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INCOMM HEALTHCARE

TRỊ LIỆU THAY THẾ
Dụng cụ bấm huyệt
Các loại dụng cụ bấm huyệt
Liệu pháp mùi hương
Các sản phẩm cho liệu pháp mùi hương
Dụng cụ cho liệu pháp nam châm
Các loại dụng cụ cho liệu pháp nam châm
Các sản phẩm thay thế khác

CHĂM SÓC TRẺ EM
Sữa Bột
Chất dinh dưỡng
Chất điện giải
Thực phẩm em bé
Các sản phẩm sữa bôt, chất dinh dưỡng, chất điện giải, và thực phẩm cho em bé
Dầu Em Bé
Kem thoa dưỡng cho em bé
Các sản phẩm trị liệu cho ra em bé (Hăm tả)
Phấn em bé
Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trẻ em
Thuốc tây cho em bé
Sữa tắm và dầu gội cho em bé
Sản phẩm nha khoa và chữa đau răng cho em bé
Quần áo và giày dép
Khăn và vải tắm cho em bé
Drap giường cho em bé
Áo lót cho em bé
Núm vú giả cho em bé
Máy hút sữa
Chai lọ và phụ kiện
Các sản phẩm liên quan (Muỗng, bình,...)
Núm vú giả và phụ kiện
Miếng gặm nướu cao su
Tả em bé
Khăn giấy ướt
Quần tập cho bé đi tiện và quần bơi
Tả em bé ban đêm và tả cho người lớn
Các loại tả giấy và khăn giấy ướt
Bông gòn
Các sản phẩm làm đẹp cho em bé
Các sản phẩm cho phòng em bé và nhà tắm cho em bé
Các sản phẩm bảo vệ cho em bé
Các loại xe tập đi, ghế ngồi xe, và các phụ kiện
Các loại tả giấy sử dụng nhiều lần và dụng cụ
Các loại xe đẩy cho em bé
Đồ chơi cho em bé
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Nhà chơi cho em bé
Các dụng cụ hỗ trợ tập đi cho em bé
Các loại đồ chơi cho em bé

CẢM LẠNH & DỊ ỨNG
Dưỡng môi
Các sản phẩm chăm sóc môi
Thuốc ho, cảm lạnh, cảm cúm và viêm mũi cho trẻ em
Thuốc giảm ho trẻ em
Thuốc dị ứng cho trẻ em
Thuốc cho khoang mũi trẻ em
Các loại thuốc cảm cúm và dị ứng cho trẻ em

DỤNG CỤ HỖ TRỢ
Vớ y khoa
Tay áo y khoa
Các loại áo quần y khoa
Các sản phẩm thể dục y khoa

MỸ PHẨM
Các loại phụ kiện và mỹ phẩm

CHẤT KHỬ MÙI
Gel khử mùi cho nam
Xịt khử mùi cho nam
Lăn khử mùi cho nam
Các loại khử mùi cho nam
Gel khử mùi cho nữ
Xịt khử mùi cho nữ
Lăn khử mùi cho nữ
Các loại khử mùi cho nữ
Gel khử mùi
Xịt khử mùi
Lăn khử mùi
Các loại khử mùi

CHĂM SÓC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
Dụng cụ đo đường
Giấy thử đường
Máy lấy máu thử đường
Kim đâm thử đường
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Các loại chất kiểm chuẩn
Các dụng cụ thử đường
Các loại thuốc viên, thuốc dạng gel cho Glucose
Thanh ăn dinh dưỡng dành cho người bị tiểu đường
Kẹo cho người tiểu đường
Nước uống dinh dưỡng cho người tiểu đường
Các loại chất dinh dưỡng cho người tiểu đường
Các loại chất dinh dưỡng cho người tiểu đường
Giày và vớ cho người tiểu đường
Ống tiêm
Ống chích tự động, bộ kim
Ống bơm insulin
Các loại ống kim tiêm và ống dẫn
Các loại máy truyền dịch
Máy cảm ứng
Các loại phụ kiện theo dõi lượng glucose
Các loại sản phẩm theo dõi lượng glucose

