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FORANS on terveydenhuollon tarvikkeita valmistava ja jakeleva sveitsiläinen yritys. Meidän ydintoimintamme
on palvella eurooppalaista terveydenhuoltoa tarjoamalla kaikkein laadukkaimpia terveydenhuollon tarvikkeita
ja lääkinnällisiä laitteita samalla, kun seuraamme alati muuttuvia terveydenhuollon ja kuluttajien tarpeita.
Pyrimme ansaitsemaan terveydenhuollon ja hoivan luottamuksen tuottamalla tuotteita ja palveluja, jotka
jatkuvasti ylittävät odotukset.
Meidät tunnistetaan siitä, että tarjoamme asiakkaillemme korkean standardin omaavia ammattimaisia
hoitotarvikkeita.
Meidän johdonmukainen tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme positiivinen kokemus, joka perustuu
ammattimaiseen osaamiseemme ja taitoomme ennakoida asiakaspalvelun tulevaisuuden tarpeita. Toivomme
tämän tuottavan meille vastineena pitkäkestoisia asiakassuhteita ja sitoutumista suomalaiseen
terveydenhuollon yhteisöön.
Meidän missiomme on mennä joka päivä eteenpäin terveydenhuollon tarvikkeiden toimittajana, kehittää
erilaisia ratkaisuja tehokkaalla tavalla ja pitää sinut asiakkaanamme. Kaiken, minkä teemme, teemme
sydämellä.
Meidän aikomuksemme on tavoitteisiimme sitoutuneiden työntekijöidemme avulla pyrkiä olemaan tehokkain,
vastuullisin ja johtava terveydenhuollon ratkaisujen yritys tarjoamalla asiakkaillemme ensiluokkaista palvelua
ja logistiikkaa. Me hyödynnämme ydinosaamistamme luomalla joustavia ratkaisuja ja antamalla erinomaista
palvelua kaikille asiakkaillemme sekä tuotteitamme kuluttajille tarjoaville yrityksille.
FORANS tarjoaa kuluttajille ja jälleenmyyjille laajan valikoiman terveydenhuollon tarvikkeita. Kaikki
terveydenhuollon tuotteemme on hyväksytty Euroopan Unionin CE-merkinnällä, mikä takaa sen, että
tuotteemme ovat laadukkaita ja turvallisia käyttää.
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Ultra Pore itsekiinnittyvä steriili imukykyinen sidos 6 cm x 7 cm

Ultra Pore itsekiinnittyvä steriili imukykyinen sidos 6 cm x 7 cm.

Lievästi tai kohtalaisesti erittäviin haavoihin, kuten kirurgiset
haavat, leikkausjäljet ja hiertymät. Imee hyvin haavaeritettä.
Suojaa haavaa ja ehkäisee taudinaiheuttajien pääsyä
hoidettavalle alueelle.

Suihkunkestävä. Lievästi tai kohtalaisesti erittäviin haavoihin,
kuten kirurgiset haavat, leikkausjäljet ja hiertymät. Imee hyvin
haavaeritettä. Suojaa haavaa ja ehkäisee taudinaiheuttajien
pääsyä hoidettavalle alueelle.

Valmistettu elastisesta kuitukangasmateriaalista, jonka
kiinnitysaine ei ärsytä ihoa eikä tartu haavaan.

Valmistettu polyuretaanista, jonka kiinnitysaine ei ärsytä ihoa
eikä tartu haavaan.

Muokkautuva sidos on helppo asettaa vaikeimpiinkin kohtiin,
kuten käsiin, kyynärpäihin ja polviin. Ihoystävällinen
kiinnitysaine tarjoaa hellän mutta turvallisen kiinnityksen.
Lateksiton.

Muokkautuva sidos on helppo asettaa vaikeimpiinkin kohtiin,
kuten käsiin, kyynärpäihin ja polviin. Ihoystävällinen kiinnitysaine
tarjoaa hellän mutta turvallisen kiinnityksen. Lateksiton.

Steriili pakkaus sisältää 5 itsekiinnittyvää sidosta.
Kätevä pienikokoinen pakkaus vie vain vähän tilaa.

Steriili pakkaus sisältää 5 itsekiinnittyvää sidosta.
Kätevä pienikokoinen pakkaus vie vain vähän tilaa.
Tuotenumero: 9287693.

