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Η FF Fémfeldolgozó Ltd είναι μια Ουγγρική παραγωγική επιχείρηση ειδική στην επεξεργασία 
ανοξείδωτου χάλυβα και γαλβανισμένου χάλυβα. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της παράγει προϊόντα για 
επαγγελματικές κουζίνες, αξεσουάρ και εξοπλισμό αποστείρωσης και μια ιατρική σειρά με έπιπλα για 
κλινικές, ασθενοφόρα και ιατρικές υπηρεσίες . Η γκάμα προϊόντων της ιατρικής σειράς αποτελείται 
από συστήματα καταψυκτών , λειτουργικά καροτσάκια, εξοπλισμό αποστειρωμένων υπηρεσιών 
και κινητή επίπλωση για το χειρουργείο. 

H FF Fémfeldolgozó σχεδιάζει την ιατρική σειρά της με σκοπό ασθενείς και προσωπικό να αισθάνονται 
άνετα και ασφαλή. Αυτή είναι η προτεραιότητα που έχει θέσει στην ανάπτυξη κάθε προϊόντος. Όλα έχουν 
σχεδιαστεί για να λειτουργούν πρακτικά: οι ντουλάπες και η εσωτερική τους δομή έχουν τέλεια 
σχεδιασμένο εσωτερικό εξοπλισμό προσφέροντας χώρο για όλα όσα χρειάζονται, ο φωτισμός στο χώρο 
εργασίας, το έξυπνο σύστημα FF- Click, το σύστημα ευέλικτης σήμανσης στις πόρτες, οι επεκτάσεις στα 
συρτάρια θέρμανσης μέχρι τα ηλεκτρονικά συστήματα κλειδώματος. Τα λειτουργικά καροτσάκια διαθέτουν 
μια σειρά εφαρμογών από την αλλαγή μωρού έως την εντατική φροντίδα, για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και περιστροφικούς φακούς που επιτρέπουν να μεταφέρονται πάνες, ψαλίδια, σύριγγες και 
συσκευές παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης απευθείας στον ασθενή. Στο χειρουργείο, τα κινητά 
έπιπλα εξασφαλίζουν ασφαλή, προσβάσιμη εργασία και υψηλότερα επίπεδα υγιεινής. 

Όλα τα τμήματα της FF Fémfeldolgozó έχουν την πιστοποίηση DIN EN ISO 9001: 2015, 14001: 2015, 
εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας. 

H FF Fémfeldolgozó, παράλληλα καινοτομεί προσφέροντας την υπηρεσία 360° service, όπου οι τεχνικοί 
της μαζί με δημιουργικούς σχεδιαστές προϊόντων, αναπτύσσουν εργονομικά βελτιστοποιημένα έπιπλα 
και εξοπλισμό με ειδικές πρακτικές λεπτομέρειες ειδικά σχεδιασμένα- tailor made. Στις περιπτώσεις 
ανακατασκευής υπαρχουσών εγκαταστάσεων, το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της αναλύει το 
εργοτάξιο, προσφέρει βοήθεια στον προγραμματισμό και συνοδεύει την εκτέλεση του έργου μέχρι την 
υποστήριξη μετά την πώληση. 

Πλεονεκτήματα: Κορυφαία ποιότητα, 70 χρόνια εμπειρίας , σταθερή παραγωγική βάση και ποιότητα, 
Έμπειρο Τμήμα R&D, υπηρεσία υψηλού επιπέδου από την αρχή (σχέδιο) έως την τελική φάση 
(συναρμολόγηση). 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της FF Fémfeldolgozó, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές 
Ιατροτεχνολογικές εταιρείες και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα 

 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το ΗΕΡΑ Matchmaking Platform  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter του HEPA Greece εδώ 
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H KLIMEX MEDICAL είναι μια Ουγγρική εταιρεία Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εξειδικευμένη σε 

μονάδες κεφαλής κλίνης (Bed Head Units), συστήματα κλήσεων νοσοκόμων (Nurse Call Systems). 

