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PIN
Pin cho máy trợ thính

CẢM LẠNH & DỊ ỨNG
Thuốc nước trị Ho, Cảm, Cúm & Xoang
Thuốc viên trị Ho, Cảm, Cúm & Xoang
Hỗn hợp / Ho, Cảm, Cúm & Xoang
Thuốc ngăn ngừa/giảm triệu chứng cảm lạnh và cúm
Giảm đau cổ họng
Viên Giảm Ho/Viêm Họngn
Thuốc giảm ho hỗn hợp / khác, Giảm đau họng
Thuốc Nước chữa Dị ứng
Thuốc Viên Chữa Dị ứng
Hỗn hợp / Dị ứng
Thuốc xịt, Thuốc nhỏ & Ống hít mũi giảm Dị ứng
Thuốc xịt, Thuốc nhỏ & Ống xịt thông mũi
Thuốc rửa & Giữ ẩm mũi
Miếng dán mũi, thuốc làm loãng và giảm chứng ngáy
Hỗn hợp / Thuốc chữa mũi khác
Thuốc điều trị môi bằng thuốc
Sản phẩm chữa bệnh hen suyễn
Sản phẩm hóa hơi (Bao gồm thiết bị hóa hơi không dùng ớc)
Thiết bị hóa hơi, Máy tạo độ ẩm & Phụ kiện
Hỗn hợp / Điều trị hô hấp

DỤNG CỤ HỖ TRỢ
Nén hỗn hợp / hỗn hợp thấp (8-15mmHg)
Độ nén thấp cho đầu gối của nam giới & nam giới (8-15 mmHg)
Độ nén thấp của nam giới & độ cao của đùi nam giới (8-15 mmHg)
Độ nén thấp-Cao đầu gối của phụ nữ (8-15 mmHg)
Nén thấp-Cao trên đùi của phụ nữ (8-15 mmHg)
Độ nén thấp-Thấp và ống quần (8-15 mmHg)
Nén hỗn hợp / hỗn hợp từ Trung bình đến Cao
Độ nén cao từ trung bình đến cao cho đầu gối của nam giới & nam giới
Cao từ trung bình đến cao độ nén của nam giới & nam giới
Độ nén từ trung bình đến cao-Cao đến đầu gối của phụ nữ
Độ nén từ trung bình đến cao-Đùi phụ nữ
Độ nén vừa phải đến cao-Thắt lưng cao & ống quần
Điều trị phù nề với áo khoác, quần áo và phù nề có độ nén từ trung bình đến cao

CHĂM SÓC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
Đồ đựng & Đồ dùng Sharps
Phụ kiện chăm sóc bệnh tiểu đường
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Gạc & Khăn tẩm cồn
Bệnh tiểu đường và chăm sóc da
Bệnh tiểu đường ho, cảm lạnh & dị ứng
Thuốc bổ cho bệnh tiểu đường
Que thử nước tiểu
Mẫu thử nghiệm nước tiểu
Thử nghiệm nước tiểu hỗn hợp / khác

SỨC KHỎE TIÊU HÓA
Thuốc nước kháng axit
Thuốc viên kháng axit
Sản phẩm dùng cho nhiều triệu chứng
Bộ điều khiển axit
Buồn nôn & Say tàu xe
Hỗn hợp điều trị dạ dày & buồn nôn
Sản phẩm sợi
Mặt nạ, Thuốc ngủ nhuận tràng, Bộ dụng cụ, v.v.
Thuốc nhuận tràng không lỏng (không xơ) & sản phẩm làm mềm phân
Thuốc nước nhuận tràng & Sản phẩm làm mềm phân
Thuốc làm mềm phân
Thuốc nhuận tràng hỗn hợp
Thuốc viên chống tiêu chảy
Thuốc nước chống tiêu chảy
Dung dịch bù nước liên quan đến tiêu chảy
Hỗn hợp / Chống tiêu chảy khác
Không tiêu hóa được lactose
Không tiêu hóa được lactose
Chống đầy hơi
Chống đầy hơi hỗn hợp / khác
Điều trị bệnh trĩ
Khăn lau & Thuốc rửa bệnh trĩ
Các chế phẩm chữa bệnh trĩ hỗn hợp / khác

CHĂM SÓC MẮT & TAI
Dung dịch muối cho ống kính mềm
Dung dịch muối cho ống kính mềm
Chất làm sạch ống kính mềm
Thuốc nhỏ làm mềm ống kính
Khí thấm & Chăm sóc ống kính cứng
Chăm sóc kính áp tròng hỗn hợp / khác
Sản phẩm giảm đau mắt
Chữa khô mắt
Rửa mắt
Các chế phẩm dành cho mắt hỗn hợp / khác (Bao gồm Mặt nạ ngủ)
Kính đọc
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Kính lúp
Kính đọc sách và Kính lúp Hỗn hợp / Khác
Thuốc nhỏ tai & ống tiêm
Chăm sóc Tai hỗn hợp / Khác
Lipoflavonoid
Trợ thính

