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MascoMid 
MascoMid is a company that was established 
in 1986 in Tanta city, Egypt for plastic 
disposable syringes manufacturer under 
Masco Company. 
 
On 2002, we built a new factory for Wound 
Dressing, under name Dmid Co. then on 
2007, the two companies merge under name 
MascoMid. 

 
MascoMid is a market leader in Egypt since it 
offers excellent quality product with a high 
level of scientific research to provide support 
to the most critical needs of patient. 
 
MascoMid IS More over RATED as the top 
quality manufacturers in the market  
MascoMid co. starting their manufacturing 
process with German Know how, and in 1995 
the company was the first company in field of 
medical disposable got ISO 9001 by BVQI co. 
 
MascoMid co have the following certificate 
ISO 9001/2008 by SGS, 
OHSAS 18001/2007 by BUREAU VERITAS 
EC Certificate Production Quality Assurance 
System as meeting the requirement Directive 
93/42/EEC 
ISO 13485:2003/EN ISO 13845:2012 

 
MascoMid offers big range of medical 
disposable, health care products and wound 
care dressing  
 

Take care of your health 

 ميد نبذة عن شركة ماسكو

في مدينة طنطا  1986تأسست شركة ماسكوميد منذ عام  –ماسكو ميد 

 ماسكو. –البالستك لصناعة السربجات  –مصر  –بمحافظة الغربية 

 –في منطقة مبارك الصناعة  –تم بناء مصنها الجديد  2002في عام 

دميد وفي  –إلنتاج الغيارات الطبية المتطورة  –مصر  –مدينة قويسنا 

 تم دمج الشركتين تحت أسم ماسكو ميد 2007عام 

 

شركة رائدة بالسوق المصري منذ نشأتها لتقدم  منتجات عالية  –ماسكوميد 

ودة واألكثر تخصصا للمرضي معتمدة علي ماتقوم به من دراسات الج

 وأبحاث علمية لتخدم إحتياجات ورضي عمالئها.

 

بالجودة العالية بالسوق المصري , بدت إنتاجها  1مصنفة رقم  -ماسكو ميد 

بالتعاون وحق المعرفة مع الشركات األلمانية وحصلت الشركة علي شهادة 

رتاس أوربا كأول شركة تطبق معاير من شركة بروف 9001األيزو 

 الجودة في مجالها.

 

و شهادة األوشا  9001/2008حاصلة علي شهادات األيزو  -ماسكو ميد 

2007/18001   

 األروبية 13485وشهادة الجودة 

 

 

 

تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات الطبية المعقمة ومنتجات  –ماسكوميد 

 العناية الصحة و غيارات الجروح

 

 نهتم لصحتك
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مل بالكاوتشة 10مل,5مل,2.5/3مقاسات  -ماسكو–سرنجات بالستيك معقمة •
 ق(2ق( وبدون )3)

 وحدة40وحدة /100مل أنسولين بسن منفصل 1سرنجات •

 وحدة 40وحدة/100مل انسولين بسن متصل 1سرنجات •

 سن أبرة معقم مقاسات•

 جهاز نقل محاليل وريدي معقم•

 مل غير معقم ومعقم2000كيس جمع بول مدرج •
 

 
 

 ديوراميد– األمتصاص عالي منسوج غير غيار•

 ديرماتول -فازلين شاش – الصق غير جروح غيار•

 كلوروهكسيدين دميد-بالكلوروهكسيدين فازلين شاش - الصق غير جروح غيار•

 أتش تي ديميد و أتش ديميد- - هيدروكلويد – جروح غيار•

 هيدروجل ديميد – هيدروجل جروح غيار•

 ألجيميد -ألجينات كالسيوم جروح غيار•

 ميديلون – منسوج غير غيار سواب•

 ماسكوبالست – منسوج وبالسترغير حرير بالستر•

 ماسكوبور– منسوج غير قطع بالستر•

 

 كول تيبو – للحرارة خافض شيت هيدروجل•

 ديميد– باردة/  ساخنة كمادة•

 وندوبالس – يوريثان بولي بالستر•

 ساخن/بارد منتوباتش– المفاصل اآلالم لتخيف جل لزقة•

 بالس ماسكو -كحولي سواب•

 ماسكو -منسوج غير طبية كمامة•

 كير أيسي– الرضاعة أثناء لألمهات جل غيار•

 

 

 خالل من المزمنة بالجروح للعناية خاصة خدمة أيضا تقدم – ماسكوميد✓

 الجروح لأللتأم المناسبة البيئة لتوفير األرشادية والمطبوعات التدريب

 

 جميع علي وموزيعها لعمالئها البيع مابعد ومتابعة خدمة أيضا تقدم ماسكوميد✓

 . المستويات

 المعقمة البالسيكية المنتجات 1-

 بالجروح العناية غيارات 2-

 الصحية العناية منتجات 3-             

• Single use plastic syringes 

• Insulin syringes 

• Infusion IV sets 

• Urine Collection Bags 

 