SỨC KHỎE TIÊU HÓA
Các sản phẩm bổ trợ đường tiêu hóa
Thuốc trị đau bụng cho trẻ em
Thuốc làm mềm phân, nhuận trường cho trẻ em
Thuốc trị tiêu chảy
Thuốc trị đầy hơi
Các sản phẩm bổ trợ đường tiêu hóa cho trẻ em
Các sản phẩm lợi khuẩn và men vi sinh tiêu hóa cho trẻ em
CHĂM SÓC MẮT & TAI
Phụ kiện cho mắt kiếng và tròng kiếng
Các sản phẩm cho mắt kiếng và tròng kiếng
Nút đeo bảo vệ tai
Mắt kính mát
Mắt kính mát và phụ kiện
Các loại mắt kính mát và phụ kiện

KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
Các sản phẩm ngừa thai khẩn cấp
Các loại thuốc ngừa thai
Bao Cao Su cho nam
Bao Cao Su cho nữ
Các loại bao cao su và dụng cụ ngừa thai
Dụng cụ thử thai
Dụng cụ thử chu kì rụng trứng
Các sản phẩm thử thai, thử chu kì kinh nguyệt
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CHĂM SÓC PHỤ NỮ
Băng vệ sinh
Băng vệ sinh dạng ống
Miếng dán vệ sinh hàng ngày
Các sản phẩm bảo vệ sức khỏe phụ khoa
Các sản phẩm trị nấm phụ khoa
Chất khử mùi và phấn
Giấy lau và chất chùi rửa bên ngoài
Các sản phẩm phụ khoa trị ngứa
Các sản phẩm dưỡng ẩm
Các sản phẩm chăm sóc cá nhân cho phụ nữ
Nước thụt rửa y tế

SƠ CỨU
Khẩu trang
Dụng cụ sơ cứu cho trẻ em
Dụng cụ sơ cứu chữa trị cho trẻ em
Các loại dụng cụ sơ cứu cho trẻ em

CHĂM SÓC CHÂN
Gót chân và khửu chân
Lòng bàn chân
Các sản phẩm lót đế giầy
Các loại nệm lót đế giày
Các loại bột khử mùi cho giày
Các loại xịt khử mùi cho giày
Các loại sản phẩm khử mùi và chống ẩm cho giày
Implements
Dưỡng ẩm cho chân, tẩy tế bào chết chân và làm sạch chân
Các sản phẩm chăm sóc làm đẹp cho chân và giảm đau cho chân

CHĂM SÓC TÓC
Sản phẩm dưỡng tóc
Dầu gội đầu
Dầu dưỡng tóc
Dầu gội đầu nam
Dầu dưỡng tóc nam
Các sản phẩm dưỡng, gội và chăm sóc tóc
Trị liệu cho tóc và da đầu
Dầu gội trị liệu
Dưỡng ẩm trị liệu
Các sản phẩm dưỡng, gội, chăm sóc tóc và da đầu
Mousse và Gel tóc
Thuốc Xịt Tóc
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Pomade và sáp cho tóc
Các vật dụng uốn tóc
Các vật dụng uốn tóc cho nam
Thuốc nhuộm tóc
Thuốc nhuộm tóc tạm thời
Các loại thuốc nhuộm tóc
Các loại thuốc mọc tóc
Dầu gội và dầu xả mọc tóc
Các loại thuốc mọc tóc
Dầu gội cho trẻ em
Dầu xả cho trẻ em
Các dụng cụ uốn tóc làm tóc cho trẻ em
Các sản phẩm chăm sóc tóc cho trẻ em

HỖ TRỢ SỨC KHỎE
Các sản phẩm hỗ trợ thể dục và ly đựng nước
Các loại băng keo thể thao và băng đeo