CHĂM SÓC PHỤ NỮ
Thuốc chống nấm cho phụ nữ

SƠ CỨU
Băng dính & băng lỏng
Sản phẩm Alginate & Collagen
Băng gạc, băng không dính & thấm hút
Sản phẩm Hydrocolloid & Hydrogel
Sản phẩm bọt
Băng vết thương & Băng phẫu thuật Hỗn hợp / Khác
Trang phục trong suốt
Thuốc kháng sinh
Điều trị vết thương, bỏng & da (Bao gồm muối Epsom)
Điều trị vết thương hỗn hợp / khác & làm dịu làn da (Bao gồm cây phỉ)
Điều trị sẹo
Chất bảo vệ da (Bao gồm Dầu khoáng)
Phụ kiện & Điều trị chấy rận
Các phương pháp điều trị chống ký sinh trùng hỗn hợp / khác
Trị giun kim & nấm ngoài da
Bộ dụng cụ sơ cứu
Dụng cụ sơ cấp cứu hỗn hợp / khác
Nẹp & Nẹp ngón tay
Điều trị Ngứa
Điều trị Ngứa
Điều trị Ngứa mãn tính
Điều trị Ngừa độc và Phát ban
Điều trị ngứa hỗn hợp / khác
Băng sơ cứu & Băng dính
Cồn xoa bóp
Ôxy già
Dung dịch & Thuốc xịt muối
Povidone Iodine
Hỗn hợp / Nước rửa vết thương
Găng tay bảo hộ

CHĂM SÓC CHÂN
Miếng đệm & mô sẹo
Thuốc loại bỏ mụn cóc và vết chai
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Bột chống nấm
Kem & Thuốc nước chống nấm
Thuốc xịt chống nấm
Điều trị nấm móng
Điều trị chống nấm hỗn hợp / khác
Miếng lót & Chất lỏng tẩy mụn cóc
Thuốc tẩy mụn cóc hỗn hợp / hỗn hợp
Giảm đau chân

HỖ TRỢ SỨC KHỎE
Băng thun
Phụ kiện bảo vệ
Băng quấn co giãn hỗn hợp / khác & điều trị thể thao
Mắt cá chân & bàn chân
Tay & Cổ tay
Khuỷu tay và cánh tay
Đầu gối
Đùi và bắp chân
Máy làm ấm khớp & viêm khớp
Niềng răng hỗn hợp / khác
Trị liệu nóng / lạnh
Tấm sưởi điện
Liệu pháp Nóng / Lạnh Hỗn hợp / Khác nhau
Hỗ trợ bụng
Thắt lưng
Đai hỗ trợ và đai sườn hỗn hợp / khác
Hỗ trợ & treo thoát vị
Niềng răng
Vòng tay & Vòng cổ tử cung
Vòng tay & Vòng cổ tử cung
Hỗ trợ phẫu thuật & chỉnh hình hỗn hợp / khác

CHẨN ĐOÁN TẠI NHÀ & TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY
Ống nghe & phụ kiện
Nhiệt kế, Dải sốt & Phụ kiện
Bộ dụng cụ & phụ kiện đo huyết áp
Kiểm tra Ma túy & Rượu
Chẩn đoán / Kiểm tra tại nhà Hỗn hợp / Khác
Máy đo Cholesterol & Bộ dụng cụ kiểm tra
Máy đo oxy và theo dõi nhịp tim
Hỗ trợ vệ sinh răng miệng và Tắm
Hỗ trợ bệnh nhân hỗn hợp / khác cho hoạt động hàng ngày
Đèn ngủ
An toàn khi di chuyển: Cầu thang bộ, Đường trượt cầu thang, Đường dốc di động tạm thời
Hỗ trợ ăn uống
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Hỗ trợ chải tóc & thay quần áo
Thiết bị & ID cảnh báo y tế
Thuốc uống, Hộp thuốc, Người tổ chức & Lời nhắc
Dụng cụ gắp kẹp, nâng
Hỗ trợ Đọc, Viết & Điện thoại

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ
An toàn & Phụ kiện bồn tắm
Bồn tắm & Giá đỡ & Khung nhà vệ sinh
Ghế & phụ kiện nhà vệ sinh nâng cao
Thanh & tay cầm
Bồn tắm & bồn rửa vệ sinh
Vòi sen tắm
An toàn trong phòng tắm cho cả nam và nữ
Nẹp mắt cá & chân chuyên dụng / Hỗ trợ / Nẹp
Nẹp khuỷu tay & cánh tay chuyên dụng / Hỗ trợ / Nẹp
Nẹp / Hỗ trợ / Nẹp bản lề đầu gối chuyên dụng
Nẹp / Hỗ trợ / Nẹp cố định đầu gối chuyên dụng
Nẹp cổ tay & tay chuyên dụng / Hỗ trợ / Nẹp
Nẹp / Hỗ trợ / Nẹp chuyên dụng cho vai & xương đòn
Nẹp Đùi & Bắp chân chuyên dụng / Hỗ trợ / Nẹp
Hỗn hợp / Nẹp chỉnh hình chuyên dụng khác / Nẹp hỗ trợ / Nẹp
Gậy cho người khiếm thị