Tuotenumero: 9287671.

MEDRULL ULTRA PORE WOUND DRESSINGS STERILE
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Ultra Pore itsekiinnittyvä steriili imukykyinen sidos. Eri kokoja. Ostettavissa 1 kpl:een erissä!
Edullinen ja ekologinen ratkaisu kuluttajalle, joka voi ostaa vain sen määrän sidoksia kuin hän tarvitsee (ei tarvitse esimerkiksi ostaa 5 sidosta kerralla).
Tuotenumerot: 6x7 cm 9287594; 9x10 cm 9287605; 9x15 cm 9287616, 9x20 cm 9287627, 9x25 cm 9287638; 9x30 cm 9287649.

MEDRULL ULTRA PORE WOUND DRESSINGS STERILE
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Ultra Pore itsekiinnittyvä steriili imukykyinen sidos. Suihkunkestävä. Eri kokoja. Ostettavissa 1 kpl:een erissä!
Edullinen ja ekologinen ratkaisu kuluttajalle, joka voi ostaa vain sen määrän sidoksia kuin hän tarvitsee (ei tarvitse esimerkiksi ostaa 5 sidosta kerralla).
Tuotenumerot: 6x7 cm 9287704; 9x10 cm 9287715; 9x15 cm 9287726.

MEDRULL ULTRA PORE WOUND DRESSINGS STERILE
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Ultra Pore Ocular 5,7 x 8,2 cm Itsekiinnittyvä imukykyinen silmäsidos herkälle silmän alueelle.
Ostettavissa 1 kpl:een erissä!
Silmäsidoksen puuvillaisen ytimen ansiosta silmä pysyy täydessä pimeydessä. Käytetään sidoksena suojaamaan
silmävammoja tai lääkinnällisten tuotteiden annostelemiseen silmään.
Kuitukankaasta valmistettu silmäsidos on samettisen pehmeä, hengittävä, ja miellyttävän tuntuinen. Muodoltaan
ovaali.
Tuotenumero: 9287682.

MEDRULL ULTRA PORE OCULAR WOUND DRESSING
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Medrull Classic kiinnelaastari. Eri kokoja. Kiinnelaastaria käytetään kiinnittämään ihoon sidetaitoksia,
sidoksia ja katetreja. Kiinnittää tiukasti, mutta ei jätä jäämiä. Valmistettu kangasmateriaalista ja
antibakteerisesta sinkkioksidista.
Tuotenumerot: 1 cm x 250 cm 9287297; 1 cm x 500 cm 9287308; 2 cm x 250 cm 9287319; 3 cm x 250 cm
9287330; 3 cm x 500 cm 9287341; 5 cm x 500 cm 9287352.

Medrull Sensitive kiinnelaastari. Herkän ihon kuitukankainen kiinnelaastari. Kiinnittää hellästi mutta
tiukasti katetrit, sidetaitokset ja sidokset. Voidaan käyttää normaalilla ja hyvin herkällä iholla. Voidaan
repiä käsin. Ei jätä jäämiä. Lateksiton.
Tuotenumero: 1,25 cm x 500 cm 9287495.

Medrull Silk kiinnelaastari. Silkkikankainen kiinnelaastari. Kiinnittää tiukasti katetrit, sidetaitokset ja
sidokset ja on erityisen kestävä. Voidaan käyttää normaalilla ja hyvin herkällä iholla. Voidaan repiä käsin.
Lateksiton.
Tuotenumero: 1,25 cm x 500 cm 9287506.

Medrull Textile kiinnelaastari. Eri kokoja. Antibakteerista sinkkioksidia sisältävä klassinen kankainen
kiinnelaastari. Kiinnittää tiukasti katetrit, sidetaitokset ja sidokset. Voidaan käyttää normaalilla iholla. Ei
jätä jäämiä.
Tuotenumerot: 1,25 cm x 500 cm 9287517; 2,5 cm x 500 cm 9287528; 5 cm x 500 cm 9287539.

Medrull Transparent kiinnelaastari. Eri kokoja. Mikroreijitettyä polymeerimateriaalia sisältävä
läpinäkyvä kiinnelaastari. Kiinnittää tiukasti katetrit, sidetaitokset ja sidokset. Voidaan käyttää
normaalilla ja hyvin herkällä iholla. Ei jätä jäämiä. Voidaan repiä käsin. Lateksiton.
Tuotenumerot: 1,25 cm x 500 cm 9287561; 5 cm x 500 cm 9287572.

