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EUROPHARMA – A Promise for Health

УСИЛИЯТА НИ СА НАСОЧЕНИ КЪМ ОБЕДИНЯВАНЕ ПОД ЕДНА 
ТЪРГОВСКА МАРКА НА НАЙ- ДОБРОТО ЗА ВСИЧКИ ВАС.

Фирма „Epharma“ Ltd. e английска компания, създадена и ситуирана във 
Великобритания.

EUROPHARMA e създадена с мисия да въведе най-новите достижения на 
медицинската техника, насочени към индивидуалната грижа за здраве-
то на хората в домашни условия.

От 2015 година продуктите на Europharma са и на българският пазар. 
Ексклузивен дистрибутор за България е УЕЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ. Наши 
партньори са аптеки, санитарни магазини, дрогерии, детски магази-
ни, болници, дистрибутори, български и чужди производители.Предвид 
големият интерес към продуктите, портфолиото на Europharma ще се 
разширява.

Професионализъм, коректност, добра дистрибуторска практика – 
следвайки това, ние отговаряме на предизвикателствата на пазара и 
предлагаме на своите партньори работа в условия на лоялност и перс-
пективно сътрудничество.
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Детски 

компресoрен инхалатор

Повишава ефикасността 
при лечение на заболявания 
на органите на 
дихателната система и 
контролиране на астма

Нисък разход на лекарствен 
продукт

Удобен и лесен за употреба 
във всякакви условия 

Надежден компресор за 
продължителна терапия

2 години гаранция

Спецификации:

Продуктът е с пълен комплект 
аксесоари - маска за възрастен и дете, 
резервни филтри, накрайник за нос и уста

Електрозахранване 230 V / 50 Hz

Консумация на енергия 80 VA +/- 20 VA

Обем на заряда с лекарство 5 ml

Размер на частиците в мъглата 0.5 до 10 µm

Масов среден аеродинамичен диаметър (MMAD) 4 µm

Звуково ниво прибл. 60 dB (A)

Максимален обем на заряда на лекарственото средство 13 ml (cc)

Среден капацитет на пулверизация 0.2 ml/min

Налягане на компресора
30 до 36 Psi (210 до 250 KPa/2.1 
до 2.5 bar)

Диапазон на работното налягане
8 до 16 Psi (50 до 100 KPa/0.5 
до 1.0 bar)

Литров дебит 6 ~ 8 lpm

Температурен диапазон на експлоатация 10°C до 40°C (50°F до 104°F)

Диапазон на работната влажност 10 до 95 % RH

Температура на съхранение -20°С до 70°С (-4°F до 158°F)

Размери (Д х Ш х В) 237.6 х 189.8 х 129.6 mm

Тегло 3.65 lbs (1.66 kg)

ИНХАЛАТОРИ ИНХАЛАТОРИ
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ИНХАЛАТОРИ ИНХАЛАТОРИ

Детски 

компресoрен инхалатор

Повишава ефикасността 
при лечение на заболявания 
на органите на 
дихателната система и 
контролиране на астма

Нисък разход на лекарствен 
продукт

Удобен и лесен за употреба 
във всякакви условия 

Надежден компресор за 
продължителна терапия

2 години гаранция

Спецификации:

Продуктът е с пълен комплект 
аксесоари - маска за възрастен и дете, 
резервни филтри, накрайник за нос и уста

Електрозахранване 230 V / 50 Hz

Консумация на енергия 80 VA +/- 20 VA

Обем на заряда с лекарство 5 ml

Размер на частиците в мъглата 0.5 до 10 µm

Масов среден аеродинамичен диаметър (MMAD) 4 µm

Звуково ниво прибл. 60 dB (A)

Максимален обем на заряда на лекарственото средство 13 ml (cc)

Среден капацитет на пулверизация 0.2 ml/min

Налягане на компресора
30 до 36 Psi (210 до 250 KPa/2.1 
до 2.5 bar)

Диапазон на работното налягане
8 до 16 Psi (50 до 100 KPa/0.5 
до 1.0 bar)

Литров дебит 6 ~ 8 lpm

Температурен диапазон на експлоатация 10°C до 40°C (50°F до 104°F)

Диапазон на работната влажност 10 до 95 % RH

Температура на съхранение -20°С до 70°С (-4°F до 158°F)

Размери (Д х Ш х В) 237.6 х 189.8 х 129.6 mm

Тегло 3.65 lbs (1.66 kg)

Очаквайте скоро!
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ИНХАЛАТОРИ ИНХАЛАТОРИ

Детски  

ултразвуков инхалатор

Удобен дизайн, компактен и 
лек, лесен за употреба

Безшумна работа, 
благодарение на технология, 
използваща ултразвукови 
вибрации

Пълен комплект – накрайник 
за уста, накрайник за нос, 
удължаващ шлаух, маска за 
деца, маска за възрастен, 
адаптер за променлив ток, 
контейнер за медикаменти 
(5 броя), мека чанта за 
носене