 

 

• Dura-Med Non-woven absorbent 
dressing 

• Derma tulle non adherent wound 
dressing 

• D mid Chloroxidine 

• D mid H and TH Hydrocolloid dressing 

• D Mid hydrogel wound dressing 

• AlgiMid Calcium alginate wound dressing 

• Medilion non-woven swab 

• Non-woven and silk adhesive plaster 

• Derma pore adhesive plaster with pad 

 

• Tempo Cool fever gel sheet  

• Dmid (Hot & cool) bag 

• Window Plus polyurethane plaster 

• Mentho patch (Hot&cold) pain relief 

patches 

• Masco plus alcohol swab 

• Masco face mask 

• Icy Care 
✓ MascoMid also provides special services 

through its wound care dressing which are 
meanly concentrate on advanced wound 
care dressing for chronic wound and 
promote moist wound healing plus 
educational materials and protocols for 
outpatient and clinics for wound 
assessment and treatment.  

✓ MascoMid offers a well experienced after 
sales service team for ongoing services 
for achieving customer delight with a 
distinguished added value. 

-1 Medical Disposable 

-2 Wound Care Dressing 

-3  Health Care and OTC 

products 
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Health care      منتجات العناية الصحية          

 

27 

 ي أي وقت, في أي مكان ال تحتاج أن توضع في ثالجة .كمادة طبيعية متطورة خافضة للحرارة سهلة األستعمال ف –تمبو كول هيدروجل  •

 ساعات براحة تامة ومفعول أكيد . 8فقط ضعي تيمبو كول علي جبه الطفل لتعطي برودة فورية تستمر حتي  •

 .ال تتعارض مع أي أدوية تيمبو كول تركيبة طبيعية من الهيدروجل تحتوي علي كمية كبيرة من الماء تستعمل بأمان و •

• Tempo Cool Hydrogel sheets are non-medicated, provide immediate cooling and relief in a 

convenient disposable product. They need no refrigeration and are portable, ready to use 

anywhere and anytime your child has fever discomfort. 

Gently adheres to children’s foreheads. 

•  

Tempo cool Hydrogel sheets are sized to fit children’s foreheads and offer right amount of 

cooling to maximize children’s comfort. Cooling effect of each sheet lasts up to 8 hours. Since 

Tempo cool hydrogel sheets are non-medicated, they are safe to use with medication. 

 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020803 Fever gel sheet (box 4 sheet) 5x11.5 cm 12 96 boxes 

1020805 
Fever gel sheet for infint 
(box 4 sheet) 

4x8.5 cm 12 96 boxes 
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ر عميق بالدفء في مواضع الآلم للتخلص المؤقت من االآلم البسيطة منتو باتش الصقة الجل الطبيعية المتطورة مصممة خصيصا لتعطي شعو

 في العضالت والمفاصل التي تصاحب  إلتهاب المفاصل , إلتواء المفاصل , تمزق األربطة , الكدمات

الظهر أو لصقة منتوباتش تساعد أيضا على التخلص من األلم الذي يصاحب الشد العضلي " تصلب " الرقبة و التهاب الكتف و آالم  •

 المفاصل

لصقة منتو باتش الباردة تحتوي علي المنتول الذي عند إختراقة لموضع الآلم يعطي أوال شعور بالبرودة البسيطة يعقبها شعور بالدفء  •

 المزيل لألآلم.

 لزقة منتو باتش الحارة تحتوي علي المنتول وخالصة الفلفل الحار تعطي الشعور بالدفء طويل المفعول لراحة أكثر. •

 أرشادات االستخدام

 نظف و جفف المنطقة المصابة . أنزع طبقة االبالستيك , ضع الالصقة من جهة الجل على المنطقة المصابة .

 ساعات 8لصقة منتو باتش بفاعلية حتي 

Mentho patch- Pain Relieving Patches provide concentrated, deep, penetrating heat in a self-adhesive patch that 

targets your pain so you have more flexibility and mobility in your muscles and joints. 

• Apply one Mentho Pain Relieving Patch to the site of pain to deliver the relief you need wherever you need it 

most. 

• Mentho Patch- gel patch designed technology is to sooth your pain. Menthol starts to cool on contact, then 

later delivers a warming sensation. 

• Capsaicin, which is derived from chili peppers, also creates a warming sensation which helps provide long 

lasting relief.  

• For temporary relief of minor aches & pains of muscles & joints 

• For best results, please ensure that skin is clean and dry before applying. 

Use as directed. 

