: 2 lata•

VITAMMY SKY TERMOMETR DO UCHA I CZOŁA 

4710953420393 TOW003538 9074525

EAN TOW BLOZ

Technologia pomiaru na podczerwień, 
pozwala uzyskać natychmiastowy wynik 
w 1 sekundę, dokładność pomiaru to 
0,3°C. SKY mierzy temperaturę: ciała na 
czole, ciała w uchu, temperaturę 
powierzchni przedmiotów, temperaturę 
cieczy. Pamięć - ostatnie 30 pomiarów.

Gwarancja: 2 lata•

BRAUN PRT2000 TERMOMETR ELEKTRONICZNY 8 S. Z ELASTYCZNĄ KOŃCÓWKĄ I AGE PRECISION®

Termometr z unikatową funkcją Age Precision®. Profesjonal-
na dokładność, szybki pomiar w 8 s. Interpretacja za pomocą 
kolorowego wyświetlacza, alarm dźwiękowy gorączki. 
Elastyczna końcówka. Bez BPA. Pamięć ostatniego odczytu 
automatyczne wyłączanie. Ochronna osłonka. Znak CE.
Zadaniem funkcji Age Precision® jest ostrzeganie Cię w 
przypadku, gdy odczyt temperatury powinien wzbudzić 
Twój niepokój, w oparciu o szeroko akceptowane kryteria.

        Wyróżniki:

Technologia Age Precision®
3 kolory podświetlenia 
wyświetlacza
Dla całej rodziny
Miękka końcówka 
termometru
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

4022167200099 TOW009057 9087629

EAN TOW BLOZ

Age Precision®
•
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BRAUN PRT1000 TERMOMETR ELEKTRONICZNY 10 S. Z ELASTYCZNĄ KOŃCÓWKĄ  

Kieszonkowy termometr elektroniczny Braun PRT1000 służy 
do szybkiego i łatwego mierzenia temperatury. Termometr 
zapamiętuje ostatni pomiar, jest wodoodporny, z wyświetla-
czem elektronicznym. 
Czas pomiaru to 10 sekund. Model ten mierzy temperaturę 
ciała za pomocą emisji ciepła, miejscem pomiaru może być 
pacha, usta lub odbyt.
Niewielka, wygodnie ukształtowana obudowa skrywa 
dokładność, innowację i rzetelność, z których słynie marka 
Braun.

        Wyróżniki:

10 sekundowy pomiar
Pamięć ostatniego pomiaru
Wodoszczelny 
dla łatwego czyszczenia
Delikatna elastyczna 
końcówka
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

4022167100658 TOW009061 9054917

EAN TOW BLOZ

NOVAMA ELASTIC TERMOMETR ELEKTRONICZNY 10 S. Z ELASTYCZNĄ KOŃCÓWKĄ (OPAKOWANIE 20 SZTUK)

Termometr elektroniczny NOVAMA ELASTIC to wodoodpor-
ny termometr z giętką końcówką i alarmem gorączki. Szybki 
pomiar, profesjonalny wygląd. Zmieści się do podstawowej 
apteczki domowej lub wyjazdowej.

        Wyróżniki:

Szybki pomiar w 10 s.
Duża dokładność
Wodoodporny
Elastyczna końcówka
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

6939663912006 TOW002548 9068816

EAN TOW BLOZ

NOVAMA COMBO TERMOMETR ELEKTRONICZNY 10 S. Z ELASTYCZNĄ KOŃCÓWKĄ - (PAKIET 12 SZTUK)

Wodoszczelny termometr elektroniczny w klasycznym 
kształcie. Miękka, bezpieczna i elastyczna końcówka termo-
metru ułatwia bezpieczne zmierzenie temperatury i sprzyja 
komfortowi pomiaru.
Zabezpiecza również przed uszkodzeniem termometru.
Duży wyświetlacz LCD z dokładnością do 0,1 ºC. Termometr 
jest bardzo dokładny i wykonuje precyzyjne pomiary. Prosto-
ta - jeden przycisk. W pamięci urządzenia zachowuje się 
wartość ostatniego pomiaru.

        Wyróżniki:

Wodoszczelny
Miękka bezpieczna 
końcówka
Duży wyświetlacz LCD
Dokładność do 01 ºC
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

6939663914703 TOW002550 9061827

EAN TOW BLOZ

VISIOMED EASYSCAN VM-ZX1

Bardzo dokładny termometr owulacyjny. 
Polecany szczegolnie dla kobiet chcących 
kontrolować płodność. Dokładność dwa 
miejsca po przecinku. Wodoodporny.
Elektroniczny, automatyczne wyłączenie.

