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PRIMA ALEGERE A MEDICILOR ȘI PACIENȚILOR EXIGENȚI
Dispunem de o gamă variată de produse medicale și de îngrijire.

Protezare stomii Retenție urinară Incontinență 
urinară

Staplere

Orteze

Plase chirurgicale

Dispozitive 
de îngrijire                
la domiciliu

Proteze externe
de sân

Fotolii rulante și
dispozitive de mers
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Set de primă îngrijire postmastectomie 
Proteză externă de îngrijire imediată (1019X) + Sutien Isra (5315X)

 
 

Trifirst 1019X 
Mărimi: 60/65 - 110/115

• Zona de sprijin la contact cu pielea este din 
microfibră asemănătoare bumbacului. 
• Poate fi folosită în timpul radioterapiei. 

Sutien Isra 5315X
Cup A – C: 75 –115 Cup D: 75 –100 
Culori disponibile: negru, alb, bej

• Adecvat în timpul și după radioterapie.
•  Cupe din bumbac, plăcut la atingere și confortabil 
pentru piele. 
• Sistem de închidere în față, plat și practic, cu 
nasturi și scai.
• 90% bumbac, 10% elastan.

Incontinență 
urinară

Staplere

Orteze
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Sutien postmastectomie

 Allie - 5301X 

• Sutien special cu buzunare pentru 
proteză de ambele părți, confortabil.
• Confecționat din material moale de 
bumbac. 
• Cupele sunt croite din două părți, 
asamblate cu o cusătură orizontală, 
la mărimi mari partea inferioară este 
dublată pentru a asigura susținere. 
Bretelele sunt reglabile, la mărimi mari 
se lățesc.
• Spatele reglabil în trei poziții, la mărimi 
mari este confecționat din material 
dublu de bumbac.
• Cupa A-D: 70-95
• Cupa E: 70-90
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Proteze de sân pentru îngrijire imediată

Trifirst 1019X

Mărime: 60/65 - 110/115

• 60% PES, 35% PU, 5% EL
• Proteză destinată folosirii imediat 
după intervenția chirurgicală.                
• Poate fi folosită în timpul 
radioterapiei. 
• Zona de sprijin la contact cu pielea 
este din microfibră asemanatoare 
bumbacului.
• Poate fi utilizată pe ambele părți 
ale pieptului.

Mărime: 60/65 - 110/115

• 55% PU, 35% PA, 10% EL, 
microfibră.
• Prietenoasă cu pielea datorită 
materialului respirabil din 
microfibră.                        
• Poate fi folosită în timpul 
radioterapiei. 
• Poate fi utilizată pe ambele 
părți ale pieptului.

Equilight 1018X Trifirst 1014X

Mărime: 60/65 - 110/115

• 75% CO, 25% PES
• Poate fi utilizată pe ambele părți 
ale pieptului.
• Poate fi utilizată imediat după 
intervenția chirurgicală și în 
timpul radioterapiei.                
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Proteze Light & Soft

AMICA SUPERSOFT 1151X TRICUP 1089X 

Mărime: 60 - 125

• Proteză de sân ușoară, cu formă întreagă, din 
silicon ușor, prezintă design special pentru o 
dinamică identic naturală. 
• Cu pliu reglabil FlexGap care permite un 
comportament natural în timpul mișcărilor. 
• Poate fi utilizată pe ambele părți ale pieptului.  

Mărime: 70 - 105

• Poate fi utilizată pe ambele părți ale pieptului. 
• Partea interioară din microfibră.                                                       
• Poate fi ajustat volumul. 
• Cu pliu reglabil FlexGap care permite un 
comportament natural în timpul mișcărilor. 
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VALANCE 1052X VALANCE VARIO 1052XV 

Mărime: 60 - 125

• Poate fi utilizată pe ambele părți ale pieptului.                                           
• Nu are sistemul FlaxGap. 
• Disponibil în două culori. 

Mărime: 60 - 105

• Poate fi utilizată pe ambele părți ale pieptului. 
• Are două benzi adezive Valance și 4 pelicule de 
protecție în formă triunghiulară.                  
• Pot fi purtate cu benzile adezive în contact direct cu 
pielea. Acestea pot fi date jos cu apă caldă 
• Partea posterioară este fină și aderentă datorită 
siliconului special SoftLite.

