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Tisztelt Partnerünk!

Egy néger kisfiú nézte a léggömbárust a vásárban. Az árus jó üzletember lévén 
eloldozott egy piros lufit, amely felszállt a magasba, és egy sereg reménybeli fiatal 
vásárlót vonzott oda.
Aztán felengedett egy kéket, majd egy sárgát és végül egy fehéret is. Egymás 
után felszálltak a magasba, mígnem eltűntek a szem elől. A kis néger egy darabig 
álldogált egy fekete léggömb előtt, majd megkérdezte:
- Uram, ha elengedné a feketét is, az is felszállna olyan magasra, mint a többi?
A léggömbárus megértően mosolygott rá. Eloldotta a fekete lufi zsinegét,  
és miközben az felszállt a magasba, így szólt:
- Kisfiam, nem a színe, hanem ami belül van, az emeli a magasba.

A jelen egészségügyi helyzetben legyünk sárgák, kékek vagy feketék, 
mindannyiunknak mozgósítani kell azt „ami belül van” és minden 
energiánkat a járvány leküzdésére kell fordítanunk. A Rextra Kft. 
ezúton szeretné kifejezni köszönetét, és őszinte háláját minden 
háziorvosnak, kórházi dolgozónak, mentősnek, nővérnek és egészségügyi 
szakszemélyzetnek. Ők azok, akik emberfeletti küzdelemmel, sokszor a 
saját egészségük kockáztatásával küzdenek a koronavírus ellen,  
a frontvonal első sorában. Értünk, és szeretteinkért. Az ő kitartásuk,  
és elhivatottságuk példaértékű minden magyar ember számára! 
Több mint 100 munkatársunk szintén erejét megfeszítve dolgozik azon, 
hogy beszerezze, becsomagolja, kiszolgálja Önöket a szükséges orvosi 
eszközökkel. Ez a feladat a mai ellátási viszonyokat ismerve szintén 
rendkívüli odafigyelést és erőfeszítést igényel. A raktári munkatársainktól 
kaptuk az alábbi képet és ezt kívánjuk mindannyiuknak. 

Reichardt Géza
ügyvezető

Kiemelt ajánlatunk

•	 USB	csatlakozás
•	 Kiváló	minőség
•	 Biztonságos	PIN-kód	bevitel
•	 Elektronikus	aláírás	funkció
•	 Biztonságos	eSzig	funkció
•	 nPA	PACE	protokoll	támogatás
•	 Kontaktusos	és	kontaktus	nélküli	chipkártyák	

kezelése
•	 LCD-kijelző
•	 Üzemi	állapotjelző
•	 Manipuláció	elleni	védelem	sorszámokkal	

ellátott	biztonsági	matricával
•	 A	csomag	tartalma

	- REINER	SCT	cyberJackRFID	standard	készülék
	- 1	méteres	hosszabbító	kábel
	- Fém	tartóláb
	- Kezelési	útmutató	(magyar)

Az	EESZT-hez	való	belépéshez	eszemélyi	igazolvány	szükséges,	
amelynek	azonosításához	egy	olvasó	eszköz	szükséges.

•	 KEKKH	által	is	műszakilag	és	alkalmazhatóság	szempontjából		
bevizsgált	kártyaolvasó

•	 Kiváló	minőségű,	a	hivatalokban	legelterjetebb	eszköz
•	 Univerzális	RFID-chipkártyaolvasó	magasabb	komfortú		
és	biztonságú	felhasználásra	lett	fejlesztve

•	 Kizárólag	a	HUN	megjelölésű	(magyar	nyelvű	verzió)	kártyaolvasó	
készülék	biztosítja	az	e-közigazgatásban	a	teljes	funkcionalitást

Egy elengedhetetlen, intelligens eszköz 
az EESZT-be való belépéshez!

Reiner cyberJack®  
RFID standard  
E-személyi igazolvány olvasó (HUn)
12.0.5956.00	

38.990 Ft

Rendszerkövetelmények: Internetkapcsolat, min. 50 MB szabad tárhely. Támogatott operációs rendszerek: Windows 2000*/XP*/Vista*/7/10 (32/64 bit)/Server 2003* - 2008 R2, Mac OS X és Linux. A változtatás jogát fenntartjuk!  
* Ezek a Microsoft által már hivatalosan nem támogatott operációs rendszerek, ezért használatukat biztonsági okokból nem ajánljuk.

ÚJ
Termék

Miért kell Önnek e-személyi olvasó?

Miért a Reiner cyberJack olvasót válassza a Rextrától?
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CARDIOLINE 100L
01.1.5783.00

399.000 ft
6 csatornás hordozható EKG készülék
Interpretációval, és részletes analízis programmal
Magyar nyelvű menüvel, 5 év garanciával
•	 Akkumulátor kapacitás: több, mint 500 EKG, 

vagy 6 óra monitorozás
•	 Kijelző: 5” érintőképernyő
•	 Virtuális alfanumerikus billentyűzet
•	 Üzemmódok: auto, manuális, ritmus
•	 Kiváló minőségű hőpapíros nyomtatás  

100 mm x 20 m-es papírtekercsre
•	 Papír sebessége: 5-10-25-50 mm/s

•	 Memória kapacitás: 50 EKG
•	 Beépített szűrők: AC, EMG, DFT
•	 Magyar nyelvű menüvel
•	 Kiváló nyomtatási minőség, rendkívül pontos, 

és megbízható interpretációval
•	 5 év garancia
•	 Papír kód: 01.4.5777.00

EDAN SE300B HeartScreen 80GL-1
01.1.2064.00 01.1.5784.00

340.000 ft 399.000 ft
3 csatornás hordozható EKG készülék
12 elvezetéssel
Interpretációval és analízis programmal
Defibrillátor védelemmel ellátott
Egyaránt képes hálózati és akkumulátoros működésre

3 EKG csatorna és egy ritmus görbe megjelenítése
Szimultán 12 elvezetéses EKG készítés
Standard és Cabrera elvezetés
Analízis és diagnózis program
Aritmia program

•	 Akkumulátor kapacitás: 400 felvétel készítése, 
4 óra monitorozás

•	 Grafikus, színes LCD kijelző  
(12 EKG görbe megjelenítése)

•	 Billentyűzet
•	 Üzemmód: automata, manuális és ritmus 

felvételi mód
•	 Nagy felbontású, hőpapíros nyomtató 
•	 Papír szélessége 80 mm
•	 Papír sebessége: 12,5-25-50 mm/s
•	 Memóriája 100 felvételt tárol
•	 Beépített szűrők: AC, EMG, DFT 
•	 Alapvonal automatikus beállítása

•	 Magyar nyelvű menüvel
•	 USBPRT nyomtatási lehetőség, a készülékhez 

USB porton keresztül nyomtatót csatlakoz-
tathatunk

•	 Rendkívül nagy igénybevételnek kitehető és 
a legkisebb meghibásodási mutatóval bíró 
készülék. Nagy akku kapacitása és kis súlya 
miatt könnyen mobilizálható.

•	 Méretek: 30 x 26 x 7,5 cm, súlya: 2,5 kg
•	 Tartozékok: Páciens kábel, hálózati töltő,  

6 db mellkasi szívó, végtagi csipeszek,  
1 db papír, EKG gél

•	 Papír kód: 01.4.3143.00

•	 Akkumulátor kapacitás: min. 6 óra  
folyamatos monitorozás

•	 Színes, nagy kontrasztú LCD kijelző a 
monitorozáshoz

•	 Alfanumerikus billentyűzet az érintő- 
képernyőn

•	 Megbízható, nagyfelbontású, 3 csatornás, 
hőírós nyomtató

•	 Papír szélessége: 80 mm
•	 Papírsebessége: 5-25-50 mm/s
•	 Automatikus és manuális üzemmód
•	 Telepes üzemmód

•	 Intelligens gyorstöltő
•	 Mobilitás
•	 Menüvezérelt funkciók – egyszerű kezelés
•	 Beépített óra és naptár
•	 PC-s kapcsolat előkészítés
•	 Nagy tárolási kapacitás
•	 Méretek: 25 x 15 x 7 cm; súly: 1,2 kg
•	 Tartozékok: Páciens kábel, hordtáska, 4 db 

csipeszes végtagi elektróda, 6 db gumilabdás 
mellkasi elektróda, elektróda gél 260 g,  
2 db regisztrációs papír, hálózati kábel

•	 Papír kód: 01.4.3143.00

Zoncare iMAC 300 EKG
01.1.5794.00

299.000 ft
3 csatornás professzionális EKG. 
Egyedi szűrőtechnológiájának, és nyomtatójának köszönhetően a legkifinomultabb,  
és legrészletesebb hullámmegjelenítést teszi lehetővé.
•	 Részletes Glasgow analízis program
•	 Akkumulátor kapacitás: több, mint 6 óra
•	 Kijelző: 5” színes nagy felbontású LCD
•	 Multifunkciós billentyűzet
•	 Speciális, 3 ágú, 10 eres páciens kábel
•	 Üzemmódok: Automata, manuális, ritmus
•	 Kiváló minőségű hőpapíros nyomtatás
•	 Papír szélessége: 80 mm
•	 Papír sebessége: 5-6,25-12,5-25-50 mm/s
•	 Memória kapacitás: min 1000 felvétel
•	 AC, EMG, DFT szűrő
•	 PC-hez csatlakoztatható (a szoftver 

opcionális)

•	 Mintavételi frekvencia: 32000 Hz
•	 Kommunikáció: LAN, WiFi, USB, SD kártya, 

HIS, EMR
•	 Támogatott formátumok: PDF, PNG, XML, SCP, 

ZQECG, DICOM, HL7
•	 Csatlakoztatható külső eszközök: USB drive, 

SD kártya, egér, billentyűzet, scanner
•	 Méretek: 260 x 180 x 55 mm, súlya: 1,5 kg
•	 Tartozékok: páciens kábel, végtagi csipeszek, 

mellkasi szívóelektródák, 1 db papír, 
hálózati kábel

•	 Papír kód: 01.4.5805.00

ÚJ
Termék
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CMS 300G
01.1.1007.00

199.000 ft
3+1 csatornás hordozható EKG készülék
12 elvezetéssel
Analízis programmal
Defibrillátor védelemmel ellátott
Egyaránt képes hálózati és akkumulátoros működésre
•	 Akkumulátor kapacitás: 260 felvétel készítése, 

3 óra monitorozás, 
•	 10 óra készenléti idő
•	 Színes grafikus LCD kijelző  

(12 EKG görbe megjelenítése)
•	 Billentyűzet
•	 Üzemmód: automata, manuális, vagy papír 

takarékos felvételi mód
•	 Nagy felbontású, hőpapíros nyomtató 
•	 Papír szélessége 80 mm
•	 Papír sebessége: 5-10-12,5-25-50 mm/s
•	 Memóriája 1000 mérési eredményt tárol

•	 Beépített szűrők: AC, EMG (35 Hz, -3 dB), 
DFT, állítható erősítés

•	 Ingyenes PC szoftver tartozik hozzá, mellyel 
az adatok rögzíthetők, tárolhatók, visszanéz-
hetők. Online felvételekre is alkalmazható.

•	 Méretek: 31,5 x 21,5 x 7,7 cm, súly: 2,25 kg
•	 Tartozékok: Páciens kábel, hálózati kábel,  

6 db mellkasi szívó, végtagi csipeszek,  
1 db papír, táska, PC szoftver,  
USB kábel

•	 Papír kód: 01.4.5321.00

PC-S  
SZOFTVerreL

EDAN SE-601B

CMS 600G

01.1.5776.00

01.1.5493.00

499.000 ft

290.000 ft

6 csatornás hordozható EKG készülék
12 elvezetéses
Interpretációval, és analízis programmal (gyerek, felnőtt)
Defibrillátor védelemmel ellátva
Egyaránt képes hálózati, és akkumulátoros működésre

6 csatornás hordozható EKG készülék 
12 elvezetéssel
Interpretációval és analízis programmal
Defibrillátor védelemmel ellátott
Egyaránt képes hálózati és akkumulátoros működésre

•	 Akkumulátor kapacitás: 280 felvétel készítése, 
vagy 6 óra monitorozás

•	 5.7”-os LCD kijelző 320 x 240 pixel felbontással
•	 Teljes értékű alfanumerikus billentyűzet
•	 Üzemmódok: automata, manuális, ritmus
•	 Nagy felbontású hőpapíros nyomtató  

110 x 144 mm-es Z hajtogatott papírral
•	 Papír sebessége: 5-6,25-10-12,5- 

25-50 mm/s
•	 Memória kapacitás: 100 EKG felvétel tárolása
•	 Beépített szűrők: AC, EMG, DFT
•	 Kommunikáció: USB eszköz, kártya olvasó

•	 Nagy teherbírású készülék, rendkívül 
alacsony meghibásodási rátával!

•	 HRV, és R R trend analízis
•	 Méretek: 322 x 310  x 101 mm, 
•	 Súly: 3 kg
•	 Tartozékok: páciens kábel, 6 db mellkasi 

szívó, végtagi elektródák, 1 db papír, akku-
mulátor, hálózati kábel, használati utasítás

•	 Opciók: 
 - Glasgow interpretáció
 - 200 EKG felvétel tárolására képes 

memória modul
•	 Papír kód: 01.4.5791.00

•	 Akkumulátor kapacitás: 150 felvétel készítése, 
4 óra monitorozás

•	 Színes, érintőképernyős LCD kijelző 
•	 (3, 6 vagy 2 x 6 EKG görbe megjelenítése)
•	 Billentyűzet
•	 Üzemmód: automata, manuális és ritmus 

felvételi mód
•	 Nagy felbontású, hőpapíros nyomtató
•	 Papír szélessége 110 mm, különböző 

nyomtatási formátumok
•	 Papír sebessége: 5-10-12,5-25-50 mm/s

•	 Memóriája több mint 1000 felvételt tárol
•	 Beépített szűrők: AC, EMG és DFT
•	 Ingyenes PC szoftver tartozik hozzá, mellyel 

az adatok rögzíthetők, tárolhatók, visszanéz-
hetők. Online felvételekre is alkalmazható.