Η KLIMEX MEDICAL διαθέτει μια μεγάλη γκάμα σε εξειδικευμένα συστήματα κλήσεων νοσοκόμων που 

κυμαίνονται από απλό, ηχητικό και σύστημα συναγερμού μέχρι σύστημα που προσφέρει αμφίδρομη 

επικοινωνία. Η χρήση αυτών των συστημάτων καθιστά πολύ πιο εύκολη τη λειτουργία του νοσηλευτικού 

προσωπικού, ενώ οι κλήσεις συναγερμού μπορούν να γίνουν από τουαλέτες, μπάνια, κρεβάτια ασθενών 

ή από τα νοσοκομειακά κλινικά σε νοσοκομειακά δωμάτια. Εκτός από τις βασικές λειτουργίες, τα 

συστήματα μπορούν να διαμορφωθούν με προσθήκες όπως οι επείγοντες συναγερμοί προς τους 

γιατρούς, ικανοποιώντας ακόμη και τις πιο ειδικές απαιτήσεις. 

Αντίστοιχα η KLIMEX MEDICAL διαθέτει μονάδες κεφαλής κλίνης (Bed Head Units) KLX-FT 

κατασκευασμένες από αλουμίνιο, διαθέσιμες σε διάφορα μεγέθη, με συστήματα φωτισμού LED και με 

ειδικό σχεδιασμό για χρήση ιατρικών αέριων. Οι μονάδες KLX-FT παρέχουν λύσεις υψηλής ποιότητας για 

τη φροντίδα των ασθενών και μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως αναισθησιολογική βάση. Οι μονάδες 

κεφαλής κλίνης μπορούν να προσαρμοστούν στις εξατομικευμένες απαιτήσεις, ειδικά σχέδια και θέσεις, 

έτσι ώστε να ταιριάζουν σε κάθε περιβάλλον. 

Ο Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της KLIMEX MEDICAL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γενικά νοσοκομεία 

και κλινικές, σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε VIP νοσοκομειακά δωμάτια. Το έργο τους 

υποστηρίζεται από το MSZ EN ISO 9001: 2009, το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας της 

MSZ EN ISO 13485: 2004. 
 

Πλεονεκτήματα: Nurse Call Systems υψηλής ποιότητας, απλής και εύκολης λειτουργίας με μεγάλο βαθμό 

ευελιξίας. Απαιτεί εύκολη καλωδίωση και η εγκατάσταση επιτρέπει να αντικαταστήσετε υπάρχοντα ή να 

ενημερώσετε τα παλαιά συστήματα χωρίς ανακατασκευή. Bed Head Units: υψηλής ποιότητας, μπορούν 

επίσης να λειτουργήσουν ως αναισθησιολογική βάση, μπορούν να προσαρμοστούν σε ειδικές απαιτήσεις. 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της KLIMEX MEDICAL, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές 

εταιρείες διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 
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Η MEDICOR ELECTRONIKA ανήκει στον Ουγγρικό Ιατροτεχνολογικό όμιλο MEDICOR . Ο όμιλος 

MEDICOR αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

της Ουγγαρίας και έχει αντιπροσωπεία σε 35 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η MEDICOR ELECTRONIKA 

σχεδιάζει και παράγει ειδικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για μονάδες Νεογνών. Η σειρά προϊόντων 

MEDICOR Baby Life προσφέρει την πιο σύγχρονη Τεχνολογία στο χώρο της Νεογνικής Υγείας. Η σειρά 

Baby life περιλαμβάνει θερμοκοιτίδες για πρωτοβάθμια και εντατική φροντίδα, εκκολαπτήρια 

μεταφοράς, ειδικούς πίνακες θέρμανσης και ανάνηψης και μονάδα φωτοθεραπείας. Ο εξοπλισμός 

της σειράς Baby Life διακρίνεται για την εξαιρετική ασφάλεια που παρέχει, την εύκολη προσβασιμότητα 

στο νεογνό, την δυνατότητα χειροκίνητης προθέρμανσης της επιφάνειας τους, διαθέτει χρονοδιακόπτη 

Apgar, μεταβλητή παροχή οξυγόνου, δυνατότητα ελέγχου από μικρο-υπολογιστή, γραφική οθόνη LCD της 

τάσης και πολλές άλλες παροχές. 