5
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FASHION 1152X TRINATURE ASYMMETRIC 
SOFTLITE 1081L/R 

TRINATURE SOFTLITE 1051X 

Mărime: 70 - 105

• Partea posterioară este fabricată din microfibră și 
cu model decorativ.
• Foarte confortabilă la purtare.                                                        
• Cu pliu FlexGap care permite un comportament 
natural în timpul mișcărilor. 
• Permite circulația aerului.  

Mărime: 60 - 125 

• Poate fi folosită pe ambele părți ale pieptului. 
• Cu pliu FlexGap care permite un comportament 
natural în timpul mișcărilor.                         
• 100% silicon
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TRINATURE ASYMMETRIC 
SOFTLITE 1081L/R 

TWINFLEX ASYMMETRIC 1073X 

Mărime: 55 - 120 

• 100% silicon 
• Poate fi folosită pe partea stângă/dreaptă a 
pieptului.                                            
• Datorită siliconului SoftLite este deosebit de 
moale și mult mai ușoară.
• Cu pliu FlexGap care permite un comportament 
natural în timpul mișcărilor.

Mărime: 65 - 115

• 100% silicon 
• Prevăzută cu două pliuri FlexGap care permit un 
comportament natural în timpul mișcărilor.          
• Poate fi purtată și în sutien cu armătură. 
• Specială pentru mărimi mici.
• Poate fi purtată pe ambele părți ale pieptului. 

Brosura proteze postmasectomie - 28 pag.indd   7 1/14/2020   11:41:51 AM



8www.medicalexpress.ro

SOFTTOUCH 1052X2 AUTHENTIC 1020X 

Mărime: 60 - 115

• 100% silicon 
• Poate fi purtată pe ambele părți ale pieptului.                                             
• Datorită siliconului SoftLite este deosebit de moale și 
confortabilă la purtare.

Mărime: 65 - 115
• 100% silicon 
• Poate fi utilizată pe ambele părți ale pieptului. 
• Cu 35% mai ușoară decât o proteză din silicon 
convențională și deosebit de catifelată datorită foliei 
exterioare speciale mătăsoase și fine.     
• Urmărește usor mișcările corpului dând senzația de 
autenticitate prin pliul FlexGap.
• Marginea subțire și moale se așează ușor în zona 
axilară sensibilă și face o tranziție naturală între 
proteză și piele.
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SOFTBACK 1050X SOFTBACK 1080L/R ASYMMETRIC

Mărime: 65 - 115

• 100% silicon 
• Poate fi utilizată pe ambele părți ale pieptului. 
• Cu pliu FlexGap care permite un comportament 
natural în timpul mișcărilor.                       
• Proteza este confecționată din două straturi de 
silicon, partea dinspre corp fiind mai moale.
• Aceasta se mulează perfect, asigurând o senzație 
plăcută în contact cu pielea. 

• 

Mărime: 65 - 115

• 100% silicon 
• Poate fi utilizată pe partea stângă/dreaptă a 
pieptului.                                        
• Confecționată din două straturi de silicon. 
• Senzație plăcută în contact cu pielea. 
• Cu pliu FlexGap pentru un comportament natural 
în timpul mișcărilor.
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Proteze Light & Cool

TRITEX 1055X TRITEX ASYMMETRIC 1085L/R 

Mărime: 55 - 115

• 100% silicon 
• Poate fi purtată pe ambele părți ale pieptului. 
• Tehnologia specială de fabricație a părții de contact 
prevăzute cu striații acoperite cu microfibră permite 
asigurarea unui climat perfect al pielii, un confort 
ridicat, reducerea la maxim a iritațiilor cutanate, chiar 
în contact direct cu pielea.