DIGITAL BASAL 
THERMOMETER

GIMA                TERMOMETR OWULACYJNY GIMA TERMOMETR TRADYCYJNY 

8023279255867 TOW006883 9074525

EAN TOW BLOZ

Bezrtęciowych termometr ze stopu galu 
(zamiast rtęci). Bezpieczny, precyzyjny i 
funkcjonalny pomiar. Owalna struktura 
szkła. Dostarczany z shakerem/motylkiem 
by pomóc otrząsnąć w dół gal po użyciu. 
Włoski producent, wykonany w P.R.C. 
1 szt. w opakowaniu.

Gwarancja: 2 lata•Gwarancja: 2 lata•

8023279256086 TOW000680 9074525

EAN TOW BLOZ

ECOLOGICAL 
OVAL

-

-

  

MIERZENIE TEMPERATURY CIAŁA
Przeziębienie, grypa lub astma
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VITAMMY TUCANO ASPIRATOR ELEKTRYCZNY DO NOSA

NOVAMA PINGO ASPIRATOR ELEKTRYCZNY DO NOSA

4710953420980 TOW004607 9087622

EAN TOW BLOZ

Silny ale delikatny i niezwykle łatwy w obsłudze. Wygodnie 
zaprojektowany uchwyt i obsługa jednym przyciskiem. 
Można używać gdy dziecko śpi, Tucano jest na tyle cichy, że 
nie obudzi śpiącego dziecka. Dla wygody i bezpieczeństwa 
dziecka użyj jednej z 2 miękkich końcówek. Wydzielinę
można skutecznie odsysać w sposób ciągły lub przerywany, 
Tucano jest ponadto bardzo łatwy w czyszczeniu.
Dzięki łatwej możliwości dezynfekcji końcówek i zbiorniczka 
nie musisz kupować dodatkowych jednorazowych akceso-
riów. Zasilany 4 bateriami alkaicznymi AA.

        Wyróżniki:

Bezpieczny - silny 
ale delikatny
Dla dzieci 0-12 lat
Trzy poziomy mocy- siłę 
odciągania dostosowujesz 
do potrzeb
Możesz myć pod bieżącą 
wodą końcówki i zbiorniczek
Skuteczny
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

4710953420553 TOW002552 9072667

EAN TOW BLOZ

Zaprojektowany specjalnie z myślą o dzieciach, aby ograni-
czyć nieprzyjemne doznania. Aspirator ma możliwość pocie-
szyć ,,zająć ‘’dziecko piosenką, jedną z wybranych 12 melodii. 
Urządzenie ma ergonomiczny kształt ułatwiający jego 
trzymanie w prawidłowej pozycji, dzięki temu sposób aplika-
cji jest intuicyjny i bezpieczny.
Umożliwia (dzięki wymiennym końcówką) dopasowanie 
zarówno do rodzaju kataru, jak i wieku dziecka (rozmiaru 
nozdrzy) - dzięki temu możliwe jest skuteczne odsysanie i 
prawidłowe uszczelnienie nawet w przypadku gęstego, 
uciążliwego kataru.

        Wyróżniki:

12 melodyjek
2 końcówki do nosa
2 tryby pracy
Wygodny w użyciu
Łatwy w czyszczeniu
Gwarancja: 3 lata

•

•

•

•

•

•

Aspiratory można stosować od pierwszych dni życia. 

-

-

   

OCZYSZCZACZE NOSA I ZATOK
Przeziębienie, grypa lub astma

Dzieci uczą się dmuchać w chusteczkę dopiero około trzeciego roku życia,
 a przecież katar przeszkadza im już wcześniej: utrudnia oddychanie, 
spokojny sen, jedzenie i zabawę. 
Aspirator jest bezpieczny dla dziecka. Końcówki tuby nie wkłada 
się do mikroskopijnej dziurki noska, lecz przykłada z zewnątrz, szczelnie 
zasłaniając nozdrze. 
Zalety aspiratorów: są poręczne, nie potrzeba odkurzacza, 
nie wciąga się kataru ustami, są kolorowe, delikatnie odsysają, łatwe 
w czyszczeniu – brak podłużnych elementów. Często wyposażone 
w melodyjki i kolorowa obudowę - może to być dobra alternatywa 
jeśli maluch boi się innych urządzeń.