•	 Kiváló ár/érték aránnyal rendelkező készülék
•	 Méretek: 31,5 x 21,5 x 9,2 cm, súly: 1,7 kg
•	 Tartozékok: páciens kábel, hálózati kábel,   

6 db mellkasi szívó, végtagi csipeszek,  
1 db papír, táska, ingyenes szoftver

•	 Papír kód: 01.4.5754.00

PC-S  
SZOFTVerreL

CARDIOLINE 100S
01.1.5767.00

499.000 ft
6 csatornás EKG készülék
12 elvezetéssel
Interpretációval, és részletes analízis programmal
Egyaránt képes hálózati és akkumulátoros működésre
Defibrillátor védelemmel ellátott
•	 USB csatlakozás
•	 Üzemmódok: automata (12 elvezetés), 

manuális (3/6 elvezetés), stat (12 elvezetés)
•	 Hőpapíros nyomtató
•	 Nyomtatás 100 x 150 mm-es Z hajtogatott 

hőpapírra
•	 4.3”-os színes LCD kijelző háttérvilágítással, 

640 x 480 pixel felbontással
•	 Támogatott nyomtatási formátum: standard 

vagy Cabrera 3, 3+1, 3+3 vagy 6 csatorna 
automata üzemmódban és 3 vagy  
6 csatornás ritmuscsík nyomtatás

•	 Papír sebessége: 5-10-25-50 mm/s
•	 Memóriája 100 felvétel tárolására képes
•	 Operációs rendszer: Linux
•	 Akkumulátor kapacitás: 500 felvétel vagy 

több mint 6 óra monitorozás
•	 Alfanumerikus billentyűzet
•	 Méretek: 285 x 204 x 65 mm
•	 Súly: 1,8 kg
•	 Akkumulátor típusa: NiMH
•	 Működési mód: folyamatos
•	 Papír kód: 01.4.5776.00



www.rextra.huEXT   A

01 DiagnoszTikai eszközök
1.1 / EKG készülékek // 12 csatornás EKG készülékek

6

CMS 1200G
01.1.3324.00

440.000 ft
12 csatornás hordozható EKG készülék 
12 elvezetéssel
Interpretációval és analízis programmal
Defibrillátor védelemmel ellátott
Egyaránt képes hálózati és akkumulátoros működésre
•	 Akkumulátor kapacitás: 150 felvétel készítése, 

4 óra monitorozás
•	 8”-os színes, érintőképernyős LCD kijelző  

(3, 6 vagy 2 x 6 EKG görbe megjelenítése)
•	 Billentyűzet: virtuálisan, az érintőképernyőn
•	 Üzemmód: automata, manuális és ritmus 

felvételi mód
•	 Nagy felbontású, hőpapíros nyomtató 
•	 Papír szélessége 210 mm, különböző 

nyomtatási formátumok
•	 Papír sebessége: 5-6,25-10-12,5-25 és  

50 mm/s

•	 Memóriája több mint 1000 felvételt tárol
•	 Beépített szűrők: AC, EMG és DFT
•	 Ingyenes PC szoftver tartozik hozzá, mellyel 

az adatok rögzíthetők, tárolhatók, visszanéz-
hetők. Online felvételekre is alkalmazható.

•	 Méretek: 34 x 32 x 8,5 cm, súlya: 2,5 kg
•	 Tartozékok: Páciens kábel, hálózati kábel,  

6 db mellkasi szívó, végtagi csipeszek, 1 db 
papír, ingyenes szoftver (online monitorozásra 
és felvételre alkalmazható)

•	 Papír kód: 01.4.5755.00
•	 Készlet erejéig vásárolható!

PC-S  
SZOFTVerreL

PC-S  
SZOFTVerreL

HeartScreen 210

EDAN SE-1200 Express

01.1.5790.00

01.1.5777.00

680.000 ft

599.000 ft

12 csatornás EKG készülék
A kijelzőn is klinikai felbontásban tekinthető meg az összes elvezetés
Szükség esetén használható a beépített, különlegesen nagyméretű nyomtató

12 csatornás EKG készülék
12 elvezetéssel
Glasgow interpretációval és analízis programmal
Defibrillátor védelemmel ellátott
Egyaránt képes hálózati és akkumulátoros működésre

•	 Ergonómikus kivitel mobil és aztali 
használathoz

•	 8.9”-es nagy felbontású  TFT-LCD  kijelző 
érintő képernyővel

•	 210 mm-es írási szélesség
•	 Vízálló alfanumerikus tasztatúra,  

hatékonyan használható direkt gombokkal
•	 Teljes nyelv függő alfanumerikus tasztatúra 

az érintő képernyőn
•	 Széles frekvencia tartomány alkalmazása a 

pontosabb mintavételezéshez és feldolgo-
záshoz, mely különösen előnyös a gyerek 
diagnosztikában

•	 Kor és nem szerint specifikus analízis prog-
ram amely növeli az EKG jel diagnosztizálási 
pontosságát a CardioProTM software-ben

•	 Az utolsó max. 300 másodperc  EKG jel 
visszanézési és nyomtatási lehetősége

•	 Az utolsó max. 300 másodperc R-R analízise 
1 vagy 3 csatornás ritmus üzemmódban a 
pontosabb ritmusanalízis érdekében

•	 Standard és Cabrera elvezetés rendszer
•	 Támogatott file formátumok:  XML, DICOM, 

JPG és PDF
•	 Nagy beépített  tároló képesség, max. 

1500 fájl
•	 3 tárolási lehetőség: beépített memória,  

SD kártya, USB pendrive
•	 EKG menedzsment program PC-re LAN  

csatlakozón keresztül vagy opcionális 
WiFi-vel

•	 Papír kód: 01.4.5803.00

•	 Akkumulátor kapacitás 300 felvétel készítése 
vagy 3,5 óra monitorozás

•	 Színes, grafikus LCD kijelző, 800 x 600 pixel 
felbontással, a képernyőn megtekinthetők  
a valós idejű EKG görbék

•	 A valós idejű hullámgörbe megállítható 
(lefagyasztható), és visszanézhető

•	 Alfanumerikus klaviatúrán lehetőség van a 
páciens adatok bevitelére is

•	 Üzemmódok: Automatikus, manuális, 
ritmus, ritmus trend (opcionális)

•	 Nyomtatás: 210 mm széles papírra,  
szimultán 12 csatorna

•	 Papír sebesség: 5-6,25-10-12,5-25-50 mm/s
•	 Memóriájában 200 felvétel tárolódik el
•	 Beépített szűrők: AC, EMG, DFT
•	 Pacemaker felismerés
•	 Kommunikáció LAN vagy soros porton 

keresztül
•	 Részletes analízissel és interpretációval
•	 Méret: 420 mm x 330 mm x 120 mm
•	 Súlya: 5 kg
•	 Tartozékok: páciens kábel, hálózati kábel,  

6 db mellkasi szívó, végtagi csipeszek,  
1 db papír, EKG gél

•	 Papír kód: 01.4.5793.00

CARDIOLINE 200S
01.1.5768.00

689.000 ft
12 csatornás EKG készülék
12 elvezetéssel
Interpretációval, és részletes analízis programmal
Egyaránt képes hálózati és akkumulátoros működésre
Defibrillátor védelemmel ellátott
•	 USB csatlakozás
•	 Üzemmódok: automata (12 elvezetés), 

manuális (3/6 elvezetés), stat (12 elvezetés)
•	 Hőpapíros nyomtató
•	 Nyomtatás: A4 papírra; 12, 6 vagy 3 csatorna 

formátumban
•	 7”-os színes LCD kijelző háttérvilágítással, 

800 x 480 pixel felbontással
•	 Támogatott nyomtatási formátum: standard 

vagy Cabrera, 3, 3+1, 3+3, 6 vagy 12 csatorna 
automata üzemmódban és 3, 6 vagy  
12 csatornás ritmuscsík nyomtatás 

•	 Papír sebesség: 5-10-25-50 mm/s
•	 Memóriája 100 felvétel tárolására képes
•	 Operációs rendszer: Linux
•	 Akkumulátor kapacitás: 500 felvétel vagy 

több mint 5 óra monitorozás
•	 Alfanumerikus billentyűzet
•	 Méretek: 396 x 290 x 80 mm
•	 Súly: 2,6 kg
•	 Akkumulátor típusa: NiMH
•	 Működési mód: folyamatos
•	 Papír kód: 01.4.5802.00
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HeartScreen 112C-1
01.1.5772.00

599.000 ft
12 csatornás hordozható EKG készülék 12 elvezetéssel
Interpretáció; aritmia analízis; ritmus-esemény nyomtatás
Defibrillátor védelem; fejlett pacemaker detektálás
5 órás akkumulátoros monitor üzemidő
•	 5.9”-es színes TFT érintőképernyő
•	 Mobil telefonokhoz hasonló gesztus-érintőképernyő kezelés 

(simításos)
•	 A képernyőn 12, 6, 3+1 ritmus EKG görbe megjelenítés
•	 Teljes magyar alfanumerikus billentyűzet az érintő képernyőn
•	 Utolsó 20 bevitt páciensadat eltárolása
•	 Egyszerű menüvezérelt érintőképernyős beállítások magyar nyelven
•	 Több mint 150 diagnózis felvétel tárolása
•	 Ritmus esemény nyomtatás funkció
•	 112 mm széles hőpapíros nyomtató
•	 3-6-12 elvezetéses online nyomtatás
•	 4 másodperc hosszú 12 elvezetéses nyomtatás 250 mm 

magasságban (papírra keresztben)
•	 USB vagy WiFi PC-s kapcsolat, opcionális kórházi HL7 kapcsolat
•	 Méretek: 295 x 225 x 82 mm
•	 Súly: kevesebb, mint 2 kg (akku kb. 250 g)
•	 Tartozékok: EKG kábel, EKG elektródák, 1 db papír, EKG gél
•	 Opciók: Innobase for Windows kardiológiai adatbáziskezelő 

program 12 csatornás monitorozással, A/4-es nyomtatással: 
01.1.2446.00

•	 USB PC kábel Innobase Windows-hoz: 01.1.5782.00   
•	 Papír kód: 01.4.4238.00

Zoncare iMAC 120 EKGZoncare iMAC 12 EKG
01.1.5796.00 01.1.5795.00

789.000 ft799.000 ft
12 csatornás professzionális EKG. Egyedi szűrőtechnológiájának, 
és nyomtatójának köszönhetően a legkifinomultabb,  
és legrészletesebb hullámmegjelenítést teszi lehetővé.

6 csatornás professzionális EKG. Egyedi szűrőtechnológiájának, 
és nyomtatójának köszönhetően a legkifinomultabb, és 
legrészletesebb hullámmegjelenítést teszi lehetővé.

•	 Részletes Glasgow analízis program
•	 Akkumulátor kapacitás: több, mint 8 óra! 
•	 Töltés 90%-ra 3 óra alatt, 100%-ra 3.5 óra alatt
•	 Kijelző: 10,4” színes HD felbontású érintőképernyő
•	 Teljes értékű alfanumerikus billentyűzet, + beépített virtuális 

billentyűzet
•	 Speciális, 3 ágú, 10 eres páciens kábel
•	 Üzemmódok: Automata, manuális, ritmus
•	 Kiváló minőségű hőpapíros nyomtatás
•	 Papír mérete: 216 mm x 140 mm hajtogatott
•	 Papír sebessége: 5-6,25-12,5-25-50mm/s
•	 Memória kapacitás: min 1000 felvétel
•	 Max. 60 másodperces képkimerevítés, és előzmény funkció
•	 AC, EMG, DFT szűrő
•	 PC-hez csatlakoztatható (a szoftver opcionális)
•	 Mintavételi frekvencia: 32000 Hz
•	 Kommunikáció: LAN, WiFi, USB, SD kártya, HIS, EMR
•	 Támogatott formátumok: PDF, PNG, XML, SCP, ZQECG, DICOM, HL7
•	 Csatlakoztatható külső eszközök: USB drive, SD kártya, egér, 

billentyűzet, scanner
•	 Méretek: 285 x 360 x 94 mm, súlya: 3,7 kg
•	 Tartozékok: páciens kábel, végtagi csipeszek, mellkasi  

szívóelektródák, 1 db papír, hálózati kábel
•	 Papír kód: 01.4.5807.00

•	 Részletes Glasgow analízis program
•	 Reddot díjjal jutalmazott design
•	 Akkumulátor kapacitás: több, mint 4 óra
•	 Kijelző: 10,4” színes nagy felbontású érintőképernyő
•	 Virtuális billentyűzet
•	 Speciális, 3 ágú, 10 eres páciens kábel
•	 Üzemmódok: Automata, manuális, ritmus
•	 Kiváló minőségű hőpapíros nyomtatás
•	 Papír szélessége: 112 mm
•	 Papír sebessége: 5-6,25-12,5-25-50 mm/s
•	 Memória kapacitás: min 1000 felvétel
•	 Max. 60 másodperces képkimerevítés, és előzmény funkció
•	 AC, EMG, DFT szűrő
•	 PC-hez csatlakoztatható (a szoftver opcionális)
•	 Mintavételi frekvencia: 32000 Hz
•	 Kommunikáció: LAN, WiFi, USB, SD kártya, HIS, EMR
•	 Támogatott formátumok: PDF, PNG, XML, SCP, ZQECG, DICOM, HL7
•	 Csatlakoztatható külső eszközök: USB drive, SD kártya, egér, 

billentyűzet, scanner
•	 Méretek: 275 x 203 x 47,5 mm, súlya: 1,6 kg
•	 Tartozékok: páciens kábel, végtagi csipeszek, mellkasi  

szívóelektródák, 1 db papír, hálózati kábel
•	 Papír kód: 01.4.5806.00

CMS 80A
01.1.5775.00

150.000 ft
1 csatornás készülék
12 elvezetéssel
Kicsi, egyszerű használat
Automata és manuális mód
•	 Grafikus LCD kijelzővel
•	 Valós idejű, 1 csatornás EKG hullámforma azonnali 

nyomtatása
•	 Beépített szűrők: AC, EMG, hálózati
•	 Kijelző mérete: 160 x 96 pixel
•	 Akkumulátor töltöttségi szintjelzővel
•	 Hőpapíros nyomtató
•	 Méret: 19 x 9 x 4 cm
•	 Súly: 500 g
•	 PC-hez csatlakoztatható
•	 Választható papír sebesség: 25-50 mm/s
•	 Tartozékok: tápegység, 10 eres páciens kábel, végtagi 

csipeszek, papír, akkumulátor
•	 Papír kód: 01.4.1763.00

CMS PM10 EKG kézi monitor MD-100B
01.1.5769.00 01.1.5497.00

27.000 ft 67.000 ft
Ez a hordozható EKG készülék családi/egyéni  
használatra tervezett. Lehetőséget ad a szívműködés  
önellenőrzésére otthon vagy útközben. 

