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Jak zamawiać?

Warunki sprzedaży:

W sklepie internetowym 
(całodobowo) 

www.medisquad.pl

Pocztą na adres:
MEDISQUAD Sp. z o.o.

ul. Lubartowska 56, 20-094 Lublin
 

Pocztą elektroniczną
(całodobowo)

sklep.medyczny@medisquad.pl
dorota.skakowska@medisquad.pl

Telefonicznie lub faksem
(dni powszednie w godz. 8.30-16.30)

(+48) 81 461 32 11
(+48) 603 330 379

Ceny:
Ceny w katalogu są cenami brutto i zawierają 1. 
obowiązujący podatek VAT. 
Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej 2. 
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego 
oraz innych właściwych przepisów prawnych.

3. 

Towar zostaje własnością MEDISQUAD Sp. 4. 
z o.o., aż do całkowitej zapłaty wszystkich na-
leżności. 
Podane w katalogu ceny nie zawierają kosz-5. 
tów transportu oraz ewentualnego montażu.
Przy zamówieniach hurtowych i stałej współ-6. 
pracy ceny podlegają negocjacjom.

Dostawa towaru:
Dostawa zamówionych artykułów realizowa-1. 
na jest w przeciągu 7 dni od daty potwierdze-
nia przyjęcia zamówienia (wyjątek stanowią 
wybrane towary m.in.: ubrania, meble me-
dyczne, aparaty EKG, sprzęt sprowadzany na 
zamówienie Klienta oraz niektóre publikacje 
obcojęzyczne).

Po przekazaniu zamówionego towaru prze-2. 
woźnikowi odpowiedzialność za przesyłkę 
przechodzi na spedytora. MEDISQUAD Sp. 
z o.o. nie odpowiada za uszkodzenia po-
wstałe podczas transportu. Klient powinien 
dokładnie sprawdzić zamawianą przesyłkę 
w obecności Kuriera.
W przypadku uszkodzenia sporządzić proto-3. 
kół reklamacyjny.

Gwarancja:
Każdy Klient dokonujący zakupów wraz z to-1. 
warem otrzyma fakturę, będącą dowodem 
zakupu i równocześnie podstawą do ewentu-
alnych roszczeń reklamacyjnych. 
MEDISQUAD Sp. z o.o. oferuje wyłącznie peł-2. 
nowartościowe towary i gwarantuje spraw-
dzenie poprawności ich działania przed wy-
słaniem. 
Wszystkie produkty objęte są gwarancją lub 3. 
rękojmią producenta/dystrybutora oraz po-
siadają stosowne atesty - dotyczy wyrobów 
medycznych.
Atesty wysyłane są wyłącznie na żądanie 4. 
Klienta: z paczką, faksem lub e-mailem. 

Zwrot:

Zgodnie z Ustawą o ochronie praw  konsu-1. 
mentów z dnia 2 marca 2000 roku, Klient może 
zrezygnować z zamówionego towaru bez po-
dania przyczyny w ciągu 10 dni od odbioru 
przesyłki.

Klient zobowiązany jest poinformować MEDI-2. 
SQUAD Sp. z o.o. o chęci zwrotu towaru przed 
jego odesłaniem.

Zwrot zostanie przyjęty tylko wówczas, kiedy 3. 
produkt nie był używany, kopiowany ani nie 
został uszkodzony. 

Nie przyjmujemy zwrotów towarów spro-4. 
wadzonych i wykonywanych na specjalne 
zamówienie Klienta, sterylnego sprzętu jed-
norazowego użytku i wyrobów typu: igły, cew-
niki, wzierniki, opatrunki, pieluchomajtki oraz 
sprzętu typu: glukometry, osprzęt inhalatorów, 
kaczki, baseny, itp.

Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych od 5. 
Klientów.

Koszt wysyłki zwracanego towaru pokrywa 6. 
Klient. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków 
sprzedaży zawarte są w Regulaminie zamieszczo-
nym na www.medisquad.pl.

Ceny zawarte w katalogu są ważne do wyczer-
pania zapasów. Aktualne ceny towarów 
można sprawdzić na www.medisquad.pl oraz 
dzwoniąc pod nr tel. (+48) 81 461 32 11 lub 603 
330 379
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stetoskop najwyższej klasy• 
głowica: dwustronna, ze stali • 
nierdzewnej, dwutonowa, pozwalającą 
na osłuchiwanie zarówno niskich  
jak i wysokich tonów, ciepłe obwódki
przewód: jednokanałowy• 
oliwki: miękkie, samouszczelniające • 
średnica membrany: 37 mm• 
średnica lejka: 28 mm• 
głębokość lejka: 7 mm• 
kolory: błękit karaibski, szary, • 
burgund, czarny, granatowy
gwarancja: 3 lata• 

stetoskop najwyższej klasy • 
zaprojektowany do osłuchiwania 
dzieci i niemowląt
głowica: dwustronna, ze stali • 
nierdzewnej, ciepłe obwódki 
membrana: płynąca• 
przewód: jednokanałowy• 
oliwki: miękkie, samouszczelniające • 
średnica membrany: 34 mm• 
średnica lejka: 22 mm• 
głębokość lejka: 8 mm• 
odznacza się wysokiej jakości • 
akustyką, czułością i trwałością 
kolory: malinowy, czerwony, czarny, 
karaibski błękit
gwarancja: 3 lata• 

stetoskop o dużej dokładności • 
 i najwyższej jakości wykonania 
głowica: ze stali nierdzewnej,  • 
ciepła obwódka 
membrany: o średnicy 27  mm i 37 mm, • 
dwutonowe, umożliwiają osłuchiwa-
nie niskich i wysokich tonów przy 
wykorzystaniu obu stron głowicy 
w zależności od pacjenta 
przewód: dwukanałowy • 
oliwki: miękkie, samouszczelniające • 
kolory: burgund, czarny, granatowy, • 
śliwkowy
gwarancja: 5 lat• 

Wyjątkowa jakość dźwięku - redukcja ha-
łasu tła o około 85%. Dźwięk jest wzmoc-
niony 24-krotnie. Stetoskop prosty w ob-
słudze i niezawodny. Wygodny i czytelny 
podświetlany wyświetlacz LCD umożliwia 
wybranie odpowiedniego trybu osłuchi-
wania, poziomu głośności, wyświetla 
poziom zużycia baterii i puls pacjenta. 
Darmowe oprogramowanie Zargis Steth 
Assist umożliwia wizualizację dźwięków 
serca i płuc, odtwarzanie nagranych 
dźwięków, przechowywanie nagrań oraz 
przesyłanie danych w celu konsultacji 
z innymi lekarzami.

stetoskop najwyższej klasy specjalnie • 
zaprojektowany do osłuchiwania 
noworodków i niemowląt,
głowica: dwustronna, ze stali  • 
nierdzewnej, ciepłe obwódki
membrana: płynąca • 
przewód: jednokanałowy• 
oliwki: miękkie, samouszczelniające • 
średnica membrany: 27 mm• 
średnica lejka: 17 mm• 
głębokość lejka: 6 mm• 
odznacza się wysokiej jakości  • 
akustyką, czułością i trwałością
kolory: czarny, czerwony, malinowy• 
gwarancja: 3 lata• 

stetoskop o dużej dokładności  • 
i najwyższej jakości wykonania
głowica: jednostronna, typu Master,  • 
ze stali nierdzewnej, umożliwia  
osłuchiwanie zarówno wysokich,  
jak i niskich tonów, cierpła obwódka
membrana o średnicy: 37 mm• 
przewód: dwukanałowy • 
lira: z podwójną ukrytą sprężyną• 
oliwki: miękkie, samouszczelniające  • 
adapter do osłuchiwania dzieci• 
kolory: burgund, czarny, granatowy, • 
śliwkowy
gwarancja: 7 lat• 

stetoskop o dużej dokładności  • 
i najwyższej jakości wykonania
głowica: jednostronna, typu Master • 
umożliwiająca osłuchiwanie  
zarówno niskich jak i wysokich tonów, 
ciepła obwódka 
przewód: jednokanałowy• 
membrana: dwutonowa,  • 
o średnicy 37 mm
oliwki: miękkie, samouszczelniające• 
trwały i wygodny w użyciu• 
kolory: błękit karaibski, burgund, • 
czarny, granatowy
gwarancja: 3 lata• 

Stetoskop internistyczny
Littmann Classic II S.E.

C ENA: 345 ZŁNR KAT.: 13001 

Gama kolorów
Littmann             Ecomed              Riester

ENA: 435 ZŁ 

Stetoskop internistyczny
Littman Master Classic II S.E.

CNR KAT.: 13002 

Stetoskop pediatryczny
Littmann Classic II Pediatric

CENA: 385 ZŁNR KAT.: 13003 

Stetoskop noworodkowy
Littmann Classic II SE Infant

CENA: 385 ZŁNR KAT.: 13004 

Stetoskop kardiologiczny
Littmann Dual III Cardiology

CENA: 915 ZŁNR KAT.: 13005 

Stetoskop kardiologiczny
Littmann Master Cardiology

CENA: 909 ZŁNR KAT.: 13006 

Stetoskop kardiologiczny 
elektroniczny Littmann 3200

CENA: 1780 ZŁNR KAT.: 13007 
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głowica obrotowa, dwustronna,  • 
wykonana ze stali nierdzewnej
lira typu Littmann z podwójną sprężyną • 
zintegrowaną wewnątrz  drenu
lira gwintowana z wymiennymi  • 
końcówkami usznymi (oliwkami),
średnica membrany 48 mm,  • 
lejka 36 mm
„ciepłe” pierścienie głowicy,• 
miękkie, samouszczelniające oliwki,• 
dren jednokanałowy o długości 62 cm,• 
w zapasie oliwki i membrana,• 
wybór w 5-ciu kolorach: czarny, szary, • 
niebieski, żółty, zielony
gwarancja: 2 lata• 

.

stworzony specjalnie do osłuchiwania • 
dzieci i niemowląt
w kolorze niebieskim• 
głowica: ze stali nierdzewnej• 
precyzja wykonania membrany • 
gwarantuje wysoką jakość odsłuchu
membrana: o średnicy 36 mm• 
lira: platerowana i chromowana, • 
podwójna sprężyna umieszczona 
w drenie 
w zestawie: oliwki miękkie i twarde • 
oraz dodatkowa membrana

stworzony specjalnie do osłuchiwania • 
dzieci i niemowląt
głowica: dwustronna, chromowany • 
mosiądz, ciepłe obwódki 
membrana: średnica 35  mm• 
lira: pojedyncza sprężyna umieszczona • 
na zewnątrz drenu
elementy z tworzyw sztucznych  • 
nie zawierają lateksu 
unikalna budowa kanału dźwiękowego • 
niweluje zakłócenia zewnętrzne 
oliwki: twarde i miękkie• 
gwarancja: 3 lata• 

głowica: chromowany mosiądz, ciepłe • 
obwódki 
lira: podwójna sprężyna• 
głęboki lejek wzmacnia niskie tony • 
unikalna budowa kanału dźwiękowego • 
niweluje zakłócenia zewnętrzne 
elementy z tworzyw sztucznych nie • 
zawierają lateksu 
oliwki: twarde i miękkie• 
gwarancja: 3 lata • 

głowica: chromowany mosiądz,  • 
ciepłe obwódki 
membrana: średnica 47 mm• 
dren: dwukanałowy • 
oliwki: twarde i miękkie• 
gwarancja: 5 lat• 

głowica: chromowany mosiądz,  • 
ciepła obwódka 
elementy z tworzyw sztucznych  • 
nie zawierają lateksu
lira: pojedyncza sprężyna na zewnątrz • 
drenu 
unikalna budowa kanału dźwiękowego • 
niweluje zakłócenia zewnętrzne 
głęboki lejek wzmacnia niskie tony • 
oliwki: twarde• 
gwarancja: 3 lata• 

Stetoskop internistyczny 
Spirit CK-S601PF

CENA: 239 ZŁNR KAT.: 13008 

Stetoskop internistyczno-pediatryczny
Riester Tristar

CENA: 340 ZŁNR KAT.: 13009 

Stetoskop pediatryczny
Riester Duplex de Lux Baby (4042)

CENA: 245 ZŁNR KAT.: 13010 

Stetoskop pediatryczny Ecomed PC-35S
CENA: 89 ZŁNR KAT.: 13011 

Stetoskop internistyczny Ecomed IC-44
CENA: 125 ZŁNR KAT.: 13012 

PODOBNY PRODUKT:
Stetoskop internistyczny 
Ecomed IN-44 

CENA: 119 ZŁNR KAT.: 13013 
stal nierdzewna• 

Stetoskop kardiologiczny Ecomed KC-44
CENA: 266 ZŁNR KAT.: 13014 

PODOBNY PRODUKT:
Stetoskop kardiologiczny 
Ecomed KN-50-G

CENA: 288 ZŁNR KAT.: 13015 
głowica: ze stali nierdzewnej, ciepłe • 
obwódki 
membrany: średnica 50mm• 

dren: dwukanałowy• 
oliwki: miękkie i twarde• 
budowa kanału dźwiękowego eliminuje • 
zakłócenia z zewnątrz
gwarancja: 5 lat• 

Stetoskop internistyczny Ecomed IC-44S
CENA: 95 ZŁNR KAT.: 13016 

Wysokiej jakości stetoskop internistyczno-pediatryczny Tristar wyposażony jest w trzy dwu-
stronne głowice obrotowe o różnych rozmiarach: membrana o średnicy 48 mm i lejek 36 mm, 
membrana o średnicy 36 mm i lejek 28 mm oraz membrana o średnicy 28 mm i lejek 24 mm. 
Przeznaczony jest szczególnie dla lekarzy rodzinnych, którzy zajmują się pacjentami o szero-
kim przekroju wieku.
Specjalnie zaprojektowana szybkozłączka umożliwia natychmiastową wymianę głowicy. Gło-
wice wykonane są z anodyzowanego aluminium. Chromowana lira wyposażona jest w po-
dwójną sprężynę umieszczoną wewnątrz drenu.
W zestawie znajdują się: stetoskop internistyczno-pediatryczny Tristar z 3 głowicami, 2 pary
zapasowych oliwek, 3 zapasowe membrany i identyfikator.
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do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu  • 
na przedramieniu 
pomiar w pełni automatyczny• 
pamięć: 90 wyników pomiaru • 
klasyfikacja ciśnienia wg WHO• 
symbol nieregularnej pracy serca IHB • 
symbol ruchu ciała podczas pomiaru• 
mankiet na rzepy (22-36 cm) • 
aparat wyłącza się automatycznie po • 
2 minutach od zakończenia pomiaru
zasilanie: 4 baterie AA  • 
lub zasilacz (opcja)
w zestawie etui• 

Ciśnieniomierz wykonany jest z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości. Posia-
da duży zegar, mankiet dla dorosłych na rzepy oraz elastyczny, spiralny przewód o długości 
3 m. Zawór – śrubowy, chromowany. Membrana wzmocniona berylem i miedzią.

• Wskaźnik klasyfikacji wyniku 
   pomiaru ciśnienia wg. WHO 
   (World Health Organization) 
   Światowa organizacja zdrowia
• Całkowicie automatyczny, 
   prosty pomiar na ramieniu 
   za pomocą jednego przycisku
• Funkcja rozpoznawania arytmii serca
   wyświetlacz LCD 62,3 mm × 46,0 mm
• Technologia Fuzzy Logic 
   gwarantująca najdokładniejszy pomiar

  

metoda pomiaru: Korotkowa• 
zakres pomiaru: ciśnienie • 
0-300 mmHg; puls 30-200 bpm 
dokładność pomiaru: ciśnienie: • 
+/-3mmHg, puls: +/-5%
możliwość pomiaru przy nieregularnym • 
pulsie 
mankiet: dla obwodu ramienia  • 
25-37 cm 
inflacja mankietu: manualna • 
deflacja mankietu: manualna,  • 
zaworek spustowy 
wyświetlacz: dwa panele LCD • 
wymiary: 90× 325× 66 mm  • 
(bez mankietu) 
waga: 940 g (bez baterii)• 
zasilanie: 2 baterie AA 1,5V  • 

technologia IntelliSense - pomiar  • 
przy arytmii, zalecany dla osób 
 z nadciśnieniem 
zakres: ciśnienie 0-299 mmHg,  • 
tętno 40-180 uderzeń/min 
pompowanie: automatyczne z zastoso-• 
waniem technologii Fuzzy Logic
wskaźnik prawidłowo założonego • 
mankietu
duży, czytelny wyświetlacz LCD • 
wyświetla tylko wiarygodne wyniki • 
pamięć 60 pomiarów • 
funkcja uśredniania 3 ostatnich  • 
wyników z 10 minut
energooszczędny• 

• metoda pomiaru: oscylometryczna 
• zakres pomiaru: 
   – ciśnienie: 0-299 mmHg;
   – tętno: 40-180 uderzeń/min 
• dokładność: 
   – ciśnienie +/-3 mmHg
   – puls +/-5 % odczytu 
• mankiet: dla obwodu ramienia 22-32 cm 
• zasilanie: 4 baterie typu AAA 
• zużycie baterii: 1500 pomiarów
   na jednym zestawie baterii
• gwarancja: 5 lat

 

  

  

 
 
 
 

 
 

aparat do pomiaru ciśnienia stojakowy• 
metalowy • 
mobilny, 5 kółek, • 
głowica okrągła z ABS• 
średnica tarczy pomiarowej 15 cm• 
manometr obrotowy o 360°• 
wysokość manometru regulowana • 
95-135 cm
z przodu koszyk metalowy  • 
na akcesoria

Ciśnieniomierz elektroniczny
automatyczny OMRON M3

CENA: 220 ZŁNR KAT.: 13017 

Ciśnieniomierz elektroniczny 
OMRON M2 BASIC

CENA: 129 ZŁ NR KAT.: 13018 

Ciśnieniomierz elektroniczny automatyczny 
Diagnostic DM-600 IHB z zasilaczem

CENA: 119 ZŁNR KAT.: 13019 

Ciśnieniomierz elektroniczny 
KARDIO-TEST KTA-880

CENA: 99 ZŁNR KAT.: 13020 

Ciśnieniomierz zegarowy
Riester Big-Ben – naścienny, okrągły

CENA: 460 ZŁNR KAT.: 13021 

PODOBNE PRODUKTY:
Ciśnieniomierz zegarowy Riester Big-Ben – naścienny, kwadrat

CENA: 460 ZŁNR KAT.: 13022 
Ciśnieniomierz zegarowy Riester Big-Ben – biurkowy, okrągły

CENA: 460 ZŁNR KAT.: 13023 
Ciśnieniomierz zegarowy Riester Big-Ben – biurkowy, kwadrat

CENA: 460 ZŁNR KAT.: 13024 
Ciśnieniomierz zegarowy Riester Big-Ben – statywowy, okrągły

CENA: 785 ZŁNR KAT.: 13025 
Ciśnieniomierz zegarowy Riester Big-Ben – statywowy, kwadrat

CENA: 785 ZŁNR KAT.: 13026 

Ciśnieniomierz bezrtęciowy LD
CENA: 170 ZŁ NR KAT.: 13027 

Ciśnieniomierz zegarowy na statywie  
jezdnym HS 70C – typu Big-Ben

CENA: 360 ZŁNR KAT.: 13028 
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Ciśnieniomierz przenośny wykonany 
z metalu i tworzywa sztucznego o pod-
wyższonej wytrzymałości. Posiada man-
kiet dla dorosłych na rzepy oraz miękki, 
elastyczny przewód (1dren) z szybkozłącz-
ką. Zegar  (średnica tarczy 63 mm) jest 
zintegrowany z gruszką. Zawór zapewnia 
precyzyjny spust powietrza. Wzmocniona 
berylem i miedzią membrana aneroidu 
stanowi system zabezpieczający przed 
przepompowaniem. Zakres pomiaru: 
0-300mmHg. Dokładność: +/-3 mmHg. 
W zestawie miękkie etui.

aneroidowy-wstrząsoodporny• 
manometr na 1-częściowym,  • 
bezlateksowym mankiecie,  
z możliwością obrotu o 360°.
system PressoStabil • 
komputerowo kalibrowany manometr • 
oraz laserowo grawerowana skala
wymienna osłona tarczy• 
przeznaczony jest do intensywnego • 
użytkowania w szpitalach,  
ratownictwie i ośrodkach medycznych, 
gdzie trwałość sprzętu ma znaczenie
skala z nadrukiem • 
gwarancja: 5 lat na zegar• 

manometr ze zintegrowanym  • 
systemem ochrony wstrząsowej
bezlateksowy • 
nowoczesny system pomiaru ciśnienia • 
mikrofiltr, ochrania manometr i zawór • 
wskaźnik z dużą skalą 56 mm• 
górna część obudowy ze stopu  • 
aluminium; szkło akrylowe
dolna część obudowy z masy • 
termoplastycznej absorbuje wstrząsy, 
antypoślizgowa
łyżka z lekkiego stopu; możliwość • 
przełożenia łyżki dla osób prawo-  
lub leworęcznych
całość w eleganckim etui• 
gwarancja: 10 lat• 

średnica skali odczytu 65 mm• 
dokładność wskazań +/-1 mmHg• 
mankiet nylonowy zakładany na ramię • 
i zapinany na rzep (26-36 cm)
stetoskopu na wyposażeniu• 
etui w komplecie • 
gwarancja: 1 rok• 

trzy kolorowe mankiety dla dzieci • 
i niemowląt zapinane na rzepy
zakres pomiaru: 0-300 mmHg• 

Ciśnieniomierz wykonany z tworzywa 
sztucznego o podwyższonej wytrzymało-
ści. Posiada duży zegar z okrągłą tarczą 
(średnica 64mm), mankiet dla dorosłych 
na rzepy oraz elastyczny, miękki prze-
wód. Zawór w formie przycisku zapewnia 
precyzyjny spust powietrza. Mogą go 
obsługiwać osoby lewo- i praworęczne. 
Wzmocniona berylem i miedzią membra-
na aneroidu stanowi system zabezpiecza-
jący przed przepompowaniem. Zakres 
pomiaru: 0-300 mmHg. Dokładność: 
+/-3 mmHg. W zestawie miękkie etui. 

zestaw dla lekarza rodzinnego  • 
– ciśnieniomierz zintegrowany 
HS-201C1 z mankietami dla dzieci 
133C, dla dorosłych 132A, dla dużych 
dorosłych (otyłych) 132LA
posiada unikalny przyciskowy  • 
zawór spustowy
zalecany do badania ciśnienia krwi • 
przy artymii
zakres pomiaru ciśnienia  • 
od 0 do 300 mmHg
całość w wygodnym etui• 

przeznaczony dla szpitalnych  • 
oddziałów noworodkowych,  
dziecięcych oraz gabinetów 
obudowa metalowa o średnicy 49 mm• 
łyżka ze stali nierdzewnej• 
precyzyjny, metalowy zawór spustowy • 
i system pomiarowy z zabezpieczeniem 
antykurzowym
membrana utwardzona berylem • 
i miedzią
brak konieczności zerowania  • 
wskazówki
metalowa szybkozłączka do sprawnej • 
zmiany mankietów 
w komplecie 3 mankiety o różnej • 
wielkości i etui z tworzywa

Ciśnieniomierz zegarowy internistyczny
Riester Precisa N (1360-107)

CENA: 235 ZŁNR KAT.: 13029 

Ciśnieniomierz zegarowy internistyczny
Riester Ri-San (1512)

CENA: 230 ZŁNR KAT.: 13030 

Ciśnieniomierz zegarowy internistyczny
Heine Gamma G7

CENA: 460 ZŁNR KAT.: 13031 

Ciśnieniomierz zegarowy internistyczny
Welch Allyn DuraShock DS44-11

CENA: 248 ZŁNR KAT.: 13032 

Ciśnieniomierz zegarowy internistyczny 
HS-50A ze stetoskopem

CENA: 45 ZŁNR KAT.: 13033 

Ciśnieniomierz zegarowy internistyczny
HS GF-301

CENA: 89 ZŁNR KAT.: 13034 

Ciśnieniomierz zegarowy pediatryczny
Riester Baby Phone (1440)

CENA: 450 ZŁNR KAT.: 13035 

Ciśnieniomierz zegarowy pediatryczny
HS 20C

CENA: 49 ZŁNR KAT.: 13036 

PODOBNY PRODUKT:
Ciśnieniomierz zegarowy  
pediatryczny KDZ-3 

CENA: 69 ZŁNR KAT.: 13037 
duży metalowy zegar zintegrowany • 
z gruszką
w zestawie trzy mankiety dziecięce • 
różnej szerokości w barwnymi 
motywami bajkowymi
zakres pomiaru: 0-300 mmHg• 
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Otoskop Riester e-Scope (2100-200)
CENA: 245 ZŁNR KAT.: 13038 
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światło standardowe  • 
– żarówka standardowa 2.7 V
obrotowa soczewka powiększającą 3×• 
port do przeprowadzenia testu  • 
pneumatycznego
utwardzony uchwyt zapewniający • 
pewne mocowanie wzierników 
popularnych serii pen-scope,ri-mini, 
ri-scope L1, L2
klips pozwalający na przypięcie  • 
w kieszeni fartucha
precyzyjny włącznik na rękojeści• 
kolor biały• 