VITAMMY COLIBRI ASPIRATOR ELEKTRYCZNY DO NOSA

8057017951230 TOW008197 9085686

EAN TOW BLOZ

Lekki i cichy aspirator dla dzieci i niemowląt. Vitammy Colibri 
odciąga duży katar i mały katarek zawsze w delikatny i 
skuteczny sposób. Aspirator pracuje cicho, dlatego można z 
niego korzystać nawet gdy dziecko śpi bez zakłócania snu 
maluszka. 2 miękkie i wymienne końcówki: końcówka o 
węższym przekroju (przeznaczona dla mniejszych dzieci i ich 
małych nosków oraz przy rozwodnionej i cieknącej z nosa 
wydzielinie) i końcówka o szerszym przekroju (dedykowana
dla starszych dzieci, oraz do stosowania przy gęstej wydzieli-
nie).
Urządzenie o kompaktowej budowie, łatwo je przygotować 
do czyszczenia.
Dziecko, któremu odciąga się katar nie wygina głowy do 
niewygodnej pozycji, ma normalną postawę - pionową.

        Wyróżniki:

Odpowiedni dla niemowląt
Bezpieczny i bezbolesny
2 miękkie końcówki
Łatwy do czyszczenia
Lekki i cichy
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

VISIOMED BABYDOO MX6 ONE ASPIRATOR DO NOSA

Elektryczny. Pozwala na delikatne i szybkie odciągnięcie 
zalegającej w nosie wydzieliny. W ciągu pierwszego roku 
życia dzieci oddychają głównie przez nos i nie potra�ą go 
samodzielnie wydmuchnąć. Dlatego też oczyszczanie nosa 
u dzieci do 1 roku życia jest konieczne.
Miękkie i automatyczne ssanie. 3 hypoalergiczne końcówki
do nosa. 25 higienicznych nakładek do odsysania.

        Wyróżniki:

Higieniczne pojemniczki
Miękkie i automatyczne 
ssanie
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

3760165441052 TOW003456 9073094

EAN TOW BLOZ

VISIOMED BABYDOO MX ONE ASPIRATOR DO NOSA

Zapobiega rozszerzaniu się infekcji dróg oddechowych u 
dzieci i niemowląt poprzez usuwanie wydzieliny. Zalecane 
jest używanie aspiratora Visiomed Baby Doo One w przypad-
ku rozrzedzonej oraz zalegającej wydzieliny w nosie. Zabieg 
odsysania powinien być powtarzany tylko tyle razy ile jest to 
konieczne.
3 wymienne/antyalergiczne końcówki. Łatwe czyszczenie.

        Wyróżniki:

Szybki i skuteczny
Automatyczne ssanie
Higieniczny
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

3760165440277 TOW003455 9061574

EAN TOW BLOZ

FLAEM BABY NASAL ASPIRATOR DO NOSA

Produkt opatentowany przez �rmę FLAEM. Prosty i praktycz-
ny w użytkowaniu oraz higieniczny. Proste działanie sprzętu 
pozwala na obsługę go jedną ręką. Przy stosowaniu nie 
zasysamy ustami przez osobę wykonującą czynność, 
eliminujemy tym samym możliwość wystąpienia zanieczysz-
czeń mikrobiologicznych.
Łatwe czyszczenie i bezpieczeństwo stosowania. 

        Wyróżniki:

Opatentowany system
Bezpieczne ciśnienie
dla dziecka
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

8018294010904 TOW000622 9081028

EAN TOW BLOZ

•

-

-

   

OCZYSZCZACZE NOSA I ZATOK
Przeziębienie, grypa lub astma
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VISIOMED BABY DUO MX-10 ODCIAGACZ KATARU, ASPIRATOR 2w1

Aspirator posiada 3 zapasowe końcówki do nosa, w różnych 
rozmiarach, tak by wybrać najwygodniejszą dla naszego 
dziecka. Końcówki są elastyczne i miękkie, co ogranicza 
ryzyko podrażnienia delikatnej błony śluzowej noska. 
Umożliwia 2 sposoby użycia: 
- Ręczne odciąganie (niewielkiej ilości wydzieliny)
- Odciąganie ustami (znacznej niedrożności nosa).