MEDRULL FIXATION TAPES
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Medrull Ultrasoft kuitutaitos 7,5 cm x 7,5 cm 100 kpl. Perinteinen tehdaspuhdas
4-kerroksinen kuitutaitos. Pakattu kätevään pahvirasiaan, josta yksittäinen
taitos on hygieenistä ja helppo ottaa esimerkiksi pinsetin avulla.
Medrull Ultrasoft kuitutaitos on pehmeä ja hellä iholle. Pitää muodon
märkänäkin. Käytetään haavan puhdistamiseen ja haavan suojana. Kiinnitä
kiinnelaastarilla tai putkiharsolla.
Tuotenumero: 9287737.

Medrull Ultrasoft steriili kuitutaitos 2 kpl/pkt. Tilattavissa 1 pkt:n erissä!
Medrull Ultrasoft kuitutaitos on pehmeä ja hellä iholle. Pitää muodon
märkänäkin. Käytetään haavan puhdistamiseen ja haavan suojana. Kiinnitä
kiinnelaastarilla tai putkiharsolla.
Tuotenumerot: 5 cm x 5 cm: 9287759; 7,5 cm x 7,5 cm 9287770; 10 cm x 10
cm 9287748.

Tuotenumero: 1,25 cm x 500 cm 9287495.
Medrull Non woven sw kuitutaitos 7,5 cm x 7,5 cm 100 kpl. Perinteinen
tehdaspuhdas 4-kerroksinen kuitutaitos paperipakkauksessa.
Medrull Ultrasoft kuitutaitos on pehmeä ja hellä iholle. Pitää muodon
märkänäkin. Käytetään haavan puhdistamiseen ja haavan suojana. Kiinnitä
kiinnelaastarilla tai putkiharsolla.
Tuotenumero: 9287440.

Medrull Gauze swabs 10 cm x 10 cm 8-kerroksinen sideharsotaitos 5 kpl
(steriili) ja 100 kpl (tehdaspuhdas).
8-kerroksinen, 17-lankainen, pehmeä sideharsotaitos sopii erinomaisesti
haavojen puhdistamiseeen, peittämiseen ja suojaamiseen. Valmistettu tarkan
laadunvalvonnan mukaisesti erittäin hienosta puuvillamateriaalista. Erittäin
imukykyinen. Soveltuu erinomaisesti myös ensiapulaukkuun.
Käyttö: Aseta sideharsotaitos haavan päälle ja kiinnitä se paikoilleen
kiinnelaastarilla, sideharsolla tai putkisiteellä.
Tuotenumerot: 5 kpl (steriili) 9287385; 100 kpl (tehdaspuhdas) 9287396.

MEDRULL SWABS
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Medrull Ultratub on joustava ja hengittävä putkiside, joka pitää sidokset paikoillaan ilman kiinnelaastaria. Putkisiteen avulla haavan tarkastaminen ja
uuden sidoksen vaihtaminen on helppoa. Voidaan käyttää painesiteenä. Helppo asettaa ja helppo ottaa pois. 6 eri kokoa.
Nro 1 on putkiside sormeen.
Kätevän pienikokoiset pakkaukset on helppo laittaa hyllykoukkuun roikkumaan. Nro 2 on putkiside jalkaan, ranteeseen, kämmeneen, kyynärpäähän.
Nro 3 on putkiside käsivarrelle, säärelle, polvelle. Nrot 4, 5 ja 6 ovat putkisiteitä päähän, reiteen, rintakehälle ja lantiolle. Nro 6 on suurikokoisin
putkiside.
Tuotenumerot: Nro1 9287781; Nro2 9287792; Nro3 9287803; Nro4 9287814; Nro5 9287825; Nro6 9287836.

Medrull Triangular bandage 1 kpl on viskoosista kuitukankaasta valmistettu
kolmioside/kolmioliina.
Kolmioliinan mitat ovat 136x96x96mm. Monikäyttöinen. Ihanteellinen tukemaan
raajoja kuten myös pitämään suurempikokoisia sidoksia paikoillaan. Erinomainen
lisä ensiapulaukkuun.
Tuotenumero: 9287583.