 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1021201 Pain relief pach Cool 10x14 cm 5 12 

1021202 Pain relief pach Hot 10x14 cm 5 12 
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Hot & cold  ®   

          Dressing 

ة توضع في الثالجة أو الفريزر عند األستخدام باردة تسخدم باردة أو ساخنة حسب الحاج –لألستخدام أكثر من مرة  –ديميد  –كمادات  •

 درجة( عند األستخدام ساخنة . 60وتوضع في ماء ساخن )

 دقيقة  30كمادات ديميد مصنوعة من مكونات خاصة تحتفظ بدرجة الحرارة حتي  •

 كمادات ديميد مرنة سهل األستخدام •

 

• Reusable gel packs offer new and improved construction with fewer seams. 

• Store in freezer for cold therapy. Heat in hot water for hot therapy.  

• The packs remain flexible and conformable at all temperatures.  

• Dmid Reusable Hot & Cold Pack is formulated with non-caustic ingredients and maintains a 

therapeutic temperature for up to 30 minutes. 

 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020803 Fever gel sheet (box 4 sheet) 5x11.5 cm 12 96 boxes 
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علي إزالة تشقق حلمات الصدر أثناء  أيسي كير دريسنج غيار من الهيدروجل يعطي بيئة رطبة وإحساس مريح بالبرودة يساعد

 الرضاعة وإزالة األلم .

 أيسي كير مصصم خصيصا ألستخدام األم أثناء الرضاعة , يحمي الصدر ويمتص اللبن الزائد .

 يستخدم بأمان للطفل واألم ويمكن إعادة استخدامه حتي ستة أيام .

سم 7.6قطعة دائرية بقطر  2تحتوي العبوة علي   

 

Icy care hydrogel pads, provide a moist healing environment, which helps provide cool, soothing relief to 

nursing mothers to help make the breastfeeding experience more comfortable. 

Product Benefits 

• Designed for women experiencing nipple discomfort due to breastfeeding  

• Helps protects sensitive breast tissue  

• Soothes and helps heal cracked nipples.  

• Helps to absorb excess milk leakage  

• May be worn for up to six days before a new pad is needed  

• Safe and non-toxic for both mother and baby.  

Ready to use in convenient sterile packaging 

Each pack contains a pair of pads 3 inches (7.6cm) in diameter. 

 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020704 Hydrogel Breast feeding pads 7.6 cm disc 2 24 
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 ويندو بالس بولي يوريثان بالستر شفاف لألسعافات األولية 

 يستخدم لحماية الجروح السطحية من الماء والبكتيريا نفاذ لألبخرة ذاتي الصق لمدة طويلة

 

Transparent polyurethane plaster Film 

• Soft and pliable carrier gives high conformability. 

• Transparency of adhesive and carrier makes observing of the area covered easily. 

• High moisture vapors transmission suitable for long-term wear. 

   Bacterial barrier decreases risk of infection. 

 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020701 Polyurethane plaster(pack 5pcs) 4x6 cm 24 12 
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Masco Mask (surgical) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الجراحية العمليات وأثناء البي لألستخدام للوجهة الطبية ماسكو كمامة •

 وتقليل الحماية مستويات ألعلي والبكتيريا للميكروبات نفاذة غير والفلتر منسوج الغير القماش من طبقات 3 من مكونة الطبية ماسكو كمامة •

 .العدوي خطورة

 تامة براحة الوجة علي التثبيت طريقة تناسب طويلة أشرطة ذات الطبية ماسكو كمامة •

• Masco surgical mask Standard assortment consists of 3ply with ties with high filtration capacity and low 

breathing resistance. 

• Masco surgical mask defines strict performance requirements for surgical masks in 

• order to ensure a consistent level of quality and is categorized depending on performance level. 

• High level of bacterial filtration efficiency reduces the spread of bacteria to the air in the operating room  

• Extra-long tie-bands and Ear-loops are available 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1021001 Surgical Mask with tie bands/ear lop standard 
5 per pack / 
50 per box 6 
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Wound care dressing        العناية بالجروح     غيارات  

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

Derma-tulle 
              Dressing 

® 

 المصرية القياسية فاتللمواص طبقا منتج بالجروح اليلتصق معقم(  بارافين)  فازلين شاش دريسج ديرماتول •

  – للجروح حماية ويعطي بأمان الجروح من اإلفرازات بنفاذ يسمح •

 المطهرات مع أستخدامه يمكن القياسية للمواصفات طبقا المعالج  الرقيق الطبي الشاش من مصنوعة دوائي غير منتج دريسنج ديرماتول •

 للجروح الحيوية والمضادات

   سم 30* 10 و سم 1020* ,  سم 10* 10 مقاسات في متوفر األنسجة  تهتك اليسبب  دريسنج ديرماتول •

Derma tulle Dressing is a paraffin gauze dressing 

Features 

• Soft paraffin base 

• Sterile leno weave presentation 

• Comprehensive size range 

 

Benefits 

Soothes and protects the wound and allows free passage of viscous exudate  

Derma tulle is soothing and low-adherent and allows the wound to drain freely into an absorbent secondary dressing.  