        Wyróżniki:

2 sposoby użycia
Dedykowany
dla najmłodszych
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

3760165441250 TOW003527 9073003

EAN TOW BLOZ

FLAEM RHINO CLEAR SPRINT PRZENOŚNY OCZYSZCZACZ DO NOSA NA BATERIE

Zaprojektowany specjalnie w celu irygacji i utrzymania 
higieny jam nosowych dorosłych i dzieci. Może być stosowa-
ny z roztworami soli (izotonicznymi, hipertonicznymi i 
wodami termalnymi) lub z roztworami leków używanych w 
terapii wziewnej, według zaleceń lekarza. Rhino Clear SPRINT 
ma możliwość nałożenia 3 różnych nasadek nosowych w 
celu dostosowania irygatora do jam nosowych pacjenta.

        Wyróżniki:

Mobilny ( zasilany bateryjnie)
Pompka tworzy wygodny 
uchwyt
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

8018294010911 TOW000638 9072679

EAN TOW BLOZ

CHICCO GRUSZKA GRUSZKA ODSYSAJĄCA DO NOSA

Aby dziecko mogło znów swobodnie oddychać. Przeziębie-
nie może dać się dziecku prawdziwie we znaki, ponieważ na 
początku dziecko oddycha tylko przez nos. Zatkany nosek 
może zatem utrudniać karmienie i sen oraz ogólnie pogar-
szać samopoczucie. Za pomocą aspiratora możesz odbloko-
wać zatkany nosek dziecka bezpiecznie i delikatnie.
Szeroka końcówka zapobiega włożeniu aspiratora do noska 
za daleko. Zdrowie dla Twojego maluszka. Skutecznie 
zapewnia komfort dziecku i sprawia, że może wziąć głęboki 
oddech, dzięki czemu jest spokojne i zrelaksowane.

        Wyróżniki:

Bezpieczna szeroka 
końcówka
Delikatnie odblokowuje 
zatkany nos
Zapewnienie komfortu 
po użyciu
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

8003670823544 TOW005532 9081774

EAN TOW BLOZ

CHICCO PHYSIOCLEAN 0M+ ASPIRATOR, ODSYSACZ DO NOSA

Zatkany nos utrudnia dziecku ssanie piersi i spokojny sen, 
dlatego też dobrze jest dbać o to, by nos zawsze był czysty i 
drożny. Aspirator do nosa PhysioClean pozwala w praktycz-
ny i delikatny sposób usuwać nadmiar wydzieliny z nosa, 
która może utrudniać dziecku oddychanie.
Ergonomiczny kształt z uchwytem jest pomocny w precyzyj-
nym trzymaniu, a wykonane z miękkich i elastycznych 
materiałów końcówki dobrze pasują do wrażliwego, delikat-
nego dziecięcego nosa.
Zapewniają maksymalny poziom higieny. Wyrób medyczny.

        Wyróżniki:

Nowy model
Skutecznie usuwa 
wydzielinę z nosa
Bezpieczny i higieniczny
Zapobiega 
rozszerzaniu się infekcji
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

8003670823537 TOW005533 9081742

EAN TOW BLOZ

-

-

   

OCZYSZCZACZE NOSA I ZATOK
Przeziębienie, grypa lub astma
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FLAEM RHINO CLEAR MOBILE OCZYSZCZACZ AKUMULATOROWY DO NOSA I ZATOK

Irygator bezprzewodowy z wbudowanym akumulatorem. 
Urządzenie wykonane jest z biokompatybilnego i antyaler-
gicznego materiału, testowanego niezależnie przez akredy-
towane Włoskie Laboratorium Biochemiczne. Pomaga w 
leczeniu zapalenia górnych dróg oddechowych, oczyszcza-
jąc zarówno nozdrza jak i zatoki. Miękkie i komfortowe 
końcówki do nosa dostosowane dla różnego wieku. 

Właściwa higiena jamy nosowej i zatok zapewnia prawidło-
wy przepływ czystego powietrza do płuc. Odpowiednia 
�ltracja powietrza w nozdrzach zdecydowanie polepsza 
ogólna odporność na przeziębienia i zapalenia błon 
śluzowych górnych dróg oddechowych.

        Wyróżniki:

Mobilny
Miękkie i komfortowe
końcówki
Wykonany 
z biokompatybilnego 
materiału
Antyalergiczny
Doskonałe uzupełnienie 
tradycyjnego leczenia
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

8057017951230 TOW008197 9085686

EAN TOW BLOZ

FLAEM RHINO CLEAR OCZYSZCZACZ NEBULIZATOR

Łatwe w użyciu i efektywne urządzenie rozpylające, przydat-
ne w leczeniu. Aparat stosowany jest przy nieżycie nosa, 
przeziębieniach, alergiach i katarze. Może być stosowany z 
roztworami solnymi, wodami termalnymi lub lekami 
powszechnie dostępnymi w aptekach. 