Спецификации:

Мощност 100 – 120 V или 220 – 240 V AC 50/60 Hz

Консумирана мощност Приблизително 10 W

Ултразвукова честота 2.5 MHz

Скорост на пулверизиране
3-степенна регулируема, 0.2 – 0.7 мл/ мин. 
в зависимост от вискозитета на 
медикамента

Размер на аерозола
5 µm MMAD (Среден масов аеродинамичен 
диаметър)

Капацитет на контейнера за медикамента Около 5 мл максимум

Условия за транспорт и съхранение -10 ~ 50 °С; 45 ~ 85 %

Клас на безопасност
Устройство от клас В; 
Клас на изолация II

Автоматичен таймер за изключване Приблизително 10 минути

Размери (Д х Ш х В) 125x60x80 мм

Тегло Приблизително 185 г.

Аксесоари

Накрайник за уста (мундщук), накрайник за 
нос, удължаващ шлаух, маска за деца, маска 
за възрастен, адаптер за променлив ток, 
контейнер за медикаменти (5 броя), мека 
чанта за носене
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Ултразвуков  

МЕШ-инхалатор

Мембранен инхалатор, почти 
безшумен, компактен, лек, 
образува еднакви по размер 
частици, без никаква загуба 
на лекарство

Пълен комплект – накрайник 
за уста, маска за деца, маска 
за възрастни, адаптер за 
променлив ток, комплект 
батерии, мека чанта за 
носене

Високо качество на 
разпрашаването

Спецификации:

Електрозахранване
DC 5V или 4 бр. алкални батерии,  
размер AAA

Ток в режим на работа < 250 mA

Ток в режим на съхранение <100uA

Индикатор за ниско напрежение (за алкални 
батерии)

4.5V± 0.5 V

Скорост на пулверизиране ≥ 0.2 ml / min. (2 % физиологичен разтвор)

Работна честота 115 ± 10 kHZ

Капацитет на контейнера за медикамента 10 ml (максимум)

Автоматично време на изключване
В рамките на 30 секунди, след спиране на 
пулверизирането

Размер на аерозола 4±1 um

Среден масов аеродинамичен диаметър 
(MMAD)

≤4um

Експлоатационен живот на батерията
≥ 1 час (в зависимост от типа на 
батерията)

Общи размери 68.2*42.8* 101.5 mm

Тегло (само устройство) 77g (без батериите)

Условия за експлоатация Температура: 5С-40 °С Влажност: 10%-90%

Условия за съхранение Температура: -20С-60°С Влажност: 10%-95%

Гаранционен период
Две години (с изключение на захранващия 
адаптер и батерията)

ИНХАЛАТОРИ ИНХАЛАТОРИ
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Aвтоматичен апарат за измерване 
на кръвно налягане и пулс

Предназначен за употреба 
както от медицински 
специалисти, така и у дома

Неинвазивна система 
за измерване на 
диастоличното и 
систоличното кръвно 
налягане и пулса

LCD дисплей

Последните 2x60 
измервания могат да бъдат 
съхранени в паметта с 
дата и час

Може да показва и средната 
стойност от последните 
три измервания

Спецификации:

Класификация
Вградено захранване, Тип BF приложена част, IPX0, без 
AP или APG, непрекъсната работа

Размер Прибл. 138 mm × 98 mm × 48 mm (57/16“x 3 27/32“x 1 7/8“)

Обиколка на маншета
22cm – 30cm (8 21/32“-11 13/16“), 30cm  –42cm (11 13/16“-16 
17/32“) (опция), 42cm – 48cm (16 17/32“ – 18 29/32“) (опция)

Тегло Прибл. 211g (7 7/16 oz.) (без батериите и маншета)

Измервателен метод
Осцилометричен метод, автоматично напомпване и 
измерване

Капацитет на паметта 2x60 измервания в паметта с дата и час

Източник на захранване батерии. 4 x 1.5V Размер AA

Обхват на измерване

Налягане в маншета: 0 – 300 mmHg
Систолично: 60 – 260 mmHg
Диастoлично: 40 – 199 mmHg
Честота на пулса: 40 – 180 удара/минута

Точност Налягане: ±3 mmHg; Честота на пулса: ±5 %

Работна температура на 
околната среда

10оС~40о С (50о F~104о F)

Температура на околната среда 
за съхранение и транспорт

-20о С~55о С (-4 оF~131о F)

Влажност на околната среда за 
съхранение и транспорт

≤90%RH

Налягане на околната среда 80 kPa – 105 kPa

Всички компоненти на 
системата за измерване 
на налягане, включително 
аксесоарите