światło ksenonowe – żarówka XL 2.5 V• 
obrotowa soczewka powiększającą 3×• 
port do przeprowadzenia testu  • 
pneumatycznego
utwardzony uchwyt zapewniający • 
pewne mocowanie wzierników 
popularnych serii pen-scope, ri-mini, 
ri-scope L1, L2
klips pozwalający na przypięcie  • 
w kieszeni fartucha
precyzyjny włącznik na rękojeści• 
kolor czarny• 

oświetlenie LED 3.5V • 
rękojeść bateryjna C  • 
do baterii litowych
światłowód• 
obrotowa szklana lupka  • 
z 3x powiększeniem
optymalne i równomierne oświetlenie• 
metalowe połączenie z wziernikami • 
serii ri-mini/pen-scope

bagnetowe połączenie głowicy  • 
z rękojeścią
światło  ksenonowe 3,5 V• 
w zestawie zapasowa żarówka  • 
i soczewka powiększająca
regulacja intensywności światła• 
automatyczny wyłącznik czasowy• 
29 soczewek od -35 do + 40 dioptrii,• 
soczewki asferyczne• 
filtr polaryzacyjny, niebieski i bezczerwienny,• 
6 plam świetlnych: małe/średnie/duże koło, • 
półkole, gwiazdka fiksacyjna i szczelina
gumowy kołnierz ochronny• 
podświetlany wizjer dioptrii• 
wyprofilowane etui• 
głowica z zabezpieczeniem antykurzowym • 
rękojeść bateryjna typ C• 

bezrefleksyjne, dystalne oświetlenie • 
światłowodowe w technologii  
ksenonowo-halogenowej
wygodne, odchylane okienko  • 
z 3-krotnym powiększeniem 
klips mocujący z wbudowanym  • 
automatycznie wyłącznikiem
możliwość podłączenia gruszki• 
możliwość przeprowadzenia testu • 
pneumatycznego (łącznik sprzedawany 
jest oddzielnie) 
rękojeść z tworzywa i chromu – trwała • 
i wstrząsoodporna
zasilanie bateryjne• 
w zestawie wziernikami plastikowe  • 
j.u. 2,5 i 4 mm

lekki i poręczny • 
oświetlenie halogenowe 2,5V• 
światłowodowy system iluminacji • 
szczelny system umożliwiający  • 
przeprowadzenie otoskopii  
pneumatycznej z użyciem balonu 
(opcja)
przesuwana soczewka powiększająca• 
w komplecie 4 końcówki (2,5; 3; 4 • 
i 5 mm) do dezynfekcji w płynach
możliwość stosowania końcówek • 
jednorazowych
zasilanie bateryjne• 
miękkie etui• 

• technologia XHL Xenon Halogen
• powiększenie 3×
• żarówka & 108  2,5 V 0,75 A, 3050 K, 25 h
• luminacja 24 lumenty
• końcówki 2,4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
• 2 baterie alkaiczna AA ( w zestawie  )
• kolor niebieski

 

oftalmoskop światłowodowy  • 
– światło halogenowe HL 2,7V
tarcza do ustawienia dioptrii  • 
(+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptrii)
łatwe w użyciu koło do wyboru jednej  • 
z 6 przesłon (gwiazdka fiksacyjna, 
duże koło, małe koło, filtr bezczer-
wienny, filtr niebieski, półkole)
wysokiej jakości asferyczne  • 
szkła korekcyjne
równoległa wiązka podświetlenia  • 
i obserwacji
zabezpieczenie antykurzowe• 
odbicia od rogówki i tęczówki  • 
są zminimalizowane dzięki oddzieleniu 
wiązki obserwacji i oświetlenia  
(zasada Gullstranda)
kolor biały• 
w komplecie futerał• 
rękojeść bateryjna typu AA• 

Otoskop Heine Mini 3000
CENA: 443 ZŁNR KAT.: 13039 

Otoskop Riester e-Scope (2111-202)  
światłowodowy

CENA: 430 ZŁNR KAT.: 13040 

Otoskop Welch Allyn Pocket Junior
CENA: 250 ZŁNR KAT.: 13041 

Otoskop Riester ri-Scope L2 LED (3703)  
światłowodowy

CENA: 895 ZŁNR KAT.: 13042 

Otoskop KT-OT-10J
CENA: 155 ZŁNR KAT.: 13043 

Oftalmoskop Riester ri-Scope L2 XL (3723)
CENA: 1165 ZŁNR KAT.: 13044 

Oftalmoskop Riester e-Scope (2122-201)
CENA: 745 ZŁNR KAT.: 13045 
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Mały, przenośny analizator do gabinetu 
lekarskiego, samokontroli oraz moni-
torowania cukrzycy i/lub zaburzeń li-
pidowych. Dokonuje pomiaru czterech 
parametrów krwi: glukozy, cholesterolu, 
trójglicerydów i mleczanu przy pomocy 
pasków testowych.

• 100% higieniczny i wygodny
• Precyzyjny pomiar temperatury ciała, 
   otoczenia, płynów i innych powierzchni 
   (0°C-100 °C)
• Wizualny i akustyczny alarm gorączki
• Wysoka dokładność pomiaru (+/- 0.2 °C)
• Możliwość wyboru między °C a °F
• Pamięć ostatnich 30 pomiarów
• W praktycznym etui
• GWARANCJA 5 LAT

 

Termometr na podczerwień, który umoż-
liwia szybki i bezpieczny pomiar. Mierzy 
temperaturę ciała, niezależnie od tem-
peratury pokojowej. Jest wiarygodny 
i niezawodny -używany w wielu jednost-
kach służby zdrowia w całej Europie. Nie 
wymaga kapturków, dezynfekcji, a jed-
nocześnie w sposób całkowity eliminuje 
możliwość przenoszenia drobnoustrojów. 
Może być też stosowany do mierzenia 
temperatury płynów np. w butelce do 
mleka, temperatury wody do kąpieli lub 
temperatury pokojowej.

pomiar temperatury (°C; °F)• 
zintegrowana,  wodoodporna sonda • 
temperatury
wbudowany czujnik temperatury • 
otoczenia
duży, podświetlany,  • 
czytelny wyświetlacz LCD
wskazanie wartości max/min• 
możliwość ustawienia alarmu• 
zastosowanie: monitorowanie  • 
temperatury w lodówkach,  
zamrażarkach, chłodniach
zasilanie bateryjne• 
w zestawie uchwyty do zamocowania • 
na ścianie
Certyfikat CE• 

Urządzenie do pomiarów glukozy, chole-
sterolu i trój glicerydów. Posiada unikalny 
przycisk-wyrzutnik do bezdotykowego 
bezpiecznego usuwania pasków. Do ze-
stawu dołączony jest nakłuwacz lancet, 
który posiada 5 pozycji głębokości nakłu-
cia przez ostrze. Ponadto zestaw zawiera 
chip oraz 10 pasków do pomiaru gluko-
zy. Całość w wygodnym sztywnym etui. 
Gwarancja 3 lata.

bezpieczny dla zdrowia i przyjazny  • 
dla środowiska 
w szklanej obudowie• 
bez rtęci, wypełniony galem • 
posiada dożywotnią gwarancję  • 
dokładności pomiarów
antyalergiczny • 
higieniczny – daje się łatwo oczyścić • 
i skutecznie dezynfekować 
patent światowy• 
plastikowe etui• 

wodoodporny • 
szybki i bezpieczny• 
do pomiaru metod rektalną, oralną • 
i pod pachą
wyświetlacz: LCD, 4 cyfrowy• 
zakres pomiaru: dwa miejsca  • 
po przecinku, 32,00-42,99°C 
dokładność pomiaru: 0,1°C • 
pamięć: ostatni pomiar • 
sygnał dźwiękowy • 
automatyczne wyłączanie • 
automatyczna kalibracja • 
wskaźnik niskiego poziomu baterii • 
wymienne baterie• 

pomiar temperatury w °C• 
zakres pomiaru: 35,5-42,0 °C• 
dokładność: +/-0,002• 
czas pomiaru: 2 minuty• 
alarm po pomiarze• 
wymiary: 12,9× 2,2× 1,4 mm• 
bateria: 1,5V CLR/SR-41• 
żywotność baterii: 100 godzin ciągłego • 
pomiaru

Accutrend Plus KIT
CENA: 790 ZŁNR KAT.: 13046 

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Paski Accutrend Glucose 

CENA: 41 ZŁNR KAT.: 13047 
Paski Accutrend Cholesterol 

CENA: 158 ZŁNR KAT.: 13048 
Paski Accutrend Triglycerides 

CENA: 158 ZŁNR KAT.: 13049 
Paski BM Lactate 

CENA: 270 ZŁNR KAT.: 13050 

MultiCareIn 3w1 
CENA: 381 ZŁNR KAT.: 13051 

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Paski MultiCareIn – glukoza 25 szt. 

CENA: 52 ZŁNR KAT.: 13052 
Paski MultiCareIn – cholesterol 25 szt.

CENA: 99 ZŁNR KAT.: 13053 
Paski MultiCareIn – trójglicerydy 25 szt.

CENA: 99 ZŁNR KAT.: 13054 

Termometr bezdotykowy 
Non Contact GERATHERM 

CENA: 149 ZŁNR KAT.: 13055
 

Termometr lekarski bezrtęciowy
CENA: 16 ZŁNR KAT.: 13057 

Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26
CENA: 199 ZŁNR KAT.: 13058 

Termometr elektroniczny Microlife MT16C2
CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13059 

Termometr elektroniczny do lodówki  
Fridge ETI 810-210

CENA: 175 ZŁNR KAT.: 13060 

Termometr elektroniczny  
DT-11A Alphamed

CENA: 9,50 ZŁNR KAT.: 13061 
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Worek ambu winylowe przystosowany do dezynfekcji w płynach. Wykonany estetycznie 
z trwałych materiałów. Wszystkie elementy zestawu w plastikowej walizce.
Zawartość zestawu:

złączka zaworu 1. 
maska dla dorosłych2.  
worek tlenowy ze złączką 3.  
przewód doprowadzający ze złączką 4.  
3 rurki ustno-gardłowe5.  

Jeden z mniejszych aparatów tego typu 
dostępnych na rynku. Dzięki swoim wy-
miarom i niewielkiej wadze jest łatwy 
w transporcie. Urządzenie jest wyposa-
żone we wszystkie niezbędne akcesoria 
potrzebne do terapii tlenem, kaniula no-
sowa czyli tzw. „wąsy do oddychania” 
nawilżacz powietrza, oraz zapasowe filtry 
wstępny i antybakteryjny.

wydajność 0-5 litrów/minutę • 
wbudowany dodatkowy inhalator  • 
(2 urządzenia w jednym)
napięcie zasilania: 230 V• 
pobór mocy: 300 W• 
koncentracja tlenu: > 90%• 
pilot do zdalnego sterowania• 
wymiary: 480× 350× 310 mm• 
waga: 20 kg• 

wygodne, przenośne urządzenie  • 
do pomiaru szczytowego przepływu 
wydechowego (PEFR), przydatnego 
w kontrolowaniu czynności układu 
oddechowego
wymienne ustniki • 
zakres: od 60 do 850 l/min • 
wymiary: 152× 50 mm • 
wersja dla dorosłych• 

Worek ambu silikonowe. Wykonany estetycznie z trwałych materiałów. Maska przystosowa-
na do sterylizacji w autoklawie. Wszystkie elementy zestawu w plastikowej walizce.
Zawartość zestawu:

złączka zaworu 1. 
maska dla dorosłych2. 
worek tlenowy ze złączką 3. 
przewód doprowadzający ze złączką 4. 
3 rurki ustno-gardłowe5. 

Reduktor do tlenu (O
2) z dozownikiem 

i nawilżaczem, po połączeniu z butlą 
tlenową, przeznaczony do redukcji ciśnie-
nia, ustalania wymaganego przepływu 
i nawilżania tlenu pobieranego z butli. 
Istnieje możliwość uzyskania nawilżonej 
mieszanki tlenowo-powietrznej. Kon-
strukcja reduktora gwarantuje ciągłość 
pracy (nie zamarza).

Ambu winylowe dla dorosłych SR-011
CENA: 125 ZŁNR KAT.: 13062 

1

2

PODOBNE PRODUKTY:
Ambu winylowe dla dzieci SR-012 

CENA: 115 ZŁNR KAT.: 13063 
Ambu winylowe dla noworodków SR-013 

CENA: 99 ZŁNR KAT.: 13064 

Ambu silikonowe dla dorosłych SR-001
CENA: 260 ZŁNR KAT.: 13065 

PODOBNE PRODUKTY:
Ambu silikonowe dla dzieci SR-002 

CENA: 260 ZŁNR KAT.: 13066 
Ambu silikonowe dla noworodków SR-003 

CENA: 260 ZŁNR KAT.: 13067 

Pikflometr Mini Wright standard 
CENA: 70 ZŁ NR KAT.: 13068 

PODOBNY PRODUKT:
Pikflometr Mini Wright dla dzieci

CENA: 70 ZŁNR KAT.: 13069 
posiada wiatraczek treningowy • 
wymienne ustniki • 
zakres od 0 do 400 l/min• 
wymiary: 145× 36 mm • 
wersja dla dzieci• 

Butla tlenowa stalowa 2l
CENA: 388 ZŁNR KAT.: 13070 

PODOBNE PRODUKTY:
Butla tlenowa stalowa 3 l 

CENA: 418 ZŁNR KAT.: 13071 
Butla tlenowa stalowa 5 l 

CENA: 492 ZŁNR KAT.: 13072 
Butla tlenowa stalowa 10 l 

CENA: 676,50 ZŁNR KAT.: 13073 
Butla tlenowa aluminiowa 2,7 l 

CENA: 554 ZŁNR KAT.: 13074 
Wózek T12 do butli tlenowych 

CENA: 492 ZŁNR KAT.: 13075 
Do transportu wewnętrznego butli ze 
sprężonym tlenem medycznym o po-
jemności 5 lub 10 litrów oraz jako 
statyw zabezpieczający butlę przed 
przewróceniem. Wysokość 1020 mm. 
Maksymalne obciążenie 40 kg.

Koncentrator tlenu Tokyo 3A-W
CENA: 2300 ZŁ NR KAT.: 13076 

Reduktor do butli tlenowej A36 (1)
CENA: 972 ZŁNR KAT.: 13077 

PODOBNY PRODUKT:
Reduktor do butli tlenowej A40 (2) 

CENA: 810 ZŁNR KAT.: 13078 
Reduktor zintegrowany z dozowni-
kiem sekwencyjnym dla ratownictwa 
medycznego.
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: filtry, m

aski, ustniki oraz nebulizatory do każdego m
odelu dostępnego na polskim

 rynku.

wielofunkcyjny spirometr z wyświetlaczem alfanumerycznym• 
współpracuje z turbiną wielorazowego lub jednorazowego użytku• 
wewnętrzny czujnik temperatury do automatycznej konwersji BTPS w wyposażeniu • 
standardowym
kilka zestawów wartości należnych• 
automatyczny test interpretacji• 
oprogramowanie wewnętrzne Winspiro PRO Express• 
łącze USB do wykonywania wydruków i kalibracji• 
praca: przenośny, samodzielny lub podłączony do komputera• 
mierzy i kalkuluje następujące parametry wdechowe i wydechowe: FVC, FEV1, FEV1/• 
FVC%, FEV6, PEF, FEF 25-75, ELA
oprogramowanie winspiro Express: krzywa przepływ/objętość (F/V) i objętość/czas (V/t) • 
wyświetlane na ekranie w czasie rzeczywistym, do wydruku w formacie pdf
każda ocena automatycznie zapisana z danymi pacjenta• 

niezawodny inhalator kompresorowy, • 
wodoodporny przełącznik• 
wielkość cząsteczek: 3,0 μm• 
pojemność zbiornika: 7 ml   • 
przepływ powietrza: 3,2 l/min• 
wymiary: 170× 103× 182 mm• 
waga: 1,9 kg (tylko kompresor)• 
moc: 138W• 
w zestawie: kompresor, zestaw • 
nebulizatora, przewód powietrza (PCW, 
207 cm), Filtry wymienne 5 sztuk, 
ustnik, maska dla dorosłych (PCW), 
maska dla dzieci (PCW), końcówka  
do nosa, torba do przenoszenia, 
instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
gwarancja: 3 lata• 

mała jednorazowa turbina• 
średnica wewnętrzna 30mm• 
pasuje do spirometrów: SpiroLAB III, • 
SpiroLAB III Oxy, Spirobank II, MiniSpir, 
MiniSpir Oxy. 
może być używany zarówno przez • 
dorosłych jak i dzieci
bezkonkurencyjna w pomiarze oddechu• 
tania alternatywa dla wielokrotnego • 
użytku przepływomierzy

rozmiar cząsteczek:  • 
0,5-4,0 μm mikrometrów
pojemność ampułki: max. 4 ml• 
średni poziom nebulizacji:  • 
max 1,0 ml/min 
zasilanie: 100-240 V, 50-60 Kz,  • 
12 V DC, 1,2 max
zużycie prądu: max. 16 W• 
poziom hałasu: poniżej 40 dBa• 
częstotliwość: 2,5 MHz• 
czas pracy/czas spoczynku:  • 
16 min +/-3 min/32 min +/-3 min
wymiary: 69× 52× 129 mm• 
zawartość zestawu: maseczka dla • 
dorosłych, maseczka dla dzieci, ustnik, 
zestaw pojemników na lek (20 sztuk), 
zestaw filtrów (5 sztuk), nylonowa 
saszetka i zasilacz

opracowany głównie dla potrzeb lecznictwa szpitalnego, uzdrowiskowego  • 
i ambulatoryjnego
zakres średnic cząsteczek: 1,82-1,99 μm  • 
przeciętna średnica cząsteczek (MMAD): 1,9 μm• 
wydajność aerozolu: do 4 ml/min • 
wydajność nawiewu: do 20 l/min • 
pojemność robocza naczynia na lek: max. 30 ml • 
częstotliwość pracy: 2,64 MHz +/-10% • 
temperatura początkowa termoaerozolu: ~37°C • 
temperatura końcowa przy dłuższych inhalacjach: ~28°C • 
zasilanie: 220 V, 50 Hz, pobór mocy: max. 150 W • 
wymiary: 225 × 240 × 110 mm • 
w zestawie: rura karbowana długa: 3 rurki karbowana długie i 1 krótka, 10 ustników,  • 
20 naczyń na lek, 2 maska dla dorosłych, maska dla dzieci, 3 filtry antybakteryjne,  
zawór zwrotny i 4  filtry powietrza

niezawodny, inhalator sprężarkowy  • 
do pracy ciągłej
z regulatorem przepływu • 
do użytku indywidualnego  • 
dla dzieci i dorosłych
posiada silną sprężarkę wytwarzającą • 
ciśnienie 2,2 atm.
przepływ powietrza 16 l/m• 
wielkość cząsteczek: 2,7 μm• 
wymiary: 120× 190× 290 mm • 
waga: 2 kg • 
moc: 160 W • 
w zestawie: rurka, maska  • 
dla dorosłych, ustnik, nebulizator 
RAPID, kabel zasilający
gwarancja: 3 lata• 

Spirometr Spirobank USB
CENA: 2620 ZŁNR KAT.: 13079 

Inhalator ultradźwiękowy Thomex MBU
CENA: 2550 ZŁNR KAT.: 13080 

Turbina jednorazowego użytku z ustnikiem  
do spirometru FlowMir 

CENA: 7,80 ZŁNR KAT.: 13081 

PODOBNE PRODUKTY:
Ustniki jednorazowego użytku  
do spirometru (100 szt.) 

CENA: 55 ZŁNR KAT.: 13082 
Pasują do spirometrów:  
SpiroLAB III, SpiroLAB III Oxy,  
Spirobank II, MiniSpir, MiniSpir Oxy.

Inhalator ultradźwiękowy Bremed BD 5200 
CENA: 308 ZŁNR KAT.: 13083 

Inhalator OMRON Comp AIR NE-C28-E
CENA: 250 ZŁNR KAT.: 13084 

Inhalator OB Concept
CENA: 350 ZŁNR KAT.: 13085 
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wysoka jakość optyki, dokładny obraz • 
o wysokiej rozdzielczości powiększenie 
10-krotne, z ogniskowaniem 
udoskonalona technologia XHL  • 
dająca więcej światła; światło  
skoncentrowane, białe i jasne 
gwintowane połączenie główki  • 
optycznej i rękojeści
klips z wbudowanym automatycznym • 
wyłącznikiem
solidna metalowa konstrukcja,  • 
wstrząsoodporna, antypoślizgowa 
zasilanie bateryjne• 

nowoczesny mikroskop interferencyjny • 
do badania powierzchni skóry
oświetlenie halogenowe• 
głowica z chromowano-platerowanego • 
metalu zabezpieczona przed kurzem
szkło powiększające 10-krotnie• 
dwie końcówki do sterylizacji• 
osłona szkieł korekcyjnych• 
połączenie bagnetowe do szybkiego • 
zamocowania głowicy do rękojeści
zasilanie bateryjne• 

• przepuszcza promieniowanie 
   o długości fali 300÷400 nm 
   (maks. 365 nm) 
• eliminuje prawie całkowicie 
   światło widzialne 
• eliminuje promieniowanie UV 
   szkodliwe dla zdrowia 
• ogniskowa: 315 mm 
• średnica soczewki: 114 mm
• długość przewodu: 3 m
• waga: 1 kg
• gwarancja: 3 lata  
• świetlówka – 1×9 W UV-A

 

Neuropen jest skutecznym, dwufunkcyj-
nym mechanicznym urządzeniem prze-
siewowym neuropatii cukrzycowej. Dwa 
skalibrowane testy umożliwiają lekarzom 
zidentyfikować pacjentów z ryzykiem wy-
stąpienia owrzodzenia stóp. Urządzenie 
umożliwia przeprowadzenie testu konców-
kami Neurotip (40g) i Monofilament (10g).

szkło powiększające połączone • 
z lampą
oświetlenie znajduje zastosowanie • 
przy precyzyjnych pracach
lupa umieszczona na statywie • 
podłogowym
możliwość regulacji ramienia statywu• 
powiększenie 5 dioptri• 

Dermatoskop Riester Ri-Derma (3390)
CENA: 1570 ZŁNR KAT.: 13086 

Okulistyka I Okulistyka II

1

1

2

2

3

3

1

2

3

łyżeczka

sztanca

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Oliwka do dermatoskopu Riester 

CENA: 84 ZŁNR KAT.: 13087 

Dermatoskop Heine Mini 3000 (płytka ze skalą)
CENA: 1219 ZŁNR KAT.: 13088 

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Oliwka do dermatoskopu Heine 

CENA: 40 ZŁNR KAT.: 13089 

Lampa WOOD'a z lupą 5D UV
CENA: 890 ZŁ NR KAT.: 13090 

Lampa dermatologiczna z lupą
CENA: 290 ZŁNR KAT.: 13091 

Neuropen – aparat do diagnozowania 
stopy cukrzycowej (1)

CENA: 125 ZŁNR KAT.: 13092 

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Monofilament (5szt.) (2)

CENA: 119 ZŁNR KAT.: 13093 
Neurotips (100szt.) (3)

CENA: 60 ZŁNR KAT.: 13094 

Łyżeczka dermatologiczna  
jednorazowego użytku 2mm 

CENA: 12 ZŁ NR KAT.: 13095 
PODOBNE PRODUKTY
Łyżeczka dermatologiczna  
jednorazowego użytku 3 mm 

CENA: 12 ZŁ  NR KAT.: 13096 
Łyżeczka dermatologiczna  
jednorazowego użytku 4 mm 

CENA:  12 ZŁNR KAT.: 13097 
Łyżeczka dermatologiczna  
jednorazowego użytku 5 mm 

 CENA:  12 ZŁNR KAT.: 13098 
Sztanca dermatologiczna  
jednorazowego użytku 2 mm

 CENA: 12 ZŁ NR KAT.: 13099 
Sztanca dermatologiczna  
jednorazowego użytku 3 mm 

CENA: 12 ZŁNR KAT.: 13100 
Sztanca dermatologiczna  
jednorazowego użytku 4 mm 

CENA: 12 ZŁNR KAT.: 13101 
Sztanca dermatologiczna  
jednorazowego użytku 5 mm 

CENA: 12 ZŁNR KAT.: 13102 

Tablica okulistyczna 
Snellena – cyfry (1)

CENA:16 ZŁNR KAT.: 13103 
Tablica okulistyczna 
Snellena – litery

CENA: 16 ZŁNR KAT.: 13104 
Tablica okulistyczna 
Snellena – obrazki

CENA: 16 ZŁNR KAT.: 13105 
Tablica okulistyczna 
Ishihary (24 szt.) (2)

CENA: 673 ZŁNR KAT.: 13106 
Tablica okulistyczna 
Ishihary (12 szt.)