 
 

 

8018294009304 TOW000597 9072847

EAN TOW BLOZ

8018294009311 TOW000598 9072848
8018294011734 TOW000627 9072846

NIEBIESKI

ŻÓŁTY

NEUTRALNY

-

-

   

OCZYSZCZACZE NOSA I ZATOK
Przeziębienie, grypa lub astma
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FLAEM RHINO CLEAR ERGO IRYGATOR DO NOSA

Rhino Clear Ergo w połączeniu ze sprężarką Flaem, rozpyla 
roztwory do płukania jamy nosowej, rozpylanie jest urucha-
miane przez zamknięciem palcem otworu znajdującego się 
na obudowie. Na korpusie irygatora znajdują się dwa przyle-
gające do siebie zbiorniki, jeden jest przeznaczony na 
roztwór do rozpylania, a drugi na zużyty roztwór. Końcówki 
dostępne są w 3 różnych rozmiarach, dostosowanych do 
wielkości otworów nosowych użytkownika.

FLAEM RHINO CLEAR ERGO PLUS IRYGATOR DO NOSA

innowacyjny produkt do pro�laktyki i terapii oddechowej. 
Specjalnie zaprojektowany do codziennego płukania jamy 
nosowej u dorosłych i dzieci, przy zastosowaniu zarówno 
roztworu soli �zjologicznej jak i leków do użycia drogą 
aerozolu, zgodnie z zaleceniami lekarza. Rhino Clear Ergo 
Plus ma specjalny ergonomiczny kształt, by móc łatwiej 
utrzymać go w dłoni.

8018294013974 TOW009883 ...

EAN TOW BLOZ

8018294013370 TOW009884 ...

EAN TOW BLOZ

3 końcówki
Ergonomiczny kształt  
Dociera tylko do górnych 
dróg oddechowych
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

3 końcówki
Ergonomiczny kształt  
Płukanie jamy nosowej 
u dorosłych i dzieci
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•



20       www.novama.cloud   facebook.com/novamacloud  nr ks-ewd: 857674  tel.: (0-42) 218 52 01

VITAMMY MIST

FLAEM OLLY NAWILŻACZ POWIETRZA PAROWY 

NAWILŻACZ POWIETRZA PAROWY

5906874252406 TOW003539 9076754

EAN TOW BLOZ

Wytwarzający czystą, gorącą parę. Pomaga zachować 
naturalne funkcje ochronne błony śluzowej przegrody 
nosowej i dróg oddechowych. Aromaterapia - dzięki specjal-
nemu pojemnikowi na substancje zapachowe. Idealny do 
użytku domowego szczególnie polecany do: pomieszczeń o 
powierzchni 8 – 30 m2, sypialni, pokoju dziecka.
Długi czas działania: do 7 godzin po całkowitym napełnieniu 
zbiornika na wodę.
Nawilżacz produkowany we Włoszech. 
Zalecany przy: infekcjach sezonowych, katarze, kaszlu, 
wysuszeniu śluzówki, astmie, zespole suchego oka.

        Wyróżniki:

Terapeutyczny
Czysta para
Długi czas pracy
Umożliwia aeroterapię
Idealny do domu
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

8018294012434 TOW003625 9077173

EAN TOW BLOZ

        Wyróżniki:

Duży zbiornik
System chłodzenia pary 
Regulator przepływu pary 
System zabezpieczający 
przed uszkodzeniem
Możliwość wykorzystania 
olejków eterycznych
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

-

-

   

NAWILŻACZE POWIETRZA I AROMATERAPIA
Przeziębienie, grypa lub astma

Utrzymuj odpowiednią wilgotność powietrza 
w pomieszczeniu 40 - 60%.

Gdy powietrze w domu jest wysuszone wysycha 
śluzówka nosa, która chroni gardło oraz drogi 
oddechowe przed bakteriami, wirusami, kurzem 
i pleśnią. 
Zbyt suche powietrze sprawia, że w domu 
unosi się mnóstwo kurzu, powodującego katar, kaszel 
lub alergię. Suche powietrze odpowiedzialne jest także 
za osłabienie systemu odpornościowego organizmu, przesuszenie skóry i włosów, jakość snu, 
koncentrację, kondycję zdrowotną zwierząt domowych, czy usychanie roślin.