Kézi EKG készülék, mellyel gyors mérést végezhet  
az orvos, illetve a beteg egyaránt otthonában. 
Hasznos lehet azoknak, akik szív- és érrendszeri  
betegségben szenvednek, mivel akár elektródák nélkül is 
lehet mérést végezni. 

•	 Számítógépre csatlakozás után a rögzített adatok kinyom-
tathatók

•	 Kicsi, hordozható és könnyű használni
•	 Pontos mérési eredmény
•	 1 akkumulátor töltéssel akár 500 mérés is végezhető
•	 Bluetooth adatátvitel
•	 Az elmentett EKG eredmények könnyű elemzése
•	 Automatikus indítás
•	 EKG adattárolás, feltöltés
•	 Méret: 100 x 45 x 15 mm, súly: kb. 60 g
•	 Tápegység: beépített újratölthető lítium akkumulátor, 

feszültség: 3,7V

•	 A mérés 30 másodpercen belül elvégezhető, és az analízis 
eredménye a képernyőről leolvasható

•	 A csomag tartalmaz egy 3 eres páciens kábelt, a készülék így 
kábellel is használható a jobb felvétel eléréséhez

•	 Kicsi, könnyen hordozható eszköz
•	 A képernyőn látható az EKG görbe, szívfrekvencia, analízis 

eredménye, és az elem töltöttsége
•	 Az eredmények PC-re lementhetőek (USB kábel tartozék) 
•	 Tápellátás: 2 db AA típusú elemmel, melyekkel kb. 500 mérés 

végezhető (elem tartozék)
•	 Automatikus kikapcsolás

PC-S  
SZOFTVerreL

PC-S  
SZOFTVerreL

munkaeü.-i 
ViZSgáLaTra

aLkaLmaS
BLueTOOTh-OS 

eSZköZ

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék
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CARDIAX USB-s EKG készülék

CARDIAX WiFi-s EKG készülék

01.1.2494.00

01.1.5758.00

359.000 ft

409.000 ft
Korszerű EKG, melynek működéséhez notebook vagy asztali számítógép szükséges
A számítógép képernyőjén a 12 csatornás EKG monitorozható,  rögzíthető, eltárolható
•	 Magas mintavételi frekvencia (4000 Hz) és 

hatékony szűrők
•	 A szoftver a felvételeket tárolja, kiértékeli, 

(felnőtt- és gyermekdiagnózis) a régi és új 
görbéket összehasonlítja.

•	 Illeszkedik a legtöbb háziorvosi, üzemorvosi vagy 
kórházi nyilvántartó szoftverhez, valamint más 
orvosi műszerekhez (spirométer, audiométer, ABPM, 
holter). Számítógépes hálózatra telepítve több 
munkahely közös adatbázisban dolgozhat (opció). 

•	 Az EKG felvételek nyomtatása A4-es papírra, 
a számítógéphez csatlakoztatott nyomtatóval 
történik. Az EKG leletek gyorsan és egyszerűen 
továbbíthatók az interneten keresztül.

•	 A rendszert notebookkal, vagy táblagéppel 
összekapcsolva olyan nagyteljesítményű 12 
csatornás LCD kijelzős hordozható EKG berende-
zéssel dolgozhatunk, amely teljes mértékben 
kiválthatja a hagyományos professzionális EKG 
készülékeket. Ergométerrel, vagy futópaddal, 
valamint terheléses opcióval kiegészítve a CARDIAX 
EKG terheléses rendszerré bővíthető. 

•	 Méretek: 13 x 7 x 2,5 cm, súly: 180 g
•	 WiFi-s	változat:	Az EKG közvetlenül tud 

csatlakozni a WiFi képes eszközökhöz, vagy 
routerhez, így a hálózat összes gépe láthatja. 
Az ingyenesen letölthető Androidos szoftverrel 
mobiltelefonnal is kommunikál.

PC-S  
SZOFTVerreL

WiFi-S eSZköZ 
(OPCió)

WIWE Mobil EKG
01.1.5791.00

90.900 ft
A WIWE az EKG görbe tulajdonságait kiértékelő - a világon egyedülálló - intelligens 
algoritmus segítségével mutatja meg a hirtelen szívmegállás és a pitvar fibrilláció okozta 
stroke kockázatát.

•	 1 perc után klinikai minőségű  kiértékelés és 
színkódolt iránymutatás

•	 EKG mérés, azonnali kiértékelés
•	 Szívritmuszavar szűrése
•	 Stroke rizikóbecslés (pitvarfibrilláció 

felismerése)
•	 Hirtelen szívmegállás rizikóbecslés
•	 Oxigénhiányos állapotok szűrése
•	 Pulzus mérés, beépített lépésszámláló

•	 Testtömeg Index mérés
•	 Emailben elküldhető kiértékelés EKG 

görbével
•	 A mérés végezhető okoseszköz nélkül is
•	 A WIWE-on 50, az okoseszközön korlátlan 

mérés tárolódik
•	 Automatikusan képez egészségügyi naplót
•	 Több felhasználó
•	 2 év jótállás

ÚJ
Termék

01.1.2446.00

01.1.5782.00

36.000 ft
3.700 ft

Innobase for Windows 80GL, IKO60
USB PC kábel Innobase Windows

Szoftverek, modulok
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CARDIOLINE XR50+ kerékpárergométer
01.1.4105.00 

1.300.000 ft
Nagy teherbírású, dupla kijelzős ergométer

•	 A terhelési ellenállás 6 – 450 W között 
állítható 

•	 Fordulatszám állítás 30 – 130 rpm között
•	 Maximális terhelhetőség: 160 kg
•	 Kijelző: 68 x 34 mm, és 128 x 64 mm
•	 Számítógép vezérelt elektronikus fékrend-

szer, ami független a fordulatszámtól, így 

folyamatosan szinten tartja a beállított 
terhelést

•	 Kommunikáció: USB port, RS232 port, 
távirányító

•	 Mérete: 1000 x 440 x 1280 mm
•	 Súlya: 55 kg
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LODE Corival kerékpárergométer terheléses 
rendszerhez

LODE Corival kerékpárergométer terheléses 
rendszerhez vérnyomásmodullal

01.1.4104.00

01.1.1122.00

1.900.000 ft

3.500.000 ft
Modern kardiológiai ergométer. Könnyen, gyorsan, sokoldalúan állítható, emiatt  
alkalmazása sokrétű. Pontosságának köszönhetően eredményei megbízhatóak.

•	 A terhelési ellenállás 7-től 750 Watt-ig  
1 Wattos lépésekben állítható

•	 Üzemmódok: manuális vagy analóg 
•	 Integrált billentyűzet, alacsony zajszint 
•	 Csatlakoztatás: digitális, RS232-es porton 

keresztül, USB
•	 Paraméterek: terhelési ellenállás, RPM, 

megtett távolság

•	 Elektromágneses fékrendszer, dinamikus 
kalibrálás, csúcsterhelés: 1000 W maximum 
6 percig

•	 Interfész: analóg + digitális 
•	 Maximális terhelhetőség: 120 kg
•	 Mérete: 105 x 46 x 114 cm 
•	 Súlya: 65 kg

CARDIOLINE XR450 futópad
01.1.5771.00

2.300.000 ft
Az XR450 futópad különleges technikai újításokat vonultat fel. 
Ennek köszönhetően használata rendkívül kényelmes és biztonságos, 
bármely korosztály részére.
Drasztikusan csökkenti az ártalmas ízületi terhelést használat közben, főleg a térd,  
a boka és a hát terhelését. A futófelület csendes és egyenletes futású.
•	 Méretei: 70 x 188 x 142 cm
•	 Súlya: 145 kg
•	 Sebesség: 0.1 – 20 km/h
•	 Dőlésszög:  0 – 22%
•	 Futófelület: 140 x 48 cm
•	 Teljesítmény: 5 LE

•	 Áramigény: 220 V 10A
•	 Zaj: kevesebb, mint 30 dB
•	 Maximális terhelés (páciens súlya): 150 kg
•	 Csatlakoztatás: RS232-es porton keresztül
•	 Kommunikációs protokoll: Trackmaster

CARDIAX EKG terheléses modul
01.1.4528.00

155.000 ft
A CARDIAX terheléses rendszer a terheléses teszteket teljesen automatizálja.   
A számítógép az előre beállított program szerint vezérli a terheléses eszközt (kerékpár 
vagy futópad). A programban megadhatók a fázisok időtartama, a kezdő terhelés,  
a fázisonkénti terhelés emelés, valamint a terhelés megszakításának feltételei.

•	 Ha az ergométer automata vérnyomás- 
mérővel is fel van szerelve, a CARDIAX  
rendszer méri a vérnyomást és a mért 
értékeket eltárolja. 

•	 A rendszer folyamatosan rögzíti a teljes 
terheléses EKG-t.

•	 A kiértékelés menetközben, azonnal megtör-
ténik, így a medián görbék és az ST trendek 
már a vizsgálat közben megfigyelhetőek. 

•	 A vizsgálat végén az eredményekből 
záróprotokoll készül. 

•	 Az eredmények grafikus formában is 
megtekinthetők. 

•	 Grafikon ábrázolja a szívfrekvenciát,  
a vérnyomást és a terhelést az idő  
függvényében. További grafikonokon az 
ST amplitudók és a mediánok változása 
követhető (ST trend és QRS trend).

•	 A program kiértékeli a teljesítőképességet a 
maximális és szubmaximális tartományban.

EXT   A
K E R E S K E D E L M I  K F T .

 ► Praxisközösségek  
figyelmébe

Három generációval  
az egészségért program

kedvezményes ajánlatért hívja most  
önhöz legközelebb eső szaküzletünket.

2020-ban Újra! részletek a honlaPunkon:  
www.rextra.hu

magyar Falu  
program

 ► önkormányzatok  
figyelmébe

Kihagyhatatlan ajánlat a 
rextrától

nálunK mindent  
megrendelhet egy helyről
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Contec ABPM PM50 NIBP/SpO2 holter
01.2.5754.00

160.000 ft
A PM50 többfunkciós betegőrző monitor, az SpO2 (szaturáció) és az NIBP (vérnyomás) 
hosszan tartó ellenőrzését végzi. Kórházi osztályokon vagy otthoni betegápolásban 
egyaránt alkalmazható. 
Kompakt, hordozható és könnyen használható.
Beépített SpO2 szenzorral, normál méretű mandzsettával.
•	 Kettős működési mód; felügyeleti funkció 

és a 24 órás ambuláns NIBP mérési funkció. 
Ezeket rugalmasan / könnyen be lehet 
állítani. NIBP és SPO2 hosszú ideig moni-
torozható.

•	 Nagy kapacitású NIBP és SPO2 adatfelvétel 
•	 Barátságos felhasználói felület
•	 A felhasználó láthatja a menülistát és felül 

tudja vizsgálni a mérési eredményeket.

•	 A készülék képes megjeleníteni alacsony 
töltöttségi szint információkat, riasztási 
információkat, a hibák adatait és az eltelt 
időt.

•	 Paraméter riasztás funkció választható
•	 Beteg adatai rugalmasan beállíthatóak
•	 A PC szoftver segítségével az adatok 

visszanézhetőek, elemezhetőek; trendek, 
jelentések nyomtathatóak.

apneabp – hipertónia, osas*, copD, asztma és Dcm 
előszűrése járóbeteg szinten
Az apneABP a magas vérnyomás és az obstruktív alvási apnoe 
diagnosztikájában nyújt segítséget úgy, hogy láthatóvá teszi a fizikai aktivitás 
hatására esetlegesen létrejövő oxigén-hiányos epizódokat. A készülék a 
légzéshiányos állapotok megkülönböztetésére és előszűrésére alkalmas, 
legyenek azok tüdő vagy szívbetegség következményei.
* Az obstruktív alvási apnoe szindróma (OSAS) kizárólag alvás alatt jelentkezik, amikor a felsőlégút alkati funkcionális 
vagy másodlagosan kialakuló kóros szűkületei miatt a szájgarat 10 másodpercet meghaladó időtartamra és 
alvásóránként 5-nél több alkalommal elzáródik.