CENA: 480 ZŁNR KAT.: 13107 
Stereotest Mucha (3)

CENA: 953 ZŁNR KAT.: 13108 

Tonometr Riester Schiotza 
ze skalą prostą A (1)

CENA: 640 ZŁNR KAT.: 13109 
Tonometr Riester Schiotza 
ze skalą ukośną B

CENA: 760 ZŁNR KAT.: 13110 
Paski fluoresceinowe BioGlo 
(300szt.) (2)

CENA: 325 ZŁNR KAT.: 13111 
Paski fluoresceinowe BioGlo 
(100 szt.)

CENA: 157 ZŁNR KAT.: 13112 
Paski Schirmera Tear Flo-100 
(100 szt.)

CENA: 130 ZŁNR KAT.: 13113 
Okulary Frenzla (zasilanie bateryjne) (3)

CENA: 1683 ZŁNR KAT.: 13114 
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Autoklaw SUN klasy B z komorą ze stali 
nierdzewnej o pojemności 12 l. Poprzez 
zastosowanie cyklu z frakcjonowanym 
impulsowym podciśnieniem możliwa 
jest sterylizacja wsadów litych typu B 
i wsadów porowatych (opakowanych 
i nieopakowanych). Autoklaw SUN po-
siada elektroniczne zabezpieczenie drzwi 
blokujące dostęp do komory w trakcie 
procesu sterylizacji. 
Wymiary: 450× 550× 400 mm. 

zgrzew o szerokości 12 mm  • 
gwarantujący hermetyczną szczelność 
bez ryzyka spalenia torebki 
dodatkowa transparentna podstawka • 
ułatwiająca pakowanie instrumentów 
opatentowany system podwójnego  • 
uchwytu na rolki 
możliwość stosowania rolek o różnych • 
szerokościach 
możliwość montażu na ścianie  • 
uchwytu na rolki 
temperatura grzałki sterowana • 
elektronicznie 
koniec zgrzewania sygnalizowany • 
sygnałem świetlnym i dźwiękowym 

Zastosowanie licznika zwalnia personel z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy 
lampy. Duże natężenie promieniowania przekłada się na wysoką skuteczność dezynfekcyjną 
lampy, a bardzo cicha praca zapewnia odpowiedni komfort pracy osobom przebywającym 
w pomieszczeniu. Znajdujące się w płycie czołowej okienka kontrolne pozwalają bezpiecznie 
kontrolować pracę świetlówek. Możliwość dezynfekcji podczas pracy personelu.

Przeznaczona do sterylizacji parą wod-
ną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. 
Spełnia wymagania zawarte w normie 
EN868 oraz EN11607, posiadają znak CE 
i rejestrację jako wyrób medyczny.

Autoklaw SUN B12
CENA:  5000 ZŁNR KAT.: 13115 

Więcej na www.medisquad.pl

UWAGA: Wszystkie powyższe lampy są lampami bezpośredniego działania:  
(1x30) – 1 promiennik, dla kubatury do 25m3; (2×30) – 2 promienniki, dla kubatury do 50 m3

UWAGA: Wszystkie powyższe lampy są lampami przepływowymi: (2×30) – 2 promiennik,  
dla kubatury do 90 m3; (2×55) – 2 promienniki, dla kubatury do 120 m3

PODOBNE PRODUKTY:
Autoklaw  SUN B16

Pojemność 16 l.• 
CENA: 6000 ZŁNR KAT.: 13116 

Lampa bakteriobójcza
LB-301.1 sufitowo-przyścienna (1×30)

CENA: 270 ZŁNR KAT.: 13117 

PODOBNE PRODUKTY:
Lampa bakteriobójcza LB-301.1 sufitowo-przyścienna (2×30) 

CENA: 369 ZŁNR KAT.: 13118 
Lampa bakteriobójcza LB-301.1 sufitowo-przyścienna (1×30) z licznikiem czasu pracy 

CENA: 369 ZŁNR KAT.: 13119 
Lampa bakteriobójcza LB-301.1 sufitowo-przyścienna (2×30) z licznikiem czasu pracy 

CENA: 492 ZŁNR KAT.: 13120 
Lampa bakteriobójcza LB-301.2 statywowa (1×30) 

CENA: 390 ZŁNR KAT.: 13121 
Lampa bakteriobójcza LB-301.2 statywowa (2×30)

CENA: 490 ZŁNR KAT.: 13122 
Lampa bakteriobójcza LB-301.2 statywowa (1×30) z licznikiem czasu pracy 

CENA: 510 ZŁNR KAT.: 13123 
Lampa bakteriobójcza LB-301.2 statywowa (2×30) z licznikiem czasu pracy 

CENA: 590 ZŁNR KAT.: 13124 

Zgrzewarka Seal 80
CENA: 910 ZŁNR KAT.: 13125 

Torebka do sterylizacji Steri-line 135×260 mm
CENA: 0,23 ZŁNR KAT.: 13126 

PODOBNE PRODUKTY:
Torebka do sterylizacji 90× 260 mm

CENA: 0.15 ZŁNR KAT.: 13127 
Torebka do sterylizacji 70× 260 mm 

CENA: 0.13 ZŁNR KAT.: 13128 
Torebka do sterylizacji 190× 360 mm

CENA: 0.45 ZŁNR KAT.: 13129 
Testy do kontroli sterylizacji parą 
wodną (500 szt.)

CENA: 40 ZŁNR KAT.: 13130 

Lampa bakte riobójcza PLB 302.1  
przepływowa, sufitowa (2×30)  
z licznikiem czasu pracy

CENA: 1230 ZŁ NR KAT.: 13131 

PODOBNE PRODUKTY:
Lampa bakteriobójcza PLB 552.3 przepływowa, sufitowa (2×55) z licznikiem czasu pracy  
– dla kubatury do 120 m3

CENA: 1230 ZŁNR KAT.: 13132 
Lampa bakteriobójcza PLB-302.2 przepływowa, statywowa (2×30) z licznikiem czasu 
pracy – dla kubatury do 90 m3

CENA: 1230 ZŁNR KAT.: 13133 
Lampa bakteriobójcza PLB-552.2 przepływowa, statywowa (2×30) z licznikiem czasu 
pracy – dla kubatury do 90 m3

CENA: 1230 ZŁNR KAT.: 13134 

Rękaw do sterylizacji
Steri-line płaski – 100 mm×200 m

CENA: 82 ZŁNR KAT.: 13135 

PODOBNE PRODUKTY:
Rękaw do sterylizacji Steri-line płaski 
– 120 mm× 200 m

CENA: 98 ZŁNR KAT.: 13136 
Rękaw do sterylizacji Steri-line płaski 
– 150 mm×200 m

CENA: 115 ZŁNR KAT.: 13137 
Rękaw do sterylizacji Steri-line płaski 
– 200 mm× 200 m

CENA: 148 ZŁNR KAT.: 13138 
Rękaw do sterylizacji Steri-line 
z fałdą – 100 mm×100 m× 50 mm

CENA: 81 ZŁNR KAT.: 13139 
Rękaw do sterylizacji Steri-Line 
z fałdą – 150 mm×100 m× 50 mm

CENA: 115 ZŁNR KAT.: 13140 
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praktyczne chusteczki o właściwo-• 
ściach antybakteryjnych do szybkiej 
dezynfekcji małych powierzchni 
i sprzętu medycznego 
nie pozostawiają śladów na dezynfe-• 
kowanych powierzchniach, posiadają 
przyjemny zapach 
praktyczne opakowanie umożliwia • 
późniejsze uzupełnianie
producent: Ecolab• 

bezaldehydowy preparat w sprayu  • 
do szybkiej dezynfekcji powierzchni
szerokie spektrum działania wobec • 
bakterii (łącznie z Tbc) i grzybów 
nie wywiera drażniącego działania  • 
na drogi oddechowe
wyjątkowo krótki czas działania • 
(B, F 1 min, Tbc 5 min)
dobra tolerancja materiałowa• 
przyjemny zapach • 
producent: Ecolab• 

preparat w tabletkach na bazie chloru • 
do dezynfekcji powierzchni zanieczysz-
czonych m.in. substancją organiczną 
aktywny wobec bakterii (także  • 
prątków gruźlicy), wirusów i grzybów 
szybkie i skuteczne działanie mikrobój-• 
cze również w obecności wysokiego 
obciążenia substancją organiczną 
łatwy i wygodny w stosowaniu • 
ekonomiczny w użyciu – niski koszt • 
roztworu 
producent: Ecolab• 

preparat do odkażania skóry przed • 
iniekcjami, punkcjami i zabiegami
szeroki zakres działania bakterie (włącz-• 
nie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzyby 
i wirusy (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno) 
szybkie i skuteczne działanie • 
na bazie alkoholu• 
bezbarwny• 
nie zawiera jodu • 
autosterylny (Patent Europejski)• 
producent: Ecolab• 

regenerująca emulsja do pielęgnacji • 
skóry
wykorzystanie odpowiednio dobranych • 
i w optymalny sposób połączonych  
ze sobą dobranych składników pielę-
gnujących (włącznie z witaminą E)
emulsja wody w oleju reguluje trwale • 
poziom tłuszczów oraz bilans wodny 
skóry
szybko wnika w głąb skóry• 
daje się dobrze rozprowadzić• 
posiada przyjemny, delikatny zapach• 
producent: Ecolab• 

przeznaczony do preparatów myjących, • 
odkażających i pielęgnujących
pompka posiada możliwość regulacji • 
dozowanej ilości preparatu  
w przedziale od około 0,5 do 1,5 ml  
na naciśnięcie
obudowa wykonana z bardzo  • 
wytrzymałego tworzywa ABS
łatwy w montażu i użyciu• 
dzięki odpowiedniemu tworzywu łatwy • 
do utrzymania w higienicznej czystości
producent: Ecolab• 

preparat do dezynfekcji rąk i skóry• 
aktywny w stosunku do bakterii (łącznie • 
z Tbc), grzybów i wirusów: HBV, HIV
optymalnie dobrany skład - gwarantuje • 
przedłużone działanie dezynfekcyjne 
do ponad 3 godzin
bardzo dobra tolerancja preparatu przez • 
skórę - substancje pielęgnujące chronią 
ją przed wysuszeniem (pH 6,5-7,5)
autosterylny (Patent Europejski)• 
producent: Ecolab• 

środek na bazie aktywnego tlenu do • 
dezynfekcji i mycia narzędzi lekarskich, 
sprzętu anestezjologicznego,  
endoskopów, inkubatorów
chroni narzędzia przed korozją• 
posiada bardzo dobre właściwości • 
myjące
dodanie aktywatora poszerza działanie • 
preparatu o Tbc i przetrwalników bakterii
producent: Ecolab• 

Incidin Liquid Spray 1l
– dezynfekcja powierzchni

CENA: 33 ZŁNR KAT.: 13141 

 

PODOBNY PRODUKT:
Incidin Liquid Spray 0,65l 

CENA: 25 ZŁNR KAT.: 13142 
Incidin Liquid Spray 5l

CENA: 135 ZŁNR KAT.: 13143 

Chusteczki Mediwipes
– dezynfekcja powierzchni

CENA: 14 ZŁNR KAT.: 13144 

PODOBNY PRODUKT:
Chusteczki Mediwipes
– uzupełnienie

CENA: 12 ZŁNR KAT.: 13145 

Medicarine 300 tabletek
– dezynfekcja dużych powierzchni

CENA: 98 ZŁNR KAT.: 13146 

AHD – 500 ML
– dezynfekcja skóry

CENA: 18 ZŁ NR KAT.: 13147 

PODOBNY PRODUKT:
AHD 1000 5 l

CENA: 105 ZŁNR KAT.: 13148 

Skinsept Pur 350 ml 
– dezynfekcja skóry przed iniekcjami

CENA: 35 ZŁNR KAT.: 13149 

PODOBNY PRODUKT:
Skinsept Pur 1 l

CENA: 43 ZŁNR KAT.: 13150 

Sekusept Pulver 2 kg z aktywatorem  
– dezynfekcja narzędzi i endoskopów

CENA: 125 ZŁNR KAT.: 13151 

Silonda Lipid 0,5 l
CENA: 36 ZŁNR KAT.: 13152 

Podajnik łokciowy na mydła i środki 
dezynfekcyjne Dermados 0,5 l  
+GRATIS Skinman Complete 0,5 l

CENA: 130 ZŁNR KAT.: 13153 
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gotowy do użycia antyseptyk• 
skuteczna alternatywa dla dotychczas • 
stosowanych substancji 
dobrze tolerowany przez błony śluzowe • 
i skórę, nie powoduje drażnienia ran
 bezbolesne stosowanie• 
szybkie działanie przeciwko bakteriom • 
(łącznie z MRSA, Chlamydium, 
Mycoplasma), grzybom, drożdżakom, 
pierwotniakom (łącznie z Tricho-
monas), wirusom (Herpes simplex, 
inaktywuje HBV i HIV)
efekt działania do 1 godziny• 

gotowy do użycia alkoholowy preparat • 
do szybkiej dezynfekcji powierzchni 
i sprzętu medycznego
ze względu na specjalną formułę • 
i łatwość życia zalecany również  
do dezynfekcji specjalistycznych 
narzędzi dentystycznych  
jak prostnice i kątnice
osiąga pełną skuteczność  • 
już po 30 sekundach
nie zawiera aldehydów ani czwartorzę-• 
dowych związków amonowych
producent: Chemi-Pharm• 

• nie zawiera aldehydów i fenoli
• szerokie spektrum działania 
   i krótki czas ekspozycji
• może być stosowany do powierzchni 
   mających kontakt z żywnością
• nie pozostawia plam, smug i osadów 
   na dezynfekowanych powierzchniach 
   oraz nie powoduje efektu klejenia się
• możliwość stosowania w obecności 
   pacjentów oraz na oddziałach 
   neonatologicznych i dziecięcych
• wykazuje wysoką kompatybilność 
   materiałową

   

Charmer jest profesjonalną emulsją sto-
sowaną do procedur higienicznego i chi-
rurgicznego mycia rąk o neutralnym dla 
skóry pH, zawierającą witaminy A i E oraz 
substancje, które nawilżają i zmiękczają 
skórę oraz wspomagają jej szybszą rege-
nerację. 

M6 to mydło o silnym działaniu bakterio-
bójczym. Oprócz normalnych badań zwią-
zanych z uzyskaniem atestu handlowego, 
mydło dezynfekujące przeszło szereg 
badań klinicznych, które potwierdziły 
jego wysoką skuteczność w zwalczaniu 
bakterii chorobotwórczych. 

chusteczki o działaniu bakteriobój-• 
czym, drożdżobójczym i prątkobójczym
skuteczne wobec wszystkich wirusów • 
osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV)
doskonała tolerancja materiałowa • 
(odpowiednie do stosowania  
na wszystkich powierzchniach  
nieodpornych na działanie alkoholi, 
łącznie z głowicami USG) 
rekomendacje producentów  • 
głowic USG (GE i Philips)
 jednoczesne mycie i dezynfekcja • 

preparat aldehydowy do dezynfekcji • 
i mycia urządzeń chirurgicznych 
i lekarskich, endoskopów, urządzeń 
i powierzchni
działa w pełnym spektrum  • 
na drobnoustroje i wirusy
producent: Lysoform• 

Bakticid 1 l  
– dezynfekcja powierzchni

CENA: 28 ZŁNR KAT.: 13154 

PODOBNY PRODUKT:
Bakticid 5 l

CENA: 105 ZŁNR KAT.: 13155 

Octenisept 50 ml 
– dezynfekcja ran

CENA: 49 ZŁNR KAT.: 13156 

PODOBNY PRODUKT:
Octenisept 250 ml

CENA: 46 ZŁNR KAT.: 13157 
Octenisept 1 l

CENA: 95 ZŁNR KAT.: 13158 

Sterisept Forte 1 l
– dezynfekcja powierzchni

CENA: 52 ZŁNR KAT.: 13159 

Chusteczki bezalkoholowe  
Sani Cloth Activ (125 szt.) – dezynfekcja  
głowic USG i delikatnych powierzchni

CENA: 55 ZŁNR KAT.: 13160 

Germo Inodore 1 l 
CENA: 48 ZŁNR KAT.: 13161 

Lysoformin 3000 1 l – dezynfekcja narzędzi
CENA: 65 ZŁNR KAT.: 13162 

PODOBNY PRODUKT:
Lysoformin 3000 5 l 

CENA: 269 ZŁNR KAT.: 13163 

Mydło antybakteryjne 
CENA: 60 ZŁNR KAT.: 13164 

PODOBNY PRODUKT:
Mydło antybakteryjne  
Charmer Liquid 0,5 l

CENA: 13 ZŁNR KAT.: 13165 

Mydło dezynfekujące M6 – 5 kg
CENA: 52 ZŁNR KAT.: 13166 

Preparat do mycia i dezynfekcji podłóg    
i wyposażenia szpitali i gabinetów. Pre-
parat nie zawiera aldehydów. Wykazuje 
bardzo dobre właściwości myjące i sze-
rokie spektrum bójcze (warunki brudne): 
B,F,Tbc,V w krótkim czasie 15 minut           
i niskim stężeniu roboczym 0,5%.
Bardzo wydajny z 1 litra otrzymujemy 
200 litrów roztworu roboczego.



16 tel.: 81 461 32 11  tel. kom.: 603 330 379 możliwość negocjacji ceny

N
A

RZ
ĘD

ZI
A

 M
ED

YC
ZN

E

Nożyczki chirurgiczne 145 mm  
proste – ostre/ostre

CENA: 14 ZŁNR KAT.: 13167 

PODOBNE PRODUKTY:
Nożyczki chirurgiczne 145 mm  
proste - ostre/tępe 

CENA: 14 ZŁNR KAT.: 13168 
Nożyczki chirurgiczne 145 mm  
proste – tępe/tępe 

CENA: 14 ZŁNR KAT.: 13169 
Nożyczki chirurgiczne 145 mm 
zagięte – ostre/ostre 

CENA: 14 ZŁNR KAT.: 13170 
Nożyczki chirurgiczne 145 mm 
zagięte – ostre/tępe 

CENA: 14 ZŁNR KAT.: 13171 
Nożyczki chirurgiczne 145 mm 
zagięte – tępe/tępe

CENA:14 ZŁNR KAT.: 13172 

Nożyczki chirurgiczne 165 mm  
proste – ostre/ostre

CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13173 

PODOBNE PRODUKTY:
Nożyczki chirurgiczne 165 mm  
proste – ostre/tępe 

CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13174 
Nożyczki chirurgiczne 165 mm  
proste – tępe/tępe 

CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13175 
Nożyczki chirurgiczne 165 mm 
zagięte – ostre/ostre 

CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13176 
Nożyczki chirurgiczne 165 mm 
zagięte – ostre/tępe 

CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13177 
Nożyczki chirurgiczne 165 mm 
zagięte – tępe/tępe

CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13178 

Nożyczki chirurgiczne Iris 110 mm proste
CENA: 13 ZŁNR KAT.: 13179 

PODOBNE PRODUKTY:
Nożyczki chirurgiczne Iris  
110 mm zagięte 

CENA: 13 ZŁNR KAT.: 13180 
Nożyczki chirurgiczne Iris  
95mm proste 

CENA: 13 ZŁNR KAT.: 13181 
Nożyczki chirurgiczne Iris  
95 mm zagięte 

CENA: 13 ZŁNR KAT.: 13182 

Nożyczki Busch do odcinania pępowiny 
160 mm zagięte

CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13183 

PODOBNE PRODUKTY:
Nożyczki do zdejmowania szwów

CENA: 12 ZŁNR KAT.: 13184 
Nożyczki Braun-Stadler  
do cięcia krocza 180 mm

CENA: 24 ZŁNR KAT.: 13185 
Nożyczki Iris zagięte

CENA: 13 ZŁNR KAT.: 13186 
Nożyczki Iris proste 

CENA: 13 ZŁNR KAT.: 13187 
Nożyczki Lister 140 mm

CENA: 15 ZŁNR KAT.: 13188 
Nożyczki Cuticle 110 mm proste

CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13189 

Pinceta anatomiczna 125 mm
CENA: 9,50 ZŁNR KAT.: 13190 

PODOBNE PRODUKTY:
Pinceta anatomiczna 145 mm 

CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13191 
Pinceta anatomiczna 165 mm 

CENA: 12 ZŁNR KAT.: 13192 
Pinceta anatomiczna 125 mm  
wąska prosta 

CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13193 

Pinceta chirurgiczna 125 mm
CENA: 10 ZŁNR KAT.: 13194 

PODOBNE PRODUKTY:
Pinceta chirurgiczna 145 mm 

CENA: 13 ZŁNR KAT.: 13195 
Pinceta chirurgiczna 165 mm 

CENA: 14 ZŁNR KAT.: 13196 
Pinceta jednorazowa 12 5mm 

CENA: 0,60 ZŁNR KAT.: 13197 

Pinceta laryngologiczna Troeltsch 120 mm
CENA: 13 ZŁNR KAT.: 13198 

PODOBNY PRODUKT:
Pinceta laryngologiczna Troeltsch 
170mm 

CENA: 15 ZŁNR KAT.: 13199 

Pinceta uszna Jansen-Lucae 140 mm
CENA: 12 ZŁNR KAT.: 13200 

PODOBNY PRODUKT:
Pinceta uszna Jansen-Lucae 160mm

CENA: 17 ZŁNR KAT.: 13201 

Kleszczyki Kocher 125 mm proste
CENA: 20 ZŁNR KAT.: 13202 

PODOBNE PRODUKTY:
Kleszczyki Kocher 125 mm zagięte 

CENA: 20 ZŁNR KAT.: 13203 
Kleszczyki Kocher 145 mm proste

CENA: 17 ZŁNR KAT.: 13204 
Kleszczyki Kocher 145 mm zagięte 

CENA: 17 ZŁNR KAT.: 13205 
Kleszczyki Kocher 165 mm proste 

CENA: 20 ZŁNR KAT.: 13206 
Kleszczyki Kocher 165 mm zagięte 

CENA: 20 ZŁNR KAT.: 13207 
Kleszczyki Halstead-Mosquito 
125 mm, 1×2 ząbki, proste 

CENA: 20 ZŁNR KAT.: 13208 
Kleszczyki Halstead-Mosquito 
125 mm, 1×2 ząbki, zagięte 

CENA: 20 ZŁNR KAT.: 13209 

Kleszczyki Pean 125 mm proste
CENA: 16 ZŁNR KAT.: 13210 

PODOBNE PRODUKTY:
Kleszczyki Pean 125 mm zagięte 

CENA: 16 ZŁNR KAT.: 13211 
Kleszczyki Pean 145 mm proste

CENA: 16 ZŁNR KAT.: 13212 
Kleszczyki Pean 145 mm zagięte 

CENA: 16 ZŁNR KAT.: 13213 
Kleszczyki Pean 165 mm proste 

CENA: 21 ZŁNR KAT.: 13214 
Kleszczyki Pean 165 mm zagięte 

CENA: 21 ZŁNR KAT.: 13215 
Kleszczyki Halstead-Mosquito 
125 mm, bez ząbków, proste 

CENA: 20 ZŁNR KAT.: 13216 
Kleszczyki Halstead-Mosquito 
125 mm, bez ząbków, zagięte

CENA: 20 ZŁNR KAT.: 13217 
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Trzonek do skalpela  ze  stali nierdzew-
nej. Pasują do niego ostrza o rozmiarach:  
10, 11, 12, 12d, 13, 14, 15, 15c, 16, 17. 

Plastikowa strzykawka ze specjalnym 
zakończeniem do usuwania woszczyzny 
z ucha. Pojemność 100ml. Istnieje możli-
wość zastosowania do strzykawki końcó-
wek OtoClear.

W zestawie trzy sztuki: 3 mm, 4 mm, 5 mm.

Do wyboru w dowolnej kombinacji roz-
miarów: 3,0; 3,5; 4,5; 5,5; 7,0 i 8,5 mm.