Ο εξοπλισμός τους κατασκευάζεται βάση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 

13485, και σύμφωνα με την Οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων 2007/47 / ΕΚ και τους 

κανονισμούς σήμανσης CE σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Λόγω της συνεχούς ανάπτυξής της, 

η σειρά προϊόντων MEDICOR BABYLIFE προσφέρει την πιο σύγχρονη Τεχνολογία στο χώρο της 

Νεογνικής Υγείας με αποτέλεσμα και η UNICEF να βρει τα προϊόντα της MEDICOR ELECTRONIKA 

αντάξια μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας εφοδιασμού. 

Πλεονεκτήματα: Δίκτυο διανομής που καλύπτει περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο, 

μακρόχρονη εμπειρία και συμμετοχή σε πολλές επιτυχημένες εθνικές και διεθνείς δημόσιες προκηρύξεις 

Νεογνικής Υγείας, έχει βραβευτεί με το Hungarian Quality Product Award. 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της MEDICOR ELECTRONIKA είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με 

Ελληνικές εταιρείες διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 
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Η Patella είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και διανομής 

χονδρικής στην Ουγγαρία σήμερα. Συνεργάζεται με περισσότερους από 180 προμηθευτές προσφέροντας 

πάνω από 9000 προϊόντα. Τα προϊόντα της αντιπροσωπεύουν τις τελευταίες εξελίξεις και τις πιο 

καινοτόμες ιατρικές συσκευές αποκατάστασης και οικιακής φροντίδας. Η γκάμα του περιλαμβάνει είδη 

κινητικής αποκατάστασης (αμαξίδια, ηλεκτρικά αμαξίδια, μπαστούνια, πατερίτσες και περιπατητηρες), 

είδη στήριξης- όρθωσης (ειδικά στηρίγματα και επιθέματα για αστράγαλο, γόνατο, οσφυϊκή χώρα, 

καρπός, αγκώνα και λαιμό), είδη νοσοκομειακής επίπλωσης (κρεβάτια με κλίσεις και ειδικό σχεδιασμό, 

ειδικά στρώματα) και είδη προσωπικής υγιεινής (εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης ποδιών, ειδικά 

καθίσματα μπάνιου). Το χαρτοφυλάκιο τους περιλαμβάνει προϊόντα που καλύπτονται από το National 

Health Insurance Fund of Hungary (NEAK). 

 

Πλεονεκτήματα: Ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και προσφέρουν συνεχώς νέα ανταγωνιστικά 

προϊόντα, έχει αποκλειστική συμφωνία διανομής με σημαντικούς κατασκευαστές όπως η εταιρεία 

ανατομικών υποδημάτων Scholl, το χαρακτηριστικό εμπορικό της σήμα είναι τα brand names GM και 

GMed. 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της Patella είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες 

διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 
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Η CHRISOFIX είναι μια Ουγγρική εταιρεία Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που παράγει ορθοπεδικούς 

νάρθηκες και συνδέσμους στήριξης- όρθωσης (ειδικά στηρίγματα και επιθέματα για αστράγαλο, γόνατο, 

οσφυϊκή χώρα, πλευρά, καρπός, αγκώνα και λαιμό). Η εταιρεία επεκτείνει συνεχώς τη γκάμα των 

προϊόντων της αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες και προϊόντα νάρθηκα και συνδέσμων που συνοδεύονται 

από διπλώματα ευρεσιτεχνίας με το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την τεχνολογία Chrisofix® στα τέλη 

του 1995.  Η τεχνολογία Chrisofix® είναι η νεότερη μέθοδος στερέωσης και χαρακτηρίζεται από συνδυασμό 

πλεονεκτημάτων του κυκλικού (Plaster of Paris, θερμοπλαστικά υλικά) και των τμηματικών στερεώσεων 

(νάρθηκες και ορθές). Η χρήση των προϊόντων Chrisofix® καθιστά το νάρθηκα πιο γρήγορο και 

οικονομικότερο από τις προηγουμένως αναπτυγμένες μεθόδους αντίστοιχων προϊόντων. 

