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Science for Life
שנות ותק בשיווק ציוד רפואי50



מגוון דגמי מסיכות

M3

95-KN

כירורגיות  

ילדים

התמונות להמחשה בלבד  *
י מלאי קיים"עפ, ייתכנו שינויים בצורת ובצבע הפריטים*



כל סוגי הכפפות

כגון , בעלות אישורי תקינה מחמירים
CE-וFDA, ציטוטוקסיקה, ר"אמ

התמונות להמחשה בלבד  *
י מלאי קיים"עפ, ייתכנו שינויים בצורת ובצבע הפריטים*

ניטריל

ויטריל
)ויניל+ניטריל(

ויניל

לטקס



ערכות הגנה

קיט מיגון
אישי

4מארז קיט מיגון אישי כולל סט של 
בסיסיים במארז אישי  מוצרי הגנה 

:הרמטי
יחידת מסכה כירורגיות1•
Lמידה ניטרילזוג כפפות •
אישיל'אלכוגיחידות  2•
יחידת מגבון חיטוי אישי1•

ISI הערכה נארזת  –מקדמת תעסוקה ורווחה לדיירי כפר עידוד
.  י דיירי הכפר"במסירות ע

.בכל קניית ערכה אתם שותפים במאמץ לקידום החברתי בישראל

התמונות להמחשה בלבד  *
י מלאי קיים"עפ, ייתכנו שינויים בצורת ובצבע הפריטים*

פנו אלינו לערכות  
בהתאמה אישית לפי  

!דרישותיכם 



ל'אלכוג
במיכלים

ומגבונים לחיטויל'אלכוגמוצרי 

מגבונים
לחיטוי

התמונות להמחשה בלבד  *



ביגוד הגנה

חלוקי 
הגנה

סרבלים

כיסוי 
נעל

התמונות להמחשה בלבד  *
ייתכנו שינויים בצורת ובצבע  *

י מלאי קיים"עפ, הפריטים

כיסוי 
ראש



וציוד נלווה) המשך(ביגוד הגנה 

מדי חום

מגיני 
פנים



לתעשייה  , עוסקת במגוון רחב של ציוד ושירותים מדעיים לרפואה, מ"מכשור מדעי לישראל בעISIחברת 
.  ולמגזר הפרטי

מכוני מחקר בארץ  , בתי חולים ומרפאות, חדרים נקיים, אנחנו מציעים פתרונות חיטוי ומיגון כוללים למעבדות
מכוני  , קוסמטיקאיות(חברות פרטיות בתחומים שונים , בטחוניותחברות , משרדים ממשלתיים, ובעולם

.ועוד, לקוחות פרטיים, )'וכו, בתי מלון, פיזיוטרפיה
.והם עומדים בתקנים מחמירים שונים מרחבי העולם, ר"אמלכל המוצרים אישורי 

.או לרכוש פריטים בודדים, ניתן להרכיב ערכות ספציפיות לפי צורכיכם

תוך התאמה לצרכי השוק המשתנים  , שמה דגש רב על שירות ומקצועיות, 70-החברה פועלת מראשית שנות ה
.ובייחוד מאז פרוץ מגפת הקורונה, בתחום זה

.עוזרת לכם לשמור על הבריאות שלכםISIחברת , יותר מתמיד, בתקופה זו

:לפרטים נוספים ולהזמנות
03-9232202

order@isil.co.il

https://www.isilstore.com/store:להזמנות דרך חנות ציוד המיגון

ISI  שנות מצויינות50-מכשור מדעי לישראל

www.isil.co.il
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