Trzonek do skalpela nr 3
CENA: 6 ZŁNR KAT.: 13218 

PODOBNE PRODUKTY:
Trzonek do skalpela nr 4

 CENA: 6 ZŁNR KAT.: 13219 
Trzonek do skalpela  ze  stali 
nierdzewnej. Pasują do niego ostrza 
o rozmiarach: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 24d, 25, 34, 36, 36d

Wziernik uszny średnica 3,0 mm
– typu Hartmann

CENA: 24 ZŁNR KAT.: 13220 

PODOBNE PRODUKTY:
Wziernik uszny średnica 3,5 mm 

CENA: 24 ZŁNR KAT.: 13221 
Wziernik uszny średnica 4,0 mm 

CENA: 24 ZŁNR KAT.: 13222 
Wziernik uszny średnica 4,5 mm

CENA: 24 ZŁNR KAT.: 13223 
Wziernik uszny średnica 5,0 mm 

CENA: 24 ZŁNR KAT.: 13224 
Wziernik uszny średnica 5,5 mm 

CENA: 24 ZŁNR KAT.: 13225 
Wziernik uszny średnica 6,0 mm

CENA: 24 ZŁNR KAT.: 13226 
Wziernik uszny średnica 6,5 mm 

CENA: 24 ZŁNR KAT.: 13227 
Wziernik uszny średnica 7,0 mm 

CENA: 24 ZŁNR KAT.: 13228 

Ostrze chirurgiczne nr 10
CENA: 35 ZŁ (cena za opakowanie) NR KAT.: 13229 

PODOBNE PRODUKTY:
Ostrze chirurgiczne nr 11

CENA: 20 ZŁ NR KAT.: 13230 
Ostrze chirurgiczne nr 12

CENA: 20 ZŁ NR KAT.: 13231 
Ostrze chirurgiczne nr 15

CENA: 20 ZŁNR KAT.: 13232 
Ostrze chirurgiczne nr 20 

CENA: 20 ZŁNR KAT.: 13233 
Ostrze chirurgiczne nr 22 

CENA: 20 ZŁNR KAT.: 13234 
Ostrze chirurgiczne nr 24

CENA: 22 ZŁNR KAT.: 13235 

Wziernik nosowy nr 1
CENA: 38 ZŁNR KAT.: 13236 

PODOBNE PRODUKTY:
Wziernik nosowy nr 2 

CENA: 40 ZŁNR KAT.: 13237 
Wziernik nosowy nr 3 

CENA: 40 ZŁNR KAT.: 13238 

Haczyk uszny Luce mały
CENA: 23 ZŁNR KAT.: 13239 

PODOBNE PRODUKTY:
Haczyk uszny Luce średni

CENA: 23 ZŁNR KAT.: 13240 
Haczyk uszny Luce duży

 CENA: 23 ZŁNR KAT.: 13241 

Strzykawka do płukania ucha 100 ml
CENA: 4 ZŁNR KAT.: 13242 

Skrobaczka Recamier ostra nr 00
(średnica 5mm)

CENA: 26 ZŁNR KAT.: 13243 
PODOBNE PRODUKTY:
Skrobaczka Recamier ostra nr 00 
(średnica 6 mm)

CENA: 26 ZŁNR KAT.: 13244 
Skrobaczka Recamier ostra nr 1 
(średnica 7 mm) 

CENA: 26 ZŁNR KAT.: 13245 
Skrobaczka Recamier ostra nr 2 
(średnica 8 mm) 

CENA: 26 ZŁNR KAT.: 13246 
Skrobaczka Recamier ostra nr 12 
(średnica 23 mm) 

CENA: 26 ZŁNR KAT.: 13247 
Kulociąg Braun pojedynczy, prosty

CENA: 28 ZŁNR KAT.: 13248 

Igłotrzymacz Mathieu 140 mm
CENA: 20 ZŁNR KAT.: 13249 

PODOBNE PRODUKTY:
Igłotrzymacz Mathieu 170 mm 

 CENA: 23 ZŁNR KAT.: 13250 
Igłotrzymacz Majo-Hegar 140 mm 

 CENA: 19 ZŁNR KAT.: 13251 
Igłotrzymacz Majo-Hegar 160 mm 

 CENA: 19 ZŁNR KAT.: 13252 
Igłotrzymacz Majo-Hegar 180 mm 

 CENA: 23 ZŁNR KAT.: 13253 
Igła do przemywania  
prosta z kulką 

 CENA: 34 ZŁNR KAT.: 13254 
Igła do przemywania  
z akrzywiona z kulką 

 CENA: 34 ZŁNR KAT.: 13255 

Wzierniki uszne typu Hartmann (3 szt.)
CENA: 28 ZŁNR KAT.: 13256 

PODOBNY PRODUKT:
Wziernik metalowy typu Hartmann 
(4szt.)

 CENA: 32 ZŁ:NR KAT.: 13257 
W zestawie cztery sztuki: 3 mm, 4 mm, 
5 mm, 6 mm.

Wzierniki typu Siegle (6 szt.)
CENA: 155 ZŁNR KAT.: 13258 

PODOBNY PRODUKT:
Balon Politzera

CENA: 80 ZŁNR KAT.: 13259 
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Pasek do zamykania ran (szwy ze-
wnętrzne) 3M Steri-Strip nadaje się do 
zamykania niewielkich ran. Ogranicza 
konieczność szycia ran w niektórych 
przypadkach. 

prosta, sterylna, jednorazowa • 
pozwala dokładne pobierać materiał • 
z kanału szyjki macicy

1 2 3

Zestaw laryngologiczny  
typu Looker Max

CENA: 2,80 ZŁNR KAT.: 13260 

PODOBNE PRODUKTY:
Zestaw laryngologiczny  
typu Looker Medium

 CENA: 2,80 ZŁNR KAT.: 13261 
Zestaw Looker Max 

CENA: 4,30 ZŁNR KAT.: 13262 
Zestaw Looker Medium 

CENA: 4,30 ZŁNR KAT.: 13263 

Nici chirurgiczne Amifil niewchłanialne 2/0 
75 cm, 26 mm 3/8 koła

CENA: 6 ZŁNR KAT.: 13264 

PODOBNE PRODUKTY:
Nici chirurgiczne Amifil niewchłanialne 
2/0 45 cm, 26 mm 3/8 koła

 CENA: 5 ZŁNR KAT.: 13265 
Nici chirurgiczne Amifil niewchłanialne 
3/0 45 cm, 26 mm 3/8 koła

 CENA: 5 ZŁNR KAT.: 13266 
Nici chirurgiczne Amifil niewchłanialne 
3/0 75 cm, 26 mm 3/8 koła

 CENA: 5 ZŁNR KAT.: 13267 
Nici chirurgiczne Amifil niewchłanialne 
4/0 45 cm, 26 mm 3/8 koła

CENA: 5 ZŁNR KAT.: 13268 
Nici chirurgiczne Amifil niewchłanialne 
4/0 75 cm, 26 mm 3/8 koła

CENA: 5 ZŁNR KAT.: 13269 

Szpatułka laryngologiczna drewniana, 
jałowa, dla dorosłych (100 szt.)

CENA: 9 ZŁNR KAT.: 13270 

PODOBNY PRODUKT:
Szpatułka laryngologiczna drewniana, 
jałowa, dla dzieci (100 szt.)

CENA: 7,50 ZŁNR KAT.: 13271 

Nici chirurgiczne B.Braun Dafilon  
4/0 75 cm DS24

CENA: 6,50 ZŁNR KAT.: 13272 

PODOBNE PRODUKTY:
Nici chirurgiczne B.Braun Dafilon  
0/0 75 cm DS 24

 CENA: 6,10 ZŁNR KAT.: 13273 
Nici chirurgiczne B.Braun Dafilon  
2/0 45 cm DS 24

 CENA: 6,10 ZŁNR KAT.: 13274 
Nici chirurgiczne B.Braun Dafilon  
2/0 75 cm DS 24

 CENA: 6,10 ZŁNR KAT.: 13275 
Nici chirurgiczne B.Braun Dafilon  
3/0 45 cm DS 19

 CENA: 6,10 ZŁNR KAT.: 13276 
Nici chirurgiczne B.Braun Dafilon  
3/0 4 5cm DS 24

 CENA: 6,10 ZŁNR KAT.: 13277 
Nici chirurgiczne B.Braun Dafilon  
3/0 75 cm DS 24

CENA: 6,10 ZŁNR KAT.: 13278 

Wziernik ginekologiczny j.u. jałowy  
typu Cusco (rozmiar S) 

CENA: 0,90 ZŁNR KAT.: 13279 

PODOBNE PRODUKTY:
Wziernik ginekologiczny j.u.  jałowy 
typu Cusco (rozmiar XS)

 CENA: 0,85 ZŁNR KAT.: 13280 
Wziernik ginekologiczny j.u.  jałowy 
typu Cusco (rozmiar M)

 CENA: 0,85 ZŁNR KAT.: 13281 
Wziernik ginekologiczny j.u.  jałowy 
typu Cusco (rozmiar L)

 CENA: 0,85 ZŁNR KAT.: 13282 

Nici chirurgiczne B.Braun Safil  
4/0 70 cm DS24

CENA: 11 ZŁ NR KAT.: 13283 

PODOBNE PRODUKTY:
Nici chirurgiczne B.Braun Safil  
0/0 70 cm DS24

 CENA: 9,60 ZŁNR KAT.: 13284 
Nici chirurgiczne B.Braun Safil  
2/0 70 cm DS24

 CENA: 9,60 ZŁNR KAT.: 13285 
Nici chirurgiczne B.Braun Safil  
3/0 70 cm DS24

 CENA: 9,60 ZŁNR KAT.: 13286 

Szczoteczki cytologiczna Cyto Brush (1)
CENA: 0,55 ZŁNR KAT.: 13287 

PODOBNE PRODUKTY:
Szczoteczki cytologiczna  
Ulltra Brush (2)

CENA: 0,75 ZŁNR KAT.: 13288 
wachlarz, jednorazowa, sterylna• 
pobierania rozmazu jednocześnie • 
głęboko z kanału i tarczy macicy

Szczoteczki cytologiczna  
Directa Soft (3)

CENA: 1,35 ZŁNR KAT.: 13289 
sterylna, jednorazowa• 
system Flexible• 
puchowe włosie obniża ilość • 
podrażnień i krwawień

Plaster Steri Strip 3M 12× 100 mm
CENA: 4,70 ZŁNR KAT.: 13290 

PODOBNE PRODUKTY:
Plaster Steri Strip 3M 6× 100 mm 

 CENA: 6 ZŁNR KAT.: 13291 
Plaster Steri Strip 3M 6×38 mm 

 CENA: 4,20 ZŁNR KAT.: 13292 
Plaster Steri Strip 3M 6×75 mm 

  CENA: 3,25 ZŁNR KAT.: 13293 
Plaster Steri Strip 3M3×75 mm 

 CENA: 4,20 ZŁNR KAT.: 13294 
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Profesjonalny zestaw pozwalający wyko-
nać całą procedurę włożenia, umiejsco-
wienia oraz usunięcia wkładki wewnątrz-
macicznej. Zapobiega potencjalnym 
infekcjom podczas badań, jednorazowy 
i sterylny. Przemyślana konfiguracja ze-
stawu pozwala na szybkie i bezpieczne 
przeprowadzenie zabiegu.

Więcej na www.medisquad.pl

Wysokiej jakości paski do pomiaru pH 
pochwy w zakresie 4.0-7.0. Opakowanie 
zawiera 100 szt. pasków

Kasetka na 25 sztuk preparatów mikro-
skopowych. Każdy z zamieszczonego  
w kasetce preparat można opisać na wy-
dzielonym dla niego miejscu. Wymiary: 
8,5× 9,5× 3,5 cm

Szkiełka podstawowe z matowym polem, 
umożliwiającym opis preparatu. Posiadają 
szlifowane brzegi. Przekładane papierem 
bibułkowym. Grubość: 1-1,2 mm. Waga 
opakowania: 0,30kg

Cytofix jest aerozolowym preparatem do 
utrwalania pobranych na szkiełka mikro-
skopowe rozmazów biologicznych, przed 
ich późniejszą oceną. Pobrany materiał 
biologiczny, po użyciu utrwalacza zostaje 
pokryty cienką, przeźroczystą powłoką 
polimerową, chroniącą przed wpływem 
warunków otoczenia w czasie przecho-
wywania i transportu.

Paski wskaźnikowe ginekologiczne pH 4.0-7.0
CENA: 27 ZŁ NR KAT.: 13295 

Szkiełka podstawowe z matowym polem  
do opisu – opakowanie 50 szt.

CENA: 6 ZŁNR KAT.: 13296 

PODOBNY PRODUKT:
Szkiełka nakrywkowe  
– opakowanie 100 szt.

 CENA: 4,50 ZŁNR KAT.: 13297 

Kasetka na 25 preparatów mikroskopowych
CENA: 20 ZŁNR KAT.: 13298 

PODOBNE PRODUKTY:
Kasetka na 50 preparatów  
mikroskopowych 

 CENA: 9,90 ZŁNR KAT.: 13299 

Utrwalacz do cytologii Cytofix 250 ml
CENA: 23 ZŁNR KAT.: 13300 

Zestaw narzędzi ginekologicznych 
I.U.D. – jednorazowych

CENA: 29 ZŁNR KAT.: 13301 

Kleszczyki do wyjmowania wkładek  
wewnątrzmacicznych – jednorazowe 

CENA: 12,50 ZŁ NR KAT.: 13302 

PODOBNE PRODUKTY:
Rozszerzadło Hegar dwustronne 
3-4/2-3 – jednorazowe 

CENA: 7 ZŁNR KAT.: 13303 
Profesjonalny jednorazowy rozsze-
rzacz Hegar. Dwustronne w zakresie 
2-4mm.
Rozszerzadło Hegar dwustronne 
4-5/5-6 – jednorazowe 

CENA: 7 ZŁNR KAT.: 13304 
Kleszczyki nożyczkowe Kelly 
– jednorazowe 

CENA: 6 ZŁNR KAT.: 13305 
Kulociąg Tirapale – jednorazowy

CENA: 14 ZŁNR KAT.: 13306 

Pojemnik na zużyte materiały medyczne 0,2 l 
– jednorazowy

CENA: 1,40 ZŁNR KAT.: 13307 

PODOBNE PRODUKTY:
Pojemnik na zużyte materiały 
medyczne 0,5-0,7 l 

CENA: 1,90 ZŁNR KAT.: 13308 
Pojemnik na zużyte materiały 
medyczne 1,0 l 

CENA: 3 ZŁNR KAT.: 13309 
Pojemnik na zużyte materiały 
medyczne 2,0 l 

CENA: 3,60 ZŁNR KAT.: 13310 
Pojemnik na zużyte materiały 
medyczne 3,5 l 

CENA: 4,90 ZŁNR KAT.: 13311 
Pojemnik na zużyte materiały 
medyczne 5 l

CENA: 6 ZŁNR KAT.: 13312 

Prześcieradło papierowe w rolce 50 cm/50 mb
CENA: 14,50 ZŁNR KAT.: 13313 

PODOBNE PRODUKTY:
Prześcieradło papierowe w rolce  
–60 cm/50 mb

CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13314 
Prześcieradło papierowe w rolce   
– 60 cm/80 mb

CENA: 24 ZŁNR KAT.: 13315 
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Opaska dziana wykonana z wysokiej ja-
kości włókien wiskozowych nadających 
niezbędną miękkość, absorpcję i prze-
puszczalność. Sposób dziana zabezpie-
cza przed strzępieniem.

Jednorazowe igły podskórne wysterylizo-
wane za pomocą tlenku etylenu.

Kompres gazowy niejałowy Batist 5× 5 cm
(8-warstwowy, 17-nitkowy)

  CENA: 3,50 ZŁNR KAT.: 13316 

PODOBNE PRODUKTY:
Kompres gazowy niejałowy Batist 
7,5× 7,5 cm

 CENA: 5,60 ZŁNR KAT.: 13317 
Kompres gazowy niejałowy Batist 
10×10 cm

 CENA: 9,30 ZŁNR KAT.: 13318 
Kompres gazowy jałowy Batist  
5× 5cm (2 szt.)

 CENA: 0,25 ZŁNR KAT.: 13319 
Kompres gazowy jałowy Batist  
7,5×7,5cm (2 szt.)

 CENA: 0,32 ZŁNR KAT.: 13320 
Kompres gazowy jałowy Batist  
10×10 cm (2 szt.)

 CENA: 0,46 ZŁNR KAT.: 13321 

Opaska dziana Batist Fixa-Crep  
6 cm× 4 m

CENA: 0,80 ZŁNR KAT.: 13322 

PODOBNE PRODUKTY:
Opaska dziana Batist Fixa-Crep  
8 cm× 4 m 

 CENA: 0,63 ZŁNR KAT.: 13323 
Opaska dziana Batist Fixa-Crep 
10 cm×4 m 

 CENA: 0,80 ZŁNR KAT.: 13324 
Opaska dziana Batist Fixa-Crep 
12 cm×4 m 

 CENA: 0,86 ZŁNR KAT.: 13325 

Strzykawka j.u. B.Braun 10 ml (100 szt.)
  CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13326 

PODOBNE PRODUKTY:
Strzykawka j.u. marki B. Braun 2 ml 
(100 szt.)

 CENA: 9,80 ZŁNR KAT.: 13327 
Strzykawka j.u. marki B. Braun 5 ml 
(100 szt.)

 CENA: 16 ZŁNR KAT.: 13328 
Strzykawka j.u. marki B. Braun 20 ml 
(100 szt.) 

 CENA: 28 ZŁNR KAT.: 13329 
Strzykawka j.u. marki B. Braun 1 ml  
z igłą (tuberkulinówka)

  CENA: 49 ZŁNR KAT.: 13330 

Igła do botoksu Meso-Relle 30 G×4 mm (100 szt.)
NR KAT.: 13332  CENA: 178 ZŁNR KAT.: 13331 

Igła iniekcyjna j.u. BD 0,4× 19 mm  
(100 szt.)

 CENA: 9 ZŁNR KAT.: 13332 

PODOBNE PRODUKTY:
Igła iniekcyjna j.u. BD 
0,5× 20 mm (100 szt.)

 CENA: 7 ZŁNR KAT.: 13333 
Igła iniekcyjna j.u. BD  
0,6× 30 mm (100 szt.)

 CENA: 7 ZŁNR KAT.: 13334 
Igła iniekcyjna j.u. BD  
0,7× 40 mm (100 szt.)

 CENA: 7 ZŁNR KAT.: 13335 
Igła iniekcyjna j.u. BD  
0,8× 40 mm (100 szt.)

 CENA: 7 ZŁNR KAT.: 13336 
Igła iniekcyjna j.u. BD  
0,9× 40 mm (100 szt.)

 CENA: 7 ZŁNR KAT.: 13337 
Igła iniekcyjna j.u. BD  
1,1×40 mm (100 szt.)

 CENA: 7 ZŁNR KAT.: 13338 
Igła iniekcyjna j.u. BD  
1,2×40 mm (100 szt.)

 CENA: 9 ZŁNR KAT.: 13339 

Igła iniekcyjna j.u. Terumo  
0,45× 23 mm (100 szt.)

CENA: 17 ZŁ NR KAT.: 13340 
PODOBNE PRODUKTY:
Igła iniekcyjna j.u. Terumo  
0,5×25 mm (100 szt.)

 CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13341 
Igła iniekcyjna j.u. Terumo  
0,55×25 mm (100 szt.)

 CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13342 
Igła iniekcyjna j.u. Terumo  
0,6×30 mm (100 szt.)

 CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13343 
Igła iniekcyjna j.u. Terumo  
0,7×30 mm (100 szt.)

CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13344 
Igła iniekcyjna j.u. Terumo  
0,7×40 mm (100 szt.)

 CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13345 
Igła iniekcyjna j.u. Terumo  
0,8× 40 mm (100 szt.)

 CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13346 
Igła iniekcyjna j.u. Terumo  
0,9×40 mm (100 szt.)

 CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13347 
Igła iniekcyjna j.u. Terumo  
1,2× 40 mm (100 szt.)

 CENA: 12 ZŁNR KAT.: 13348 

Venflon BD 26 G 0,6× 19 mm (fioletowy)
  CENA: 5,50 ZŁNR KAT.: 13349 

PODOBNE PRODUKTY:
Venflon BD 14 G  
0,45×20 mm (pomarańczowy)

 CENA: 2,40 ZŁNR KAT.: 13350 
Venflon BD 16 G  
1,7× 45m m (szary)

 CENA: 2,40 ZŁNR KAT.: 13351 
Venflon BD 18 G  
1,2×32 mm (zielony)

 CENA: 2,40 ZŁNR KAT.: 13352 
Venflon BD 20 G  
1,0× 32mm (różowy)

 CENA: 2,40 ZŁNR KAT.: 13353 
Venflon BD 24 G  
0,8×25 mm (niebieski)

 CENA: 2,50 ZŁNR KAT.: 13354 

Igła typu motylek 0,5× 19 mm
CENA: 1,15 ZŁNR KAT.: 13355 

PODOBNE PRODUKTY:
Igła typu motylek Terumo  
0,6×19 mm

 CENA: 1,15 ZŁNR KAT.: 13356 
Igła typu motylek Terumo  
0,7×19 mm

 CENA: 1,15 ZŁNR KAT.: 13357 
Igła typu motylek Terumo  
0,8×19 mm

 CENA: 1,15 ZŁNR KAT.: 13358 
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Rękawice diagnostyczne 

Jałowy przylepiec  włókninowy do mo-
cowania kaniul z wycięciem. Posiada 
wkład chłonny zabezpieczający miejsce 
wkłucia. Zawiera również dodatkową 
podkładkę pod skrzydełka kaniuli. 

Umożliwia prawidłowy i niezbędny do wy-
konania badania kontakt głowicy USG ze 
skórą badanego i prawidłowe przewod-
nictwo ultradźwięków, wykonany jest na 
bazie wodnej, nie zawiera soli oraz innych 
substancji, które mogłyby niekorzystnie 
wpływać na żywotność głowicy ultraso-
nograficznej. 

Biała, nieprzezroczysta, rozpuszczal-
na w wodzie pasta, przeznaczona do 
użycia z niejednorazowymi elektrodami 
neurodiagnostycznymi. Przeznaczona do 
stosowania do badań eeg, wywołanych 
potencjałów, badań ENG, brainmappingu 
i procedur MSLT. 

Umożliwia prawidłowy i niezbędny do wy-
konania badania kontakt głowicy USG ze 
skórą badanego i prawidłowe przewod-
nictwo ultradźwięków, wykonany jest na 
bazie wodnej, nie zawiera soli oraz innych 
substancji, które mogłyby niekorzystnie 
wpływać na żywotność głowicy ultraso-
nograficznej

Plaster do mocowania venflonów  
Batist Elastopore+PAD I.V. 6×8 cm  

CENA: 0,30 ZŁNR KAT.: 13359 

PODOBNY PRODUKT:
Plaster poinfekcyjny Viscoplast 
Prestapor 4cm× 5m

 CENA: 22 ZŁNR KAT.: 13360 
Plaster wykonany z włókniny o wy-
sokiej przepuszczalności pary wod-
nej i powietrza. Jest hipoalergiczny. 
Zabezpiecza przed zanieczyszcze-
niem i brudem.