PC-S  
SZOFTVerreL

Contec ABPM-50 holter
01.2.0901.00

99.000 ft
Az ABPM50 non-invazív, csendes, kompakt, könnyű és megbízható vérnyomás  
monitor ambuláns alkalmazásokhoz.
Oszcillometriás mérési mód. Méri a szisztolés, diasztolés vérnyomást  
és középértéket számol.
Normál méretű mandzsettával.
•	 Mérési tartomány: 

 - felnőtt: 10 - 270 Hgmm; pulzus: 30 - 220 
 - gyerek: 10 - 200 Hgmm; pulzus: 30 - 220
 - újszülött: 10 -135 Hgmm, pulzus: 30 - 220

•	 Pulzus pontosság ±2% vagy ±3 BPM
•	 Színes TFT kijelző
•	 Riasztás funkció beállítható értékekkel
•	 Biztonság: független biztonsági mikro- 

processzor figyeli a mandzsettanyomást,  
a mérési időt, véd a túlnyomástól

•	 Memóriájában 350 mérési eredmény 
tárolható

•	 USB porton keresztül számítógéphez 
csatlakoztatható

•	 Angol nyelvű szoftvere felhasználóbarát és 
sokoldalú értelmezésre nyújt lehetőséget

•	 Tápellátás: 2 db AA típusú alkáli elem, képes 
600 mérés elvégzésére, 48 órás periódusban

•	 Méretek: 128 x 69 x 36 mm, súly: 350 g

ABPM 05 vérnyomás holter

ABPM 06 vérnyomás holter

01.2.3991.00

01.2.3992.00

381.000 ft

406.000 ft

Megbízható ambuláns vérnyomás monitor
Pontos, kis méretű, halk
Mérési tartomány: 30-260 Hgmm, pulzus: 40-200/perc
Oszcillometriás mérési mód
Normál méretű mandzsettával

Az ABPM-06 programozható, csendes, kis méretű, könnyű ambuláns vérnyomásmérő 
monitor. A 24 vagy 48 órás működést négy AA akkumulátor biztosítja.  
Egy elemgarnitúrával 300 mérés végezhető el.

•	 Pulzus pontosság: ± 3 Hgmm, vagy a mérési 
érték 2 %-a

•	 Nagy méretű alfanumerikus kijelző
•	 Riasztás funkció nincs. Manuális módban 

rendkívüli mérés állítható be.
•	 Többszintű veszélyelhárító funkciók gondos-

kodnak a műszer használatának maximális 
biztonságáról. Véd a túlnyomástól.

•	 Memóriájában 600 mérési eredmény 
tárolható

•	 Tápellátás: 2 db AA típusú akkumulátor, 
képes 51 óra monitorozásra

•	 Az Easy ABPM magyar nyelvű szoftver 
segítségével történik a felprogramozás és az 
adatok kiolvasása, USB porton keresztül

•	 Felhasználóbarát programozás, széleskörű, 
részletekben gazdag elemzés és jelentés 
készítés

•	  Méretek: 69 x 29 x 98 mm
•	 Súly: 190 g
•	 A csomag tartama: készülék, PC kábel, 

szoftver, hordtáska
•	 Holterhez plusz táska: 01.2.5757.00

•	 A monitor korlátlan ideig 600 mérést képes 
tárolni nem-felejtő memóriájában. A páciens 
rendkívüli mérést kezdeményezhet, megjelöl-
het eseményeket és speciális nappal/éjszaka 
jelzést állíthat be a készüléken található 
gombbal. Az ABPM-06 automatikusan 
felismeri a standard, a nagy és a kisméretű 
Meditech mandzsettákat. 

•	 Pontos és megbízható, A/A validáció (ESH-IP, 
BIHS és AAMI által validált algoritmus) 

•	 Automatikus mandzsettadetektáció, beállít-
ható maximális mandzsettanyomás 

•	 Páciensbarát SleepWell algoritmus 

•	 Beépített hangrögzítés 
•	 Tápellátás:  2 AA akkumulátor vagy tartóselem
•	 Mérési módszer: oszcillometriás módszer, 

lépcsőzetes nyomásleengedés, félvezető 
nyomásérzékelő

•	 Mérési tartomány: vérnyomás 30-280 Hgmm, 
pulzus 40-240/min

•	 Passzív pontosság: +/-3Hgmm vagy mérési 
érték 2%-a

•	 Adatátvitel: standard mini USB
•	 Méretek:  70 x 99 x 30 mm, súly: 196 g 

(elemek nélkül)

ÚJ
Termék

PC-S  
SZOFTVerreL

PC-S  
SZOFTVerreL

PC-S  
SZOFTVerreL

eLérheTő:  
SZePTemBerTőL

9



Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

01DiagnoszTikai eszközök
1.2 / Holterek // Alvásfigyelők, EKG holterek és tartozékok

11

Neoon X9 okosóra Beurer SE80 SleepExpert alvásfigyelő

Card(X)plore -  
ABPM és EKG Holter monitorozó rendszer

12.0.5901.00 16.0.6221.00

01.2.5759.00

14.990 ft 60.000 ft

990.000 ft

Vízálló okosóra beépített egészség-ellenőrző és fitnesz funkciókkal Kimagaslóan pontos érintkezésmentes érzékelő az alvás szakszerű dokumentálásához. 
Észrevétlen, nem érezhető: elhelyezés a matrac alatt.  A személyes alvási szokások 
mérésére, elemzésére és javítására. 

A komplex kardiovaszkuláris diagnosztika ideális ambuláns eszközeként  
a card(X)plore 3 csatornás teljes feltárású holter EKG felvételt készít, és teljes ambuláns 
vérnyomásmérést végez.

•	 Egészség-ellenőrző funkciók:
 - véroxigénszint mérő
 - pulzusmérő
 - alvás monitorozás

•	 Fitnesz funkciók: 
 - lépésszámlálás
 - távolságmérés 
 - kalóriaszámolás

•	 Dátumkijelzés
•	 Hívás és üzenet figyelmeztetés

•	 Egyéni emlékeztetők beállítása
•	 Kijelző: 0.96” OLED 64 x 128 pixel
•	 Applikáció: GetFit 3.0 vagy GetFitPro
•	 Akkumulátor: 75mAh
•	 Vízállóság: IP67
•	 Kompatbilitás:

 - IOS 7.1 vagy újabb
 - Android 4.3 vagy újabb
 - Bluetooth 4.0  vagy újabb

•	 A szív- és légzésritmus, valamint a mozgás 
rögzítése

•	 Alváslaborban igazolt
•	 Alvásfázisok precíz elemzése (hypnogram)
•	 SleepScore kijelzés: az alvásminőség  

szemléletes értékelése
•	 A összegyűjtött adatok grafikus ábrázolása 

(nap/hét/hónap)
•	 Légzéskimaradást felismerő funkció
•	 Alvásnapló

•	 Személyre szabott tanácsok a jobb alvás 
érdekében

•	 Fresh Wake funkció a helyes alvásfázisban 
történő pihenten ébredésért

•	 Holdfázis-elemzés
•	 Kezelés és rögzítés az ingyenes Beurer 

SleepExpert alkalmazással
•	 Energiatakarékos Bluetooth® Smart 

technológia
•	 Hálózati adapterrel

•	 Akár 51 órás teljes feltárású 3 csatornás EKG 
rögzítés, ambuláns vérnyomásmérés, és  
2 tengelyes aktivitás-felvétel

•	 Tömörítés nélküli tárolás SD memóriakártyán
•	 Automatikus eseményészlelés soron kívüli 

vérnyomásméréssel ST- vagy szívfrekvencia 
eltérések esetén

•	 Folyamatos, ütésről ütésre történő, valós 
idejű EKG analízis

•	 Rugalmas programozás valós idejű EKG 
megjelenítéssel a legjobb elektróda- 
felhelyezéshez és az eseményészlelési  
határok egyedi beállításához, esemény- 
jelzés, automatikus mandzsettaméret- 
felismerés, feszültségkijelzés az elemek 
ellenőrzésére

Cardiac TLC 5000 holter készülék
01.2.5760.00

370.000 ft
A TLC5000 egy dinamikus, nemzetközi szabványoknak megfelelő 12 elvezetéses  
EKG rendszer, amely folyamatosan rögzíti az EKG hullámformákat 24 órán keresztül,  
és analizálja is őket a PC szoftver segítségével.
•	 Csatornák száma: 12
•	 Felvételi idő: 24 óra
•	 Folyamatos, ütésről ütésre történő, valós 

idejű EKG analízis. Sokrétű szoftvere révén 
kiváló elemzést nyújthat bárkinek, házi- 
orvostól a kardiológiai szakambulanciákig!

•	 Méret: 111 mm x 60 mm x 25 mm

•	 Súly: nettó 105 g (elem nélkül)
•	 Elem: 2 db AA
•	 Interfész: USB 2.0.
•	 Tartozékok: 12 csatornás EKG vezetők  

(1 szett), EKG elektródák (20 db/csomag), 
USB csatlakozó, lemez, táska

PC-S  
SZOFTVerreL

PC-S  
SZOFTVerreL

LeTöLTheTő 
aLkaLmaZáSSaL

BLueTOOTh-OS 
eSZköZ

BLueTOOTh-OS 
eSZköZ

Tartozékok Contec holterekhez

01.2.5750.03 5.500 ft
01.2.5750.01 5.500 ft
01.2.5750.02 5.500 ft
01.2.5750.05 5.500 ft
01.2.5750.04 5.500 ft

Normál mandzsetta
Extra mandzsetta

Gyerek mandzsetta
Csecsemő mandzsetta

Újszülött mandzsetta

Tartozékok ABPM holterekhez

01.2.1530.01 24.000 ft
01.2.1530.02 24.000 ft
01.2.1530.03 24.000 ft
01.2.2378.00

01.2.5757.00  

27.000 ft
27.000 ft

Extra mandzsetta
Gyerek mandzsetta

Normál mandzsetta
Táska ABPM 04-hez és Cardiotenshez

Táska ABPM 05 készülékhez
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Sonoline A

Sonoline B

Sonoline C

01.3.5359.00

01.3.5360.00
27.000 ft

01.3.5364.00

25.000 ft

29.000 ft

35.000 ft
•	 Sonoline A:

 - Vízálló, nagy érzékenységű, cserélhető 2, 4, 
és 8 MHz-es fejek csatlakoztathatók hozzá

 - A csomag tartozéka egy 2 MHz-es fej
 - Beépített hangszóró, audio kimenet, 

fülhallgató csatlakozó
•	 Sonoline B:

 - Három megjelenítési mód: valós idejű 
szívfrekvencia, átlagos magzati szívfrek-
vencia és kézi üzemmód

 - A csomag tartozéka egy 2 MHz-es fej
 - LCD kijelző
 - Elem töltöttség kijelző
 - Automata kikapcsolás
 - Cserélhető fejek

•	 Sonoline C:
 - Hajlítható fej, mely megkönnyíti a 

kismamák vizsgálatát
 - A csomag tartozéka egy 2 MHz-es fej
 - Színes LCD kijelzőn jelenik meg a hullám-

forma és a számszerű adat
 - Vörös riasztás túl alacsony, vagy túl magas 

szívfrekvencia esetén
 - Cserélhető fejek

•	  Sonoline fejek: 12.000 Ft
 - 01.3.5361.00 2 MHz-es (A/B-hez)
 - 01.3.5362.00 4 MHz-es  (A/B-hez)
 - 01.3.5363.00 8 MHz-es (A/B-hez)
 - 01.3.5366.00 4 MHz-es (C-hez)
 - 01.3.5367.00 8 MHz-es (C-hez)

SonoTrax Lite doppler

SonoTrax Basic doppler LCD kijelzővel

01.3.0990.00

01.3.2299.00
37.000 ft

SonoTrax Lite: csak egyszerű auszkultációra alkalmas
SonoTrax Basic: a magzati szívhang digitális megjelenítése 
a háttérvilágításos LCD kijelzőn. 3 megjelenítési mód: valós idejű szívfrekvencia,  
átlagos magzati szívfrekvencia megjelenítés és kézi üzemmód
•	 Vízálló, nagy érzékenységű, cserélhető, 2, 4 

és 8 MHz-es fejek csatlakoztathatók hozzá.
•	 Beépített hangszóró, audio kimenet,  

fülhallgató csatlakozó mindkét modellben
•	 Kompakt, energiatakarékos, könnyen 

kezelhető
•	 Elemmel működik
•	 Pontos mérés, elem töltöttség kijelzés  

(a Basic típusnál)

•	 Automata kikapcsolás
•	 Fej	nélkül!
•	 Sonotrax doppler fejek: 27.000 Ft

 - 01.3.2384.01 2 MHz-es  
 - 01.3.2384.02 4 MHz-es  
 - 01.3.2384.03 8 MHz-es   

Bidoppler ES-100V3 Doppler DOPPy
01.3.2984.00 01.3.5350.00

195.000 ft 39.000 ft
Bidirekcionális doppler beépített kijelzővel
Hullámforma és számszerű adatok megjelenítése és rögzítése,  
akár számítógépen is
Speciálisan ezen műszerhez kifejlesztett mikroprocesszoros vezérlés

A DOPPY az érrendszeri ultrahang-diagnosztika hordozható, 
cserélhető érzékelős készüléke. 
Segítségével a véráramlás vizsgálható, a perifériás erektől a mélyebben fekvő erekig. 
Felmérhető vele az érrendszer általános állapota, behatárolhatók az elzáródások. 