Wytwarza i emituje wilgotne, ciepłe powietrze ograniczając 
tym samy ryzyko wystąpienia groźnych chorób cywilizacyj-
nych takich jak: astma czy alergia. Korzystanie z nawilżacza 
jest zalecane szczególnie w sezonie grzewczym, kiedy to 
oddychamy suchym, pełnym kurzu i drobnoustrojów
powietrzem. Duży zbiornik na wodę ok.4,5 L, daje to możli-
wość pracy nawilżacza do 14 godzin.
Pojemnik ma szeroki wlot, łatwonapełnia się wodą. Łatwy w 
czyszczeniu. Możliwość indywidualnego dopasowywania i 
kontrolowania strumienia emitowanej pary- od małego 
strumienia do znacznie większego przepływu. Wyposażony 
w specjalny system chłodzenia pary, który redukuje ryzyko 
oparzenia gorącą parą. W tym nawilżaczu do środowiska 
emitowana jest sterylna para o temperaturze ok. 50 stopni C.
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-

-

   

NAWILŻACZE POWIETRZA I AROMATERAPIA
Przeziębienie, grypa lub astma

VICKS MINI COOL MIST VUL520 NAWILŻACZ POWIETRZA ULTRADŹWIĘKOWY 

Utrzymuje wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczenia 
w granicachod 40 do 60%. Idealnie nadaje się do użytku w 
pokoju dziecięcym, jest cichy i bez ryzyka poparzenia. Aby 
wyeliminować bakterie, można �ltrować wodę dzięki wkład-
ce antybakteryjnej. Czas działania wkładu: od 30 do 60 dni w 
zależności od jakości wody (twardość).
Zmniejsza uczucia dyskomfortu wywołane suchością w 
oczach, nosie, gardle lub na skórze.
W tym urządzeniu nie jest wymagany wkład (antybakteryjny 
lub demineralizacyjny).

        Wyróżniki:

Cichy - nie przeszkadza 
w zasypianiu
Lampka nocna
Pojemność zbiornika 
na wodę: 1,8l
Szu�adka na Vapopads
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

4022167052049 TOW009042 9087618

EAN TOW BLOZ

VACKS WARM MIST VH750 NAWILŻACZ POWIETRZA PAROWY

Czysta, ciepła para, oczyszczona w 95% z bakterii, minerałów 
i innych zanieczyszczeń. Wygodna i cicha eksploatacja oraz 
regulowana wydajność nawilżania. 
Zbiorniczek na olejki eteryczne oraz substancje lecznicze 
umożliwia rozprzestrzenianie Twojego ulubionego zapachu 
w pomieszczeniu.
Delikatna lampka nocna. Pojemność 3,8l.  

        Wyróżniki:

Działa do 9 godzin
Czysta i ciepła para
Delikatna lampka nocna
Szu�adka na Vapopads
Wystarczy na 35m²
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

4022167750020 TOW009043 9087627

EAN TOW BLOZ

CHICCO HUMI FRESH NAWILŻACZ POWIETRZA ULTRADŹWIĘKOWY

Bezpieczny i nowoczesny nawilżacz ultradźwiękowy 
CHICCO Humi Fresh. Zdrowsze powietrze, idealna ochrona 
przed chorobami sezonowymi. Wytwarzający zimną mgieł-
kę. Pomaga zachować naturalne funkcje ochronne błony 
śluzowej przegrody nosowej i dróg oddechowych.
Szczególnie polecany do: sypialni, pokoju dziennego. 
Długi czas działania - do 8 godzin po całkowitym napełnie-
niu zbiornika na wodę.
Wspieraj właściwe nawilżenie błony śluzowej przegrody 
nosowej i dróg oddechowych.

        Wyróżniki:

Zimna mgiełka
Długi czas pracy
Idealny do dużych 
powierzchni
Technologia Ultradźwiękowa
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

8058664069576 TOW005548 9081757

EAN TOW BLOZ

VICKS SWEET DREAMS COOL MIST NAWILŻACZ POWIETRZA ULTRADŹWIĘKOWY  Z PROJEKTOREM VUL 575

Ultradźwiękowy nawilżacz �rmy Vicks z wbudowanym 
projektorem. Projekty obrazów z 3 różnymi motywami do 
wyświetlania na su�cie, dla zrelaksowania dzieci. Ułatwia 
zasypianie. Projektor Sweet Dreams przemienia pokój  dziec-
ka za pomocą 9 obrazów inspirowanych snami w bajkowy 
świat. Pomaga zmniejszyć dolegliwości przy wirusie grypy, 
zwalcza dyskomfort w nosie i suchym gardle. Odpowiedni 
dla niemowląt i dzieci. Z przełącznikiem do regulacji pozio-
mu wilgotności. Podwójna kieszeń na wkłady aromatyczne 
GRATIS! Wkładka aromatyczna mentolowa (1szt).