Plaster Batist Silkpore 1,25 cm×9,15 m  
– na jedwabiu

CENA: 2,90 ZŁNR KAT.: 13361 

PODOBNE PRODUKTY:
Plaster Batist Silkpore  
2,5 cm×9,15 m – na jedwabiu

 CENA: 4,50 ZŁNR KAT.: 13362 
Plaster Batist Silkpore  
5 cm×9,15 m – na jedwabiu

 CENA: 9 ZŁNR KAT.: 13363 
Plaster Polovis Plus  
1,25 cm×5 m – na tkaninie

 CENA: 2,10 ZŁNR KAT.: 13364 
Plaster Polovis Plus  
2,5 cm× 5 m – na tkaninie

 CENA: 4,40 ZŁNR KAT.: 13365 
Plaster Polovis Plus  
5 cm× 5 m – na tkaninie

 CENA: 6,40 ZŁNR KAT.: 13366 

Plaster Batist Softpore 1,25 cm×9,15 m  
– włókninowy

CENA: 1,40 ZŁNR KAT.: 13367 

PODOBNE PRODUKTY:
Plaster Batist Softpore 
2,5cm× 9,15 m – włókninowy

 CENA: 2,40 ZŁNR KAT.: 13368 
Plaster Batist Softpore  
5cm×9,15 m – włókninowy

 CENA: 3,90 ZŁNR KAT.: 13369 
Plaster Batist Filmpore 
 1,25cm× 5 m – foliowy

 CENA: 1,70 ZŁNR KAT.: 13370 
Plaster Batist Filmpore 
 2,5cm×5 m – foliowy

 CENA: 3,50 ZŁNR KAT.: 13371 
Plaster Batist Filmpore  
5cm×5 m – foliowy

 CENA: 5,90 ZŁNR KAT.: 13372 

Pasta Ten20 Conductive 114 g  
– do mocowania elektrod EEG

CENA: 49 ZŁNR KAT.: 13373 

PODOBNY PRODUKT:
Pasta Conductive 228 g  
– do mocowania elektrod EEG 

 CENA: 77 ZŁNR KAT.: 13374 

Żel do USG Żelpol 5 kg
CENA: 29 ZŁNR KAT.: 13375 

PODOBNY PRODUKT:
Żel do USG Żelpol 0,5 kg 

 CENA: 3 ZŁNR KAT.: 13376 

Żel do EKG Żelpol 0,5 kg
CENA: 4,80 ZŁNR KAT.: 13377 

PODOBNY PRODUKT:
Pasta abrazyjna Every 160 g

 CENA: 26 ZŁNR KAT.: 13378 

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowe XS (100 szt.)
 CENA: 13,90 ZŁNR KAT.: 13379 

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowe S (100 szt.)
 CENA: 13,90 ZŁNR KAT.: 13380 

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowe M (10 0szt.)
 CENA: 13,90 ZŁNR KAT.: 13381 

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowe L (100 szt.)
 CENA: 13,90 ZŁNR KAT.: 13382 

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowe XL (100 szt.)
 CENA: 13,90 ZŁNR KAT.: 13383 

Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe XS (100 szt.)
 CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13384 

Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe S (100 szt.)
 CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13385 

Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe M (100 szt.)
 CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13386 

Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe L (100 szt.)
 CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13387 

Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe XL (100 szt.)
 CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13388 

Rękawice diagnostyczne winylowe pudrowe XS (100 szt.)
 CENA: 18 ZŁNR KAT.: 13389 

Rękawice diagnostyczne winylowe pudrowe S (100 szt.)
 CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13390 

Rękawice diagnostyczne winylowe pudrowe M (100 szt.)
 CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13391 

Rękawice diagnostyczne winylowe pudrowe L (100 szt.)
 CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13392 

Rękawice diagnostyczne winylowe pudrowe XL (100 szt.)
 CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13393 

Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe XS (100 szt.)
 CENA: 11,50 ZŁNR KAT.: 13394 

Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe S (100 szt.)
 CENA: 11,50 ZŁNR KAT.: 13395 

Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe M (100 szt.)
 CENA: 11,50 ZŁNR KAT.: 13396 

Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe L (100 szt.)
 CENA: 11,50 ZŁNR KAT.: 13397 

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe XS (100 szt.)
 CENA: 17,90 ZŁNR KAT.: 13398 

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe S (100 szt.)
 CENA: 17,90 ZŁNR KAT.: 13399 

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe M (10 0szt.)
 CENA: 17,90 ZŁNR KAT.: 13400 

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe L (100 szt.)
 CENA: 17,90 ZŁNR KAT.: 13401 

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe XL (100 szt.)
 CENA: 17,90 ZŁNR KAT.: 13402 

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane jałowe 5,5
 CENA: 1,05 ZŁNR KAT.: 13403 

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane jałowe 6
 CENA: 1,05 ZŁNR KAT.: 13404 

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane jałowe 6,5
 CENA: 1,05 ZŁNR KAT.: 13405 

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane jałowe 7
 CENA: 1,05 ZŁNR KAT.: 13406 

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane jałowe 7,5
 CENA: 1,05 ZŁNR KAT.: 13407 

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane jałowe 8
 CENA: 1,05 ZŁNR KAT.: 13408 

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane jałowe 8,5
 CENA: 1,05 ZŁNR KAT.: 13409 
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Spódnica ginekologiczna zapewnia po-
czucie intymności co znacząco wpły-
wa na zwiększenie komfortu pacjentki 
w czasie badania. Wykonana solidnie 
z bardzo dobrych materiałów. Pomaga 
w tworzeniu profesjonalnego wizerunku 
każdego gabinetu.

Serweta chirurgiczna jałowa Batist  
50 x 60cm

Zawartość:
kompresy gazowe 7,5×7,5 cm 5 szt.• 
pinceta plastikowa 1 szt.• 
tupfery gazowe kule 20/19 5szt.• 

Zawartość:
pojemnik plastikowy medyczny – 1 szt.• 
kompresy gazowe 7,5× 7,5 m,  • 
8 warstwowe – 2 szt.
penseta plastikowa jednorazowego • 
użytku – 2 szt.
strzykawka jednorazowego użytku • 
10 ml –1 szt.
serweta 2 warstwowa z otworem  • 
45×75  cm – 1 szt.
tupfery gazowe 20/19 cm – 4 szt.• 
rękawice lateksowe zabiegowe • 
bezpudrowe M – 2 szt.
serweta 2 warstwowa Hospidrape  • 
45×75 cm – 1 szt.

Spodnie jednorazowe do kolonoskopii  
– krótkie – na gumkę,  z otworem w części 
tylnej umożliwiającym wykonanie badania 
endoskopowego. Rozmiar uniwersalny.

Spodenki do kolonoskopii jednorazowe
CENA: 2,70 ZŁNR KAT.: 13410 

Spódnica ginekologiczna jednorazowa
CENA: 2,10 ZŁNR KAT.: 13411 

Serweta chirurgiczna jałowa  
uniwersalna Batist 50× 60 cm

CENA: 1,70 ZŁNR KAT.: 13412 

PODOBNY PRODUKT:
Serweta chirurgiczna jałowa  
uniwersalna Batist 75× 90 cm

 CENA: 1,70 ZŁNR KAT.: 13413 

Serweta chirurgiczna jałowa  
samoprzylepna 50× 60 cm

CENA: 1,90 ZŁNR KAT.: 13414 

PODOBNY PRODUKT:
Serweta chirurgiczna jałowa  
samoprzylepna 75× 90 cm

 CENA: 3,70 ZŁNR KAT.: 13415 

Fartuch chirurgiczny jałowy uniwersalny  
Batist rozmiar M

CENA: 12 ZŁNR KAT.: 13416 

PODOBNE PRODUKTY:
Fartuch chirurgiczny jałowy  
uniwersalny Batist rozmiar L 

 CENA: 12 ZŁNR KAT.: 13417 
Fartuch chirurgiczny jałowy  
uniwersalny Batist rozmiar XL 

 CENA: 12 ZŁNR KAT.: 13418 
Fartuch chirurgiczny jałowy  
uniwersalny Batist rozmiar XXL 

 CENA: 12 ZŁNR KAT.: 13419 

Komplet chirurgiczny jednorazowy  
(bluza+spodnie) Batist rozmiar M

CENA: 9,80 ZŁNR KAT.: 13420 

PODOBNE PRODUKTY:
Komplet chirurgiczny jednorazowy 
(bluza+spodnie) Batist rozmiar L

 CENA: 7,50 ZŁNR KAT.: 13421 
Komplet chirurgiczny jednorazowy 
(bluza+spodnie) Batist rozmiar XL

 CENA: 7,50 ZŁNR KAT.: 13422 
Komplet chirurgiczny jednorazowy 
(bluza+spodnie) Batist rozmiar XXL

 CENA: 7,50 ZŁNR KAT.: 13423 

Sterylny pakiet zabiegowy Batist MEDI Kit  
do zmiany opatrunku 

CENA: 3,30 ZŁNR KAT.: 13424 

Sterylny zestaw Batist MEDI Kit 
do cewnikowania urologicznego 

CENA: 12,50 ZŁNR KAT.: 13425 
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Do rutynowych badań akcji serca płodu 
przez lekarzy ginekologów, położników 
i położne. Jest detektorem impulsowym 
o kompaktowej budowie tzn. głowica, 
głośnik oraz cała elektronika są zespolo-
ne w jednej obudowie. Detektor jest wy-
sokiej czułości (można go używać od 10 
tygodnia ciąży). Automatyczna i ręczna 
regulacja głośności. Niski poziom szu-
mów. Automatyczne usuwanie zakłóceń 
kontaktowych. Pomiar częstości akcji 
serca FHR, 50-210bpm. Zasilanie bate-
ryjne, z układem oszczędzającym zużycie 
prądu. Długi czas pracy baterii, ponad 16 
godzin.

Dwie wagi w jednej: waga niemowlęca 
z wygodną szalką pomiarową lub waga 
podłogową dla dzieci o wadze do 20kg. 
Szalka pomiarowa i podstawa służąca 
jako waga podłogowa są ze sobą stabil-
nie połączone, zapewniając bezpieczne 
ważenie niemowlęcia. Naciśnięcie przy-
cisku odłącza szalkę od podstawy. Funk-
cja Breast Milk Intake umożliwia łatwe 
określenie ilości mleka spożytego przez 
niemowlę podczas karmienia piersią. 
Solidna, ale lekka i łatwa do transportu. 
Intuicyjne przyciski i funkcje wagi.

Uniwersalna, niewymagająca częstej 
konserwacji i niezależna od miejsca użyt-
kowania z ekonomicznym zasilaniem ba-
teryjnym. Idealna do codziennego użytku 
w szpitalach i gabinetach lekarskich. Dzię-
ki rolkom transportowym jest mobilna. Zo-
stała wyposażona w kilka funkcji: TARA, 
HOLD, BMI. Max. obciążenie: 200 kg.
Wagę można wyposażyć we wzrostomierz 
Seca 220, aby dokonywać jednoczesnego 
pomiaru wagi i wzrostu.

Mata noworodkowa zapewnia najprost-
szy pomiar wzrostu dziecka. Niewielkie 
rozmiary to oszczędność miejsca w gabi-
necie. Mata jest miła dla skóry dziecka, 
a przy okazji wytrzymała dzięki zastoso-
waniu najwyższej jakości materiałów. Za-
kres pomiaru: 100-990 mm.  Dokładność 
pomiaru: 5 mm. Skala w centymetrach 
i calach.

Model z wbudowanym głośnikiem, regu-
lacją głośności, oraz niezależną sondą ul-
tradźwiękową. Przeznaczony do prostego 
odsłuchu tętna płodu. Model bez wyświe-
tlacza LCD. Urządzenie przeznaczone do 
pracy ciągłej. Nie jest wodoodporne.

wymiary:135×95×35 mm• 
waga: 180 g (wraz z bateriami)• 
zasilanie: 2×1,5V baterie alkaliczne • 
typu AA
urządzenie przeznaczone do badania • 
po 12 tygodniu ciąży.

Waga posiada funkcję blokady wagi. Pre-
zentuje precyzyjny wynik bez względu 
na ruchy dziecka podczas wykonywanie 
pomiaru. Funkcja „TARA” pozwala na 
ważenie dziecka na kocyku lub ręczniku. 
Maksymalne obciążenie: 20 kg, podział-
ka: co 10 g. Zasilanie: bateria 9 V 6LR61.  
Wymiary: 520×320×80 mm.

Waga przeznaczona jest do ważenia 
pacjentów w placówkach służby zdro-
wia i w gabinetach lekarskich. Posiada 
legalizację Urzędu Miar i jest polecana 
głównie do Przychodni i Szpitali. Zasila-
nie wagi można realizować jako sieciowe 
230V lub bateryjne 6 × R6 . Maksymalne 
obciążenie: 150 kg. Dokładność odczytu: 
100 g.  Zakres wzrostomierza: 2000 mm. 
Wymiary: 320×290 mm.

Taśma do pomiaru wzrostu do mocowania 
na wys. 2200 mm. Łatwy odczyt wyników 
w oknie wskaźnika. Pozioma poprzeczka 
gwarantuje dokładne badanie. Zakres 
pomiaru: 2200 m. Dokładność pomiaru: 
1 mm.

Detektor tętna płodu Baby Pulse FD-10D
CENA: 1055 ZŁNR KAT.: 13426 

Detektor Sonotrax A 
CENA: 399 ZŁNR KAT.: 13427 

Waga niemowlęca Seca 834 legalizowana
CENA: 790 ZŁ NR KAT.: 13428 

Waga niemowlęca BM4500
CENA: 250 ZŁNR KAT.: 13429 

Waga osobowa Seca 799 legalizowana
CENA: 1690 ZŁNR KAT.: 13430 

UZUPEŁNIAJĄCY PRODUKT:
Wzrostomierz Seca 220 

CENA: 280 ZŁNR KAT.: 13431 

Waga osobowa CHARDER 4900 
ze wzrostomierzem

CENA: 1189 ZŁNR KAT.: 13432 

PODOBNY PRODUKT:
Waga osobowa WPT 200.0 
ze wzrostomierzem 

CENA: 1720 ZŁNR KAT.: 13433 
Maksymalne obciążenie: 200 kg.

Wzrostomierz Seca 210 
― mata noworodkowa

CENA: 259 ZŁNR KAT.: 13434 

Wzrostomierz Seca 206 
― miarka do mierzenia

CENA: 69 ZŁNR KAT.: 13435 

PODOBNY PRODUKT:
Wzrostomierz Seca 202  
- miarka teleskopowa ścienna 

CENA: 410 ZŁNR KAT.: 13436 
Przyrząd do pomiaru wzrostu, uprosz-
czona wersja wzrostomierza mecha-
nicznego teleskopowego Seca 222.  
Zakres pomiaru: 60-2000 mm. 
Podziałka: 1 mm.  
Wymiary: 55×2320×286 mm.
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moc 150 W • 
4 pozycje lampy • 
programator czasu pracy• 
automatyczny wyłącznik• 

Zastosowanie: 
reumatyzm, bóle mięśniowe, • 
zapalenie korzonków
katar, przeziębienie, grypa, angina, • 
zatoki
ukłucia owadów• 
trądzik, wrzody• 
siniaki, rany, stłuczenia• 
odmrożenia, przemarznięcia, ko-• 
smetyka lecznicza i upiększająca

Lampa przeznaczona do stosowania w za-
biegach ciepło-leczniczych. Efekt ogrzania 
skóry (minimum o 1°C ) wywoływany jest 
promieniowaniem podczerwonym typu 
IR-A i w małym zakresie typu IR-B.

promiennik IR-1 375 W• 
zasilanie 230 V, 50 Hz• 
chłodzenie – wymuszone• 
gęstość mocy promieniowania • 
≥0,3 W/cm
waga: 4 kg• 
wymiary: 3200×320×160 mm• 
na wyposażeniu: okulary ochronne • 
terapeuty i pacjenta, filtr czerwony, 
filtr niebieski, siatka zabezpie-
czająca

typ: FV-10M (średnia)• 
napięcie zasilania: 230V, 50Hz• 
moc pobierania z sieci:  • 
125W, 115VA
sposób zasilania świetlówek:  • 
przez przetwornicę wysokiej 
częstotliwości (HF)
natężenie oświetlenia w odległości • 
50 cm: 5000 lx
natężenie oświetlenia  • 
w odległości 75 cm: 2000 lx
trwałość świetlówek:  • 
10 000 godzin pracy
klasa zabezpieczenia  • 
przeciwporażeniowego: I
wymiary: 560×270×115 mm• 

profesjonalne urządzenie do użytku 
w szpitalach, gabinetach lekarskich, 
gabinetach kosmetycznych i zakładach 
opieki zdrowotnej

pobór mocy: 30VA• 
moc znamionowa lampy halogeno-• 
wej: 20W
klasa bezpieczeństwa: II, IP20• 
waga bez statywu: 0,5 kg• 
długość fali: 700-3400 nm• 
wyposażona w oryginalną żarówkę • 
OSRAM Alu Halogen 20W
zasilanie: 100-230V, 50-60Hz• 

przeznaczona do terapii z wykorzy-• 
staniem promieniowania UVA i UVB
umieszczona na statywie jezdnym • 
z możliwością regulacji kąta nachy-
lenia promienników do podłoża
ilość promienników:  • 
4 o mocy 20W każdy
wysokość lampy: regulowana • 
w pionie 1300-1860mm
wysokość lampy: regulowana  • 
pod kątem 90 st.: 870-1430 mm
wyposażenie: 2 pary okularów • 
ochronnych
wymiary urządzenia:  • 
320×90×700 mm
waga: 13 kg• 
zasilanie: 220V, 50Hz• 

Ultra jasna i kompaktowa lampa diodo-
wa z regulacją jasności i koaksjalnym 
oświetleniem. Lekka, prosta w obsłudze, 
o szerokim polu stosowania, mocowana 
na czepcu profesjonalnym z transforma-
torem gniazdkowym. Nowa, mocniejsza 
dioda daje więcej światła o wyższej tem-
peraturze koloru. Bardzo silne oświetle-
nie. Jest dwa razy jaśniejsza od innych 
lamp LED oraz tradycyjnych. Trwała, 
lekka, łatwa w dostosowania światła do 
potrzeb. Regulacja wielkości pola oświe-
tlenia. Możliwość zamocowania filtra żół-
tego, aby zniwelować promieniowanie.

Lumina jest nowoczesną lampą do na-
świetlań światłem podczerwonym. Wy-
posażona jest w elektroniczny sterownik 
czasowy z regulacją jasności. Istnieje 
również możliwość ustawiania sekwencji 
jasność/czas w obrębie jednego zabiegu.

moc żarówki: 375 W• 
regulacja jasności: 10-100%,  • 
krok 10%
zegar zabiegowy: 1-30 min• 
zasilanie: 230V, 50Hz, 450W• 
wymiary: 600×700×1300 mm• 
waga: 12 kg• 
na wyposażeniu dwie sztuki  • 
okularów ochronnych (dla pacjenta 
i dla terapeuty), filtr czerwony, filtr 
niebieski, sterownik elektroniczny

Lampa Sollux Beurer IL30
CENA: 210 ZŁNR KAT.: 13437 

Lampa Sollux Lumina 
CENA: 2650 ZŁNR KAT.: 13438 

Lampa Sollux LS-2 – wersja stołowa
CENA: 1685 ZŁNR KAT.: 13439 

Lampa Fotovita FV10M do fototerapii
CENA: 650 ZŁNR KAT.: 13440 

Lampa Sunlamp 70 UVA/B kwarcowa,  
na statywie

CENA: 6534 ZŁNR KAT.: 13441 

Lampa Bremed BioSun do terapii światłem
CENA: 490 ZŁNR KAT.: 13442 

Lampa laryngologiczna naczołowa
Heine 3S LED – 220V, czepiec profesjonalny

CENA: 3766 ZŁNR KAT.: 13443 
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Lampa przeznaczona do oświetlania pola 
zabiegowego w salach zabiegowych, 
opatrunkowych i operacyjnych jako do-
datkowe źródło światła. Światło lampy 
charakteryzuje się: wysokim natężeniem 
z możliwością regulacji, temperaturą bar-
wową o wysokiej wartości, bardzo dużą 
równomiernością no powierzchni oświe-
tlanej i niskim przyrostem temperatury 
na polu zabiegowym. Nowoczesne ramię 
prostowodowe zapewnia dogodne i łatwe 
ustawienie plamy świetlnej na polu robo-
czym.

Diagnostyczno-zabiegowa bezprzewo-
dowa lampa czołowa. Ksenonowe silne 
światło doskonale oświetla oglądane pole 
(600 razy silniejsze światło w porównaniu 
ze zwykłą żarówką). Elastyczna, wy-
godna opaska dostosuje się do każdego 
obwodu głowy. Lampa jest wytrzymała 
na uszkodzenia mechaniczne (obudowa 
lampy powstała z trwałych kompozytów 
węglowych). Doskonała dla laryngolo-
gów, lekarzy rodzinnych czy lekarzy we-
terynarii. Zasilanie bateryjne.

Lampa przeznaczona jest do pracy w ga-
binetach lekarskich, salach zabiegowych, 
opatrunkowych, izbach przyjęć, gabine-
tach weterynaryjnych, salonach kosme-
tycznych itp. Elastyczne, stabilne ramię 
typu „gęsia szyja” pozwala na dokładne 
oświetlenie badanego pola. Źródłem 
światła jest projektor LED o mocy 10W 
(odpowiednik wysokiej klasy halogenu 
50W).

Lampa naczolowa ze światłem diodowym 
(LED). Wygodna w użyciu. Zamocowane 
lusterka dają wyjątkowo jasne i zim-
ne światło. Clar N łączy komfort użycia 
i funkcjonalność. Opaska jest łatwa 
w czyszczeniu i dezynfekcji. Proste mo-
cowanie głowicy przy pomocy pokrętła. 
Wielkość pola zabiegowego regulowana 
poprzez uchwyt żarówki na lusterku. 
Lusterka o średnicy 55mm, regulowane.
Przełącznik włączania/wyłączania znaj-
duje się na pojemniku na baterie. Zasila-
nie bateryjne.

Lampa zabiegowa PH 121.2 ze statywem
CENA: 1944 ZŁNR KAT.: 13444 

Lampa zabiegowa FHL-2 ze statywem
CENA: 1905 ZŁNR KAT.: 13445 

Lampa laryngologiczna naczołowa 
Versa-Brite

CENA: 349 ZŁNR KAT.: 13446 

Lampa laryngologiczna naczołowa
Riester Clar N (6073)

CENA: 1690 ZŁNR KAT.: 13447 



26 tel.: 81 461 32 11  tel. kom.: 603 330 379 możliwość negocjacji ceny

SS
A

KI

Ssak New Aspiret
CENA: 399 ZŁNR KAT.: 13448 

Cewniki do ssaków Osprzęt do ssaków

Popularny ssak elektryczny do odsysania płynu, śluzu i innych wydzielin. Prosty w obsłudze, 
przeznaczony jest do terapii pooperacyjnej, w laryngologii, małej chirurgii oraz dla pacjentów 
tracheotomowanych. New Aspiret wyposażony jest w 1 litrowy zbiornik (do sterylizacji w au-
toklawach w temperaturze 121st.C i dezynfekcji w ogólnodostępnych płynach), zastawkę za-
bezpieczającą przelewanie płynów, manometr wskazujący podciśnienie oraz w bezstopniowy 
regulator siły odsysania. W skład zestawu wchodzą: filtr antybakteryjny, komplet przewodów 
silikonowych, łącznik. Czas pracy/spoczynku: 20/40 min. Siła ssania: max. 0,7 bar.  Przepływ: 
max. 23 l/min. Wymiary: 235× 198×125 mm. W ofercie posiadamy cewniki do odsysania.

wyłącznik nożny na przewodzie• 
podwójne zabezpieczenie przed przepeł-• 
nieniem butli oraz wyposażenie przysto-
sowane do sterylizacji w autoklawie 
lekki, stabilny wózek umożliwia łatwe • 
i ciche przemieszczanie
ssak umożliwia stosowanie wielora-• 
zowych butli szklanych i systemów 
jednorazowych szybkość zasysania 
powietrza: 19 l/min
zakres regulacji podciśnienia:  • 
do 0,8 bar (-0,08 MPa)
pojemność słoja ssącego: 2,5 l• 
waga: 10 kg• 
wymiary: 490×440×840 mm• 
zasilanie: 230V, 50Hz• 

przeznaczony do pracy w gabinetach • 
zabiegowych, małej chirurgii,  
w terapii pooperacyjnej
maks. przepływ: 30 l/min. • 
maks. podciśnienie: 85 kPa, • 
zasilanie: 230V/50Hz• 
waga: 3,6 kg• 
wymiary: 350×210×180 mm• 
normy EN 60601-1 ISO 10079-1• 
wyposażenie: butla z poliwęglanu 1l • 
z zaworem zabezpieczającym przed 
przepełnieniem, regulator podciśnie-
nia, wskaźnik podciśnienia, dreny 
silikonowe, filtr bakteryjny i łącznik 

Idealny ssak (aspirator) do stosowania zarówno w domu jak i na oddziałach: ratunkowym, 
intensywnej terapii, chirurgii, ortopedii, chorób wewnętrznych, endoskopii, tracheotomii, 
a także w klinikach stomatologicznych, hospicjach, pogotowiu ratunkowym, gabinetach le-
karskich. Służy do odsysania wszelkiego rodzaju wydzielin: krwi, śluzu, itp. Posiada nieza-
wodną, cichą i łatwą w utrzymaniu pompę. Wstrząsoodporny, łatwy do przenoszenia i łatwy 
do czyszczenia. Płynna regulacja ssania i wskaźnik ciśnienia. Wielokrotnego użytku pojemnik 
poliwęglanowy z zaworem przeciwprzelewowym. Filtr antybakteryjny, silikonowe przewody 
oraz złączki. Przystosowany do pracy ciągłej. Przepływ max.: 20 l/min. Wymiary: 350× 180 
× 200 mm. W ofercie posiadamy cewniki do odsysania.

W swojej ofercie posiadamy szeroki wy-
bór cewników do odsysania górnych dróg 
oddechowych. Dostępne są rozmiary: 
CH6, CH8, CH10, CH12, CH10, CH12, 
CH14, CH16, CH18 i CH20 w różnych dłu-
gościach. Cewniki posiadają jeden, dwa 
lub trzy otwory. Występują ze skalą lub 
bez niej. Szczegóły u sprzedawcy lub na 
www.medisquad.pl.