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ
Đệm áp lực, ống bơm, và các phụ kiện
Vỏ bọc gối, khăn trải giường
Đồ tựa lưng và dụng cụ hỗ trợ tư thế ngồi
Nệm
Gối nằm
Đồ bảo vệ gót, cù chỏ, chân và tai
Các loại dụng cụ giảm áp suất, điều chỉnh tư thế và hỗ trợ tư thế
Các loại túi, ống và
Các dụng cụ giúp truyền dịch IV
Dưỡng chất y khoa
Các loại dưỡng chất khoa và dịch IV
Đồ bơm và các phụ kiện
Dịch IV
Ống dẫn IV, ống chích, kim chích
Giường người bệnh vơi chức năng chỉnh bằng tay hoặc chỉnh tự động
Bô tiêu tiện
Bô tiểu tiện trên giường
Các dụng cụ hỗ trợ nâng đỡ bệnh nhân (Ghế nâng, thang nâng,…)
Các dụng cụ hỗ trợ giường bệnh
Quần áo bệnh viện
Các loại trải giường (loại thường và loại chống thấm), đồ ngủ, dây trói
Giày hỗ trợ mắt cá và gót chân
Dụng cụ giữ ấm cho khớp
Các dụng cụ hỗ trợ mắt cá và gót chân
Giày hỗ trợ cho băng bột ở chân và cho người mới mỗ
Traction Equipment
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Adhesive & Adhesive Removers
Irrigation Products
Đồ khử mùi
Dụng cụ thông cống
Karaya Products, Wafers & Barrier Rings
Ostomy Skin Care
Mixed/Miscellaneous Ostomy Products (Excluding Pouches)
Túi đựng nước tiểu
Mini Pouches
Drainable Pouches-One Piece
Drainable Pouches-Two Piece
Pediatric Pouches
Urostomy Pouches-One Piece
Urostomy Pouches-Two Piece
Mixed/Miscellaneous Ostomy Pouches
Mastectomy Bras & Clothing
Mastectomy Prosthesis
Mixed/Miscellaneous Mastectomy Products
Hydrotherapy (Whirlpools, Foot Baths, Etc.)
Steam Packs, Hydrocollators & Cold Therapy Systems
Continuous Passive Motion Machines
Cognitive Therapy (Activities, Games, Books Etc.)
Liệu pháp chiếu đèn (Hồng ngoại, SAD - hội chứng trầm cảm do chuyển đổi thời tiết,..)
Máy mát-xa và bàn
Mixed/Miscellaneous Physical & Cognitive Therapy
Máy lọc khí và bộ lọc
Aspirators & Suction Machines
Apnea Monitors
IPPB, CPAP & BiPAP Machines & Accessories
Nebulizers
Home & Portable Oxygen Supplies
Mixed/Miscellaneous Respiratory Therapy
Tracheostomy Supplies
DO NOT USE Professional-Use/Non-Retail Shelf TENS Units
DO NOT USE Professional-Use/Non-Retail Shelf Electrotherapy Supplies
EMS/NMS Devices
Máy siêu âm
Mixed/Miscellaneous Electrotherapy
Professional Hospital Protective Garments
Instruments & Cleaners
Labware & Accessories
Sutures & Accessories
Mixed/Miscellaneous Medical/Surgical
Examination Room Supplies
Nước rửa tay
Irrigation Trays, Supplies & Solutions
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Catheter Care Trays
Collection Bags, Drain Bags & Leg Bags
Tubing & Connectors
Máy hút bụi
Chất bôi trơn cho ống dẫn
Mixed/Miscellaneous Urological Products
External Catheters
Foley Catheters - Latex
Foley Catheters - Red Rubber
Foley Catheters - Silicone
Foley Catheters - Teflon
Self Catheters
Mixed/Miscellaneous Catheters
Gậy chống
Nạng chống
Nạng chống cho khửu tay
Gậy chống 4 chân
Khung đi bộ và xe đẩy đi bộ
Các phụ kiện của dụng cụ hỗ trợ đi bộ
Các dụng cụ hỗ trợ đi bộ
Sân đỗ cho xe lăn
Các phụ kiện cho xe lăn
Nệm ngồi xe lăn
Dây thắt an toàn cho xe lăn
Chỗ tựa bàn chân cho xe lăn
Chỗ tựa chân cho xe lăn
Xe lăn loại có thể điều chỉnh chiều cao
Các loại xe lăn nhẹ và xe lăn nặng
Xe lăn loại hẹp
Xe lăn với chức năng điều chỉnh lưng dựa
Xe lăn loại tiêu chuẩn
Xe lăn dùng cho di chuyển trên các phương tiện khác
Xe lăn cỡ rộng
Xe lăn cho trẻ em
Các loại xe lăn