        Wyróżniki:

Pojemność zbiornika 
na wodę 3,8 litra
Niski poziom hałasu 40 b (A)
Wystarczy na 35m²
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

4022167005755 TOW009041 9087617

EAN TOW BLOZ



-

-

   

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE I AROMATERAPIA

VICKS 1300

VICKS COMFORTING VAPORS DYFUZOR NATURALNYCH OLEJKÓW TERAPEUTYCZNYCH DO GNIAZDKA

VICKS VAPOPADS WKŁADKI ZAPACHOWE
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INHALATOR PAROWY I SAUNA DO TWARZY Z WKŁADAMI AROMATYCZNYMI

4022167130211 TOW009064 9087624

EAN TOW BLOZ

Inhalator parowy i sauna do twarzy, który łagodzi objawy 
przeziębienia, kataru i grypy. Unikalna konstrukcja miesza 
łagodzący zapach z ciepłymi parami, zmniejszając dyskom-
fort związany z kaszlem i przeziębieniem.
Przynosi ulgę przy niedrożnym nosie i zatokach, a także 
wysuszonym gardle. Oczyści drogi oddechowe i złagodzi 
podrażnienie gardła.
Sposób użycia: Otwórz inhalator i wypełnij go gorąca wodą,
następnie dodaj pachnącą wkładkę VapoPads ® z olejkami 
eterycznymi i wdychaj kojące opary. Złagodzi to objawy 
przeziębienia.

        Wyróżniki:

Łatwy w użyciu 
Można myć w zmywarce
W zestawie 2 wkładki 
mentolu (VH7)
Kompaktowy, idealny 
do użytku domowego
Zapobiega wyciekom wody 
podczas inhalacji
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

Nieoceniona pomoc z łagodzeniem kaszlu i przeziębienia 
oferujący naturalne składniki. Pochodzące z roślin olejki, 
oferujące korzyści dla zdrowia i komfortu. Poprzez rozprowa-
dzanie olejków eterycznych w powietrzu, możesz stworzyć 
relaksujący nastrój, pomagający swoim dzieciom radzić
sobie z dyskomfortem przeziębienia oraz kaszlu.
Wystarczy włożyć wkładkę Vicks Comforting VapoPads do 
odświeżacza i podłączyć go do gniazdka. Ciepło aktywuje 
naturalne olejki eteryczne.
W ciągu 30 do 60 min minut zapach wypełni pomieszczenie.
W dyfuzorze zainstalowano delikatnie świecącą lampkę 
nocną.

        Wyróżniki:

1 wkład - do 8 h.  zapachu
Dobre samopoczucie
Różne zapachy
Przenośny, można go używać
w każdym pomieszczeniu
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

Idealne do stosowania z nawilżaczami Vicks. Pracują z 
ciepłem, aby stopniowo uwolnić kojące opary. Wkładki 
aromatyczne zapewniają dziecku 7 dni komfortowego 
oddychania i dobrego snu w nocy.
Skład wkładki VH7: olejek eukaliptusowy, mentol, glikol, 
olejek z liścicedru i inne. (Do zastosowań od 3 roku życia).
Skład wkładki VBR7: olejek eukaliptusowy, kamfora, olejek 
rozmarynowy, lawenda 40/42 i inne. (Do zastosowań od 3 
miesiąca życia).
Nadaje się do stosowania z produktami Vicks: nawilżacze 
Cool Mist VUL575; Cool Mist VUL520; Cool Mist Mini VH5000; 
Warm Mist VH750, inhalator parowy V1300, odświeżacz 
powietrza VH1700E.