•	 Automatikus erősítés szabályzás
•	 Egyszerűen kezelhető menürendszer
•	 30 hullámforma tárolás
•	 Többféle frekvenciájú mérőfej: 2, 4, 5, 8 és 

10 MHz-es, az alkalmazástól függően
•	 Mérőfejen elhelyezett aktiváló nyomógomb
•	 Áramlásmérés
•	 Tápellátás: 1 db 9 V-os alkáli elem, a telep 

élettartama: kb. 3 óra
•	 Fejhallgató kimenet, rekorder kimenet  

(500 mV/kHz), hangszóró kimenet  
(min. 200 mW)

•	 LCD kijelző (128 x 64 pixel)
•	 Tartozékok: hordtáska, zselé, elem
•	 Súly: 350 g
•	 Opció: PC szoftver, USB-s illesztővel 

01.3.2048.00 (75.000 Ft)
•	 Opció: kis PPG (fotó-pletismográf) mérőfej
•	 Bidoppler fejek: 110.000 Ft 

 - 01.3.2986.01  2 MHz-es
 - 01.3.2986.02  4 MHz-es
 - 01.3.2986.03  5 MHz-es 
 - 01.3.2986.04  8 MHz-es 
 - 01.3.2986.05  10 MHz-es

•	 Alkalmas a szisztolés vérnyomás érzékelésé-
re (pl. „boka-kar index” ABI) mérésnél vagy 
sokkos állapotban), ellenőrizhető vele a 
sönt működése dialízisnél, felderíthető vele 
a vénás billentyű elégtelenség vagy a here 
visszértágulat, behatárolhatók a végtagi 
elzáródások, stb.

•	 Szívfrekvencia, átlagos magzati szívfrekven-
cia megjelenítése

•	 Beépített hangszórója szabályozható. 
•	 Lehetőség van fejhallgató csatlakoztatására is
•	 A készüléket beépített akkumulátor táplálja, 

amelynek hosszú élettartamát speciális töltő 
elektronika garantálja. 

•	 A töltő alaptartozék
•	 Az akkumulátor lemerülését és a töltés 

állapotát a készülék kijelzi
•	 A DOPPY használaton kívül, kb. egy perc 

után, automatikusan kikapcsol.
•	 Doppy fejek: 36.000 Ft

 - 01.3.5351.00 2 MHz-es
 - 01.3.5352.00 4 MHz-es
 - 01.3.5353.00 5 MHz-es
 - 01.3.5354.00 8 MHz-es

•	 01.3.2659.00 Boka-Kar Index ABI vizsgálat-
hoz speciális 8 MHz-es „ABI” mérőfej rögzítő 
pánttal: 75.000 Ft

Doppler fejek
2 mhz-es: magzati szívhang és frekvencia méréséhez
4 és 5 mhz-es: mélyen ülő, nagyobb átmérőjű erek (carotis, femoralis, stb.) vagy korpulens paciensek méréséhez
8 mhz-es: normál, vagy vékony páciensek végtagi vizsgálatához. Felszíni erek vizsgálatához különösen ajánlott.
10 mhz-es: felszíni erek vizsgálatához

FeJ 
néLküL

FeJ 
néLküL

FeJ 
néLküL

a FeJ  
TarTOZék
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MultiDOPPy készülék

EDAN SD1 professzionális 
hordozható magzati doppler

01.3.2653.00

01.3.5382.00

66.000 ft

32.000 ft

A multiDOPPY az érrendszeri és a szülészeti ultrahang- 
diagnosztika sokoldalú,  hordozható készüléke. 

Az SD1 a multifunkciós Doppler készülékek új  
generációja, amely a beépített hangszórót a magzati 
szívritmus digitális kijelzésével kombinálja.

•	 Alkalmas a keringési rendszer megfigyelésére a végtagok 
főartériáitól  az ujjak véredényei felé, pl. egy érrendszeri 
rendellenesség folyamatát követve az artériás és a vénás 
rendszerben egyaránt.

•	 Segítségével felderíthetők az érelzáródások és megfigyelhető 
a műtét utáni állapot is. Használható ultrahangos sztetoszkóp- 
ként, ha a normál Korotkoff hangok nem észlelhetők. 

•	 Megfigyelhető segítségével a magzati szívtevékenység, már a 
terhesség 12. hetétől. 

•	 Cserélhető érzékelők. Működési frekvencia: 2, 4 vagy 8 MHz
•	 UH teljesítmény: max. 20 mW/cm2

•	 Táplálás: 9V-os akkumulátor, speciális töltő elektronika
•	 Méretei: 152 x 83 x 33 mm, érzékelők: 20 x 120 mm
•	 Számítógéphez csatlakoztatható (opció)
•	 Fejek:  60.000 Ft

 - 01.3.2657.01 2 MHz-es
 - 01.3.2657.02 4 MHz-es
 - 01.3.2657.04 5 MHz-es
 - 01.3.2657.03 8 MHz-es

•	 01.3.2659.00 Boka-Kar Index ABI vizsgálathoz speciális  
8 MHz-es „ABI” mérőfej rögzítő pánttal: 75.000 Ft

•	 Szoftver és kábel MultiDoppy-hoz:
 - 01.3.2658.00 21.000 Ft

•	 A pulzushullám-technológia lehetővé teszi a magzati szív-
hang korai trimeszterben való kimutatását, valamint javítja a 
hangminőséget és minimalizálja az interferenciát. 

•	 A készülék külseje egy takaróba takart csecsemőt formáz
•	 A Bluetooth-szal ellátott verziót Android és iOS alkalmazások 

egészítik ki, amelyekkel nemcsak könnyedén követheti 
a kisbaba növekedését, hanem számos professzionális 
tanáccsal is ellátja Önt. 

•	 Fej: 3 MHz
•	 Tápellátás: 2 db AA elem

MultiDOPPy készletben
01.3.5355.00

155.000 ft
A multiDOPPY az érrendszeri és a szülészeti ultrahang- 
diagnosztika sokoldalú, hordozható készüléke. 

•	 Alkalmas a keringési rendszer megfigyelésére a végtagok 
főartériáitól az ujjak véredényei felé, pl. egy érrendszeri 
rendellenesség folyamatát követve az artériás és a vénás 
rendszerben egyaránt.

•	 A készülék csomag tartalmazza:
 - 1 db MultiDOPPY készülék
 - 1 db 4 MHz-es UH fej: a mélyebben fekvő erek  

vizsgálatához
 - 1 db 8 MHz-es UH fej: a perifériás keringés vizsgálatához, 

„boka-kar index” (ABI) meghatározáshoz, stb.
 - 1 db szoftver + kábel: az áramlási sebesség  

regisztrálásához és pácienshez kötött archiválásához
 - 1 db akkutöltő
 - 1 db táska
 - 1 db UH zselé

TabDop-P LCD kijelzővel

Magzati doppler JPD-200CBabyDOPPy készülék

TabDop-P LCD kijelzővel és 
szoftverrel

01.3.2586.00

01.3.5378.0001.3.5349.00    

01.3.2651.00

125.000 ft

90.000 ft75.000 ft

150.000 ft
A TabDop-P már a terhesség 11-12. hetétől észleli az 
emberi magzat szívének mozgását. Észleli a placenta 
nagy ereit, így képes annak helyét meghatározni.
Segítségével felderíthető az ikerterhesség.

Biztonságos – az ultrahangdózis az 50%-a a nemzeti 
szabványnak. Nagykapacitású akkumulátor, több mint 12 
órán keresztül működőképes teljesen feltöltött állapotban
Kényelmes – Egyetlen gombbal az összes funkció 
kezelhető. Az egység alapra való helyezésével nem csak 
automatikusan töltődik, de a túlfeszültség ellen is véd.

A babyDOPPY készülék már a terhesség második harma-
dától észlelheti az emberi magzat szívének mozgását. 
Ettől kezdve a magzati szívműködés a terhesség végéig 
nyomon követhető.
A magzati pulzusszámot LCD kijelzőn jeleníti meg.

•	 A csomag tartalmaz egy 2 MHz-es fejet
•	 Az előlapján elhelyezett LCD kijelzőn megjeleníti a magzati 

szívfrekvencia pillanatnyi értékét.
•	 A felsorolt alapfunkciók mellett a készülékhez számítógép 

csatlakoztatható, amelynek képernyőjén a „TabDop Monitor” 
program segítségével megjeleníthető a magzati pulzusszám/
idő diagram, valamint egy eseményjelző gomb segítségével 
az anya bejelölheti a magzatmozgások időpontját, mindezek 
nyomtathatóak

•	 Lehetőség van továbbá a papírsebesség dinamikus állítására
•	 A program adatbázisa 10.000 páciens tetszőleges számú 

adatának kezelésére alkalmas
•	 A TabDop-P az elektromos hálózatról  

üzemeltethető, kiváló hangminőségű, könnyen kezelhető, 
asztali készülék.

•	 Vizsgálófej: 2,2 MHz
•	 Hangszóró: Minőségi, tiszta hangzású „Sanyo” hangszóró
•	 Ultrahang frekvencia: 2,2 MHz +3%
•	 Ultrahang intenzitás: <5 mW/cm2 
•	 Kijelző: nagy fényerejű LED kijelző
•	 Hálózati adapter: AC 220V 50Hz, DC 18V (igény esetén) 
•	 Újratölthető akkumulátor: 14.4V, 1100 mAh
•	 Méretek: 240 x 160 x 115 mm 
•	 Súly: készülékház: 1,12 kg, töltő: 0,64 kg 
•	 Hőmérséklet: 5°C~40°C 
•	 Páratartalom: 0~85%
•	 Készlet erejéig vásárolható!

•	 A készüléket beépített akkumulátor táplálja, amelynek 
hosszú élettartamát speciális töltő elektronika garantálja. 
Az akkumulátor lemerüléséről és a töltés állapotáról az LCD 
kijelzőn ad információt. A töltő alaptartozék. Használaton 
kívül, kb. egy perc után, önműködően kikapcsol.

•	 A babyDOPPY hangszórója szabályozható. Lehetőség van 
fejhallgató csatlakoztatására is.

•	 Garancia: 24 hónap.
•	 Műszaki adatok:

 - Működési frekvencia: 2 MHz (opció: 4, 5 és 8 MHz)
 - Kimenő UH teljesítmény: max. 15 mW/cm²
 - Táplálás: 9V-os NiMh akkumulátor
 - Működési idő (összesített): min. 4 óra (teljesen feltöltött 

akkumulátorral)
•	 Méretek:

 -  készülék: 152 x 83 x 33 mm / 150 g
 -  érzékelők: Ø16/20 x 120 mm / 120 g

•	  Tartozékok:
 -  2 MHz-es UH fej, akkutöltő, táska, UH gél

a FeJ  
TarTOZék

FeJ 
néLküL

PC-S  
SZOFTVerreL

a FeJ  
TarTOZék

a FeJ  
TarTOZék
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CTG készülék CMS 800 G

CTG készülék CMS 800 G TWINS

01.3.5357.00

01.3.5358.00

400.000 ft

490.000 ft
A  terhesség 28. hetén túl referencia adatokat kaphatunk klinikai felhasználásra 
A monitor használható magában, vagy csatlakoztatható PC-hez RJ45 interfész  
segítségével, központi monitorozáshoz
Könnyű, kompakt megjelenés
•	 8.0”-os színes LCD kijelző, 60°-ig dönthető
•	 Magzati szívhang: pulzus 120-tól 160-ig 

normál tartományban
•	 Magzati mozgás manuális rögzítése a kisma-

ma, vagy az orvos által
•	 Hang és színes riasztás magas és alacsony 

magzati szívfrekvencia esetén
•	 24 órás folyamatos, valós idejű felügyeleti 

funkció
•	 Folyamatos 12 órás beteggörbe és az adatok 

tárolása, lejátszása és nyomtatása
•	 Képkimerevítő funkcióval
•	 Ultrahangfej: 1 MHz-es 9 kristályos
•	 Extra hosszú élettartam, nagy felbontású 

beépített hőnyomtató
•	 A beépített kommunikációs port csatlakoz-

tatható a központi felügyeleti rendszerhez
•	 Opció: központi monitorozó rendszer
•	 Papír kód: 01.4.5585.00 112 x 100 mm  

(150 lap)

CTG készülék FC-700
01.3.3787.00

450.000 ft
Kifejezetten kisebb rendelőkbe ajánlott
Egyszerű, hordozható, kedvező árfekvésű CTG készülék
A/4-es méretben nyomtatja a jellegzetes FHR és UC trendeket
Könnyű, kompakt megjelenés
•	 Ultrahang frekvencia: 1.0 MHz
•	 Intenzitás: <10mW/ cm2

•	 FHR érték: 50-240 bpm (±1 bpm)
•	 Automata üzemmód
•	 Riasztási funkció (állítható)
•	 Kijelző: 7”-os LED, 2 csatornás (HR, UC)
•	 Hőnyomtatójának sebessége:  

1-2-3 cm/perc, papír behúzás funkció

•	 Mérete: 296 x 305 x 92 mm
•	 Súlya 2,9 kg
•	 Tartozékok: doppler fej, toco, esemény- 

jelző, heveder, papír, gél
•	 Opció: központi monitorozó rendszer
•	 Papír kód: 01.4.2293.00  215 mm x 25 m 

CTG készülék EDAN F3 CTG készülék EDAN F3 TWINS
01.3.5322.00 01.3.5322.00

590.000 ft 690.000 ft
A könnyű, kompakt, összecsukható monitor költséghatékony megoldást nyújt a pontos és 
gyors klinikai értékeléshez rendelői, kórházi alkalmazásokhoz
Dönthető 5,6 “-os színes LCD kijelző (640 x 480 pixel)
Könnyen leolvasható grafikus kijelző

Az EDAN F3 ikerterhesség vizsgálatához bővített verziója.