 

Maintains shape, resists fraying  

Derma- tulle is a sterile paraffin tulle grass dressing made from open weave gauze. The gauze has interlocking threads 

which minimize fraying when the dressing is cut to shape.  

Can be combined with topical medication of choice  

Derma Tulle is not medicated and so is ideal for use with the topical antiseptic or antibiotic of choice. 

 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020201 Non adherent Paraffin Dressing Sterile 10x10 cm 50 28 

1020202 Non adherent Paraffin Dressing Sterile 10x20 cm 50 14 

1020208 Non adherent Paraffin Dressing Sterile 10x30 cm 50 10 
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Wound care dressing        العناية بالجروح     غيارات  

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Dura-Med 
           Dressing 

® 

 

  األفرازات عالية الجروح مع يستخدم معقم األمتصاص عالي طبي غيار دريسنج ديوراميد •

 األفرازات عالية الجروح مع لألستخدام خصيصا مصمم لألنسجة تهيج اليسبب أمان دريسنج ديوراميد •

  أكبر حماية ليعطي األمتصاص عالي الطبي والقطن( ننوفن)  منسوج الغير القماش من طبقات عدة من مصنوع ديوراميد •

 معقم وغير معقم -  مختلفة مقاسات في متوفر  األطراف جميع من مغلق غيار دريسنج ديوراميد •

• Highly absorbent wound dressing pad For treatment of highly exuding wounds 

• Dura-Med is a non-irritant highly absorbent dressing pad.  

• Specially developed for the treatment of highly exudative wounds. It consists of multi- layers of different 

materials which complement each other perfectly to give 

• the dressing pad its outstanding properties. 

• Completely covered pad which is sealed at each end to give the edges a soft texture. 

• Available sterile and non-sterile. 

 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020101 Non adherent Paraffin Dressing Sterile 10x10 cm 30 15 

1020102 Non adherent Paraffin Dressing Sterile 10x20 cm 30 12 

1020103 Non adherent Paraffin Dressing Sterile 20x40 cm 20 12 
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Wound care dressing        العناية بالجروح     غيارات  

 
 

calcium Alginate Dressing 

 

 

 

    

® 

              Dressing 

 

 . اإلفرازات وعالية متوسطة خاصة المزمنة الجروح مع  يستخدم البحرية الطحالب من مشتق جروج غيار دريسنج الجيميد •

 والتلتصق الجروح إللتأم المناسبة الرطبة والبيئة الحماية توفر التي الجل من طبقة يكون لإلفرازات إمتصاصه عند -الجينات كالسيوم – دريسنج الجيميد •

 .باألنسجة

 نوع حسب)  أيام 7 حتي الجروح علي بقائه ويمكن األفرازات من حجمه من مرة 12 يمتص,  عالية ورطوبة جفاف قوة, الوزن خفيف دريسنج ألجيميد •

 (الجرح وإفرازات

 البسيطة الحروق,  الجلد تدمع,  السجحات,  األنسجة تمزق حاالت في يستخدم •

 الجراحية الجروح,  السكري القدم قرحة,  الساق قرحة حاالت في الطبي األشراف تحت يستخدم •

AlgiMid Dressing is a calcium-alginate dressing, derived from seaweed When used in a moderate to highly exuding wound, 

the dressing forms a soft gel, which does not adhere to the delicate healing tissues in the wound bed.  

AlgiMid Dressing helps utilize the proven benefits of moist wound management. 
 

Features 

• Easy to remove                                                             

• High wet and dry strength          
 

Highly absorbent  

can absorb 12 times its own weight in exudate. This allows the dressing to remain in the wound for up to 7 days, 

depending on the nature of the wound and the volume of exudate. 
 

Indications 

For OTC applications, AlgiMid may be used for the management of minor conditions such as: 

• Lacerations 

• Skin tears 

Under the care of a healthcare professional, AlgiMid Dressing may be used for the management of full and partial 

thickness wounds including: 

• Leg Ulcers 

• Diabetic foot ulcers 

 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020401 Calcium Alginate Dressing sterile 5x10 cm 50 12 

1020402 Calcium Alginate Dressing sterile 10x10 cm 50 12 

1020403 Calcium Alginate Dressing sterile 10x20 cm 50 12 

1020404 Calcium Alginate Rope 2 gm sterile 30 cm 6 12 

1020405 Calcium Alginate Rope 7 gm sterile 30 cm 6 12 

 

• Abrasions 

• Minor burns 

•  

• Conforms to wound contours  

• Soft and conformable  

•  

• Pressure ulcers 

• Surgical wounds 

•  
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Dmid-Gel 

® 

Dressing 

 

 الغيار فترة دتباع ينصح عندما والحروق الجروح علي للغيار المتطور الهيدروجل من شيت – دريسنج جل ديميد •

 والحروق المزمنة للجروح الرطبة والبيئة الحماية لضمان شيت دريسنج جل ديميد •

 الجروح وإحتقان األلم يخفف مما ماء% 70 من اكثر علي إلحتوائه بالبرودة احساس يعطي دريسنج جل ديميد •

 بالجروح اليلتصق اإلزالة سهل,  ومتابعته الجرح رؤية يسهل شفاف جل ديميد •

 والثانية األولي الدرجة والحروق الوريدي والركود السكري القدم تقرحات, العميقة الجروح,  اإلفرازات ومتوسطة صغيرة والحرق الجروح حاالت في يستخدم •

Hydrogel Wound Dressings sheet 

Feature an advanced formulation for longer wear time and less dressing changes. 