        Wyróżniki:

Dla dzieci
Działa do 8 godzin
7 sztuk w opakowaniu
Spokojny sen
Różne zapachy
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

Przeziębienie, grypa lub astma

4022167170347 TOW009066 9087623

EAN TOW BLOZ

4022167170149 TOW009065 9087619

4022167700957 TOW009046 9087626

EAN TOW BLOZ

4022167700858 TOW009045 9087625

VH7

VBR7
 ROZMARYN

-LAWENDA
VH7 MENTOL

VBR7 

ROZMARYN-
-LAWENDA

MENTOL



VITAMMY HYGRO STACJA POGODY: HIGROMETR, TERMOMETR I ZEGAR Z BUDZIKIEM

Pomiar temperatury wewnętrznej i wilgotności w pomiesz-
czeniach. Zmiana jednostek temperatury: C/F. Rejestrowanie 
maksymalnej i minimalnej temperatury wraz z czasem 
wystąpienia. stacja wyświetla zegar i funkcję codziennego 
alarmu oraz została wyposażona w 2 tryby wyświetlania 
czasu: 12/24 h
Symbole komfortu: Wesoła buźka pojawia się, gdy tempera-
tura we wnętrzu mieści się w zakresie 18 C - 25 C (64 F - 77 F) 
a wilgotność względna powietrza wynosi 40% - 65%. W 
innym przypadku pojawia się symbol smutnej buźki.

        Wyróżniki:

Pomiar temperatury
Pomiar wilgotności
Zegar z alarmem
Wyposażony w magnesy 
- łatwogo powiesić 
np. na lodówce 
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

5906874252475 TOW008973 9087328

EAN TOW BLOZ

VICKS 2 W 1 HIGROMETR-TERMOMETR (STACJA POGODY)

Higrometr i termometr Vicks® 2 w 1 umożliwia monitorowa-
nie poziomu wilgotności i temperatury w pomieszczeniu. 
Higrometr i termometr 2 w 1 można łatwo przenosić między 
pomieszczeniami lub lokalizacjami, dzięki czemu można 
sprawdzić, gdzie jest potrzebny nawilżacz, aby utrzymać 
odpowiedni poziom wilgotności lub w jakim  pomieszcze-
niu zmienić temperaturę. Bardzo duży wyświetlacz. Opcja 
pokazywania stopni Fahrenheita lub Celsjusza. 1 x bateria 
AAA w zestawie.

        Wyróżniki:

Bardzo duży wyświetlacz
Opcja ºF lub ºC
Wyświetla poziom wilgotności 
i temperaturę
1 x bateria AAA w zestawie
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•
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PROTEC CLEANING FISH ŚRODEK ANTYBAKTERYJNY DO NAWILŻACZY PAROWYCH I ULTRADŹWIĘKOWYCH

Środek na bazie jonów srebra do nawilżaczy parowych i 
ultradźwiękowych. Wypełnienie kapsułki o kształcie uroczej 
rybki stanowi granulat, w którego skład wchodzi srebro 
(1,4%) oraz inne składniki aktywne (98,6%). Bezpieczny: nie 
zawiera żadnych szkodliwych substancji chemicznych 
Pozwala utrzymać zbiornik nawilżacza w czystości - zapobie-
ga rozwojowi bakterii, pleśni i glonów w wodzie i na 
wewnętrznej ścianie urządzenia. Dzięki niewielkim rozmia-
rom rybki środek antybakteryjny może być używany w 
większości nawilżaczy powietrza, o pojemności do 7,5 l. 

        Wyróżniki:

Wymiary rybki: 3 x 4 x 6 cm
Stosowania: do 30dni
Zapobiega rozwojowi bakterii 
i pleśni oraz glonów
Na bazie jonów srebra
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•
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Przeziębienie, grypa lub astma

-

-
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VICKS VUL 50 NAWILŻACZ POWIETRZA ULTRADŹWIĘKOWY, OSOBISTY

Ten osobisty nawilżacz może ci pomóc przy dolegliwo-
ściach: wysuszenia błony śluzowej nosa, zapaleniu gardła, 
podrażnieniu oczu, wykwitach skórnych. Zmniejsza uczucie 
dyskomfortu podczas grypy i łagodzi jej objawy. Ilość 
wirusów zmniejsza się dzięki wzrostowi wilgotności powie-
trza w twoim domu. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu 
może wzrosnąć do optymalnej 40 - 60%. Technologia 
ultradźwiękowa zapewnia ciche i skuteczne działanie. Zimna 
mgiełka - bez ryzyka przypadkowych poparzeń. Prosta i
intuicyjna obsługa za pomocą 1 przycisku.  

        Wyróżniki:

Zimna mgiełka
Praca do 4 godzin
1 wkład z mentolem 
w komplecie
Szu�adka na wkłady
 zapachowe 
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•
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