Posiadamy osprzęt i części do oferowa-
nych ssaków: filtry, dreny i naczynia zbior-
cze wielokrotnego użytku poliwęglanowe 
lub szklane o różnych pojemnościach.

Ssak elektryczny Askir 20
CENA: 690 ZŁNR KAT.: 13449 

Ssak New Askir 30
CENA: 999 ZŁ NR KAT.: 13450 

Ssak SU1/W - na wózku, wyłącznik nożny
O CENĘ ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘNR KAT.: 13451 

o cenę 
zapytaj 

sprzedawcę
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emituje światło dzienne (Day Light) • 
o temp. barwowej 6500 °K 
wysoka równomierność emisji światła • 
na całej powierzchni ekranu
jednolity ekran • 
łatwa obsługa serwisowa• 
wymiana źródeł światła• 
trwała, estetyczna obudowa pokryta • 
lakierem proszkowym
luminacja ekranu: 4200 cd/m• 2

regulacja luminacji: nie• 
wymiary: 380×510×92 mm• 
wymiary ekranu: 360×430 mm  • 

emituje światło dzienne (Day Light) • 
o temp. barwowej 6500 °K 
wysoka równomierność emisji światła • 
na całej powierzchni ekranu 
jednolity ekran • 
łatwa obsługa serwisowa • 
wymiana źródeł światła • 
regulacja natężenia światła • 
trwała estetyczna obudowa pokryta • 
lakierem proszkowym
luminacja ekranu: 4200 cd/m• 2

regulacja luminancji: tak• 
wymiary: 380×510×92 mm• 
wymiary ekranu: 360×430 mm • 

Końcówka 08-137 ssak uszny  
o średnicy 1,2 mm i długości 70 mm 

CENA: 82 ZŁNR KAT.: 13452 

PODOBNE PRODUKTY:
Końcówka 09-138 ssak uszny  
o średnicy 1,5 mm i długości 70 mm 

 CENA: 82 ZŁNR KAT.: 13453 
Końcówka 08-139 ssak uszny  
o średnicy 1,8 mm i długości 70 mm 

 CENA: 82 ZŁNR KAT.: 13454 
Końcówka 08-140 ssak uszny  
o średnicy 2,0 mm i długości 70 mm 

 CENA: 82 ZŁNR KAT.: 13455 

Końcówka 08-147 ssak uszny  
o średnicy 1,2 mm i długości 70 mm z wentylkiem

CENA: 82 ZŁNR KAT.: 13456 

PODOBNE PRODUKTY:
Końcówka 08-148 ssak uszny  
o średnicy 1,5 mm i długości 70 mm  
z wentylkiem 

 CENA: 82 ZŁNR KAT.: 13457 
Końcówka 08-149 ssak uszny  
o średnicy 1,8 mm i długości 70 mm  
z wentylkiem 

 CENA: 82 ZŁNR KAT.: 13458 
Końcówka 08-150 ssak uszny  
o średnicy 2,0mm i długości 70 mm  
z wentylkiem

 CENA: 82 ZŁNR KAT.: 13459 

Końcówka 08-111 cewnik typu Hartmann  
o średnicy 2,0 mm i długości 140 mm 

CENA: 56 ZŁNR KAT.: 13460 

PODOBNE PRODUKTY:
Końcówka 08-112 cewnik  
typu Hartmann o średnicy 2,5 mm  
i długości 140mm 

 CENA: 56 ZŁNR KAT.: 13461 
Końcówka 08-113 cewnik  
typu Hartmann o średnicy 3,0 mm  
i długości 140 mm 

CENA: 56 ZŁNR KAT.: 13462 

Końcówka 08-132 ssak zatokowy  
o średnicy 2,5 mm i długości 140 mm 

CENA: 150 ZŁ NR KAT.: 13463 

PODOBNE PRODUKTY:
Końcówka 08-133 ssak zatokowy  
o średnicy 3,0 mm i długości 140 mm 

 CENA: 150 ZŁNR KAT.: 13464 
Końcówka 08-134 ssak zatokowy  
o średnicy 4,0 mm i długości 140 mm

 CENA: 150 ZŁNR KAT.: 13465 

Końcówka 08-122 ssak nosowy zagięty  
o średnicy 2,5 mm i długości 140 mm 

CENA: 150 ZŁ NR KAT.: 13466 

PODOBNY PRODUKT:
Końcówka 08-123 ssak nosowy 
zagięty o średnicy 3,0 mm  
i długości 140 mm 

 CENA: 150 ZŁNR KAT.: 13467 

Końcówka 08-102 kanka typu Siebenmann  
o średnicy 2,5 mm i długości 140 mm 

CENA: 104 ZŁNR KAT.: 13468 

Negatoskop jednoklatkowy GP-10
CENA: 573 ZŁNR KAT.: 13469 

Negatoskop jednoklatkowy GP-11
CENA: 680 ZŁNR KAT.: 13470 
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przenośny 3-kanałowy elektrokardiograf • 
wydruk: w trybie 1 lub 3 kanałów • 
praca: w trybie Auto lub Manual • 
klawiatura: alfanumeryczna • 
wyświetlacz: LCD • 
szerokość papieru: 58 mm • 
zasilanie: akumulatorowe, poprzez port USB lub sieciowe • 
cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń mięśniowych • 
sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych • 
czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV • 
prędkość zapisu: 5/25/50 mm/s • 
wymiary: 255×195×66 mm • 
Wyposażenie:• 
kabel EKG KEKG 20 v.001(07-110-0057) • 
elektrody przyssawkowe EPP v.001 (07-110-0011) • 
elektrody kończynowe klipsowe EKK v.001 (07-110-0013) • 
żel EKG 250 g v.001 (07-110-0022) • 
papier EKG RB1 v.001 – 1 rolka (07-110-0028)• 

zapis 12-kanałowy, 24, 48 godzinny na karcie CompactFlash bez kompresji • 
zapis danych na karcie CompactFlash bez kompresji • 
wyświetlacz graficzny prezentujący zapis EKG z wybranego odprowadzenia • 
wbudowany zegar czasu rzeczywistego • 
możliwość transmisji EKG on-line poprzez AsLink i IrDA • 
detekcja pików rozrusznika serca • 
ocena jakości przygotowania pacjenta • 
rejestracja zdarzeń pacjenta - przycisk EVENT • 
dane pacjenta zapisywane na karcie pamięci wraz z danymi EKG• 
zasilanie 2 baterie 1,5V (AA) lub akumulatory • 
współpraca z oprogramowaniem HolCARD 24W i CardioTEKA• 
wymiary: 130 x 96 x 30 mm • 

wydruk w trybie 3,6 lub 12 kanałów• 
klawiatura z przyciskami funkcyjnymi • 
menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę 
za pomocą panelu dotykowego

• 

do 130 automatycznych badań na pracy akumulatorowej• 
detekcja stymulatora serca,• 
Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu• 
aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu• 
automatyczna analiza i interpretacja • 
detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału• 
interfejs USB do komunikacji z pamięciami typu PenDrive, umożliwiający bezpośrednio • 
z aparatu zapis badań na nośniku typu PenDrive w standardzie CardioTEKA i późniejszą 
jego automatyczną analizę i interpretację w oprogramowaniu CardioTEKA
przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci opisów badań, z możliwością edycji • 
danych komentujących badanie
wymiary: 258×199×50 mm• 

wydruk w trybie 3,6 i 12 kanałów• 
praca w trybie Auto lub Manual• 
automatyczna analiza i interpretacja HES• 
wewnętrzna pamięć >100 badań• 
detekcja stymulatora serca• 
klawiatura alfanumeryczna• 
kolorowy wyświetlacz • 
cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego• 
sygnalizacja złego podłączenia poszczególnych elektrod• 
sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera• 
wymiary: 260 x 220 x 52 mm• 

EKG AsCARD Mr. Green 2 v.002
– gwarancja 1 rok
NR KAT.: 13471 

EKG AsCARD Mr. Red 3 v.601  
– gwarancja 1 rok
NR KAT.: 13473 

Rejestrator holterowski EKG AsPEKT 812 v.001  
– gwarancja 1 rok
NR KAT.: 13475 

EKG MTrace
NR KAT.: 13477 

o cenę 
zapytaj 

sprzedawcę

o cenę 
zapytaj 

sprzedawcę

o cenę 
zapytaj 

sprzedawcę

o cenę 
zapytaj 

sprzedawcę
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Osprzęt do EKG

pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotli-• 
wości rytmu serca 
możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych • 
analiza wyników obejmuje statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD • 
dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu 
statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów pomiarowych • 
rejestracja ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (500 pomiarów) z dowolnymi • 
odstępami pomiarów 
automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia • 
prezentacja wyników ostatniego zapisanego pomiaru (na życzenie użytkownika) • 
pomiar na żądanie • 
rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym • 
graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów • 

zaprojektowany z myślą o programie powszechnego dostępu do defibrylacji – idealny do • 
zastosowania w miejscach publicznych, podróży, firmie, domu.
pozwala na skuteczne działania przed przyjazdem pogotowia; ze względu na prostotę i in-• 
tuicyjność przeznaczony jest dla każdego ratownika, nawet bez długiego szkolenia
interaktywny panel graficzny – tylko 2 przyciski, czytelne, jednoznaczne symbole, polecenia • 
głosowe w języku polskim
dzięki zaawansowanej analizie rytmu serca urządzenie automatycznie podejmuje decyzję • 
o tym, czy konieczne jest wykonywanie dwufazowej defibrylacji elektrycznej, zapewniając 
szybką a jednocześnie bezpieczną i skuteczną pomoc.
niewielkie gabaryty, waga tylko 1,1 kg• 
wbudowany autotest• 
jeden wymienny moduł - jedna data ważności - użytkownik nie musi kontrolować dat waż-• 
ności na różne elementy, ponieważ wymienny moduł PAD-Pak łączy w sobie baterię i elek-
trody, a jego ważność to 42 miesiące
protokół energetyczny od 100 do 200J• 
zapis do 45min, oprogramowanie na PC• 
pełna zgodność z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji• 
torba w komplecie• 

Wózek (stolik) pod aparat do EKG wiel-
kości AsCARD A4, Mr Silver, M-Trace, 
Mr Red, Mr Blue. Nadaje się również pod 
sprzęt do fizykoterapii lub inne urządzenia 
medyczne. Wykonany z profili stalowych, 
pokrytych białym lakierem proszkowym. 
Mobilność zapewniają miękkie koła z ha-
mulcami. Przy stoliku znajduje się wysię-
gnik na kabel pacjenta

Rejestrator ciśnienia HOLCARD CR07  
Alfa System v.002 – gwarancja 1 rok

O CENĘ ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘNR KAT.: 13478 

PODOBNY PRODUKT:
Rejestrator ciśnienia HOLCARD CR07 Alfa System v.002 – gwarancja 2 lata

 O CENĘ ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘNR KAT.: 13479 

Defibrylator HeartSine Samaritan PAD 300
O CENĘ ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘNR KAT.: 13480 

Stolik pod EKG z wysięgnikiem
CENA: 490 ZŁNR KAT.: 13481 

Elektroda do EKG klipsowa - czerwona
 CENA: 27 ZŁNR KAT.: 13482 

Elektroda do EKG klipsowa - zielona
 CENA: 27 ZŁNR KAT.: 13483 

Elektroda do EKG klipsowa - żółta
 CENA: 27 ZŁNR KAT.: 13484 

Elektroda do EKG klipsowa - czarna
 CENA: 27 ZŁNR KAT.: 13485 

Elektroda do EKG piersiowa przyssawkowa - czerwona
 CENA: 25 ZŁNR KAT.: 13486 

Elektroda do EKG piersiowa przyssawkowa - zielona
 CENA: 25 ZŁNR KAT.: 13487 

Elektroda do EKG piersiowa przyssawkowa - czarna
 CENA: 25 ZŁNR KAT.: 13488 

Elektroda do EKG piersiowa przyssawkowa - żółta
 CENA: 25 ZŁNR KAT.: 13489 

Elektroda do EKG piersiowa przyssawkowa - brązowa
 CENA: 25 ZŁNR KAT.: 13490 

Elektroda do EKG piersiowa przyssawkowa - fioletowa
 CENA: 25 ZŁNR KAT.: 13491 

Elektroda do EKG piersiowa blaszkowa
 CENA: 11 ZŁNR KAT.: 13492 

Gruszka do elektrody przyssawkowej 
CENA: 3,50 ZŁNR KAT.: 13493 

Pas do EKG piersiowy dla dorosłych
 CENA: 145 ZŁNR KAT.: 13494 

Elektrody do holtera LL-510  j.u. (30szt.)
 CENA: 28 ZŁNR KAT.: 13495 

o cenę 
zapytaj 

sprzedawcę

o cenę 
zapytaj 

sprzedawcę
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Parawan medyczny pojedynczy z jednej 
strony na kółkach jezdnych. Wymiary: 
1900×1000 mm. Kolor zasłony parawanu 
do wyboru: biały, zielony lub niebieski.

Stolik zabiegowy z dwoma półkami 
szklanymi i dwoma uchwytami na miski 
(plastikowe miski na wyposażeniu). Ste-
laż wykonany z rur stalowych pokrytych 
lakierem proszkowym. Przemieszczanie 
stolika ułatwiają 4 kółka jezdne (2 z blo-
kadą). 
Wymiary: 440×620×820 mm

Stolik zabiegowy z dwoma półkami. 
Stelaż i półki stalowe, pokryte lakierem 
proszkowym. Przemieszczanie stolika 
ułatwiają 4 kółka jezdne (2 z blokadą). 
Wymiary: 440×620×820 mm

Trzyczęściowy parawan metalowy wyko-
nany z metalowych rurek gwarantuje sta-
bilność. Dzięki gumowanym kółkom pod 
stopkami parawan łatwo jest złożyć lub 
przestawić. Kolor zasłony  z elanobaweł-
ny do wyboru: biały, zielony lub niebieski.

Stojak kroplówki jezdny. Posiada cztery 
uchwyty do płynów infuzyjnych. Dopusz-
czalne obciążenia wieszaków: przy ob-
ciążeniu równomiernym 2,0 kg, przy ob-
ciążeniu jednostronnym 3,0kg. Wysokość 
regulowana: 150-200cm. Statyw stojaka 
wykonany jest z rur stalowych, wieszaki 
i główka stojaka jest ze stali kwasoodpor-
nej, a podstawa z profili stalowych pokry-
tych lakierem proszkowym.
Do stojaka można zamontować półkę do 
postawienia pompy infuzyjnej (za dodat-
kową opłatą). 

Parawan stacjonarny, mocowany do ścia-
ny i występuje jako kombinacja wysięgni-
ka do kroplówek z parawanem. Statyw 
wykonany jest z rur stalowych, pokrytych 
warstwą ochronną chromową, wieszaki 
i główka stojaka jest ze stali kwasoodpor-
nej, a podstawa z profili stalowych pokry-
tych lakierem proszkowym. Długość 800-
1400 mm. Zasłona zmywalna w kolorach 
do wyboru: biały, zielony lub niebieski.

Stolik zabiegowy z dwoma półkami 
i i dwoma uchwytami na miski (plastiko-
we miski na wyposażeniu). Stelaż i półki 
metalowe, pokryte lakierem proszkowym. 
Przemieszczanie stolika ułatwiają 4 kółka 
jezdne (2 z blokadą). 
Wymiary: 440×620×820 mm

Stolik zabiegowy z dwoma półkami i dwo-
ma uchwytami na miski (stalowe miski na 
wyposażeniu). Stelaż i półki wykonane ze 
stali nierdzewnej. Przemieszczanie stoli-
ka ułatwiają 4 kółka jezdne (2 z blokadą). 
Wymiary: 540×850×930 mm

Parawan medyczny, metalowy,  
pojedynczy

CENA: 223 ZŁNR KAT.: 13496 

PODOBNY PRODUKT:
Parawan medyczny, metalowy, 
podwójny

CENA: 400 ZŁNR KAT.: 13497 
Parawan medyczny podwójny z jed-
nej strony na kółkach jezdnych. 
Wymiary: 1900×1900 mm. Kolor 
zasłony parawanu do wyboru: biały, 
zielony lub niebieski.

Parawan medyczny, metalowy III  
– zasłona elanobawełna

CENA: 540 ZŁNR KAT.: 13498 

PODOBNY PRODUKT:
Parawan medyczny, metalowy III  
– zasłona zmywalna

CENA: 690 ZŁNR KAT.: 13499 
Kolor zmywalnej zasłony do wyboru: 
biały, zielony lub niebieski

Parawan medyczny, teleskopowy,  
przyścienny MSS-10.2p

CENA: 216 ZŁNR KAT.: 13500 

Statyw kroplówki MSS-10.2
CENA: 205 ZŁNR KAT.: 13501 

Stolik zabiegowy TOM-10
CENA: 461 ZŁNR KAT.: 13502 

Stolik zabiegowy TOM-6 
CENA: 385 ZŁNR KAT.: 13503 

Stolik zabiegowy TOM-7
CENA: 461 ZŁNR KAT.: 13504 

Stolik zabiegowy TOM-15
CENA: 850 ZŁNR KAT.: 13505 
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Asystor 3-szufladowy z szybą mleczną na 
blacie. Szuflady wykonane z płyty MDF 
z metalowym chromowanym uchwytem. 
Obudowa z płyty laminowanej oklejonej 
okleiną ABS. Wzornik oklein na dole stro-
ny. Wymiary:
425×500×830-950 mm.

Stołek na kółkach do gabinetów stoma-
tologicznych. Regulacja wysokości za po-
mocą sprężyny gazowej. Kolor podstawy 
czarny. Siedzisko i oparcie ze skaju w kolo-
rze wg wzornika na dole strony. Wymiary:  
– średnica podstawy: 580 mm
– średnica siedziska 340 mm
– wysokość: 530-710 mm

Stołek na kółkach do gabinetów lekarskich 
i stomatologicznych. Regulacja wysoko-
ści za pomocą śruby. Kolor stelaża czarny 
lub biały. Siedzisko ze skaju w kolorze 
wg wzornika na dole strony. Wymiary:  
– średnica podstawy: 490 mm
– średnica siedziska 340 mm
– wysokość: 490-610 mm

Stołek z podnóżkiem, na kółkach do 
gabinetów lekarskich i stomatologicz-
nych. Regulacja wysokości za pomocą 
sprężyny gazowej. Siedzisko ze skaju 
w kolorze wg wzornika na dole stro-
ny. Kolor podstawy czarny. Wymiary:  
- średnica podstawy: 580mm
- średnica siedziska 340mm
- wysokość: 530-710mm

Stołek na kółkach do gabinetów lekarskich 
i stomatologicznych. Regulacja wysokości 
za pomocą sprężyny gazowej. Kolor pod-
stawy czarny. Siedzisko ze skaju w kolo-
rze wg wzornika na dole strony. Wymiary:  
– średnica podstawy: 580 mm
– średnica siedziska 340 mm
– wysokość: 440-570 mm

Stołek tradycyjny do gabinetów lekar-
skich i stomatologicznych. Regulacja 
wysokości za pomocą śruby. Siedzisko 
ze skaju w kolorze wg wzornika na dole 
strony. Kolor stelaża biały. Wymiary: 
– średnica siedziska 340 mm
– wysokość: 500-660 mm

Stołek na kółkach do gabinetów stomatolo-
gicznych. Regulacja wysokości za pomocą 
sprężyny gazowej. Podstawa chromowa-
na. Siedzisko i oparcie  ze skaju w kolorze 
wg wzornika na dole strony. Wymiary:  
– średnica podstawy: 580 mm
– średnica siedziska 340 mm
– wysokość: 550-730 mm

Asystor 4-szufladowy z szybą mleczną na 
blacie. Szuflady wykonane z płyty MDF 
z metalowym chromowanym uchwytem. 
Obudowa z płyty laminowanej oklejonej 
okleiną ABS. Wzornik oklein na dole stro-
ny. Wymiary:
425×500×940-1070 mm.

1

2 3

 G 01 G 02 G 03 G 04  G 05 G 11 G 12 G 13 G 14 G 15  

 G 06 G 07 G 08 G 09  G 10 G 16 G 17 G 18 G 19 G 20  

Wzornik – skaje                                                                ynielko – kinrozW

 zielony orange żółty biały  zielony
 połysk połysk połysk  gładki

 niebieski inox srebrny bordowy  żółty
 gładki

Asystor III – podstawa szara
CENA: 768,75 ZŁ NR KAT.: 13506 

PODOBNY PRODUKT:
Asystor III – podstawa chromowana
Wymiary: 
425×500×900-1080 mm.

CENA: 830,50 ZŁNR KAT.: 13507 

Asystor IV– podstawa szara
CENA: 830,50 ZŁNR KAT.: 13508 

PODOBNY PRODUKT:
Asystor IV – podstawa chromowana
Wymiary:
425×500×940-1080 mm.

CENA: 832 ZŁNR KAT.: 13509 

Stołek stomatologiczny Standard  
– podstawa czarna

CENA: 461 ZŁNR KAT.: 13510 

PODOBNY PRODUKT:
Stołek stomatologiczny Standard – 
podstawa szara 

CENA: 492 ZŁNR KAT.: 13511 

Stołek stomatologiczny Gracjan Lux
CENA: 645,75 ZŁNR KAT.: 13512 

Stołek lekarski SMK – na kółkach
CENA: 179 ZŁNR KAT.: 13513 

PODOBNY PRODUKT:
Stołek lekarski SMS – na stopach
Stołek na stopach. Wymiary:  
- średnica podstawy: 490 mm
- średnica siedziska 340 mm
- wysokość: 430-550 mm

CENA: 149 ZŁNR KAT.: 13514 

Stołek lekarski SGK – na kółkach,  
podstawa czarna

CENA: 179 ZŁNR KAT.: 13515 

PODOBNY PRODUKT:
Stołek lekarski SGK – na kółkach, 
podstawa szara
Kolor podstawy szary. 

CENA: 189 ZŁNR KAT.: 13516 

Stołek lekarski z podnóżkiem  
– podstawa czarna (1)

CENA: 275 ZŁNR KAT.: 13517 

PODOBNE PRODUKTY:
Stołek lekarski z podnóżkiem  
– podstawa szara (2)

CENA: 299 ZŁNR KAT.: 13518 
Stołek lekarski z podnóżkiem  
– podstawa chromowana (3)

CENA: 375 ZŁNR KAT.: 13519 

Stołek lekarski z regulacją śrubową
CENA: 215 ZŁNR KAT.: 13520 
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Wzornik 1                                                                             Wzornik 2                                                                             

Fotel zabiegowy w wersji z wyposaże-
niem:

tapicerka prosta• 
podgłówek odchylany• 
regulacja segmentów (oparcia • 
i części pod nogi) za pomocą sprężyn 
gazowych
podparcie pod rękę wielopozycyjne • 
(komplet-2 sztuki)
regulacja hydrauliczna siedziska• 
podparcie pod stopy-podnóżek• 

Kolor fotela: JADA – kremowy 2800

Stanowisko do pobierania krwi wyposażo-
ne jest w regulowany podłokietnik, tackę 
na narzędzia zabiegowe oraz podparcie dla 
drugiej ręki. Wymiary: 900× 600× 900 mm.  
Dostępne kolory tapicerki prezentuje 
Wzornik 1.

Dwuczęściowy stół z ręczną regulacją 
wysokości (regulacja za pomocą koła 
ręcznego obrotowego). Wykonany ze stali, 
posiada zagłówek regulowany za pomocą 
sprężyny gazowej. Leże pokryte wysokiej 
jakości materiałem skóropodobnym. 
Wymiary: 700×2000×600-880 mm.
Dostępne kolory tapicerki prezentuje 
Wzornik 2.

Schodki pokryte są atestowaną antypo-
ślizgową wykładziną. Stelaż metalowy 
malowany proszkowo. Nóżki zostały za-
bezpieczone gumowymi stopami, które 
zapobiegają przesuwaniu.
Wymiary: 255×455×225 mm.

Stanowisko do pobierania krwi posiada 
możliwość regulacji oparcia z pozycji 
siedzącej do półleżącej. Posiada dwa 
regulowane śrubowo podłokietniki. Wy-
miary: 600-850×600×1150-1200 mm.  
Dostępne kolory tapicerki prezentuje 
Wzornik 1.

Nieskładany stolik medyczny do badania 
niemowląt. Posiada  ramę dookoła leża, 
która zabezpiecza dziecko przed upad-

      800×1100×760 mm. :yraimyW .meik
Maksymalne obciążenie 100 kg. Dostępny 
również z półką na wagę i uchwytem na 
prześcieradło – szczegóły u sprzedawcy.  
Dostępne kolory tapicerki prezentuje 
Wzornik 1.