• Sheet shape maximizes wound coverage and helps fill shallow cavities 

• Protects wounds as it provides a moist environment 

• Translucent gel allows wound visualization 

• Cooling sensation helps reduce pain upon dressing change 

• Non-traumatic removal when changing the dressings 

Indications include: 

• Small to moderate draining wounds 

• Partial/full thickness wounds 

• Skin tears; donor sites 

• Pressure, neuropathic (diabetic) and venous stasis ulcers 

• First-second degree burns 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020301 Hydrogel wound dressing Dressing sterile 10x10 cm 5 20 

1020301 Hydrogel wound dressing Dressing sterile 10x20 cm 5 10 
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Medilon 

® 

Dressing 

 

 مع للتعامل العامة والتطبيقات المراهم ووضع الجروح لتنظيف  يستخدم و األمتصاص عالي,  منسوج الغير القماش من مصنوع – سواب ميديلون •

 . الجروح

 مختلفة طبقات وعدة مختلفة بمقاسات متوفر ميديلون •

Non-woven, structured swabs, Viscose/polyester blend construction. 

Ideal for applying ointments, use for general wound treatment, as swabs & sponges. 

Sterile / bulk 

• Pure white, soft and absorbent 

• Offered in various sizes, plies. 

 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020601 Non-woven swab 4 ply, blister pack 5x5cm 40 16 

1020602 
Non-woven swab 4 ply, blister pack 

 
10x10 cm 40 12 

 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020603 Non-woven swab 4 ply 5x5 cm 100 20 

1020609 Non-woven swab 4 ply 7.5x7.5 cm 100 20 

1020604 Non-woven swab 4 ply 10x10 cm 200 12 

 

sterile 
 

Bulk 
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Dmid 

® 

Dressing Hydrocolloid Wound 
® 

Dmid 
Hydrocolloid Wound Dressing 

 

 ديميد دريسنج رقائق من الهيدروكلويد تحتوي علي بولي سكاريد وبروتين ومادة الصقة . •

والمتوسطة و ومع الجروح متوسطة العمق تمتص األفرازات مكونة طبقة رقيقة من الجل توفر تستخدم للجروح المزمنة والحادة ذات اإلفرازات الخفيفة  •

 البئة المناسبة لسرعة إلتأم الجروح

 ديميد دريسنج تستخدم للجروح لتساعد األنسجة الطائية علي سرعة األلتأم •

 ديميد دريسنج تحمي الجرح وتوفر بيئة رطبة لأللتأم   •

 

• D mid H & D mid TH are Hydrocolloids wafer dressings, contain polysaccharides, proteins and adhesives.  

• Typically, they are used on minimally to moderately exuding superficial or partial thickness wounds to 
encourage autolysis and absorb excess fluid forming a gel at the wound surface.  

• They may also be used prophylactically in the protection of new epithelial tissue or over bony prominences. 

• Dmid Dressing protects the wound bed and maintains a moist wound environment 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020501 Hydrocolloid Wound Dressing Sterile 5x10 cm 5 12 

1020502 Hydrocolloid Wound Dressing Sterile 5x20 cm 5 12 

1020503 Hydrocolloid Wound Dressing Sterile 10x10 cm 5 12 

1020504 Hydrocolloid Wound Dressing Sterile Heart 10x13 cm 5 12 

1020508 Hydrocolloid Wound Dressing Sterile 15x15 cm 5 12 

1020509 Hydrocolloid Wound Dressing Sterile 20x20 cm 5 12 

 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020505 Hydrocolloid Wound Dressing Sterile 5x10 cm 5 12 

1020506 Hydrocolloid Wound Dressing Sterile 5x20 cm 5 12 

1020507 Hydrocolloid Wound Dressing Sterile 10x10 cm 5 12 

1020510 Hydrocolloid Wound Dressing Sterile 15x15 cm 5 12 

 

(Dmid H) 
 

(Dmid TH) Thin 
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Dmid Chlorhexidine 
Dressing 

® 

 

 القياسية للمواصفات طبقا الطبي البرافين فالزلين مع أسيتات ينكلورهيكسيد% 0.5 علي يحتوي الطبي القطن شاش من مصنوع دريسنج كلوروهيكسديين ديميد •