MEDRULL TUBULAR AND TRIANGULAR BANDAGES
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Medrull POP bandage kipsiside 1 kpl. Ostettavissa 1 kpl:een erissä!
Yksittäin pakattu kipsiside, joka on valmistettu vedenpitävästä ja ilmatiiviistä materiaalista. Kipsiside koostuu palttinasideharsosta, joka on päällystetty
lujuutta antavilla ja kovettumista nopeuttavilla alfa- ja beetakalsiumsulfaattikiteillä. 3 eri kokoa.
Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät kipsisidettä pääsääntöisesti ylä- ja alaraajojen luumurtumien hoidossa. Kevyt kompressio soveltuu
välttämään verenkierron estymistä. Soveltuu monenlaiseen askarteluun, esimerkiksi naamarien tekoon. Leikkaa sopivan mittaiseksi ja kasta veteen.
Vedessäoloaika 15 sekuntia. Erinomainen muovautumiskyky. Alkaa kovettua 3-5 minuutissa.
Edullinen ja ekologinen ratkaisu kuluttajalle, joka voi ostaa vain sen määrän kipsisidepakkauksia kuin hän tarvitsee (ei tarvitse esimerkiksi ostaa 10
kipsisiteen pakkausta kerralla). Edullinen ratkaisu apteekille harvemmin kysytyissä kipsisiteissä, kun apteekin ei tarvitse tilata varastoon isoa
tukkupakkausta.
Tuotenumerot: 10 cm x 2,7 cm 9287462; 15 cm x 2,7 cm 9287473; 20 cm x 2,7 cm 9287484.

Medrull FIX-O on itsekiinnittyvä tukisidos, joka tarttuu itseensä
mutta ei ihoon eikä hiuksiin. Vakaa ja luotettava kiinnitys.
Pehmeä ja miellyttävä käyttää. Erinomainen joustavuus. Ei jätä
jäämiä iholle. Korkea vetolujuus.
Käyttö: Sidosten kiinnittäminen erityisiin paikkoihin.
Palovammasidosten kiinnittäminen. Alaraajassa olevien
suonikohjujen sitominen. Raajan sitominen lastaan. Sopii myös
lemmikkien ja kotieläinten tukisidokseksi. Valmistettu
kuitukangaspropyleenistä ja spandeksista. Lateksiton.
Tuotenumerot: 5 cm x 4,5 m 9287363; 7,5 cm x 4,5 m 9287374.

MEDRULL POP PLASTERS AND COHESIVE ELASTIC BANDAGES
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Avanti Medical ihonpuhdistuslappu 100 kpl.
Alkoholia sisältäviä kaksikerroksisia ihonpuhdistuslappuja ihon desinfiointiin. Eivät ärsytä ihoa eivätkä allergisoi. Tuhoavat aktiivisesti mikrobeja.
Tarkoitettu ihon puhdistamiseen ja desinfioimiseen ennen injektiota. Sopivat myös kosmeettisiin ja muihin käyttötarkoituksiin.
Käyttö: Pyyhi injektoitavaa kohtaa ihonpuhdistuslapulla voimakkaasti. Hävitä käytetty ihonpuhdistuslappu.
Ihonpuhdistuslappu on valmistettu kuitukankaasta, 70 % alkoholista ja puhdistetusta vedestä. Ihonpuhdistuslapuista ei irtoa kuituja.
Ei haavoille eikä rikkinäiselle iholle.
Tuotenumero: 9287253.