Lekką drewniana konstrukcja i wygodny 
materac. Ruchoma część leża pozwala 
na ułożenie pacjenta w pozycji leżącej 
lub półleżącej. Leże pokryte wyso-
kiej jakości materiałem skóropodob-
nym. Wymiary: 550×2000×700 mm.  
Dostępne kolory tapicerki prezentuje 
Wzornik 2.

buk naturalny

kolorystyka drewna

palisander

wenge

1

2

Stół nieskładany – konstrukcja wyko-
nana jest z kształtowników stalowych, 
pokrytych farbą proszkową. Leże i wez-
głowie z płyty wiórowej obitej pianką 
poliuretanową i obszyte materiałem 
skóropodobnym zmywalnym. Stół wy-
posażony w regulację kąta pochyle-
nia wezgłowia. Wymiary: 550×1850 
×500 mm. Kąt nachylenia wezgłowia: 
+/-30°. Maksymalne obciążenie: 120kg.  
Dostępne kolory tapicerki prezentuje 
Wzornik 1.

UWAGA. Do kolorów Soft Line 
doliczana jest dodatkowa  
opłata w wysokości 80,00 zł

 01 02 03 04  05 06 07 08 G-01 G-02 G-03 G-04  G-05 G-06 G-07 G-08 G-09

 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18

 G-19 G-20 G-21 G-22 G-23 G-24 G-25

 51 52 53 

 54 55 56  09 10 11 12  13 14 15 16

 17 18 19 20  21 22

SOFT LINE

Leżanka lekarska na metalowej podstawie
CENA: 350 ZŁNR KAT.: 13521 

Leżanka do EKG na podstawie drewnianej   
- kolor buk naturalny

CENA: 726 ZŁNR KAT.: 13522 

PODOBNE PRODUKTY:
Leżanka do EKG na podstawie 
drewnianej – kolor palisander

CENA: 806 ZŁNR KAT.: 13523 
Leżanka do EKG na podstawie 
drewnianej – kolor wenge

CENA: 806 ZŁNR KAT.: 13524 

Stół do masażu stacjonarny  
– regulacja wysokości ręczna
NR KAT.: 13525 

PODOBNY PRODUKT:
Stół do masażu stacjonarny 

 – regulacja wysokości elektryczna

O CENĘ ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ
NR KAT.: 13526 

Stół do badania niemowląt nieskładany
CENA: 500 ZŁNR KAT.: 13527 

Fotel do pobrań krwi GT/01
CENA: 466 ZŁNR KAT.: 13528 

Fotel do pobrań krwi GT/02
CENA: 608 ZŁNR KAT.: 13529 

Fotel zabiegowy
NR KAT.: 13530 

Podnóżek 1-stopniowy (1)
CENA: 155 ZŁNR KAT.: 13531 

PODOBNY PRODUKT:
Podnóżek 2-stopniowy (2)
Wymiary: 510×455×385 mm.

CENA: 179 ZŁNR KAT.: 13532 

o cenę 
zapytaj 

sprzedawcę

o cenę 
zapytaj 

sprzedawcę
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Szafa z pojedynczymi drzwiami prze-
szklonymi. Cztery półki szklane można 
przestawiać co 25mm.  Uchwyt drzwiowy 
z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 
drzwi w dwóch punktach. Kółka zamon-
towane do szafy umożliwiają łatwe prze-
mieszczanie. Korpus szafy wykonany z 
blachy grubości 0,8 mm. Wymiary: 600× 
1890×435 mm. Waga: 72 kg. Dostępne 
kolory: biały, popielaty i czarny.

Szafa medyczna posiada jedno uchylne 
skrzydło drzwi, zawieszone na zawiasach 
kołkowych. Wykonana z blachy czarnej 
o grubości 0,8-1mm. Drzwi i boki szafy 
posiadają przeszklenie wykonane z szyby 
hartowanej, zamykane zamkiem baskwi-
lowym, ryglującym w trzech punktach. 
Szafa posiada cztery półki ze szkła har-
towanego o maksymalnym udźwigu 25 kg 
kg. Malowana jest farbami proszkowymi 
w kolorze popielatym. Wymiary: 600×  
1800×420 mm.

Metalowa szafa na kartoteki formatu 
B5. W szufladzie 2 rzędy na dokumenty. 
Wszystkie szuflady zamykane centralnie 
jednym zamkiem patentowym. Mecha-
nizm ryglujący uniemożliwia wysunięcie 
więcej niż jednej szuflady. Szuflady za-
wieszone są na prowadnicach kulkowych, 
z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
Wymiary szafy: 610×1285×630 mm. 
Wymiary szuflady: 522×585×223 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady: 25 kg. 
Dostępne kolory: biały, czarny, popielaty.

Metalowa szafa na kartoteki formatu 
B5. Każda szuflada jest zamykana od-
dzielnym zamkiem z metalowym chro-
mowanym uchwytem. Stopki posiadają 
regulację wysokości. Fronty z płyty MDF. 
Obudowa z płyty laminowanej i oklejanej 
okleina ABS. Wymiary szafy: 315×1530 
×500 mm.

Szafa do przechowywania kopert formatu 
B5 w poziomie. Wykonana jest z blachy 
czarnej o grubości 0,6- 2,0mm, poma-
lowana farbami proszkowymi w kolorze 
popielatym. Szuflady przesuwają się po 
prowadnicach teleskopowych z blokadą 
zabezpieczającą przed wypadnięciem. 
Całość zamykana jednym centralnym 
zamkiem. Maksymalne obciążenie szu-
flady: 80kg. Szafa posiada blokadę po-
zwalająca na wysunięcie tylko jednej 
szuflady. Wymiary szafy: 360×1288×  
580 mm. Wymiary szuflady: 280×500× 
225 mm.

Metalowa szafa na kartoteki formatu 
B5. Każda szuflada jest zamykana od-
dzielnym zamkiem z metalowym chro-
mowanym uchwytem. Stopki posiadają 
regulację wysokości. Fronty z płyty MDF. 
Obudowa z płyty laminowanej i oklejanej 
okleina ABS. Wymiary szafy: 615×1530 
×500 mm.

Szafa medyczna posiada dwa uchylne 
skrzydła drzwi, zawieszone na zawiasach 
kołkowych. Wykonana z blachy czarnej 
o grubości 0,8-1mm. Drzwi i boki szafy 
posiadają przeszklenie wykonane z szyby 
hartowanej, zamykane zamkiem baskwi-
lowym, ryglującym w trzech punktach. 
Szafa posiada cztery półki ze szkła har-
towanego o maksymalnym udźwigu 25 
kg. Malowana jest farbami proszkowymi 
w kolorze popielatym. Wymiary: 900×  
1800×420 mm.

Szafa z podwójnymi drzwiami prze-
szklonymi. Dwie półki szklane w części 
górnej można przestawiać co 25 mm. 
Dolna komora zabudowana, w środku 
jedna szklana półka, drzwi wykonane 
z blachy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym rygluje drzwi w dwóch 
punktach. Kółka zamontowane do szafy 
umożliwiają łatwe jej przemieszczanie. 
Korpus szafy wykonany został z blachy 
0,8mm. Wymiary: 1890×800×435 mm. 
Waga: 88 kg. Dostępne kolory: biały, po-
pielaty i czarny.

Wzornik – okleiny                                                                Wzornik – okleiny                                                                

 zielony orange żółty biały  zielony
 połysk połysk połysk  gładki

 zielony orange żółty biały  zielony
 połysk połysk połysk  gładki

 niebieski inox srebrny bordowy  żółty
 gładki

 niebieski inox srebrny bordowy  żółty
 gładki

Szafa medyczna MD/1 1-drzwiowa, 
przeszklone drzwi

CENA: 1105 ZŁNR KAT.: 13533 

Szafa lekarska witrynowa BU-W3
CENA: 1338 ZŁNR KAT.: 13534 

Szafa lekarska MDB/1
CENA: 1228 ZŁNR KAT.: 13535 

Szafa lekarska MDB/2
CENA: 1597 ZŁNR KAT.: 13536 

Szafa kartotekowa Szk 318 B5
(5-szufladowa, 2-rzędowa)

CENA: 1336 ZŁNR KAT.: 13537 

Szafa kartotekowa KOP/5/1
(5-szufladowa, 1-rzędowa)

CENA: 1050 ZŁNR KAT.: 13538 

Szafa kartotekowa 
(5-szufladowa, 1-rzędowa)

CENA: 885,60 ZŁNR KAT.: 13539 

Szafa kartotekowa 
(10-szufladowa, 2-rzędowa)

CENA:  1614,00 ZŁNR KAT.: 13540 



34

M
EB

LE

Biurko idealne do gabinetu lekarskiego, 
stomatologicznego lub pokoju pielęgnia-
rek. Posiada 3 szuflady wyposażone w od-
dzielne zamki oraz chromowane uchwyty. 
Kolor biurka do wyboru: szary lub biały. 
Wymiary: 600×1200×770 mm.

Krzesło obrotowe na czarnej podstawie 
z podłokietnikami. Siedzisko i oparcie ta-
picerowane skajem lub tkaniną. Wzorniki 
na dole strony. 
Wymiary: 
– podstawa: średnica 600 mm 
– siedzisko: 460-620 mm

Taboret szpitalny na białym stelażu. Sie-
dzisko okrągłe, tapicerowane skajem lub 
tkaniną. Wzorniki na dole strony.
Wymiary: 
– siedzisko: 340 mm
– wysokość: 510 mm

Taboret szpitalny na chromowanym ste-
lażu. Siedzisko kwadratowe, tapicerowa-
ne skajem lub tkaniną. Wzorniki na dole 
strony.
Wymiary: 
– siedzisko: 310×310 mm
– wysokość: 510 mm

Krzesło obrotowe na czarnej podstawie z 
podłokietnikami. Siedzisko i oparcie tapi-
cerowane skajem lub tkaniną. Wzorniki 
na dole strony. 
Wymiary: 
- podstawa: średnica 580 mm 
- siedzisko: 450-580 mm

Krzesło obrotowe na czarnej podstawie z 
podłokietnikami. Siedzisko i oparcie tapi-
cerowane skajem lub tkaniną. Wzorniki 
na dole strony. 
Wymiary: 
– podstawa: średnica 580 mm 
– siedzisko: 440-610 mm

Ławka na metalowym stelażu pomalowa-
nym proszkowo na kolor czarny. Siedzisko 
i oparcie plastikowe w kolorze do wyboru: 
popielatym, niebieskim, zielonym, bordo-
wym lub czarnym.

Krzesło na metalowym stelażu poma-
lowanym proszkowo na kolor czarny. 
Siedzisko i oparcie plastikowe w kolorze 
do wyboru: popielatym, niebieskim, zielo-
nym, bordowym lub czarnym.

Wzornik – tkaniny

UWAGA! Za dodatkową opłatą możliwość 
zamówienia stelaża szarego.

Wzornik – skaje

 G-01 G-02 G-03 G-04  G-05 G-06 G-07 G-08 G-09

 T-01 T-02 T-03 T-04  T-05 T-06 T-07 T-08

 T-09 T-10 T-11 T-12 T-13 T-14 T-15

 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18

 G-19 G-20 G-21 G-22 G-23 G-24 G-25

1 12 2

Ławka ISO 4-osobowa – siedzisko plastikowe, 
stelaż czarny

CENA: 538 ZŁNR KAT.: 13541 

PODOBNE PRODUKTY:
Ławka ISO 3-osobowa – siedzisko 
plastikowe, stelaż czarny 

CENA: 423 ZŁNR KAT.: 13542 
Ławka ISO 2-osobowa – siedzisko 
plastikowe, stelaż czarny

CENA: 323 ZŁNR KAT.: 13543 

Krzesło ISO – siedzisko plastikowe,  
stelaż czarny

CENA: 99 ZŁ NR KAT.: 13544 

PODOBNE PRODUKTY:
Krzesło ISO – siedzisko plastikowe, 
stelaż chromowany 

CENA: 149 ZŁNR KAT.: 13545 

Biurko lekarskie
CENA: 550 ZŁNR KAT.: 13546 

Krzesło Patryk – podstawa czarna, podłokietniki
CENA: 255 ZŁNR KAT.: 13547 

PODOBNY PRODUKT: 
Krzesło Patryk – podstawa  
chromowana, podłokietniki

CENA: 384 ZŁNR KAT.: 13548 

Krzesło Staś – podstawa czarna,  
podłokietniki (1)

CENA: 292 ZŁNR KAT.: 13549 

PODOBNY PRODUKT: 
Krzesło Staś – podstawa  
chromowana, podłokietniki (2)

CENA: 354 ZŁNR KAT.: 13550 
Wymiary: 
– podstawa: średnica 640 mm 
– siedzisko: 520-720 mm

Krzesło Bravo – podstawa czarna,  
podłokietniki (1)

CENA: 169 ZŁNR KAT.: 13551 

PODOBNY PRODUKT: 
Krzesło Aga – podstawa  
chromowana, podłokietniki (2)

CENA: 323 ZŁNR KAT.: 13552 
Wymiary: 
– podstawa: średnica 640 mm 
– siedzisko: 520-720 mm

Taboret szpitalny – stelaż biały
CENA: 85 ZŁNR KAT.: 13553 

Taboret szpitalny – stelaż chromowany
CENA: 93 ZŁNR KAT.: 13554 

tel.: 81 461 32 11  tel. kom.: 603 330 379 możliwość negocjacji ceny
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Fotel ginekologiczny JFG-1
NR KAT.: 13555 

Fotel ginekologiczny Golem 6
NR KAT.: 13557 

Fotel ginekologiczny FG-01
NR KAT.: 13556 

Stół zabiegowy USB-01
NR KAT.: 13558 

Fotel ginekologiczny wykonany z profili stalowych pokrytych farbą proszkową. Konstrukcja 
fotela ginekologicznego bardzo stabilna i wytrzymała. Fotel został zaprojektowany z myślą 
o pełnej wygodzie i komforcie zarówno dla lekarzy i pacjentów. Posiada regulowane opar-
cie z wygodnym podgłówkiem oraz regulowane we wszystkich płaszczyznach podkolanniki. 
W standardzie znajduje się pojemnik ze stali nierdzewnej. 
Leże pokryte jest wysokiej jakości materiałem skóropodobnym. Fotel standardowo wykonany 
jest w tapicerce bezszwowej.
Dane techniczne: długość – 1920 mm, szerokość – 650 mm, wysokość – 850 mm, kąt na-
chylenia oparcia pleców – od -7º do +75º, kąt nachylenia podnóżka – od -90º do +15º, waga 
– 47 kg, maks. obciążenie – 150 kg.

Szerokość powierzchni roboczej foteli wynosi 600mm i składa się z 3 segmentów: segment 
głowy, segment pleców, segment siedzenia. Konstrukcja fotela stalowa pokryta obudowa 
z tworzywa sztucznego. Wysokość /640-940 mm/ regulowana elektromechanicznie za pomo-
cą pedałów nożnych, co pozwala na płynna zmianę wysokości i ustawienia poszczególnych 
segmentów. Regulacja nachylenia pleców od pozycji leżącej do siedzącej regulowana manu-
alnie. Standardowe wyposażenie: podpórki Goepela lub strzemiona, schodek dla pacjenta, 
miska oraz wieszak z prześcieradłem umiejscowiony za segmentem głowy.

Konstrukcja fotela wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Segmenty 
leża tapicerowane bezszwowo. Regulacja oparcia pleców dokonywana ręcznie, przy pomocy 
sprężyn gazowych. Możliwość uzyskania pozycji leżącej, Trendelenburga i anty-Trendelen-
burga. Stała wysokość siedziska fotela. Po bokach szyny ze stali nierdzewnej umożliwiające 
zamocowanie wyposażenia dodatkowego. W podstawie fotela składany podest. Powierzchnie 
lakierowane i tapicerowane łatwe w utrzymaniu czystości. Wyposażenie standardowe: pod-
kolannik 2 szt., uchwyt ręki 2 szt., pojemnik ze stali nierdzewnej 1 szt., zacisk 2 szt. 
Dane techniczne: długość – 1250 mm, szerokość – 650 mm, wysokość – 900 mm, kąt nachy-
lenia oparcia pleców – od 0º do +60º, kąt przechyłu  Trendelenburga – od 0º do +25º.

Uniwersalny stół do badań wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym od-
pornym na uszkodzenia mechaniczne. Trzy segmenty leża w obiciu tapicerowanym dostępne 
w szerokiej gamie kolorów. Regulacja oparcia pleców dokonywana mechanizmem zapadko-
wym, ręczna regulacja segmentu siedziska, stała wysokość leża. Standardowo wyposażone 
w szyny ze stali nierdzewnej umożliwiające mocowanie wyposażenia dodatkowego, dwie rolki 
prześcieradła jednorazowego oraz wysuwaną misę ze stali nierdzewnej.

 01 02 03

 51 52 53  54 55 56 

 04 05 06 

 07 08 09 

 10 11 12 

 13 14 15

 16 17 18

 19 20  21 

 22 SOFT LINE

1B      2C     2D    3D    3E    4A    5B   5C    6C     8C 9B    9C   10B   10C   11H   11J  11K  12C  12D  13A  biel beż żółty pomarańcz czerwień seledyn turkus niebieski granat czerń

biel 

beż

żółty

pomarańcz

 czerwień 

seledyn 

turkus 

niebieski 

granat 

czerń
UWAGA. Do kolorów Soft Line doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 80,00 zł

korzystne rabaty cenowe  tel.: 81 461 32 11  tel. kom.: 603 330 379
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Logiq 3 Expert  to ultrasonograf dostarczający obraz o znakomitej jakości w przystępnej ce-
nie. Prosta obsługa gwarantuje satysfakcję z badań i uzyskanych efektów diagnostycznych. 
Cyfrowy, wielozadaniowy (również echokardiografia) aparat USG. Głowice elektroniczne wie-
loczęstotliwościowe. Color Doppler, Power Doppler kierunkowy. Tryby pracy Virtual Convex, 
obrazowanie harmoniczne. Anatomiczny M-mode. Szybkie algorytmy do prezentacji 3-D. Ob-
razowanie Panoramiczne. Szeroki wybór głowic liniowych. 3 gniazda głowic elektronicznych 
w standardzie. Pełna kompatybilność z komputerami i sieciami komputerowymi. Wbudowana 
baza danych pacjentów z możliwością zapisu obrazów i pętli obrazowych. Zapamiętywanie 
obrazów w postaci surowych danych ultrasonograficznych gwarantuje możliwość wykonywa-
nia wielu funkcji postprocessingu na zachowanych danych. Wbudowana nagrywarka CD-R do 
archiwizacji i eksportu obrazów (formaty: DICOM, JPEG, AVI).

Jednostka główna SSA-590A Nemio MX: 15 calowy, wysokiej rozdzielczości monitor ko-
lorowy LCD, na ruchomym ramieniu; porty sond A,B i C (opcja); doppler spektralny (PWD) 
FFT; doppler kolorowy i Power Angio; obrazowanie harmoniczne; quickscan – automatyczna 
optymalizacja obrazu B; edytor poleceń systemowych; port USB do bezpośredniego nagry-
wania obrazów. 
PVM-375AT - Sonda convex, elektroniczna, szerokopasmowa 2,0-8,0MHz trzyczęstotli-
wościowa: 3,0/4,2/6,0MHz - B-mode, kąt widzenia 70º. Druga Harmoniczna bez kontrastu 
4,6/5,0MHz do diagnostyki narządów jamy brzusznej, miednicy małej itp. Doppler pulsacyjny: 
czarno-biały i kolorowy, w tym Kolor Angio (Power)
PLM-805AT - Sonda liniowa, elektroniczna, 8,0 MHz, szerokopasmowa (4,0–15,0 MHz), 
trzyczęstotliwościowa: 6,0/9,0/12,0 MHz - B-mode, Druga Harmoniczna bez kontrastu 
10,0/12,0 MHz (opcja), pole widzenia 56 mm do diagnostyki  małych narządów (sutek, tarczy-
ca, jądra ) oraz przepływów naczyniowych; Doppler pulsacyjny: kolorowy i czarno-biały oraz 
Kolor Angio (Power). Sonda posiada elektroniczną korekcję kąta dla badań dopplerowskich
PVM-651VT - Sonda typu convex endowaginalna, elektroniczna, 6,0 MHz, szerokopasmo-
wa (2,0 - 11,0 MHz), trzyczęstotliwościowa: 5,0/6,0/7,5MHz - B mode, Druga Harmoniczna 
bez kontrastu 6,5/8,0MHz (opcja), kąt widzenia 143º, transvaginalna. Doppler pulsacyjny: 
kolorowy i czarno-biały oraz Kolor Angio (Power).

Aparat ES120 umożliwia pracę w trybie cięcia czystego i z hemostazą, koagulacji miękkiej 
i forsownej. Daje możliwość pracy mono i bipolarnej. Pracuje zarówno z pedałem podwój-
nym jak i pojedynczym. Aparat automatycznie rozróżnia podłączenia pedału podwójnego 
i pojedynczego zmieniając sposób pracy. Zawsze daje dostęp do wszystkich trybów za-
równo z rękojeści lub przy pomocy pedału zarówno z jedno i dwuprzyciskowym pedałem. 
ES120 jest jedynym dostępnym „małym” aparatem wyposażonym w tryb koagulacji nisko-
napięciowej. Koagulacja niskonapięciowa (miękka) jest szczególnie przydatna przy pracy 
z elektrodą kulkową oraz niezbędna do pracy bipolarnej. Lekarz nie musi być technikiem. 
Diatermia ES120 jest sterowana mikroprocesorowo a parametry obwodu wyjściowego są sta-
le monitorowane. Do minimum zredukowana jest potrzeba regulacji mocy.
Wyposażenie:
1. Uchwyt elektrody – 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk 3-bolce
2. Elektroda neutralna silikonowa – 300 x 170mm, kabel 4m
3. Półpętla – 10 x 10mm, długość 120mm, uchwyt 4mm
4. Półpętla – 26 x 20mm, długość 120mm, uchwyt 4mm
Kulka prosta – 4mm, długość 100mm, uchwyt 4mm

Aparat do kriodestrukcji tkanek jest przenośnym urządzeniem umożliwiającym w sposób 
bezbolesny i bezkrwawy przeprowadzenie zabiegów kriochirurgicznych w warunkach am-
bulatoryjnych.  Przeznaczony do miejscowego, szybkiego skutecznego zamrażania tkanki za 
pomocą wymiennych końcówek zabiegowych (krioaplikatorów) kontaktowych lub natrysko-
wych. Aparat jest oferowany z szerokim wyborem końcówek zabiegowych do działania kon-
taktowego i sprayu. System KSO-1 pozwala na monitorowanie temperatury w trakcie zabiegu 
i odgrzanie aplikatura po skończonym zamrażaniu. Zbiornik (dewar) do przechowywania 
ciekłego azotu o poj. ok. 12l wyposażony w głowicę do napełniania aparatu stanowi bazę 
azotową dla aparatu KS-2. 

Aparat USG  
General Electric Logiq 3 Expert

 NR KAT.: 13559 

Urządzenie KS-2  
do kriochirurgii ginekologicznej 

 NR KAT.: 13560 

Aparat USG  
TOSHIBA Nemio MX SSA-590A  

 NR KAT.: 13561 

Elektrokoagulator ES120  
z osprzętem dla ginekologa 

 NR KAT.: 13562 
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tel.: 81 461 32 11  tel. kom.: 603 330 379  możliwość negocjacji ceny
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przenośny, wielogłowicowy aparat  • 
do terapii  ultradźwiękowej, pracujący 
na częstotliwościach 1 i 3,3 MHz, 
emitujący sygnał ciągły i impulsowy • 
o modulacji 10,20,50 i 100% cyklu 
pulsujący, 
konstrukcja głowic zapewnia wygodne • 
i bezpieczne wykonywanie zabiegów 
również w wodzie, 
elektroniczny wskaźnik wszystkich • 
parametrów zabiegu, 
wygodne w użyciu klawisze zmiany • 
funkcji
maks.  moc wyjściowa 22W, • 
chwyt mocujący dla każdej z głowic • 
możliwość współpracy z aparatami  • 
do elektroterapii 
łatwy i prosty w obsłudze • 

Aparat do laseroterapii rozbudowa-
ny o możliwość współpracy z dedykowa-
nym aplikatorem skanującym. Aplikator 
skanujący został zaprojektowany w taki 
sposób, aby maksymalnie ułatwić pracę 
użytkownikowi. Konstrukcja mechanicz-
na pozwala na szeroki zakres regulacji 
poprzez ruch ramienia i obrót głowicy 
w dwóch osiach. Ramię wyposażone zo-
stało w siłownik pneumatyczny, co zna-
komicie poprawia komfort pracy. Szeroka 
podstawa z kółkami wyposażonymi w ha-
mulce zapewnia odpowiednią stabilność. 
Sterownik zamocowany jest na specjalnie 
wyprofilowanej półce z miejscem prze-
widzianym na przechowywanie okularów 
w futerale.