 (الفرماكوبيا)  المصرية

 . المتحوصلة والميكروبات والفطريات الفيروسات حاالت في فعال وغير,  بأنواعها البكتريا خاصة األنتشار واسع للميكروبات مضاد كلوروهيكسيدين •

 .البروتيوس وميكروبات الزائفة الميكروبات انواع بعض مع وفعال الجرام سلبية الميكروبات عن الجرام موجبة الميكروبات مع فاعلية أكثر كلوروهيكسيدين •

 الثلوث لمنع و المتقرحة والجروح المتهتكة البسيطة للجروح غيار يستخدم دريسنج كلورهيكسدين ديميد •

 المضادات مع كمساعد استخدامه ويمكن  الغيار من المنبثق الكلوروهيكسيدين لمحدودية التلوث عالية الجروح لعالج به الينصح دريسنج كلورهيكسيدين ديميد •

 .مناسب ذلك كان حيثما المعطاه الحيوية

Description 

• Dmid Chlorhexidine ®Dressing consists of a cotton leno-weave fabric, impregnated with Soft Paraffin 
BP, containing 0.5% w/w Chlorhexidine Acetate BP. 

• Chlorhexidine is an antimicrobial agent that is active against a wide range of Gram positive and Gram-
negative bacteria but inactive against spores, fungi and viruses; it is more effective against Gram-
positive than Gram-negative organisms, and some species of Pseudomonas and Proteus are of limited 
sensitivity.  

Indications 

• Dmid Chlorhexidine ®Dressing is used as a wound dressing for the prevention of infection in minor 
skin loss injuries and ulcerative wounds.  

• It is not the product of choice for the treatment of existing wound infections as the amount of 
chlorhexidine that is released from the dressing is limited, but Dmid Chlorhexidine ®Dressing may be 
used as an adjunct to systemic antibiotic therapy where appropriate 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020204 Non adherent chlorohexidine Dressing Sterile 10x10 cm 50 28 

1020205 Non adherent chlorohexidine Dressing Sterile 10x20 cm 50 14 

1020206 Non adherent chlorohexidine Dressing Sterile 10x30 cm 50 10 
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Mascoplast 

plaster 

 

 .العرق إفرازات يمنع وال الجلد بتهوية يسمح,  مريح بالجلد ضار غير الحرير القماش من بالستر بالستر بالست ماسكو •

  للجلد ضارة وغير مهيجة غير التقنية عالية الصقة مادة علي يحتوي بالستر بالست ماسكو •

 .إزالته عند أثار اليترك والثبات اللصق جيد بالجسم موضع أي في األستخدام يناسب بالستر بالست ماسكو •

• Mascoplast plaster Comfortable on sticking and no hurt to the skin. 

• The silk is ventilator, do not stop skin breath & sweating function. 

• Low irritability by using state of art technology to manufacture tapes. And harmless to human skin 
of body. 

• Powerful adhesion for wrapping and fixing of medical treatment. Suitable to any healing 
conditions and body position. Do not require cleaning the residual glue after tape removed. It is 
not the product of choice for the treatment of existing wound infections as the amount of 
chlorhexidine that is released from the dressing is limited, but Dmid Chlorhexidine ®Dressing may 
be used as an adjunct to systemic antibiotic therapy where appropriate 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1030101 Silk Adhesive plaster 5 Yards 10   cm 1 25 

1030102 Silk Adhesive plaster 5 Yards 7.5  cm 1 30 

1030103 Silk Adhesive plaster 5 Yards 5    cm 1 50 

1030104 Silk Adhesive plaster 5 Yards 2.5  cm 1 80 

1030105 Silk Adhesive plaster 5 Yards 2    cm 1 24 

1030106 Silk Adhesive plaster 5 Yards 1.25 cm 1 24 
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Mascoplast (plaster / non-woven) 

 

 األلتصاق جيد,  عالية نفاذية ذو الرقيق منسوج الغير القماش من مصنوع رول ننوفن بالستر بالست ماسكو •

 بالجسم الحركة أماكن وفي وغيرها والكانيوالت الجراحية العمليات بعد الغيارات لتثبيت يستخدم إقصادي رول ننوفن بالست ماسكو •

 ياردة 10 بطول سم 10 مقاس في متوفر •

• Mascoplast non-woven hypoallergenic, gentle and thin material for improved conformance 
microporous &good air permeability, strong adhesive. 

• Realization of postoperative dressings. Dressings on mobile areas or on sensitive skin. 