BỘ VI LƯỢNG ĐỒNG CĂN & PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐƠN LẺ
Homeopathic Single Remedies
Homeopathic Kits
Mixed/Miscellaneous Homeopathic Kits & Single Remedies

SẢN PHẨM GIA DỤNG
Thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động vật gặm nhắm và thuốc bảo vệ thực vật
Bình xịt tạo hương, bình xịt khử mùi
Sản phẩm khử trùng
Chất tạo mùi (Xịt, gel,...)
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Sản phẩm khử mùi cho thảm và quần áo
Nến thơm
Giấy bóng, giấy bạc, bao rác và hộp đựng đồ
Khăn giây
Khăn giấy vệ sinh
Khăn giấy
Khăn giấy ướt
Khăn ăn, chén giấy, dĩa giấy
Các loại plastic, giấy bạc và giấy
Túi đựng rác
Chổi, Cây lau nhà, và các phụ tùng
Miếng rửa chén, miếng chà xoong, bàn chải và miếng phủi bụi
Găng tay
Các sản phẩm dọn dẹp
Chất tẩy rửa mạnh
Chất tẩy rứa nhà tắm
Chất tẩy rửa đa dụng/ Chất tẩy trùng
Chất tẩy rửa lò nướng
Dung dich làm thông ống cống
Sáp cho sàn gỗ, đồ gỗ/Chất làm sáng và đồ chùi thảm
Nước lau cửa kiếng
Các sản phẩm dọn dẹp và sáp
Bột, nước rửa chén
Các sản phẩm cho giặt quần áo
Các sản phẩm cho sấy quần áo
Các sản phẩm cho sau khi giặt quần áo

CHĂM SÓC SẮC ĐẸP ĐA VĂN HÓA
Các sản phẩm uốn tóc
Dầu gội và dầu xả
Sheen, chất hoạt hóa và chất làm mềm tóc
Pomades, và các chất giúp tạo dáng tóc
Thuốc nhuộm tóc
Các sản phẩm chăm sóc tóc đa văn hóa
Kem dưỡng và xà phòng
Các sản phẩm cạo râu
Các sản phẩm chăm sóc da đa văn hóa

CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG
Miếng dán trắng răng
Nước súc miệng
Các loại nước súc miệng
Các sản phẩm làm thơm miệng
Các sản phẩm cải thiện hơi thở
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Các sản phẩm trị liệu cho hơi thở
Kem đánh răng cho trẻ em
Bàn chải đánh răng cho trẻ em
Các loại nước súc miệng cho trẻ em
Các sản phẩm chăm sóc răng miệng cho trẻ em
GIẢM ĐAU
Các loại thuốc ngủ và kích thích cho trẻ em
Acetaminophen cho trẻ em
Ibuprofen cho trẻ em
Các loại thuốc hạ sốt và giảm đau cho trẻ em

CHĂM SÓC DA CHO BỆNH NHÂN
Nước rửa
Khăn chùi và giấy chùi
Các sản phẩm cho tắm rửa

THIẾT BỊ THỂ DỤC & LUYỆN TẬP THỂ THAO
Các dụng cụ tập thể dục linh hoạt (dây, dụng cụ tập tay,…)
Banh/Các dụng cụ giữ thăng bằng
Cuộn cao su/ Dụng cụ mát-xa
Tạ
Dụng cụ hỗ trợ bài tập tăng nhịp tim (bậc thang, dây nhảy)
Cân (hỗ trợ phân tích lượng mỡ)
Các dụng cụ thể thao (bao gồm thảm yoga)
Máy chạy bộ
Máy leo thang
Máy đạp xe tại chỗ
Các dụng cụ thể thao

THUỐC OTC CHUYÊN NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC
Các loại thuốc không cần kê đơn

SẢN PHẨM THEO MÙA
Thuốc chống côn trùng
Các sản phẩm cho sức khỏe và làm đẹp $1
Các sản phẩm gia dụng $1
Các sản phẩm phổ thông $1
Các sản phẩm $1