•	 Nagy érzékenységű 1 MHz vízálló FHR fej
•	 Lapos felületű fej
•	 Beépített hőnyomtató
•	 Monitorozható paraméterek: AFM, MFM, 

FHR, TOCO
•	 Opció: DECG, IUP
•	 Belső szoftver az adatkezeléshez
•	 Beépített hálózati csatlakozási interfész kábeles 

és kábel nélküli központi monitorozási 
megoldás

•	 Riasztás funkció
•	 Méret: 35 x 30 x 10,4 cm
•	 Súly: 3 kg
•	 Opció: Beépített újratölthető elem (mellyel 

4 órás folyamatos működés garantált), 
központi monitorozó rendszer

•	 Opció: A normál verzióhoz utólag is 
rendelhető ultrahang fej, az ikerterhesség 
vizsgálatához.

•	 Papír kód: 01.4.5770.00 (150 x 100 x 150 L)

TWINS

TWINS
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Betegellenőrző  
monitor CMS-8000

CMS 5100 betegellenőrző monitor

01.3.0918.00

01.3.5376.00

335.000 ft

160.000 ft

Betegellenőrző monitor nagy felbontású 12.1”-es színes TFT képernyővel
Könnyű, kompakt, hordozható készülék
NIBP módszer oszcillometriás, módok: manuális, auto, folyamatos
Mérési tartomány: 10-270 Hgmm

Felnőttek, gyermekek és újszülöttek monitorozására, könnyű vezérléssel és kiemelkedő 
teljesítménnyel

•	 EKG: 7 csatornás I; II; III; avR; avL; avF; V
•	 EKG üzemmódban a szívritmus felnőtteknél 

30-300 bpm, gyerek esetében 30-350 bpm
•	 EKG hullámforma: alapbeállításnál 2 EKG 

hullámforma
•	 Pontosság: ±1 bpm, ±1%
•	 ST-szegmens követés
•	 Mérési tartomány: -0.2 mv ~2.0 mv
•	 Riasztás: hangos, vizuális, riasztási esemény 

visszanézés
•	 ECG, SPO2, NIBP, RESP, TEMP, PR
•	 Beépített újratölthető lítium elem
•	 EKG hullámformák: 7-elvezetéses megjelenítés
•	 72 órás grafikus és tabuláris trendek minden 

paraméternél
•	 72 riasztási esemény visszahívása minden 

paraméternél
•	 32 másodperces full-disclosure hullámforma 

visszanézés
•	 500 NIBP mérési adat tárolható és visszanézhető
•	 Dátum és a hullámformák színe beállítható
•	 Aritmia analízis, és ST-szegmens analízis
•	 Felnőtt, gyermek és újszülött monitorozásra 

is alkalmas
•	 SPO2 mérési tartomány 0-100 %,  

pontosság: 70-100%, ±2%

•	 SPO2 üzemmódban a pulzus mérési tarto-
mány: 30-250 bpm, pontosság: ±3 bpm

•	 Légzésmódszer: RA-LL impedancia,  
tartomány: felnőtt: 0-120 rpm;  
gyermek: 0-150 rpm, apnoe riasztás

•	 Hőmérséklet tartomány: 0-50 °C
•	 Hálózatba köthető
•	 Megjelenített paraméterek alapbeállításnál: 

 - EKG: Szívritmus (HR); 2-csatornás EKG 
hullámforma; Aritmia és ST-szegmens 
analízis

 - SpO2: Oxigén telítettség; SpO2 Pletismogram
 - TEMP: Csatorna-1 Hőmérséklet RESP: 

Légzés Ráta (RR); Légzés Hullámforma
 - NIBP: Szisztolés (NS), Diasztolés nyomás 

(ND), átlag nyomás (NM )
•	 Opció: IBP, DUAL IBP,  DUAL TEMP, ETCO2, 

hőnyomtató
•	 Mandzsetták: 

 - 01.3.5390.01 Felnőtt (25-35 cm) 5.500 Ft
 - 01.3.5390.02 Extra (33-47 cm) 5.500 Ft

•	 Sp02 ujjcsipeszek: 
 - 01.3.5392.01 Felnőtt 15.000 Ft
 - 01.3.5392.02 Gyerek 15.000 Ft

•	 Felhasználási terület: sebészet, intenzív 
osztály, sürgősségi osztály, szülészet- 
nőgyógyászat, pediatria

•	 Beépített Li-polimer akkumulátor a zavarta-
lan monitorozásért

•	 Kompakt megjelenés, könnyű, hordozható, 
kiváló választás mind bel- és kültéri  
(mentőautóban történő) monitorozásra

•	 Felhasználóbarát interfész
•	 Kijelző: 2.8’’ (320x240) színes LCD kijelző, 

piros és sárga LED-del

•	 Hangjelzés szisztolés vérnyomás (SYS), 
diasztolés vérnyomás (DIA), átlag vérnyomás 
(MAP), SpO2 és pulzusszám (PR) esetén a 
jelzési limitértékek állíthatók.

•	 Flash memória, 2.000 NIBP tárhely és  
78.000 SpO2 tárhely

•	 Kényelmes és gyors adatelőhívás, NIBP, 
SpO2, PR modulok

Betegellenőrző  
monitor EDAN iM8B
01.3.2611.00

599.000 ft
Könnyű, kompakt, hordozható betegellenőrző monitor 10“-es, színes LCD kijelzővel 
(felbontása: 800 x 600 pixel). Méri az EKG, RESP, NIBP, SpO2, TEMP, PR értékeket, illetve 
opcionálisan az ETCO2, dual-IBP paramétereket.
Felnőtt, gyermek, és újszülött monitorozására egyaránt alkalmas.
•	 Több szempontból konfigurálható, bele-

értve a monitorozni kívánt paramétereket, 
hullámforma sebességét, hangjelzések 
erősségét, és a kimenet tartalmát

•	 A képernyőn a hullámformák, riasztási  
üzenetek, ágyszám, idő és minden meg- 
figyelt paraméter tisztán megjeleníthető

•	 Hét hullámforma jeleníthető meg egyidejű-
leg és a hullámformák fagyaszthatók

•	 Tulajdonságok: EDAN SpO2 pulzoximéter 
értéktől függő hangmagasság változással

•	 5 elvezetéses EKG megjelenítése, aritmia analízis, 
többelvezetéses ST- szegmens analízis, Oxy CRG

•	 Riasztás: A rendszerben 5 szintű riasztás 
erősség és riasztás szünet funkció van

•	 Riasztás formák: hangos és vizuális figyel-
meztetés és szöveges üzenet

•	 A riasztási kategóriák: fiziológiai, technikai 
és általános

•	 Beépített nyomtató
•	 A nyomtatás 48 mm széles hőpapírra történik
•	 3 csatorna nyomtatható
•	 Nyomtatási sebesség: 25 mm/s vagy 50 mm/s
•	 Tápellátás: beépített, újratölthető lítium 

elem. Az elem töltési ideje 6 óra.
•	 Hálózatba köthető
•	 Memória: nagy kapacitású memória: 96 óra 

grafikus és tabuláris trendek rögzítése min-
den paraméternél, ill. 500 vérnyomás mérés 
és 60 riasztási esemény eltárolása

•	 Mérete: 318 x 152 x 264 mm, súlya: 5 kg
•	 Mért paraméterek:

 - EKG: Szívritmus (HR); 2-csatornás EKG 
hullámforma; Aritmia és ST-szegmens 
analízis.

 - SpO2: Oxigén telítettség; Pulzus ráta 
(PR); SpO2 Pletismogram.

 - TEMP: Hőmérséklet csatornák: RESP: 
Légzés Ráta (RR); Légzés Hullámforma.

 - NIBP: Szisztolés Nyomás (NS); Diasztolés 
Nyomás (ND); Átlag Nyomás (NM).

 - Opciók: IBP, EtCo2, dual IBP
•	 Standard tartozékok: bőrhőmérséklet szenzor, 

felnőtt mandzsetta (25-35 cm), NIPB csőcsat-
lakozóval, 5 elvezetéses EKG kábel, hálózati 
kábel, egyszerhasználatos tapadó elektróda, 
tölthető akkumulátor, földelő kábel

•	 Magyar nyelvű menüvel
•	 Opcionális tartozékok: gyermek, csecsemő 

és újszülött mandzsetta, rektális / orális 
hőmérséklet szenzor, újra felhasználható és 
egyszerhasználatos SpO2 szenzor (gyermek 
és felnőtt), 2-TEMP, fali konzol, állvány

Gyorsellenőrző monitor
01.3.5403.00

950.000 ft
A seca mVSA 535 a világ első gyorsellenőrző-monitorja, amely ötvözi az életjelek  
hagyományos mérését a bioelektromos impedancia analízissel (BIA)

•	 Egy lépésben mérhetőek az alábbiak: NIBP, 
SpO2, pulzusszám, hőmérséklet

•	 Opcionális: Bioelektromos impedancia ana-
lízis, zsírtömeg, izomtömeg, testvíz, fázisszög

•	 Konfigurálhatóság: A seca mVSA az Ön 
igényeire szabható.

•	 7” érintőképernyőhatékonyságát
•	 Négyféle életjel és BIA:  Ideális a részletes 

testösszetétel-elemzéshez és tájékozott 
diagnózis felállításhoz

•	 Részletes kialakítás: A kifinomult tervezés 
lehetővé teszi az összes alkatrész egyszerű 
eltávolítását és tisztán történő tárolását.

•	 Nagy mobilitás: Az integrált újratölthető 
akkumulátor és az állvány garantálja a 
nagy mobilitást és függetlenséget. Ezért 
nem szükséges a munkanap során a külső 
áramforráshoz való csatlakoztatás.

•	 Csatlakozás: WiFi, USB, Ethernet
•	 Az alapvető paraméterek, a BIA, a magasság 

és a tömeg az EMR rendszerben vagy a seca 
analytics 115 szoftverben azonnal elérhetők 
a mérés után, a beteg alapos tájékoztatásához. 

•	 A készülék belső memóriája akár 70 000 
mérési eredmény tárolására is képes lehet.

mVSA 535
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EKG elektróda, Italy,  
egyszerhasználatos 4 x 3,6 cm

EKG elektróda, 3M,  
egyszerhasználatos, 4 x 3,3 cm

Univerzális EKG táska

LEVMED mellkasi EKG öv

Felnőtt mellkasi gumiheveder 150 cm

Mellkasi szívóelektróda, 
ezüst-klorid

Mellkasi szívóelektróda,  
nikkelezett

Gyerek mellkasi gumiheveder 75 cm

Külön gumilabda

Elektróda mellkasi  
gumiheveder alá (fém)

Páciens kábelek

Végtagi csipesz, ezüst-klorid

Végtagi csipesz, nikkelezett

Gumipánt összekötő dugó

Végtagi gumipánt 50 cm

Végtagi fém elektróda

Adapter egyszerhasználatos 
elektródához

01.4.3370.00

01.4.0011.00

01.4.1275.00

01.4.5804.00

01.4.0009.00

01.4.0010.00

01.4.1515.00

01.4.0014.00

01.4.2217.00

01.4.0005.00

01.4.0771.00

27 ft/db

26 ft/db

11.000 ft

140.000 ft

3.600 ft

1.650 ft

850 ft

1.040 ft

115 ft/db

680 ft/db

1.440 ft

730 ft

Egyszerhasználatos, öntapadó elektróda EKG és holter 
készülékekhez. 100 darab/csomag.

A 3M-es elektróda átlégző hátlappal rendelkezik. 
Alacsony kloridtartalmú alkotóeleme révén kiváló 
elektromos jelátvitelt biztosít. Szilárdgél tartalmának 
köszönhetően könnyen felhelyezhető,  
a gél nem kenődik el, eltávolítás maradvány nélkül 
lehetséges. 50 db/csomag.

Rugalmas, tökéletesen illeszkedik bármilyen testalkatú 
nőre, és férfira. Kompatibilis minden 12 csatornás EKG-val
Karok alá helyezhető kampókkal rögzül a mellkashoz.
Az alapcsomag tartalma: mellkasi öv, 6db banándugó – 
clip adapter, 4 végtagi csipesz, puha hordtáska.