помпа, вентил, LCD дисплей, маншет, сензор

АПАРАТИ ЗА КРЪВНО АПАРАТИ ЗА КРЪВНО
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Aвтоматичен апарат за измерване 
на кръвно налягане и пулс

Предназначен за 
професионална или домашна 
употреба

Неинвазивна система 
за измерване на 
диастоличното и 
систоличното артериално 
кръвно налягане и пулса

Показва осреднените стой 
ности на последните три 
измервания

Обиколката на маншета се 
променя от 22 cm до 42 cm

LCD дисплей

Спецификации:

Класификация
С автономно задвижване, Тип BF1 приложна част, IPX0, 
No AP или APG, за непрекъсваем режим на действие

Размер Прибл. 165 mm x 96 mm x 65 mm (6 1/2“ x 3 25/32“ x 2 9/16“)

Обиколка на маншета
22 cm - 30 cm (8 21/32“-11 13/16“), 30 cm-42 cm  
(11 13/16“-16 17/32“) (опция), 42 cm-48 cm  
(16 17/32“-18 29/32“) (опция)

Тегло Прибл. 300 g (10 19/32 oz.) (без батериите и маншета)

Измервателен метод
Осцилометричен метод, автоматично напомпване и 
измерване

Капацитет на паметта 3 х 30 измервания с обозначение на датата и часа

Източник на захранване DC:6V 600 mA, батерии: 4 х1.5V Тип AA

Обхват на измерване

Налягане в маншета: 0-300 mmHg
Систолично налягане: 60-260 mmHg
Диастолично налягане: 40-199 mmHg
Пулс: 40-180 удара/минута

Точност Налягане: ±3 mmHg; Пулс: ±5%

Работна температура на 
околната среда

5oC ~ 40oC (41oF~104oF)

Влажност на работната среда: ≤90%RH

Температура при съхранение и 
транспорт:

-20oC ~ 55oC (-4oF~131oF)

Влажност при съхранение и 
транспорт:

≤90%RH

Атмосферно налягане: 80 kPa-105 kPa

Всички компоненти, 
принадлежащи към системата 
за измерване на налягането, вкл. 
аксесоари:

помпа, вентил, дисплей, маншет, сензор

АПАРАТИ ЗА КРЪВНО АПАРАТИ ЗА КРЪВНО
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Механичен апарат за  
измерване на кръвно налягане

Класически механичен 
апарат за самостоятелно 
измерване на кръвно 
налягане

Удобен, с голяма скала 
за лесно разчитане на 
стойностите

Надежден, с контрастен 
манометър интегриран  
с помпичката

Скачен стетоскоп към 
маншета

Фин противопрахов филтър

Спецификации:

АПАРАТИ ЗА КРЪВНО АПАРАТИ ЗА КРЪВНО

Тегло / Размери 450 г / 175 x 70 x 103 мм

Маншет от 22 до 42 см.

Температура на съхраняване
от –20 до +70 °С, от 15 до 85% максимална 
относителна влажност

Температура на ползване 0 – 46 °C

Диапазон на измерване от 0 до 300 mmHg

Минимална стъпка на индикация 2 mmHg

Точност на измерването
± 3 mmHg в пределите от 18 °С до 33 °С;  
± 6 mmHg в пределите от 34 °С до 46 °С

Източник на налягане на въздуха
обем минимум 200 куб. см създава налягане 
300 mmHg за 4–10 с

Скорост на изпускане на въздуха 2-3 mmHg/с.

Изтичане на въздуха <±4 mmHg/мин.

Комплектация
- скачен манометър с помпа
- стетоскоп, прикрепен за маншета
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Безконтактен 
термометър за чело

Безконтактно измерване на 
температурата на челото 
до 2 секунди

Два режима на работа – 
човешко тяло и повърхност 
на обект (напр. бебешка 
бутилка с мляко)

Спецификации:

Метод на измерване Безконтактен термометър за чело

Основни функции Измерване на температурата на челото и на обект

Основни функции

Режим за измерване на температура на челото:  
34.0 °С – 43.0 °С (93.2 °F – 109.4 °F)
Режим за измерване на температура на обект:  
0°С – 100.0 °С (32.0 °F- 212.0 °F) “Hi °С” (“Hi °F”) за висока 
температура

Единици за измерване Целзий (°С) и Фаренхайт (°F)

Разстояние на измерване 2 до 3 см от точката на измерване.