SẢN PHẨM DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG TỰ CHỦ
Đồ lót dùng một lần
Quần áo lót dùng một lần
Tấm lót dùng một lần
Tấm lót, tấm chắn, tấm bảo vệ và bộ thu nhỏ giọt dùng một lần
Hỗn hợp Dùng một lần
Quần áo có thể tái sử dụng
Tấm lót có thể tái sử dụng
Hỗn hợp / Linh tinh có thể tái sử dụng
Sữa rửa mặt & Nước rửa
Khăn lau & khăn mặt
Dưỡng ẩm, rào cản & chất bảo vệ
Thuốc chống nấm
Khử mùi
Hỗn hợp chăm sóc cá nhân mất chủ động

CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG
Kem đánh răng & Bột đánh răng thông thường
Kem đánh răng & Điều trị Nhạy cảm
Kem đánh răng làm trắng
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Kem đánh răng & Điều trị Hỗn hợp / Khác
Bàn chải đánh răng bằng tay
Bàn chải đánh răng & Nạp pin
Bàn chải đánh răng có thể sạc lại & Bộ nạp
Phụ kiện & Bàn chải đánh răng hỗn hợp / Khác
Keo dán răng giả
Chất tẩy rửa & phụ kiện cho răng giả
Sửa chữa răng giả & Giảm đau
Chăm sóc răng giả hỗn hợp / khác
Chỉ nha khoa
Kẽ răng
Kẹo cao su chăm sóc
Kẹo cao su nha khoa
Chăm sóc kẽ răng, chỉ nha khoa & kẹo cao su hỗn hợp / khác
Giảm đau miệng & lở miệng
Khô miệng
Sửa chữa nha khoa tạm thời
Điều trị bằng miệng hỗn hợp / khác (Bao gồm điều trị bằng Fluoride)

GIẢM ĐAU
Acetaminophen dành cho người lớn
Giảm đau cho phụ nữ
Aspirin dành cho người lớn & kết hợp
Ibuprofen dành cho người lớn & các thuốc chống viêm khác
Giảm đau bên trong hỗn hợp / khác
Giảm đau ban đêm cho người lớn
Giảm đau chuyên dành cho người lớn
Miếng dán & miếng đệm giảm đau cơ / khớp bên ngoài
Kem, Thuốc mỡ & Gel giảm đau cơ / khớp bên ngoài
Thuốc bôi giảm đau bên ngoài cơ / khớp, chất lỏng, thuốc lăn & thuốc xịt
Miếng đệm thay thế
Giảm đau bên ngoài hỗn hợp / khác
Hỗ trợ giấc ngủ & Thuốc an thần
Chất kích thích

CHĂM SÓC DA CHO BỆNH NHÂN
Chất dưỡng ẩm và chất bảo vệ
Thuốc chống nấm
Hỗ trợ da bệnh nhân hỗn hợp / khác

THIẾT BỊ THỂ DỤC & LUYỆN TẬP THỂ THAO
PMáy đo bước chân & Máy theo dõi thể dục
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CHĂM SÓC DA
Kem, Gel, Kem & miếng dán trị mụn
AXà phòng & Sữa rửa mặt trị mụn
Chất làm se da & trị mụn
Thuốc trị mụn hỗn hợp / hỗn hợp trên mặt & cơ thể

SẢN PHẨM CAI NGHIỆN THUỐC LÁ
Những miếng dán Nicotine
Kẹo cao su và kẹo ngậm nicotine
Khử mùi hút thuốc hỗn hợp / khác

CHỐNG NẮNG
Chống nắng (<SPF 50)
Chống nắng (SPF 50+)
Bảo vệ chống nắng hỗn hợp / khác
Chống nắng thể thao

VITAMIN & THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
Vitamin tổng hợp
Vitamin cho sức khỏe mắt
Hỗn hợp / Vitamin tổng hợp khác
Vitamin B & Vitamin B Complex
Vitamin C
Vitamin E
Vitamin hỗn hợp /khác
Vitamin D
Sức khỏe khớp (Bao gồm cả Glucosamine)
Hỗ trợ mãn kinh (Đậu nành)
Enzim, Axit amin & Nội tiết tố
CoQ10 (UBIQUINOL)
Sức khỏe tim mạch & Axit béo thiết yếu (Dầu cá, Hạt lanh, GLA, v.v.)
Sức khỏe tổng quát Prebiotics & Probiotics
Sức khỏe tổng quát Prebiotics & Probiotics
Chất sắt
Bổ sung khoáng chất hỗn hợp / khác
Đa khoáng chất

QUẢN LÝ CÂN NẶNG & THỰC PHẨM DINH DƯỠNG
Cân thực phẩm
Thuốc giảm cân
Thuốc lợi tiểu
Làm sạch & Giải độc Giảm Cân
Hỗn hợp / Thuốc lợi tiểu & Giảm cân & Làm sạch & Giải độc
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