• Binding of medical devices such as catheter, drains, probes. 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1030116 Non-woven plaster 10 Yards 10   cm 1 20 

 

Wound care dressing        العناية بالجروح     غيارات  
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Derma Pore (with pad) 

 

  الصقة غير بالغيار مركزية ضمادة مع(  ننوفن)  منسوج الغير القماش من قطع بالستر ديرمابور •

  للجلد حساسية اليسبب الجروح حول اللصق جيد الغيار مركز في  األمتصاص عالية ضمادة به بالتهوية يسمح مرن مريح غيار بور ديرما •

 األستخدام عند الحرج مالمسة عدم في ليساعد اإلزالة سهل السيليكون بورق مغطي دريسنج ديرمابور •

 والسجاحات القطعي الجرح وحالالت جراحي كغيار يستخدم دريسنج ديرمابور •

• backing material made of white nonwoven, the dressing conforms well to the body shape and does 
not constrain moves 

• porous nonwoven allows the skin to breathe 

• absorbent core is located centrally and the surrounding adhesive holds the dressing firmly in place 

• micro-net prevents the dressing from sticking to the wound 

• applied adhesive does not cause skin irritation 

• wide protective paper overlap for easy dressing application even when wearing gloves 

Application: 

• the treatment of wounds and other surgical wounds, cuts and abrasions 
 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020704 Derma-pore with pad 10x12 cm 40 16 

1020705 Derma-pore with pad 10x20 cm 40 12 
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Masco Plastic Syringes 

 

  13485سرنجات ماسكو للحقن العضلي والوريدي مصنوعة طبقا لمتطلبات  المواصفة العالمية  أيزو  •

سرنجات ماسكو : مبسم السرنجة طبقا للمواصفات العالية لضمان عدم تسريب الدواء عند تثبيت السن بالسرنجة , معقمة خالية من الحمية ذو  •

 تغليف منفصل.

  MMD/93/42 EECسرنجات ماسكو مصنوعة طبقا للمواصفات األوربية  •

  CEوحاصلة علي شهادة التصدير للسوق األوربية   •

عالميا لضمان نعومة  1رقم  –و ثالث قطع قمة الكباس من المطاط الطبيعي وسن السرنجة ياباني من إنتاج شركة نيبرو اليابانية سرنجات ماسك •

 تامة عند إختراقه للجلد

  11135سرنجات ماسكو معقمة بغاز أوكسيد اإلثيلين طبقا للمواصفة العالمية أيزو  •

 

Range of hypodermic syringe is manufactured following strict ISO 13485 requirement. Its nozzle 
specification is accordance to international standard, ensuring non-leaking performance for delivery of 
liquids, attaching with hypodermic needles. 
Packaging: Individually blister packed, sterile 

• Manufactured according to European Stands MDD 93/42/EEC and has the CE Mark. Tested 
according to ISO 7886, ISO 10993 and ISO 11138 
 

• High clarity barrel, made from medical grade polypropylene. Exact and long lasting graduation 
marks printed on the barrel 
 

• Latex piston, lubricated with medical grade silicon for a smooth draw. Internal ring in barrel acts 
as a lock to ensure plunger does not displace during draw 
 

• Nozzle conforms to ISO 594 and ISO 7886 to fit needles and tubing 
 

• Needles from Nipro Japan No 1 world wide 
 

• Sterilization by ETO in accordance with ISO 11135 
 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1010105 Single use plastic syringes 3pcs with 
needle 23Gx 1 1/4 

3 ml 150 20 boxes 

1010108 
Single use plastic syringes 3pcs with 
needle 22Gx 1 1/4 

5 ml 120 20 boxes 

1010110 
Single use plastic syringes 3pcs with 10ml 
needle 21Gx 1 1/2 

10 ml 80 20 boxes 

1010106 
Single use plastic syringes 3pcs For 
pediatric with needle 24Gx 1 

3 ml 150 20 boxes 

Masco Syringes 2 pcs or without needles are available. 

 

Medical Disposables       المستلزمات الطبية         
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Masco Plastic Syringes (Insulin) ® 

 و سرنجات ذو سن متصل ذو سن منفصل سرنجات /

 والكباس ذو حركة سلسة داخل جسم السرنجة 28دقة عالية , سن ياباني منفصل حاد ناعم مقاس  سرنجات إنسولين ماسكو ذات  •

 جسم السرنجة شفاف ذو طباعة واضحة لضمان دقة الجرعة •

 سرنجات إنسولين ماسكو الصديق األمن لحقن األنسولين بدون ألم •

 سرنجات إنسولين  ماسكو ذو السن المتصل  

اليشعر به عند إختراق الجلد مع حركة سلسة للكباس مما يجعل  30نوع طبقا ألحدث التكنولوجيا اليايانية مقاس بالسن الياباني المتصل المص •

 سرنجة إنسولين ماسكو مريحة جدا بدون ألم .

 

With separate needle and with attached needle 
Extremely high precision, smooth plunger movement, Japanese needle 28G which  
Manufactured and controlled through advanced technological methods, fully automated 
sharpening and lubricant treatment. 
High clarity Barrel with perfect readable printed scale allows accurate dosing. 
A safe partner for injection therapy especially for rapid painless penetration. 