CẠO RÂU & CHẢI LÔNG
Lưỡi Dao Cạo
Các đầu thay thế cho dạo cao
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Lưỡi Dao Cạo dùng một lần
Các loại lưỡi dao cạo
Các sản phẩm cạo râu và tẩy lông
Các sản phẩm sau khi cạo và dưỡng thể
Các loại sản phẩm cạo râu, tẩy lông và dưỡng thể cho nam
Các sản phẩm chăm sóc tóc cho nam
Thuốc nhuộm tóc nam
Các sản phẩm chăm sóc tóc cho nam
Các sản phẩm chăm sóc tóc cho nam
Các sản phẩm triệt lông.
Các loại sáp (wax) tẩy lông cho cơ thể và da mặt của phụ nữ
Các loại sáp thuốc tẩy cho cơ thể và da mặt của phụ nữ
Các sản phẩm cạo và dành cho sau khi cạo
Các loại sản phẩm cho sau khi cạo, tẩy lông và tẩy cho phụ nữ
Đầu Thay cho dao cạo
Các loại đầu thay cho dao cạo
Dao cạo dùng một lần cho phụ nữ
Các loại dao cạo và đầu thay cho phụ nữ

CHĂM SÓC DA
Xà phòng đặc trị
Các loại xà phòng đặc trị
Sữa rửa mặt và tẩy tế bào chết mặt
Các loại sữa rửa mặt
Nước cân bằng da và nước se da
Miếng lột mụn và mặt nạ da
Miếng rửa mặt
Chất tẩy trang
Xà phòng rửa tay và xà phòng cho cơ thể
Nước rửa tay
Dầu tắm và sữa tắm
Nước rửa tay cồn
Các sản phẩm rửa tay và cho cơ thể (khăn tắm,..)
Bông gòn tẩy trang
Các loại bông gòn tẩy trang
Dưỡng ẩm trị liệu cho tay và da
Dưỡng ẩm trị liệu cho tay và da
Phần quà tặng
Các sản phẩm dưỡng ẩm tay và cơ thể (làm săn chắc, tái tạo da,..)
Dưỡng ẩm tay và cơ thể
Chất tạo bọt nhà tắm, muối tắm
Dầu thoa sau khi tắm, phấn, nước hoa
Bông chà tắm, xơ mướp
Các sản phẩm nhà tắm
Bộ quả tặng gồm các sản phẩm tắm gội
Tẩy tế bào chết cơ thể (bằng muối tẩy tế bào,...)
Sản phẩm trị liệu cho khi tắm và sau khi tắm
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Dưỡng ẩm da mặt
Sản phẩm chăm sóc mắt
Sản phẩm trị liệu cho mặt
Các sản phẩm chăm sóc môi
Các sản phẩm dành cho mặt (Căng da, tái tạo da, làm mờ,...)

CHỐNG NẮNG
Kem Tắm Nắng
Các sản phẩm về tắm nắng
Sản phẩm chống nắng cho trẻ em
Sản phẩm chống nắng cho môi
Sản phẩm dưỡng sau khi ra nắng
Các sản phẩm bảo vệ da trước và sau khi ra nắng

KÍCH CỠ DÙNG THỬ & MANG ĐI DU LỊCH
Mẫu thử và cỡ nhỏ dành cho du lịch

VITAMIN & THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
Vitamin cho phụ nữ mang thai
Hoa cúc tím
Tỏi
Bạch quả
Nhân Sâm
St. John’s Wort
Các loại thảo dược và thảo mộc
Thuốc Súc Ruột và Giải Độc (Không Dùng Cho Giảm Cân)
Các sản phẩm dược phẩm bổ sung
Vitamin cho Trẻ Em
Dược Thảo cho Trẻ Em
Các loại vitamin và thành phần bổ sung cho trẻ em

ĐỒ ƯỚT & ĐỒ KHÔ
Chất lỏng
Đồ khô

INCOMM HEALTHCARE | VÍ NHIỀU NGĂN DANH MỤC MEDICARE

12