Скорост на измерване около 1 секунда

Точност на отчитане 0.1 °С/0.1 °F

Точност

34.0°С – 43.0°C(93.2°F -109.4 °F): ± 0.2 °С (± 0.4 °F)
0 °С – 33.9 °С (32.0 °F – 93.0 °F): ± 0.5 °С (± 0.8 °F)
43.1 °С – 70.0 °С (109.6 °F -158.0 °F): ± 0.5 °С (± 0.8 °F)
70.1°С – 100.0°С(158.2 °F – 212.0 °F): ± 1 °С (± 1.6 °F)

Аларма за повишена 
температура и звуков сигнал 
(Режим за измерване на 
температура на челото)

Един кратък звуков сигнал когато отчетената 
температура е < 37.5 °С (99.5 °F). Два кратки звукови 
сигнала когато отчетената температура е > 37.5 °С 
(99.5 °F)

Запаметени измервания 24 запаметени отчитания

Автоматично изключване 60 ± 20 секунди

Батерии
батерии 2 х 1.5V, размер AAA, продължителността на 
експлоатация е около 3000 измервания

Индикация за изтощена батерия
Върху дисплея, когато напрежението на батерията е 
< 2.4V ± 0.2V.

Работен ток < 10mA

Ток в режим на съхранение <2uA

Експлоатационна среда 10°С – 40 °C(50°F – 104°F)

Среда за съхранение -10°С – 60°C(-50°F -140 °F)

Размери 150x40x51 mm

Тегло 51.3 g (без батериите)

Стандарти ASTM E1965, IEC60601-1, IEC60601-1-2

ТЕРМОМЕТРИ ТЕРМОМЕТРИ
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Дигитален 
термометър

Специален дизайн, създаден 
за бързо и забавно 
измерване на температура 
при малки деца

Гъвкав накрайник

Звуков сигнал за повишена 
температура и за край на 
измерването

Спецификации:

Диапазон на измерване 32.0 ˚C (90.0 ˚F) ~ 42.9 ˚C (109.9 ˚F)

Дисплей за ниска температура Температура < 32.0˚C (90.0 ˚F): показва: Lo˚C (Lo˚F)

Дисплей за висока температура Температура > 43.0 ˚C (109.9˚ F): показва: Hi˚C (Hi˚F)

Резолюция на дисплея 0.1 ˚C (0.1 ˚F) 

Точност
35.0 ˚C (95.0 ˚F) ~ 39.0 ˚ (102.2 ˚F) ± 0.1 ˚ (0.2 ˚F)  
друг диапазон: ± 0.2 ˚ (0.3 ˚F)

Звуков сигнал за повишена 
температура

[<37.8 ˚C (100.0 ˚F)]

30 кратки звукови сигнала за 10 секунди

Нормален звуков сигнал 
[≤37.8 ˚C (100.0 ˚F)]

10 дълги звукови сигнала за 10 секунди

Автоматично изключване на 
захранването

9 минути ± 2 минути 

Батерия LR41 или SR41

Живот на батерията 2 години

Условия за експлоатация
Температура: 10 ˚C ~ 40 ˚C (50.0 ˚F до 104.0 ˚F) 
Влажност: 30 % ~ 85 % RH

Условия за съхранение
Температура: -10 ˚C ~ 60 ˚C (14.0 ˚F до 140.0 ˚F) 
Влажност: 25 % ~ 90 % RH

ТЕРМОМЕТРИ ТЕРМОМЕТРИ
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Максимален термометър

Без живак. Безвреден 
метален ликуид

Надежден и екологичен

Незаменим при редица 
заболявания

Голяма скала за лесно 
разчитане

Контейнер с 
приспособление за бързо 
стръскване

2 години гаранция

Спецификации:

Състав Индий, галий, калай, цинк

Продължителност на измерване Най-малко 4 минути

Скала от 35–42оС

Точност 0,1оС

Съхранение От -15 до 42оС

ТЕРМОМЕТРИ ТЕРМОМЕТРИ



22 23

Електрически  
Аспиратор за нос

Плътно затваряне,  
лесно измиване

Безшумна работа

Удобно и сигурно хващане

Голям резервоар, бързо 
почистване

Устойчив в изправено 
положение

Силиконови накрайници  
в два размера

Захранване с две батерии 
тип АА

Спецификации:

Работна околна среда

Температура: 5°С ~ 40°С

Влажност: 15% ~ 93%

Атмосферно налягане: 700 ~ 1060 hPa

Съхранение и транспорт

Температура: -10 ° С ~ 50 ° С

Влажност: ≤ 93%

Атмосферно налягане: 700 ~ 1060 HPA

АСПИРАТОРИ ЗА НОС АСПИРАТОРИ ЗА НОС
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Електрическа  
помпа за кърма

Режим за нежно 
стимулиране и 5 настройки 
за изцеждане

Удобно положение за 
изцеждане

Компактна и лека 
конструкция

Лесно почистване

Лесно използване с 
натискането на един бутон

АC адаптор

Intelligent micro computor 
функция за контрол на 
изцеждането
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