
Пластири за рани 
с най-високо 

качество



Matopat - Ние се грижим за 
вашата безопасност

 Matopat е марка пластири за рани с най-високо 
качество. 

 Материята, от която са изработени пластирите е мека 
и дишаща, а използваното лепило е хипоалергично - 
подходящи за хора с чувствителна кожа. 

 Отлепянето на пластирите е лесно и безболезнено, 
дори ако се ползват върху зони, където кожата е по-
нежна. 

 Тампонът на пластирите е от целулоза и не залепва 
за раната. 

 Предлага се голямо разнообразие от форми, размери 
и видове - водоустойчиви, трансперантни, кръгли, 
правоъгълни и т.н.

TZMO SA e водещ европейски производител 
и доставчик на модерни и висококачествени 
абсорбиращи санитарно-хигиенни продукти, 
козметика и медицински изделия с марка Matopat. 
С натрупания опит и съвременни производствени 
технологии, компанията доставя продукти  
с най-високо качество.
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С натрупания опит и съвременни производствени 
технологии, компанията доставя продукти  
с най-високо качество.



Мatopat Soft пластир за рани 
6X50 cm ролка
 Лента с широчина 6 cm и дължина 50 cm, което 

позволява да се отреже такъв размер, какъвто е 
необходим според раната.  

 Нетъканата материя, от която е изработен пластирът 
е мека и дишаща, а използваното лепило е 
хипоалергично, благодарение на което пластирът е 
подходящ за хора с чувствителна кожа.

 Отлепянето става лесно и безболезнено, дори и ако 
се ползва върху зони, където кожата е по-нежна, като 
лицето или шията.



Matopat Universal  
пластири за рани 20 бр.

 Подходящи за защита на малки рани, порязвания и 
ожулвания.

 Комплектът съдържа пластири в 5 размера, което 
дава възможност да прецените размера на пластира, 
спрямо големината на раната.

 Комплектът съдържа общо 20 пластира.
 Перфектно предпазват раната от замърсявания 

и вода, а материята на пластира е направена от 
материал позволяващ на кожата да диша.

Комплектът съдържа:

4 броя пластири х 2.5 x 7.6 cm
6 броя пластири х 1.9 x 7.6 cm
4 броя пластири х 1.5 x 5.8 cm
4 броя пластири х 9.0 x 3.8 cm
2 броя кръгли пластири х 2.2 cm



Matopat Transparent 
пластири за рани 20 бр. 

 Прозрачни пластири в различни форми.
 Благодарение на специалния прозрачен материал и телесен 

цвят на абсорбиращия тампон, пластирите са почти невидими 
върху кожата.

 Комплектът съдържа 20 пластира в 5 размера.
 Подходящи за малки рани по лицето и шията.

Комплектът съдържа:

4 броя пластири х 2.5 x 7.6 cm
6 броя пластири х 1.9 x 7.6 cm
4 броя пластири х 1.5 x 5.8 cm
4 броя пластири х 9.0 x 3.8 cm
2 броя кръгли пластири х 2.2 cm



Matopat Happy пластири 
за рани за деца 12 бр.

 Цветният образ на Гарфийлд привлича вниманието както на 
деца, така и на възрастни.

 Съдържа 12 броя пластири за рани в 2 размера. 
 Изработени са от еластичен материал на полимерна основа, 

който приляга отлично към кожата и предпазва раните от вода 
и замърсяване и позволява на кожата да диша.

 Използваните лепила са хипоалергични, а тампонът от 
целулоза не залепва за раната.

Комплектът съдържа:

2 броя пластири х 2.5 x 7.6 cm
10 броя пластири х 1.9 x 7.6 cm  



Matopat Classic 
пластири за рани 12 бр.

 Пластирите са изработени от еластичен материал в телесен 
цвят, който приляга отлично към кожата.

 Съдържа 12 броя пластири за рани в 2 размера. 
 Използваните лепила са хипоалергични, а тампонът от 

целулоза не залепва за раната
 Подходящи за рани върху колене, лакти и други стави.   

Комплектът съдържа:

2 броя пластири х 2.5 x 7.6 cm
10 броя пластири х 1.9 x 7.6 cm  



Matopat Aqva stop 
водоустойчиви 
пластири за рани 18 бр.

 Пластири за рани с различен размер и форма.  
 Пластирите са водоустойчиви, изработени от еластичен 

материал на полимерна основа в телесен цвят и прилягат 
отлично към кожата. 

 Използваните лепила са хипоалергични, а тампонът от 
целулоза не залепва за раната. 

 Подходящи при плуване, къпане и миене на съдове.
 Те не се отлепят и остават на правилното място, дори когато са 

мокри. 

Комплектът съдържа:

2 броя пластири х 5 x 7.6 cm
4 броя пластири х 2.5 x 7.6 cm
8 броя пластири х 1.9 x 7.6 cm
4 броя пластири х 3.8 x 3.8 cm
 



Matopat Family 
пластири за рани 17 бр.

 Предназначени за цялото семейство.
 Опаковката съдържа 6 различни по форма и материал 

пластири - полимерни, текстилни (памук и полиамид) и от 
нетъкан материал, а тези които са предназначени за деца са 
със забавна картинка.

 Използваните лепила са хипоалергични, а тампонът от 
целулоза не залепва за раната.

 Богат избор от размери, осигуряващи защита на всички видове 
рани.

Комплектът съдържа:

1 брой пластир х 5 x 7.6 cm
4 броя пластири х 2.5 x 7.6 cm
2 броя пластири х 1.9 x 7.6 cm
4 броя пластири х 1.5 x 5.8 cm
4 броя кръгли пластири х 2.2 cm
1 брой пластир за рани “Soft” х 6 x 10 cm
1 брой пластир за рани “Classic” х 6 x 10 cm

 



Авенди ООД
София, бул. „Искърско шосе”, №7, Търговски Център Европа, Сграда 12, Партер 

телефон: +359 2 973 1181

 

tzmo-global.com
matopat-global.com

За всеки случай!