Aparat jest idealnym urządzeniem do 
masażu leczniczego. Zapewnia zdrowie, 
dobre samopoczucie i odprężenie po 
codziennym stresie, to zdrowa psychi-
ka i ciało. Aparat jest od lat stosowany 
w polskich i zagranicznych szpitalach 
i sanatoriach, posiada atest Ministerstwa 
Zdrowia i Opieki Społecznej. Aparat jest 
100%-owo bezpieczny w użyciu - jedy-
nym źródłem napędu jest woda wodocią-
gowa pod normalnym ciśnieniem. Istnieje 
możliwość stosowania „na sucho” lub 
w kąpieli. Oprócz masażu rehabilitacyj-
nego i regeneracyjnego osobna instrukcja 
zawiera wskazówki użycia aparatu do 
akupresury. 

Wanna 1110 przeznaczona jest do masa-
żu wirowego okolic stopy, stawów skoko-
wych i podudzi. Masaż prowadzony jest 
za pomocą 4 dysz z regulacją kierunku 
wypływu strumienia wody montowanych 
na ścianie wanny. Niewielkie gabaryty 
i pojemność (ok.40 litrów) sprawiają, że 
jest to doskonała od strony użytkowej 
i ekonomicznej wirówka do kończyn dol-
nych. Sterowanie elektroniczne.

innowacyjny system sterowania - • 
każdy aplikator ma własny zegar 
zabiegowy i może być włączany 
niezależnie od pozostałych, umożliwia 
to wykonywanie 4 zabiegów magne-
toterapii niezależnych w czasie (po 2 
na kanał) oraz 1 zabiegu laseroterapii 
(łącznie 5 zegarów zabiegowych)
2 niezależne kanały magnetoterapii • 
z osobnymi ustawieniami parametrów 
w każdym podłączenie na 2 aplikatory
niezależny kanał do laseroterapii - • 
możliwość wykonywania zabiegów 
sondą laserową
gotowe programy zabiegowe dla • 
typowych schorzeń i programy własne 
– możliwość zapisywanie własnych 
programów zabiegowych 
zakres częstotliwości pracy pola • 
magnetycznego 1-100Hz

Nowoczesny uniwersalny aparat do elek-
troterapii. Umożliwia on wykorzystanie 
40 podstawowych rodzajów prądów oraz 
szerokie zakresy ich regulacji. Posiada 
wyjątkowo funkcjonalne złącza typu 
Lemo i gotowe parametry zabiegów dla 
typowych schorzeń (ponad 100 pozycji). 
Istnieje możliwość własnego ustawienia 
parametrów zabiegu wybranych przez 
obsługę (50 pozycji) oraz ustawianie se-
kwencji prądów diadynamicznych. Aparat 
wyposażono w funkcję elektrogimnastyki 
z szeroką możliwością regulacji. Posiada 
dwa obwody zabiegowe, dużych rozmia-
rów ekran ciekłokrystaliczny, wykrywa-
nie przerwy w obwodzie zabiegowym 
oraz liczniki czasu i liczby zabiegów.

Aparat do masażu uciskowego do za-
stosowań profesjonalnych w medycynie 
i odnowie biologicznej. Sprężarka współ-
pracuje z mankietami 6-komorowymi. 
W zależności od potrzeb można podłączyć 
1 lub 2 mankiety jednocześnie. Możliwość 
ustawienia ciśnienia i czasu zabiegu. Trzy 
tryby pracy (A, B, A+B). Czas pozostawa-
nia powietrza w mankiecie ustawiany za 
pomocą wbudowanego czujnika. Aparat 
posiada możliwość wyłączania poszcze-
gólnych komór mankietu. Wyposażenie: 
mankiet 6 komorowy na nogę 2szt., 
mankiet 6 komorowy na rękę 1szt., pasy 
poszerzające do mankietów 3szt. 

kuchenka w całości wykonana ze stali • 
nierdzewnej
automatyczne wyłączenie kuchenki • 
przy otwieraniu pokrywy
kontrola temperatury za pomocą • 
termostatu
wskaźnik temperatury parafiny • 
wewnątrz kuchenki
kuweta na parafinę• 
wymiary zewnętrzne:  • 
570 x 400 x 370mm
wymiary wewnętrzne:  • 
500 x 300 x 200mm
pojemność kuwety 10l• 
zalecany wkład parafiny: max. 7l• 

Aparat do elektrodźwięków  
Sonicator 740 Standard – 2 głowice 

 NR KAT.: 13563 

Aparat do magnetoterapii Magnetronic MF12 
- z aplikatorem ASS550, leżanką  
i przesuwnikiem L-10

 NR KAT.: 13564 

Aparat do laseroterapii Laser Polaris 2
 NR KAT.: 13565 

Aparat do elektroterapii Multitronic MT3
 NR KAT.: 13566 

Aparat Aquavibron  
z zamkniętym obiegiem wody

 NR KAT.: 13567 

Aparat do masażu uciskowego MK 400  
z wyposażeniem 

 NR KAT.: 13568 

Wanna 110E do masażu wirowego 
 NR KAT.: 13569 

Kuchnia parafinowa PB 5-30 
 NR KAT.: 13570 
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korzystne rabaty cenowe  tel.: 81 461 32 11  tel. kom.: 603 330 379
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Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Lecz-
niczego - to stanowisko do zabiegów 
rehabilitacyjnych. Pozwala na wykonanie 
kompleksowych ćwiczeń dzięki spe-
cjalnym zawieszeniom. UGUL wykorzy-
stywany jest w kinezyterapii. Osprzęt 
do kabiny w pełnej wersji umożliwia 
przeprowadzanie szrokiej gamy ćwiczeń. 
Dzięki niemu stosuje się podwieszenie 
całkowite, ćwiczenia czynne w odcią-
żeniu oraz czynne z oporem. Wymia-
ry kabiny: 2030×2000×2000 mm.  

Drabinka do ćwiczeń jest jednym ze 
sprzętów bardzo praktycznym a zarazem 
niezbędnym w każdym centrum rehabi-
litacji, fizjoterapii czy też na sali gimna-
stycznej.

Wałki wykonane są z wysokiej jakości 
materiału skóropodobnego i poliuterano-
wej pianki. Znajdują swoje zastosowanie 
przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimna-
styce korekcyjnej, lub przy wykonywaniu 
masaży tradycyjnych i sportowych.

Materac składany dwuczęściowy nadaje 
się do fizykoterapii, gimnastyki rehabilita-
cyjnej i do innych zabiegów, w tym także 
do zabiegów wykonywanych w warunkach 
domowych. Dzięki możliwości składania, 
materac  jest łatwy do przechowywania. 
Wykonany z twardej pianki poliuretanowej 
i pokryty wytrzymałym, łatwozmywalnym 
materiałem skóropodobnym nie wymaga 
szczególnej konserwacji. Wymiary: 1700 
×650×50 mm.

Piłki Thera Band wykorzystywane są w 
terapii, fitness oraz treningu sportowym. 
Służą do: wzmocnienia mięśni grzbietu, 
zwiększenia zakresu ruchomości w sta-
wach, poprawy kondycji i koordynacji, 
leczenia schorzeń neurologicznych, ćwi-
czeń w korekcji wad postawy. 

Najbardziej uniwersalny rozmiar. Pasuje 
idealnie do pacjenta o przeciętnych roz-
miarach. Z łatwością można stosować 
ją do wszystkich czterech najbardziej 
popularnych sposobów kinesiotapingu na 
obszarze całego ciała. 

Kliny wykonane są z wysokiej jakości ma-
teriału skóropodobnego i poliuteranowej 
pianki. Znajdują swoje zastosowanie przy 
zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce 
korekcyjnej, lub przy wykonywaniu ma-
saży tradycyjnych i sportowych.

1

2

 Kabina UGUL z pełnym osprzętem
CENA: 3299 ZŁNR KAT.: 13571 

Materac rehabilitacyjny dwuczęściowy (1)
CENA: 200 ZŁNR KAT.: 13572 

PODOBNY PRODUKT:
Materac rehabilitacyjny  
trzyczęściowy (2) 

CENA: 260 ZŁNR KAT.: 13573 

Drabinka rehabilitacyjna 780×2250×100 mm
CENA: 480 ZŁNR KAT.: 13574 

Piłka rehabilitacyjna Thera Band – żółta, 450 mm
CENA: 62 ZŁNR KAT.: 13578 

PODOBNE PRODUKTY:
Piłka rehabilitacyjna Thera Band 
– czerwona, 550 mm

CENA: 73 ZŁNR KAT.: 13579 
Piłka rehabilitacyjna Thera Band  
– zielona, 650 mm

CENA: 83 ZŁNR KAT.: 13580 
Piłka rehabilitacyjna Thera Band 
– niebieska, 750 mm 

CENA: 94 ZŁNR KAT.: 13581 

Taśma Thera Band 2,5 m  
– niebieska, extra mocna 

CENA: 32 ZŁNR KAT.: 13582 

PODOBNE PRODUKTY:
Taśma Thera Band 2,5 m 
– złota, maksymalnie mocna

CENA: 69 ZŁNR KAT.: 13583 
Taśma Thera Band 2,5 m  
– czarna, specjalnie mocna 

CENA: 35 ZŁNR KAT.: 13584 
Taśma Thera Band 2,5 m  
– zielona, mocna 

CENA: 32 ZŁNR KAT.: 13585 
Taśma Thera Band 2,5 m 
– średnia, czerwona 

CENA: 32 ZŁNR KAT.: 13586 
Taśma Thera Band 2,5 m  
– żółta, słaba 

CENA: 32 ZŁNR KAT.: 13587 

Taśma Kinesio Tape Gold 5 cm×5 m  
– różowa

CENA: 45 ZŁNR KAT.: 13588 

PODOBNE PRODUKTY:
Taśma Kinesio Tape Gold  
5 cm×5 m – czarna

CENA: 38 ZŁNR KAT.: 13589 
Taśma Kinesio Tape Gold  
5 cm×5 m – beżowa 

CENA: 38 ZŁNR KAT.: 13590 
Taśma Kinesio Tape Gold  
5 cm×5 m – niebieska 

CENA: 38 ZŁNR KAT.: 13591 

Wałek rehabilitacyjny 100×300 mm
CENA: 26 ZŁNR KAT.: 13592 

PODOBNE PRODUKTY:
Wałek rehabilitacyjny 120×600 mm 

CENA: 36 ZŁNR KAT.: 13593 
Wałek rehabilitacyjny 150×300 mm 

CENA: 29 ZŁNR KAT.: 13594 
Wałek rehabilitacyjny 180×300 mm 

CENA: 37 ZŁNR KAT.: 13595 
Wałek rehabilitacyjny 200×600 mm 

CENA: 57 ZŁNR KAT.: 13596 
Wałek rehabilitacyjny 300×500 mm 

CENA: 138 ZŁNR KAT.: 13597 

Klin rehabilitacyjny 200×150×100 mm
CENA: 26 ZŁNR KAT.: 13598 

PODOBNE PRODUKTY:
Klin rehabilitacyjny 200×250×100 mm 

CENA: 38 ZŁNR KAT.: 13599 
Klin rehabilitacyjny 300×400×120 mm

CENA: 37 ZŁNR KAT.: 13600 
Klin rehabilitacyjny 350×150×210 mm

CENA: 32 ZŁNR KAT.: 13601 
Klin rehabilitacyjny 500×350×200 mm

CENA: 59 ZŁNR KAT.: 13602 
Klin rehabilitacyjny 600×600×120 mm

CENA: 63 ZŁNR KAT.: 13603 

tel.: 81 461 32 11  tel. kom.: 603 330 379 możliwość negocjacji ceny
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• tkanina: Elanobawełna
• skład: 35% Bawełna, 65% Poliester
• temp. prania: 90°C (biały), 60°C (kolory)

Tkanina przebadana przez 
Instytut Włókiennictwa.
Posiada Certyfikat Zgodności 
oraz Świadectwo Jakości.

 

• tkanina: Elanobawełna
• skład:  35% Bawełna, 65% Poliester  
• temp. prania: 90°C (biały), 60°C (kolory)

Tkanina przebadana 
przez Instytut Włókiennictwa. 
Posiada Certyfikat Zgodności 
oraz Świadectwo Jakości.

• tkanina: Elanobawełna
• skład: 35% Bawełna, 65% Poliester  
• temp. prania: 90°C (biały), 60°C (kolory)

Tkanina przebadana 
przez Instytut Włókiennictwa. 
Posiada Certyfikat Zgodności 
oraz Świadectwo Jakości.

• tkanina: Elanobawełna
• skład:  35% Bawełna, 65% Poliester  
• temp. prania: 90°C (biały), 60°C (kolory)

Tkanina przebadana 
przez Instytut Włókiennictwa. 
Posiada Certyfikat Zgodności 
oraz Świadectwo Jakości.

 

• tkanina: Elanobawełna
• skład:  35% Bawełna, 65% Poliester
• temp. prania: 90°C (biały), 60°C (kolory)

Tkanina przebadana przez 
Instytut Włókiennictwa.
Posiada Certyfikat Zgodności 
oraz Świadectwo Jakości.

Fartuch damski W29 
CENA: 89 ZŁNR KAT.: 13604 

Fartuch lekarski damski  31A
 

 
CENA: 89 ZŁNR KAT.: 13605 

Fartuch lekarski W34A
CENA: 89,90 ZŁ NR KAT.: 13606 

 
Żakiet lekarski damski W18

CENA: 85 ZŁNR KAT.: 13607 

Żakiet lekarski damskie W50 
CENA: 85 ZŁNR KAT.: 13608 

Żakiet lekarski damski W34A
CENA: 85 ZŁNR KAT.: 13609 

Żakiet lekarski damski W1
CENA: 79 ZŁNR KAT.: 13610 

Żakiet lekarski damski W12
CENA: 79 ZŁNR KAT.: 13611 

korzystne rabaty cenowe  tel.: 81 461 32 11  tel. kom.: 603 330 379

• tkanina: Elanobawełna
• skład:  35% Bawełna, 65% Poliester  
• temp. prania: 90°C (biały), 60°C (kolory)

Tkanina przebadana 
przez Instytut Włókiennictwa. 
Posiada Certyfikat Zgodności 
oraz Świadectwo Jakości.

• tkanina: Elanobawełna
• skład:  35% Bawełna, 65% Poliester  
• temp. prania: 90°C (biały), 60°C (kolory)

Tkanina przebadana 
przez Instytut Włókiennictwa. 
Posiada Certyfikat Zgodności 
oraz Świadectwo Jakości.

• tkanina: Elanobawełna
• skład:  35% Bawełna, 65% Poliester  
• temp. prania: 90°C (biały), 60°C (kolory)

Tkanina przebadana 
przez Instytut Włókiennictwa. 
Posiada Certyfikat Zgodności 
oraz Świadectwo Jakości.
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Tabela rozmiarów ubrań

kołnierz: klasyczny, wykładany • 
rękaw: długi • 
zapięcie: na napy• 
2 kieszenie dolne, 1 piersiowa • 
kolor: biały • 

kołnierz: klasyczny, wykładany • 
rękaw: długi • 
zapięcie: na napy• 
2 kieszenie dolne, 1 piersiowa • 
kolor: biały • 

• tkanina: Elanobawełna
• skład:  35% Bawełna, 65% Poliester  
• temp. prania: 90°C (biały), 60°C (kolory)

Tkanina przebadana 
przez Instytut Włókiennictwa. 
Posiada Certyfikat Zgodności 
oraz Świadectwo Jakości. 

• tkanina: Elanobawełna
• skład:  35% Bawełna, 65% Poliester  
• temp. prania: 90°C (biały), 60°C (kolory)

Tkanina przebadana 
przez Instytut Włókiennictwa. 
Posiada Certyfikat Zgodności 
oraz Świadectwo Jakości. 

• tkanina: Elanobawełna
• skład: 35% Bawełna, 65% Poliester  
• temp. prania: 90°C (biały), 60°C (kolory)

Tkanina przebadana 
przez Instytut Włókiennictwa. 
Posiada Certyfikat Zgodności 
oraz Świadectwo Jakości. 

• tkanina: Elanobawełna
• skład: 35% Bawełna, 65% Poliester  
• temp. prania: 90°C (biały), 60°C (kolory)

Tkanina przebadana 
przez Instytut Włókiennictwa. 
Posiada Certyfikat Zgodności 
oraz Świadectwo Jakości. 

• tkanina: Elanobawełna
• skład: 35% Bawełna, 65% Poliester  
• temp. prania: 90°C (biały), 60°C (kolory)

Tkanina przebadana 
przez Instytut Włókiennictwa. 
Posiada Certyfikat Zgodności 
oraz Świadectwo Jakości. 

 

Czas realizacji zamówienia 7 dni.

1 2

Bluza chirurgiczna  
CENA: 79 ZŁNR KAT.: 13612 

Żakiet lekarski damski W52  
CENA: 79 ZŁNR KAT.: 13613 

 
Fartuch lekarski damski W17

CENA: 85 ZŁNR KAT.: 13614 

 
Fartuch lekarski damski W42

CENA: 85 ZŁNR KAT.: 13615 

Spódnica klasyczna W2 
CENA: 49 ZŁNR KAT.: 13616 

Spodnie damskie W6C
CENA: 78 ZŁNR KAT.: 13617 

nogawki: proste• 
typ: klasyczne, długie • 
zapięcie: na zamek i guzik • 
pasek: z gumkami po bokach• 
kolor: biały• 

 Fartuch lekarski męski W22
CENA: 97 ZŁNR KAT.: 13618 

Marynarka lekarska męska W10 
CENA: 83 ZŁNR KAT.: 13619 

D
am

sk
a
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ęs

ka

tel.: 81 461 32 11  tel. kom.: 603 330 379



41

O
DZIEŻ M

EDYC
ZN

A

Obuwie damskie typu fakirki ze spodami 
przeciwpoślizgowymi. Wierzch ze skóry 
ekologicznej.
Rozmiary: 36-41.

Skórzane obuwie specjalistyczne. Wyko-
nana z drewna bukowego wkładka typu 
Excercise rozgrzewa i tonuje mięśnie 
stóp, a zewnętrzna trudnościeralna pode-
szwa zapewnia sprężystość i daje nogom 
właściwe wsparcie. Wentylacja wierzch-
nia i boczna. Podeszwa antypoślizgowa, 
bieżnikowana, z syntetycznego tworzy-
wa. Rozmiary: 36-46.

Obuwie damskie na koturnie, na spodach 
przeciwpoślizgowych, z profilem ortope-
dycznym. Wyściółka i cholewka skórza-
na, możliwość regulacji tęgości.
Rozmiary: 36-41.

Obuwie damskie na spodach przeciw-
poślizgowych z cholewką i wyściółką 
skórzaną.
Rozmiar: 36-40.

Obuwie damskie przeszywane, na spodach 
przeciwpoślizgowych z profilem ortope-
dycznym. Wyściółka i cholewka skórzana, 
możliwość regulacji tęgości.
Rozmiary: 36-41.

Skórzane obuwie specjalistyczne z po-
deszwą na lekkim podwyższeniu. Dziur-
kowany wierzch buta zapewnia przepływ 
powietrza i pozwala stopie oddychać. 
Wkładka typu Proffesional idealnie dopa-
sowuje się do stopy i amortyzuje wstrzą-
sy. Rozmiary: 36-46.

Pantolety zdrowotne (drewniaki) na 
spodach drewnianych z profilem ortope-
dycznym, podeszwą przeciwpoślizgową  
i cholewką skórzaną. 
Rozmiary: 36-42.

Kolor: Biały 
Materiał: Skóra naturalna 
Wysokość cholewki: Do kostki 
Obcas (w cm): 5 
Damskie, klasyczne chodaki Buxa.
Górna połowa podeszwy drewniaków 
została wykonana z drewna olchowego, 
które posiada właściwości zdrowotne, 
nie powoduje pocenia sie stóp oraz odparzeń.
Dolna połowa została wykonana 
z antypoślizgowej gumy.
Anatomiczny oraz dobrze wyprofilowany 
kształt drewniaków zapewnia wysoki 
komfort użytkowania.

-

Obuwie Scholl Professional Clogs 
SuperComfort B/S ― drewniaki

CENA: 265 ZŁNR KAT.: 13620 

Obuwie Scholl Professional 
Clogs Back Guard

CENA: 265 ZŁNR KAT.: 13621 

Drewniaki damskie GUCCI
 

 
CENA: 109 ZŁNR KAT.: GUCCI 

Obuwie medyczne damskie 02  
– klapki białe

CENA: 53 ZŁNR KAT.: 13623 

Obuwie medyczne damskie 05D  
– klapki białe

CENA: 67 ZŁNR KAT.: 13624 

Obuwie medyczne damskie 09B  
– klapki białe

CENA: 72 ZŁNR KAT.: 13625 

Obuwie medyczne damskie  
typu fakirki białe

CENA: 59 ZŁNR KAT.: 13626 

Obuwie medyczne damskie 03B  
– drewniaki białe

CENA: 59 ZŁNR KAT.: 13627 
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Obuwie operacyjne, wykonane z wyjało-
wionego materiału termoplastycznego, 
możliwość sterylizacji w autoklawach w 
temperaturze do 135 stopni C i prania w 
temperaturze 90 stopni C. Posiada wła-
sności antystatyczne, podeszwy antypo-
ślizgowe i absorbujące energię w okolicy 
piętowej, jest anatomicznie dostosowane 
do stopy, po bokach znajdują się otwory 
wentylacyjne.
Rozmiary: 36-41.

Drewniaki mają wszytą specjalną gumę 
od wewnętrznej strony dzięki której klap-
ki idealnie dopasowują się do każdej tę-
gości stopy. Dzięki perforacji wykonanej 
na skórze możliwa jest cyrkulacja powie-
trza wewnątrz buta. 
Rozmiary: 35-41.

Pantolety zdrowotne (drewniaki) na 
spodach drewnianych z profilem ortope-
dycznym, podeszwą przeciwpoślizgową i 
cholewką skórzaną.
Rozmiary: 41-47.

Obuwie damskie i męskie na spodach 
przeciwpoślizgowych i wkładach korko-
wo-gumowych z pełnym profilem ortope-
dycznym. Wyściółka i cholewka skórzana, 
możliwość regulacji tęgości.
Rozmiary: 36-47.

Obuwie damskie przeszywane, na 
spodach przeciwpoślizgowych z profilem 
ortopedycznym. Wyściółka i cholewka 
skórzana, możliwość regulacji tęgości. 
Rozmiary: 41-45.

Obuwie operacyjne, wykonane z wyjało-
wionego materiału termoplastycznego, 
możliwość sterylizacji w autoklawach w 
temperaturze do 135 stopni C i prania w 
temperaturze 90 stopni C. Posiada wła-
sności antystatyczne, podeszwy antypo-
ślizgowe i absorbujące energię w okolicy 
piętowej, jest anatomicznie dostosowane 
do stopy, po bokach znajdują się otwory 
wentylacyjne.
Rozmiary: 40-45.

Drewniaki klapki wykonane są z najwyż-
szej jakości włoskiej skóry licowej. Spody 
drewniaka włącznie z obcasem w całości 
wykonany jest z naturalnego drewna ol-
chowego. Wysokość bardzo stabilnego 
obcasa to zaledwie 4cm.
Rozmiary: 36-41.

Obuwie pochodzi z serii obuwia ręcznie 
szytego, charakteryzuje się najwyższym 
komfortem użytkowania. Jest wykonane 
z naturalnych skór licowych na elastycz-
nych i lekkich spodach oraz wkładkach 
SHAPE.
Rozmiary: 36-41.

Obuwie medyczne damskie W-10  
– klapki, drewniaki, białe

CENA: 65 ZŁNR KAT.: 13628 

Obuwie medyczne damskie KD-20  
– klapki, drewniaki, białe

CENA: 85 ZŁNR KAT.: 13629 

Obuwie medyczne damskie 5259  
– klapki białe

CENA: 109 ZŁ NR KAT.: 13630 

Obuwie medyczne 06  
– klapki białe

CENA: 69 ZŁNR KAT.: 13631 

Obuwie medyczna męskie 03M  
– klapki białe

CENA: 59 ZŁNR KAT.: 13632 

Obuwie medyczna męskie 09M  
– klapki białe

CENA: 79 ZŁNR KAT.: 13633 

Obuwie medyczne operacyjne damskie K014 
– klapki zielone

CENA: 139 ZŁNR KAT.: 13634 

Obuwie medyczne operacyjne męskie K014  
– klapki zielone

CENA: 139 ZŁNR KAT.: 13635 

tel.: 81 461 32 11  tel. kom.: 603 330 379 możliwość negocjacji ceny
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