Mérete: 38 x 32 x 8,5 cm
Az egyszerhasználatos elektródák használatakor  
a banándugós páciens kábel végződésére illesztendő

01.4.0531.00

01.4.2471.01

01.4.1353.00

01.4.1353.01

01.4.0360.00

01.4.0360.01 

01.4.1806.00 

01.4.0359.00 

240 ft 6.100 ft

6.100 ft

1.550 ft

1.550 ft

26.500 ft

64.000 ft

01.4.1489.00

01.4.2471.02

01.4.0585.00

01.4.1109.00

01.4.1109.01

01.4.0034.00

01.4.5765.00

01.4.5773.00

2.500 ft 6.700 ft

1.550 ft

1.550 ft

47.000 ft

52.000 ft
21.000 ft

01.4.4027.00

01.4.2471.03

2.600 ft

01.4.1954.01

01.4.2471.04

4.200 ft
01.4.1954.02

01.4.1247.03

01.4.1247.01

01.4.1247.02

01.4.2471.05

4.200 ft

770 ft
870 ft

2.900 ft

260 g

Piros

Felnőtt (4 db)

Felnőtt (4 db)

Ø 24 mm

Ø 24 mm

Univerzális

Burdick

5 l kannás

Fekete

Gyermek (4 db)

Ø 15 mm

Ø 15 mm

Cardioline Delta

Schiller
BIT0029 CMS-hez

5l lágy ballonos

Zöld

5 l-es kannához

Sárga

10 l-es kannához

250 ml
1 l
5 l

Fehér

EKG gélek

EKG kontakt spray-k

Pumpák

ÚJ
Termék



0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

01DiagnoszTikai eszközök
1.4 / EKG tartozékok, papírok // Papírok

1701.4.5337.00

01.4.5775.00
01.4.5801.00

01.4.1769.00
01.4.2461.00

01.4.0510.00
01.4.5777.00

01.4.3285.00

01.4.1316.00

01.4.3838.00

01.4.3323.00
01.4.3084.00

01.4.2052.00

01.4.5776.00

01.4.2379.00
01.4.1005.00

01.4.3650.00
01.4.5802.00

01.4.3278.00

01.4.3578.00

01.4.1807.00

01.4.5349.00
01.4.3985.00

01.4.1536.00

01.4.5357.00

01.4.2307.00
01.4.4232.00

01.4.2104.00

01.4.5432.00

01.4.1960.00

01.4.4500.00

01.4.5787.00

01.4.3323.00

01.4.5788.00

01.4.3697.00
01.4.5602.00
01.4.5603.00

01.4.4226.00

01.4.1730.00

01.4.1249.00

01.4.1299.00

01.4.3283.00

01.4.5807.00

01.4.3643.00

01.4.2293.00

01.4.0989.00

01.4.1255.00

01.4.1763.00

01.4.5585.00

01.4.3282.00

01.4.2358.00

01.4.5321.00

01.4.5770.00

01.4.3281.00

01.4.3346.00

01.4.5754.00

01.4.5766.00

01.4.1956.00

01.4.5755.00

01.4.0002.00

01.4.5803.00
01.4.4075.00

01.4.3895.00

01.4.1640.00

01.4.0607.00

01.4.5367.00

01.4.0643.00

01.4.1453.00

01.4.1398.00

01.4.3143.00

01.4.5791.00
01.4.3143.00 

01.4.5793.00

01.4.5290.00

01.4.4238.00

01.4.5779.00

01.4.2659.00

01.4.3323.00

01.4.5783.00

01.4.0766.00

01.4.1125.00

01.4.4129.00

01.4.5805.00

01.4.5758.00

01.4.5782.00

01.4.2537.00 01.4.5368.00

01.4.3659.00

01.3.5346.00

01.4.5806.00

01.4.5762.00

01.4.5369.00

01.4.2539.00 01.4.3287.00
01.4.3944.00
01.4.5691.00

01.4.1020.00

500 ft

860 ft
440 ft

730 ft
4.700 ft

500 ft
1.340 ft

4.400 ft

1.040 ft

610 ft

570 ft
3.200 ft

1.240 ft

1.090 ft

680 ft
450 ft

320 ft
2.900 ft

880 ft

740 ft

1.240 ft

1.000 ft
1.290 ft

350 ft

1.480 ft

830 ft
850 ft

800 ft

1.700 ft

2.200 ft

4.000 ft

460 ft

570 ft

610 ft

470 ft
730 ft

1.580 ft

550 ft

990 ft

850 ft

520 ft

590 ft

1.200 ft

3.000 ft

1.550 ft

620 ft

430 ft

420 ft

480 ft

1.540 ft

1.040 ft

510 ft

610 ft

2.500 ft

1.200 ft

660 ft

480 ft

1.040 ft

1.140 ft

660 ft

1.900 ft
620 ft

850 ft

4.200 ft

860 ft

3.600 ft

360 ft

3.700 ft

6.900 ft

520 ft

700 ft
520 ft

2.500ft

4.400 ft

1.280 ft

3.300 ft

980 ft

570 ft

4.900 ft

4.400 ft

860 ft

570 ft

800 ft

1.300 ft

7.400 ft

3.700 ft 4.400 ft

770 ft

600 ft

900 ft

1.900 ft

2.700 ft

570 ft 7.400 ft
7.500 ft
4.200 ft

1.480 ft

lifepak, marquette

bTl 08

50 mm x 30 m

112 mm x 25 m
57 mm x 25 m

DDW

MT Plus, MD, MD3
 BTL 08 SD 1,3,6

107 mm x 20 m
210 x 280 mm (300 lap)

60 mm x 30 m
100 mm x 20 m

214 x 280 mm (300 lap)

112 x 100 mm (300 lap)

80 x 90 mm (280 lap)

63 mm x 30 m
210 x 280 mm (200 lap)

110 x 100 mm (300 lap)

100 x 150 mm (300 lap)

60 x 100 mm (300 lap)
50 mm x 28 m

60 mm x 15 m
210 x 295 mm (180 lap)

110 mm x 30 m

120 mm x 20 m

130 mm x 30 m

120 x 100 mm (300 lap)
210 mm x 17 m

50 x 70 mm (200 lap)

210 x 140 mm (200 lap)

108 mm x 23 m
108 x 140 mm (200 lap)

63 x 100 mm (300 lap)

210 mm x 30 m

145 x 150 mm (400 lap)

210 x 300 mm (250 lap)

63 x 25 m

63 mm x 30 m

80 x 25 m

50 x 100 mm (300 lap)
110 x 140 mm (140 lap)
210 x 140 mm (200 lap)

80 x 70 mm (300 lap)

110 mm x 30 m

90 x 90 mm (400 lap)

50 mmx 30 m

152 x 100 mm (150 lap)

216 x 140 mm hajtogatott

210 x 280 mm (215 lap)

215 mm x 25 m

55 mm x 40 m

70 x 100 mm (200 lap)

50 mm x 20 m

112 x 100 mm (150 lap)

130 x 135 mm (370 lap)

135 x 140 mm (178 lap)

80 mm x 20 m

150 x 100 mm (150 lap)

210 x 295 mm (150 lap)

145 x 100 mm (300 lap)

110 mm x 20 m

112 x 90 mm (150 lap)

90 x 90 mm (350 lap)

210 mm x 20 m

50 mm x 46 m

210 mm
112 mm x 20 m

90 x 70 mm (400 lap)

110 mm x 21 m

112 mm x 30 m

110 mm x 21 m

57 mm x 20 m

210 x 300 mm (200 lap)

110 mm x 21 m

80 mm x 20 m

110 x 140 mm (144 lap)
80 mm x 20 m

 210 x 295 mm (150 lap)

110 mm x 21 m

112 x 150 mm (300 lap)

210 x 280 mm (200 lap)

110 mm x 30 m

63 mm x 30 m

84 mm x 12,5 m

110 mm x 20 m

112 mm x 25 m

152 x 90 mm (150 lap)

80 mm  x 20 m

145 mm x 30 m

84 mm x 12,5 m

210 x 300 mm (200 lap) 110 mm x 20 m

112 x 90 mm (250 lap)

152 x 90 mm (150 lap)

112 x 100 mm hajtogatott

210 mm x 30 m

110 mm x 20 m

50 mm x 30 m 110 mm x 20 m
110 mm x 18 m
110 mm x 18 m

183 mm x 30 m

Lifepak12,11 monitor-RS100

cardioline

Case 12/15

Delta 1 Plus
100L

Case 12/Max 1

Delta 3 Plus

Mac 400

Cardiofax

medicor

Delta 612

ER65, Galaxy

Cardioline 100+

ER35, Eco Simple
MR11, BR12, X-20

AR600
Cardioline 200S

Medicor ER31

AR-1200

ER361, 362, ER32, BR31

AR-1200 SE

mortara-rangoni

AR2100

ELI-50

AR2100 SE

ELI-100 (MAC PC)

cardisuny

ELI-150

Alpha 1000

ELI -230

Alpha 600/600 AX

ELI-250

carewell

nihon-kohden

1103G, L VET

RQS 63-3

1103LW VET

FQS 50-3-100
FQW 110-2-140
FQW 210-3-140

schiller

cardiorapid

Schiller AT 101

Cardiette Handy 6

Schiller AT-1

K 111, AUTO 12/1

HP M1911A

iMAC 12 0

hellige

Schiller AT-2

cms

Gima 215

EK41 teli raszter

Schiller AT-3

CMS ECG 80A/100G

CMS-800 G

EK53/56

Schiller AT-5

CMS ECG 300G

EDAN F9-P

Cardiosmart

Schiller AT-6

CMS ECG 600G

EDAN Cadence

Microsmart

siemens

CMS ECG 1200G

Videoprinter papírok

innomed

Burdick EK10

esaote

mitsubishi

Heart-Screen 210
Heart-Screen 112/112C

Esaote Biomedica P80

K61 B, Made in Japan

Heart-Copy

eDan

K61 B, Made in EU

Heart-Mirror

Sicard 740

K65 HM, Made in Japan

Heart Screen 80

Welch allyn

SE-601
	ÚJ! SE-300B

 SE-12/SE-1200 Express

K65 HM, Made in EU

Clinic

CP 200

fukuda

sony

Heart-Window

cTg papírok

zoncare

Fukuda

UPP-84 S, Made in Japan

hewlett-packard, kenz UPP-110 S, Made in Japan

KENZ R 112R

Coromterics 4305 BAO

iMAC 300 

Fukuda

UPP-84 HG, Made in Japan

M1709A UPP-110 HD, Made in EU

KENZ R 112

EDAN 4305 F9-G

iMAC 12 

Fukuda/Denshi

UPP-110 S, Made in EU

KENZ R 50x30R UPP-110 HD, Made in Japan
UP-110 HG, Made in Japan
UP-110 HG, Made in Korea

KENZ R 183 x 30R

EKG papírok
A legjobb minőségű német alapanyagból készülnek a REXTRA saját papírgyártó 
gépsorain, így rendkívül kedvező árat tudunk biztosítani. Nálunk nincs  
ismeretlen papír típus, segítségért kérjük hívják értékesítési kollégáinkat!
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EXT   A
ORVOSI MŰSZER KERESKEDELMI KFT.

•	 Könnyen	kezelhető,	rendkívül	tiszta	képet		
biztosító	ultrahang	készülék.	

•	 Kompakt	méretének	köszönhetően	könnyen	
mozgatható,	szállítható.

•	 Felhasználási	területek:	belgyógyászat,		
szülészet	–	nőgyógyászat,	urológia,		
kardiológia,	ízület,	lágy	részek	vizsgálata,		
érsebészet,	rheumatológia,	aneszteziológia,	
sürgősségi	ellátás

•	 Az	ajánlat	egy	konvex	és	egy	hüvelyi	fejet		
tartalmaz

EDAN u50 ultrAhANg 
készülék

Az	EDAN	U50	ultrahang	készüléket	most		
2 fejjel rendkívül kedvezményes áron		

vásárolhatja	meg.	

Most 2 fejjel
mindösszesen
3.290.000 Ft

AjáNlAt

Az akció 2020. április 1-től 2020. május 31-ig, vagy visszavonásig érvényes.

U50
u l t r a h a n g  k é s z ü l é k

Konvex fej

hüvelyi fej
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ultrahang fejek
konvex vizsgálófej: felnőtt hasi, kismedencei vizsgálatokra
mikrokonvex (kis felületű konvex) vizsgálófej: kisbabák hasi, kisbabák csipő és kutacson keresztüli agyi, esetleg kardiológiai vizsgálatára
lineáris vizsgálófej: nyaki és perifériás erek, lágyrészek, kis szervek (pajzsmirigy, emlő, here stb.), izületek és babacsípő vizsgálatára
mikrokonvex hüvelyi vizsgálófej: elsősorban hüvelyi vizsgálatokra, de esetleg rectumon keresztüli prosztata vizsgálatra is
phased-array szektor vizsgálófej: felnőttek kardiológiai vizsgálatára. A kardiológiai vizsgálatokhoz még egy CW Doppler modul  
(és igény szerint EKG modul) bővítés kell a készülékhez.

EDAN U2 állványos  
ultrahang készülék
01.5.5734.00

2.900.000 ft
Az U2 egy praktikus, sokoldalú színes Doppler ultrahang rendszer.  
A fejlett jelfeldolgozó rendszerének köszönhetően kiemelkedő képminőséget,  
és páratlan diagnosztikai lehetőségeket nyújt.

•	 Felhasználási terület: szülészet, nőgyógyászat, 
kardiológia, belgyógyászat, lágy részek 
vizsgálata, erek vizsgálata, gyermek- 
gyógyászat, urológia

•	 Nagy felbontású (1024 x 768) 15”-os LCD 
kijelző

•	 4 fej csatlakozási lehetőség
•	 Dopplerek: PW színes doppler, PDI (power 

doppler imaging), DPDI (directional power 
doppler imaging), CW

•	 Üzemmódok: B, B+B, 4B, B+M, M, B+PDI/
DPDI és B+PDI/DPDI/+PW

•	 Maximális frekvencia 14.8 MHz

•	 500 MB belső memória a képek tárolására
•	 Alkalmazott képoptimalizáló technológiák:

 - eHCI (Phased inversion harmonic 
compound imaging)

 - mBeam (multi beam forming)
 - eSRI (Specke Resistance Imaging)
 - SCI (Spatial Compounding Imaging)

•	 Képoptimalizálás egyetlen gombnyomásra 
(előre beállítható konfigurációk)

•	 Rendkívül gyors indulás, bekapcsolás után 
pár másodperccel már használatra kész.