Πλεονεκτήματα: Όλα τα προϊόντα μπορεί να είναι σταθερά αλλά και ρυθμιζόμενα βάσει των αναγκών του 

ασθενή , είναι εφικτή η θωρακική πρόσθεση για κάταγμα πλευρών, δυνατότητες χρήσης ναρθήκων με 

λιγότερη περιοριστική θέση σε αντίθεση με τους νάρθηκες ακινητοποίησης, πιο γρήγορη αποκατάσταση 

λόγω συμβατότητας του συνδέσμου για χρήση φυσιοθεραπείας, νέα επαναχρησιμοποιούμενη σειρά 

συνδέσμων για νοσοκομεία. 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της CHRISOFIX είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες 

διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 
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Η Resysten είναι μια Ουγγρική εταιρεία που παρέχει ένα καινοτόμο σύστημα απολύμανσης για κάθε 

είδους επιφάνεια, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό φωτοκαταλυτικό σύστημα επικάλυψης βασισμένο σε ένα 

μοναδικά ανεπτυγμένο χημικό διάλυμα. Εφαρμόζεται σε  λαβές βρύσης, dispenser, χερούλια από πόρτες, 

επιφάνειες κουζίνας και τουαλέτας, πάτωμα, τοίχους, χειρολαβές και επιφάνειες μέσων μαζικής 

μεταφοράς, γραφεία και έπιπλα, υαλοπίνακες, μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες, και σε πληθώρα 

άλλων επιφανειών. Το φως που παρέχει τις φωτοκαταλυτικές ιδιότητες της επίστρωσης Resysten TM, 

βοηθά στην εξουδετέρωση επιβλαβών ουσιών. Χάρη στην πρόσφατη έρευνα της Resysten η ειδική 

επικάλυψη ενσωματώνεται στην επιφάνεια σε μοριακό επίπεδο, επομένως δεν μπορεί να αφαιρεθεί με 

συμβατικές μεθόδους καθαρισμού και παραμένει ενεργό συνεχώς έως και για ένα έτος. Αυτές οι δύο 

μοναδικές ιδιότητες του συστήματος έχουν ως αποτέλεσμα να προστατεύουν τους χρήστες και το 

περιβάλλον από μολύνσεις, και αποτρέπει την εξάπλωση επιδημιών.  Επιπλέον καθαρίζει τον αέρα και 

εξουδετερώνει τις οσμές και τα επιβλαβή αέρια μετατρέποντάς τα σε αβλαβείς ουσίες μόλις έρθουν σε 

επαφή με το φως. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε τύπο επιφάνειας χωρίς να αλλοιώσει τα 

χαρακτηριστικά της ενώ οι περιοχές που έχουν απολυμανθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν 30 λεπτά μετά 

την εφαρμογή. Η Resysten έχει πραγματοποιήσει απολυμάνσεις σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, 

Νοσοκομεία, Ιατρικά κέντρα, Ασθενοφόρα, Εμπορικά κέντρα, Εστιατόρια, Supermarkets, Ξενοδοχεία, 

Σχολεία, Γυμναστήρια, κ.α. 

Πλεονεκτήματα: Μειώνει σημαντικά τις εκπομπές VOC (πτητική οργανική ένωση), παραμένει ενεργό για 

τουλάχιστον 6-12 μήνες παρέχοντας συνεχή προστασία, η επικαλυμμένη επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί 

με αλκαλικά ή όξινα απορρυπαντικά χωρίς να χάνεται η απολυμαντική δράση της επικάλυψης. Είναι 

αυστηρά φιλικό προς το περιβάλλον καθώς αποτελείται από φυσικά συστατικά, ενώ είναι ασφαλές στη 

χρήση καθώς εφαρμόζεται με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό ψεκασμού. 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της Resysten είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες και η 

εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 
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