Mărime: 70 - 105

• 100% silicon 
• Poate fi purtată pe partea stângă/dreaptă a 
pieptului. 
• Proteză externă de sân din silicon asimetrică cu 
greutate redusă, acoperită cu material de microfibră 
pe partea de contact. 
• În situația unor sâni grei, transpirație 
abundentă, edeme limfatice sau predispoziție la 
acestea.
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Sutien postmastectomie
Safina 5349X

• Sutien special postmastectomie pentru 
proteză externă, cu buzunare pe ambele 
părți.
• Cupele sunt croite din trei segmente, 
decorate cu broderie pe tul.
• Bentițe elastice la răscroitura mâinilor 
și în decolteu.
• Buzunarele sunt confecționate din 
tricot de bumbac.
• Banda inferioară este formată 
anatomic pentru a evita presiunea în 
zona stomacului.
• Spatele este reglabil în trei poziții.
• Material: vâscoză (5%), poliester (30%), 
poliamidă (50%), elastan (10%), bumbac 
(5%).
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Proteze Light & Active

ACTIVE 1054X ACTIVE ASYMMETRIC 1084L/R

Mărime: 55 - 115

• 100% silicon 
• Poate fi purtată pe ambele părți ale pieptului. 
• Proteză de sân simetrică din silicon cu greutate 
redusă și nervuri pe partea din spate care asigură un 
climat optim pentru piele.
• Este potrivită pentru femei active și care iubesc 
sportul îndeosebi înotul.

Mărime: 70 - 115

• 100% silicon 
• Poate fi purtată pe partea stângă/dreaptă a 
pieptului. 
• Silicon ușor. 
• Perfectă pentru echilibrarea greutății, în situația unor 
sâni grei, edeme limfatice sau predispoziție la aceasta.
• Este potrivită pentru femei active și care iubesc 
sportul îndeosebi înotul.
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ACTIVE OCEAN 1082X

Mărime: 55 - 115

• 100% silicon 
• Poate fi folosită pe ambele părți ale pieptului. 
• Nervurile speciale din partea din spate asigură un 
climat optim pentru piele.                        
• Este potrivită pentru femei active și care iubesc 
sportul îndeosebi înotul.
• În apă nu tinde să se ridice în sus.
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Sutien postmastectomie
Livia 5398X

• Sutien special postmastectomie cu 
buzunare pentru proteză pe ambele 
părți.
• Cupele sunt croite din două segmente. 
• Partea superioară a cupelor este decorată 
cu dantelă în motiv floral, partea inferioară 
confecționată din material lucios.
• Buzunarele sunt din bumbac.
• Bretelele sunt înguste, elastice, 
ajustabile în porțiunea din față.
• Material: LYCRA® (5%), poliester (60%), 
poliamidă (20%), bumbac (15%)
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Proteze Standard & Soft

FULL BREAST FORM 1022X TRIWING 1053X 

Mărime: 50 - 115

• 100% silicon 
• Poate fi folosită pe ambele părți ale pieptului. 
• Proteză de sân simetrică din silicon de greutate 
normală, în formă de picătură.                                    
• Pentru completarea lipsurilor de țesut din zona 
axilară, în situația în care s-a păstrat mușchiul pectoral.

Mărime: 55 - 105

• 100% silicon 
• Poate fi folosită pe ambele părți ale pieptului.                                                                 
• În formă triunghiulară. 
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TRINATURE 1058X TRIVARIA 1043X

Mărime: 60 - 115

• 100% silicon 
• Poate fi folosită pe ambele părți ale pieptului. 
• Prevăzută cu pliul FlexGap care permite un 
comportament natural al protezei în timpul mișcărilor.                       

Mărime: 65 - 115

• 100% silicon 
• Poate fi folosită pe ambele părți ale pieptului. 
• Proteza este de formă triunghiulară.  Marginile sunt 
de formă anatomică.                                   
• La nevoie se poate utiliza și în poziție verticală.
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FULL BREAST FORM 1076L/R

Mărime: 60 - 125

• 100% silicon 
• Poate fi folosită pe partea stângă/dreaptă a 
pieptului. 
• Marginile protezei se îngustează treptat urmând fin 
linia toracelui.                                         
• Este indicată după mastectomie totală: 
- pentru compensarea integrală a greutății,  
- pentru completarea lipsei de țesut din zona axilară, 
- pentru completarea lipsei de țesut din partea 
superioară și laterală a toracelui.
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Sutien postmastectomie
Tonya 5706X

• Cu buzunare pentru proteză pe ambele părți.
• Cupele sunt fără cusături din microfibră 
mătăsoasă.
• Benzile care mărginesc decolteul și 
răscroitura axilei sunt deosebit de subțiri. 
• Buzunarele sunt confecționate din tul.
• Bretelele reglabile la spate sunt căptușite.
• Spatele este întărit cu plasă ”powernet” 
elastică și este reglabil în patru poziții.
• Material: Poliester (65%), poliamidă (25%), 
elastan (10%)     
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Proteze Standard 

EQUITEX 1057X SEQUITEX 1046X 

Mărime: S, M, L , XL, XXL, SL

• Poate fi folosită pe ambele părți ale pieptului.  
• Zona de sprijin este netedă, fină, volumul și forma 
sunt ajustabile prin umplere cu vată medicinală.                     
• Microfibra din partea din spate asigură pielii un 
climat optim.                       