With attached Needle 
• Low Dead Space design, with attached needle 
• Based on extreme needle sharpness with the fine Japanese 30G needle and smooth plunger 

movement, insulin syringes are designed for maximum comfort 
 

• Clear, bold scale markings assure dosage control and accuracy Insulin Syringe  
 

More comfortable insulin injections 
Reduces the risk of a painful injection in the muscle 
 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1010102 
Single use plastic syringes 
For insulin injection /100 unit 
with needle 28Gx 1/2 ( 13mm) 

1 ml 250 20 boxes 

1010101 
Single use plastic syringes 
For insulin injection /40 unit 
with needle 28Gx 1/2 ( 13mm) 

1 ml 250 20 boxes 
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Infusion set  ® 
W / without air vent W / without needles 

 

 جهاز نقل المحاليل ذو سنبلة حادة إلختراق عبوة المحاليل بسهولة –ماسكو  •

 غرفة التنقيط دائرية شفافة لضمان وضوح رؤرية معدل التنقيط •

 يضمن دقة الجرعةجهاز نقل محاليل ماسكو ذو خرطوم شفاف مرن مع بكرة صمام تحكم  •

 جهاز نقل محاليل ماسكو ذو وصلة من المطاط المرن لحقن األدوية مع المحاليل بأمان •

 متوافق مع مضخات حقن المحاليل .  •

 نقطة لكل مل  20جهاز نقل محاليل ماسكو مصمم ليعطي معدل  •

 متوفر مع مبسم إبرة قياسي )ليور( ومبسم محكم الغلق )ليور لوك( •

 

• Sharp piercing spike for easy insertion in I.V. container. 
 

• Cylindrical collapsible drip chamber to visualize the flow rate. 
 

• Super smooth kink resistant tubing with efficient roller controller for accurate and unrestricted flow. 
 

• Rubber flash ball provided for extra medication. 
 

• Compatible with infusion pump. RMS INFUSION SET 20drops/ml. 
Available with or without vein needle. 
 

• lure connector and lure lock connector available 
 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1010203 
infusion set (IV set) with needle 
22G x 1 1/2 standard 50 pcs 300 pcs 
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® Urine bag 
Drainage Bag with drainage valve 
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• Masco urine bags of universal conical connector, with plastic Cap.  
 

• Simple drainage and a drainage valve, which prevents the reflux of urine into the bladder and 
effectively prevents an ascending infection. 
 

• Collecting Capacity 2000ml, graduated in ml, non-return valve, conical connector 
90cm clear, kink resistant tubing. 

 

 

مل  ذو مبسم مخروطي الشكل بناسب 2000مصنوع طبقا للمواصفات القياسية من خامات بي في سي الطبية سعة  –كيس جمع بول ماسكو  •

 اإلتصال بالقسطرة الطبية .

 

 سم 90بطول كيس جمع البول ماسكو ذو خرطوم شفاف مرن قوي يقاوم الضغوط  •

 

 كيس جمع بول ماسكو ذو صمام تفريغ دقيق سهل األستخدام يضمن عدم التلوث. •

 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1010301 
Urine Bag with drainage valve 
non sterile) 

2000 ml 50 200 pcs 

1010302 
Urine Bag with drainage valve 
sterile 

2000 ml 50 200 pcs 
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® Hypodermic Needles 
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Masco sterile single use needles available on all sizes made of: 
 
• Diamond sharp stainless steel tip, evenly beveled for smoothness, helps 
 
• accurate reach of hard to find veins. 
 
• Lubricant treatment, Slim smooth surface, facilitates easy penetration and 
 
• prevents patient’s trauma. 
 
• Hubs colored codes 
 
• Individually blister packed 

 

 سن إبرة حقن ماسكو متوفرة بمقاسات مختلفة , معقمة, مغلفة , قاعدة األبرة ملونة طبقا للمقاس •

 

مصنوعة طبقا للمواصفات القياسية من خامة األستانليس إستيل الخاصة الرقيقة جدا والمعالجة لسهولة اإلنزالق داخل الجلد سن إبرة ماسكو حادة  •

 والعضالت دون الشعور بأي ألم ولسهولة الحقن العضلي والوريدي.

 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1010301 
Urine Bag with drainage valve 
non sterile) 

2000 ml 50 200 pcs 

1010302 
Urine Bag with drainage valve 
sterile 

2000 ml 50 200 pcs 
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Mascoplus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® 
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Alcohol Preps feature a premium, nonwoven pad material saturated with 70% isopropyl alcohol for 
effective scrubbing and cleansing. 
 
Used for general purpose cleansing, ideal for pre-injection. 
 

Code Discretion Size No. Per Box Ship case 

1020901 Alcohol Swab 5x5 cm 100 36 

 

 تطهير مواضع الحقن وأغراض النظافة والتطير العامة  % يستخدم ل70سواب مطهر موضعي من القماش الغير منسوج وكحول األيزوبروبيل  ماسكو بالس

 