AVANTI MEDICAL DISPOSABLE DEVICES
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Avanti Medical virtsapullo kannella miehille (sorsa) 1000 ml
Polyetyleenistä valmistettu miesten virtsapullo. Virtsapullon pitkä kaula helpottaa
tuotteen käyttöä.
Käyttö: Pese virtsapullo ennen käyttöä. Tyhjennä virtsapullo välittömästi käytön
jälkeen ja pese se lämpimällä vedellä ja puhdistusaineella. Käytä puhdistusaineena
sellaisia pesuaineita ja desinfiointiaineita, jotka eivät aiheuta käyttäjälleen
ihoärsytystä.
Ei lasten ulottuville. Älä säilytä avotulen eikä lämmön lähteen lähellä. Vaihda
virtsapullo uuteen, jos sen väri muuttuu kellertäväksi.
Ei-steriloitu.
Tuotenumero: 9286692.
Virtsapullo voidaan kylmästeriloida. Virtsapulloa ei voi lämpösteriloida, steriloida
Avanti Medicaleikä
virtsapullo
naisille 1000 ml
säteilyttämällä
laittaa autoklaaviin.
Polyetyleenistä valmistettu miesten virtsapullo. Virtsapullon pitkä kaula helpottaa
tuotteen käyttöä.
Käyttö: Pese virtsapullo ennen käyttöä. Tyhjennä virtsapullo välittömästi käytön
jälkeen ja pese se lämpimällä vedellä ja puhdistusaineella. Käytä puhdistusaineena
sellaisia pesuaineita ja desinfiointiaineita, jotka eivät aiheuta käyttäjälleen
ihoärsytystä.
Ei lasten ulottuville. Älä säilytä avotulen eikä lämmön lähteen lähellä. Vaihda
virtsapullo uuteen, jos sen väri muuttuu kellertäväksi.
Ei-steriloitu.
Tuotenumero: 9286703.

Avanti Medical alusastia kannella
Matala profiili sekä kahvat tekevät alusastiasta miellyttävän käyttää.
Käyttö: Pese alusastia ennen käyttöä. Tyhjennä alusastia välittömästi käytön jälkeen
ja pese se lämpimällä vedellä ja puhdistusaineella. Käytä puhdistusaineena sellaisia
pesuaineita ja desinfiointiaineita, jotka eivät aiheuta käyttäjälleen ihoärsytystä.
Alusastia voidaan kylmästeriloida. Alusastiaa ei voi lämpösteriloida, steriloida
säteilyttämällä eikä laittaa autoklaaviin.
Ei-steriloitu.
Tuotenumero: 9286714.

AVANTI MEDICAL DISPOSABLE DEVICES
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Medrull Nurse caps suojapäähine 100 kpl
Perinteiset lääkinnälliset suojapäähineet, jotka täyttävät hygieniavaatimukset.
Valmistettu hengittävästä kuitukankaasta. Hypoallergenisia ja myrkyttömiä
suojapäähineitä on helppo käyttää. Peittävät hiukset kokonaan.
Väri vihreä.
Tuotenumero: 9287451.

Medrull Isolation Gown suojatakki 10 kpl
Kuitukankaasta valmistettu kirurginen suojatakki on kevyt ja hengittävä.
Ehkäisee vesihöyryn pääsyä läpi. Turvallinen ja mukava käyttää.
Kertakäyttöinen.
Väri vihreä.
Tuotenumero: 9287407.

Medrull kengänsuojus 100 kpl
Kengänsuojukset suojaavat lialta ja kosteudelta. Edesauttavat ylläpitämään
hygieenistä ympäristöä esimerkiksi sairaalatiloissa. Pakkauksessa kymmenen 10
kpl:een kengänsuojusnippua (yhteensä 100 kpl). Valmistettu korkealaatuisesta
polyetyleenistä Kertakäyttöiset. Kaksi kokovaihtoehtoa.
Väri sininen.
Tuotenumerot: 36 cm 9287418; 41 cm 9287429.

MEDRULL CHILDREN PLASTERS
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Avanti Medical tutkimuskäsine nitriili 10 kpl
Puuteroimattomat, kertakäyttöiset nitriilikäsineet kätevässä kuluttajien toivomassa 10 kpl:een pakkauksessa. Istuvat hyvin sekä
oikeaan että vasempaan käteen. Kolme eri kokoa.
Nitriilikäsineet eivät sisällä lateksia eli ne eivät aiheuta käyttäjälleen allergisia reaktioita. Nitriilikäsineitä voidaan käyttää esimerkiksi
lääketieteellisissä käyttötarkoituksissa, terveydenhuollossa, siivoamisessa, ruoan käsittelyssä, laboratoriossa, teollisuudessa ja
kotitaloudessa. Nitriilikäsineet suojaavat käyttäjää useilta kemikaaleilta, toisin kuin saman paksuiset lateksikumikäsineet.
Tuotenumerot: S 9287286; M 9287275; L 9287264.

AVANTI MEDICAL NITRILE GLOVES
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