Mărime: XS - XL 

• 100% silicon 
• Proteză parțială care poate fi folosită pe ambele părți 
ale pieptului. 
• Din silicon ușor. 
• Mărimea XS diferă de celelalte mărimi prin faptul că 
dă impresia unui mamelon, are marginile subțiri.                    
• Cu ajutorul sistemului Anita Vario-System se poate 
lipi direct pe piele cu ajutorul unei folii aderente.
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SEQUITEX VARIO 1046XV SEQUITEX TRAPEZ 1045X 

Mărime: XS - XL 

• 100% silicon 
• Poate fi folosită pe ambele părți ale pieptului. 
• Se poate purta direct pe piele.
• Foliile aderente nu sunt aplicate pe toată suprafața 
de sprijin a protezei parțiale,  astfel aerisirea zonei de 
contact nu este împiedicată.

• 100% silicon 
• Suprafața de sprijin a protezei este din microfibră.                                         
• Poate fi folosită pe ambele părți ale pieptului. 
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SEQUINATURE 1028X2

Mărime: 70 - 115

• 100% silicon 
• Proteză de sân parțială care poate fi folosită pe 
ambele părți ale pieptului. 
• Proteza are forma unei picături, având marginile 
subțiri pentru o potrivire naturală.                            
• Se poate utiliza în mai multe poziții în funcție de 
situație.
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Havanna 5712X 

Sutien postmastectomie

Mărime: Cupa A-E: 75 - 100

• Sutien postmastectomie cu buzunare 
pentru protezele mamare pentru 
ambele părți ale pieptului.  
• Model elegant, cu dantelă în partea din 
față a sutienului. 

Brosura proteze postmasectomie - 28 pag.indd   22 1/14/2020   11:42:11 AM



23 www.medicalexpress.ro

Mânecă de compresie 
- fără prelungire către palmă 1114  - cu prelungire către palmă 1115 - cu secțiune pentru umeri 2140

  Gama de compresie pentru Limfedem 

Mânecă cu compresie pentru îmbunătățirea circulației limfatice a brațului/palmei care prezintă edem.

• Este confecționată dintr-un material special cu noduri în 3D care masează tegumentul și vasele limfatice mici.
• Îmbunătățește evacuarea apei din țesuturi și grăbește vindecarea rănilor.
• Materialul asigură un climat optim pentru piele.
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Sutien de compresie, cod 1094, oferă stabilizare și imobilizare optimă 
pentru sânul operat după orice fel de intervenție plastică. 

• Facilitează procesul de refacere cu o compresie controlată asupra 
țesutului cicatrizat și ajută la drenajul limfei. 
• Cupele fără cusătură sunt dublu stratificate, din bumbac.
• Bretelele pot fi ușor reglate datorită unui sistem de ajustare de tip scai.

Mânușa de compresie este indicată pentru ameliorarea sistemului 
limfatic în cazul apariției unui limfedem ușor la nivelul palmei.

• Are efect de masaj și de drenaj asupra țesutului subcutanat și asupra 
vaselor limfatice minore.
• Favorizează drenajul limfei și are un efect pozitiv în vindecarea 
cicatricilor.
• Transporta eficient umiditatea asigurand un mediu placut pentru piele.
• Ușor de îmbrăcat datorită țesăturii moi.

Mănușă de compresie 1113 

Sutien de compresie 1094
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Pentru a vizualiza toate produsele și gamele Anita, vizualizați Cataloagele Medical Express - Anita.

Rosa Faya & Comfort 
- sutiene și lenjerie medicală fashion                           

Gama Anita   

Costume de baie          
- postmastectomie 

Gama Anita Sport   
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Siguranța ta, grija noastră!

Bulevardul Mihail Kogălniceanu 
nr.35, parter, sector 5, 050103
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Fax: 021 410 558 3
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