•	 Kimenetek, és csatlakozási lehetőségek: 
VGA, composit video, USB

Tartozék ultrahang fejek EDAN U50-es és EDAN U2-es ultrahanghoz

Convex C352UB Linear L742UBMicro-convex C612UB Micro-convex C422UB Transvaginal E612UBLinear L1042UB

01.5.5720.01 01.5.5720.06800.000 ft 800.000 ft
01.5.5720.02 01.5.5720.07

01.5.5720.03 01.5.5720.08

01.5.5720.04 01.5.5720.09

01.5.5720.05

800.000 ft 800.000 ft
800.000 ft 990.000 ft
800.000 ft 1.000.000 ft
800.000 ft

Convex C352UB Linear L1042UB
Micro-convex 6152UB Linear L552UB

Micro-convex 612UB Transvaginal E612UB
Micro-convex C422UB Phase-array P5-1b

Linear L742UB

FeJ 
néLküL

EXT   A
ORVOSI MŰSZER KERESKEDELMI KFT.

•	 Könnyen	kezelhető,	rendkívül	tiszta	képet		
biztosító	ultrahang	készülék.	

•	 Kompakt	méretének	köszönhetően	könnyen	
mozgatható,	szállítható.

•	 Felhasználási	területek:	belgyógyászat,		
szülészet	–	nőgyógyászat,	urológia,		
kardiológia,	ízület,	lágy	részek	vizsgálata,		
érsebészet,	rheumatológia,	aneszteziológia,	
sürgősségi	ellátás

•	 Az	ajánlat	egy	konvex	és	egy	hüvelyi	fejet		
tartalmaz

EDAN u50 ultrAhANg 
készülék

Az	EDAN	U50	ultrahang	készüléket	most		
2 fejjel rendkívül kedvezményes áron		

vásárolhatja	meg.	

Most 2 fejjel
mindösszesen
3.290.000 Ft

AjáNlAt

Az akció 2020. április 1-től 2020. május 31-ig, vagy visszavonásig érvényes.

U50
u l t r a h a n g  k é s z ü l é k

Konvex fej

hüvelyi fej

EDAN U50 ultrahang készülék
01.5.5719.00

2.400.000 ft
Könnyen kezelhető, rendkívül tiszta képet biztosító ultrahang készülék.  
Kompakt méretének köszönhetően könnyen mozgatható, szállítható.  
A legjobb ár – érték arányú színes doppleres általános radiológiai készülék.

•	 Felhasználási területek: belgyógyászat, 
szülészet – nőgyógyászat, urológia, 
kardiológia, ízület, lágy részek vizsgálata, 
érsebészet, rheumatológia, aneszteziológia, 
sürgősségi ellátás

•	 Rendelhető fejek: 11 különböző fejjel ren-
delhető (hasi konvex, mikro konvex, hüvelyi, 
kardiológiai, phased array, endokavitális, 
lineáris) eltérő méretben, és frekvenciával.

•	 Üzemmódok: B, 2B, 4B, M, Color Doppler, 
Power doppler, irányított power doppler, 
spektrum doppler (PW pulse wave doppler, 
CW continuous doppler, High PRF)

•	 Főbb jellemzők:
 - 12,1” LCD monitor 1024x768 felbontással
 - Doppler: Color, PDI/DPDI, PW, CW, HPRF
 - Fázis harmonikus képalkotás

 - Multi-Beam képalkotás
 - továbbfejlesztett szemcsézettség 

csökkentés
 - SCI: térbeli kép többszörözési eljárás
 - 10 nyelvű menü
 - 8 részes TGC
 - Alfanumerikus billentyűzet
 - Szürke skála: 256
 - Cine loop visszajátszás: 1227 képkocka
 - Vizsgálati mélység: 19-324 mm

•	 Képtárolási formátumok: BMP, JPG, PDF, AVI, 
CIN, FRM, DCM

•	 Csatlakozók: 2 fej, 2 USB, S-Video, Ethernet 
(DICOM), VGA, lábkapcsoló

•	 Opciók: videoprinter, kocsi, 500GB HDD, 
Nagy kapacitású akkumulátor

•	 Súlya: 7,8 kg

FeJ 
néLküL
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Mitsubishi P93E analóg videoprinter

Mitsubishi P95D digitális videoprinter

01.5.3649.00

01.5.5721.00

440.000 ft

440.000 ft

•	 P93E műszaki adatok:
 - Bemenet: kompozit video
 - Képméret: 130 x 98 mm (max.)
 - Felbontás: 1280 x 600, 325 dpi
 - Nyomtatási sebesség: 3,9 mp
 - 154 x 920 x 256 mm
 - Súly: 2,8 kg

•	 P95D műszaki adatok:
 - Bemenet: digitális, USB 2.0
 - Képméret: 100 x 450 mm (max.)
 - Felbontás: 1280 x 5760, 325 dpi
 - Nyomtatási sebesség: 1,9 mp
 - 154 x 845 x 239 mm
 - Súly: 2,6 kg

04.2.5761.01

04.2.5761.02

01.4.1954.02

01.4.1954.01
Ultrahang gél Aloe Verás gél

Cleanisept fertőtlenítő kendő 
adagolóval, 100 db-os

Cleanisept fertőtlenítő kendő 
utántöltő tasak, 100 db-os

10 l-es kannához pumpa

5 l-es kannához pumpa

3.000 ft

2.500 ft

4.200 ft

4.200 ft
01.5.0567.00 01.5.4067.00230 ft 340 ft
01.5.1296.00 01.5.4256.00

01.5.4028.00

01.5.2429.00

2.500 ft 3.300 ft
2.600 ft
4.200 ft

260 g 260 g
5 l kannás 5 l kannás

5 l lágy ballonos
10 l kannás

EDAN DUS60 ultrahang készülék
01.5.5733.00

1.500.000 ft
Kiváló képminőségű fekete - fehér ultrahang szkenner PW dopplerrel.  
Könnyen mobilizálható általános diagnosztikai ultrahang készülék, amely a humán 
gyógyászat szinte bármely területén megállja a helyét magas felbontóképességének,  
és kristálytiszta képének köszönhetően.

Nyomtatás: fekete – fehér nyomtatás 256 szürkeárnyalatban
Felbontás: 325 dpi

•	 Felhasználási terület: belgyógyászat, 
szülészet-nőgyógyászat, urológia, ízületek, 
kardiológia, érvizsgálat, biopszia

•	 12.1” LCD kijelző
•	 2 fej csatlakoztatható egyszerre
•	 Maximum frekvencia 10 MHz
•	 THI (Tissue Harmonic Imaging)
•	 TSI (Tissue Specific Imaging)
•	 PW doppler
•	 Lítium Ion akkumulátor

•	 256 frame-es cine loop memória
•	 500 MB belső memória a képek tárolására
•	 Zoom: 1x – 4x, panoráma zoom
•	 Számos képoptimalizáló automatika
•	 Képoptimalizálás egyetlen gombnyomásra 

(előre beállítható konfigurációk)
•	 Opciók: DICOM 3.0, videoprinter, külső 

printer, mobil állvány, nagy kapacitású 
háttértároló, kézitáska

•	 1 db konvex fejjel

kOnVeX 
FeJJeL

Tartozék ultrahang fejek EDAN DUS60-as ultrahanghoz

L761-2 E611-2L743-2 C611-2E741-2

C361-2

01.5.5733.02 600.000 ft
01.5.5733.03

01.5.5733.06

01.5.5733.05

01.5.5733.04

01.5.5733.01

700.000 ft
750.000 ft
700.000 ft
700.000 ft
600.000 ft

L761-2
L743-2
E741-2
E611-2
C611-2
C361-2
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01.6.0564.00

01.6.3488.00

01.6.5358.00

01.6.4409.00

01.6.2520.00

01.6.5363.00

01.6.5365.00

01.6.3699.00

•	 A tükör átmérője 90 mm
•	 Masszív felépítésű szerkezete lehetővé teszi a tükör minden 

irányba történő elfordítását
•	 Könnyen a fej méretéhez igazítható a fejpánt oldalsó részén 

lévő csattal

•	 6 V-os LED-es izzóval fényes fehér fényt, a magas minőségű 
riclar® tükör pedig optimális fényvisszaverődést biztosít

•	 A tükör és a fénynyaláb iránya, erőssége könnyedén és 
precízen állítható, 4000 K, CRI 92

•	 Átmérő: 55 mm
•	 A fejpánt az alumínium forgógombbal egyszerűen állítható 

és rögzíthető
•	 Puha, cserélhető védő szivacspárna a homlok felőli részen a 

homlokpánt kényelmes viseléséért
•	 Hálózati adapterrel és akkuval

•	 Fényforrás: 3W LED
•	 LED élettartama: 50.000 óra
•	 Fényerősség: 10.000 - 40.000 Lux
•	 Színhőmérséklet: 5.000-6.000 K
•	 3.7 V-os tölthető akkumulátor
•	 Akkumulátor működési ideje: >8 óra
•	 Akkumulátor töltési ideje: 3 óra

•	 KaWe LED-es, könnyű, kompakt, fehér fényű homloklámpa
•	 LED élettartama 50.000 óra
•	 Fényerősség 5 lépésben állítható
•	 Fényfolt mérete 60 mmtől 110 mm-ig állítható 250 mm  

távolságból, ill. 120 mm-től 240 mm-ig 500 mm távolságból
•	 Fény intenzitás: kb. 50.000 Lux, Ø 45 mm fényfoltnál
•	 Színhőmérséklet: 5.500 K - 6.000 K
•	 Elemfeszültség 8,4 V

•	 Teljesítmény: 3 W (LED)
•	 Súly: 160 g (Akku nélkül)
•	 A fejpántra szerelhető elem újra töltési ideje kb. 4,5 óra,  

a derékövre szerelhetőé kb. 6 óra
•	 Az akku élettartama kb. 500 töltési ciklus
•	 A fejpántra szerelhető akku üzemideje:  

12 óra, a derékövre szerelhetőé 24 óra

•	 Egy új garnitúra elemmel a világítási időtartam 60 óra
•	 Fényforrás: LED
•	 Fényáram: 120 lm
•	 Fröccsenő víz ellen védett
•	 Fokozatmentesen szabályozható a fényereje
•	 Tápellátás: 3 x AAA elem
•	 Súly: 133 g

•	 Kényelmes, állítható fényerejű fejlámpa nagy akkumulátor 
kapacitással

•	 Fényforrás: 1 db 5W-os LED
•	 Fényerő: 20.000 – 40.000 lux
•	 LED élettartama: min. 5.000 óra
•	 Munkatávolság: 200 – 500 mm
•	 Akkumulátor kapacitás: 1800 mAh
•	 Töltési idő 100%-ra: 2 óra
•	 Működési idő 1 feltöltéssel: 20 óra minimum fényerőnél,  

5 óra maximum fényerőnél

•	 3S LED-es könnyű, kompakt fehérfényű homloklámpa 
•	 250 mm munkatávolságból 50.000 Lux fényerő
•	 Homlokpántba beépített fényerősség szabályzó
•	 Nagy teljesítményű, 1 W-os LED, élettartama kb. 50.000 óra
•	 Referencia színhőmérséklet: 6250 K
•	 Fejlett optika többrétegű bevonattal
•	 Dőlésszöge fokozatmentesen állítható
•	 Csendes, vibrációmentes működés a mikroabszorbciós 

rendszernek köszönhetően
•	 Működés: akkumulátorral (5,2 órás folyamatos működés)
•	 Minden HR/HRP típusú binokulárhoz csatlakoztatható
•	 Vizsgált terület: 30 mm - 80 mm 420 mm munkatávolságból
•	 Tartozékok: homlokpánt, mPack akkumulátor, transzformátor
•	 Súlya: 70 g

Riester Ziegler homloktükör

Riester Clar N55 LED  
homloklámpa

KS-H1N homloklámpa

KaWe H-800 homloklámpa fejpánti akkuval

KaWe H-800 homloklámpa derékövi akkuval

LED Lenser H3.2  
homloklámpa

KS-W02 fejlámpa

Heine 3S LED homloklámpa

18.000 ft

125.000 ft

50.000 ft

370.000 ft

390.000 ft

19.000 ft

59.000 ft

480.000 ft

5 éV 
garanCia

TöLTheTő  
akkumuLáTOr

megjegyzés
Diagnosztikai szett ajánlatunkat keresse a 
39. oldalon!

ÚJ
Termék
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•	 C 128 Hz, C1 256 Hz fix csillapítóval
•	 C2 512 Hz, C3 1024 Hz, C4 2048 Hz csillapító 

nélkül

c 128 hz kaWe  
a1 440 hz

kaWe  
c 128 hz

kaWe  
c 128 hz

kaWe  
c64/128 hz

kaWe  
c1 256 hz

kaWe  
c1 256 hz

kaWe  
c2 512 hz

Talppal -  -   -  

Hangolható - - - -  - - -

Csillapítással - - - - - - - -

Cikkszám 01.6.0807.00 01.6.0452.00 01.6.1204.00 01.6.0343.00 01.6.1134.00 01.6.1205.00 01.6.2731.00 01.6.3446.00

Ár 4.700 Ft 16.000 Ft 24.000 Ft 23.000 Ft 38.000 Ft 15.000 Ft 21.000 Ft 20.000 Ft

kaWe  
c 1024 hz

kaWe  
c 4096 hz

kaWe  
c3 1024 hz

kaWe  
c3 1024 hz

kaWe  
c 128 hz

kaWe hartmann  
c 128 hz

kaWe hartmann  
c2 512 hz

kaWe  
hangvilla sor

Talppal -  -   - - -

Hangolható - - - -  - - -

Csillapítással - - - -   - részben

Cikkszám 01.6.0012.00 01.6.1375.00 01.6.3312.00 01.6.3447.00 01.6.2552.00 01.6.5359.00 01.6.5360.00 01.6.3204.00

Ár 13.300 Ft 20.000 Ft 13.100 Ft 20.000 Ft 34.000 Ft 18.000 Ft 13.500 Ft 75.000 Ft

Taylor  
reflexkalapács
01.6.0070.00

1.440 ft

Buck  
reflexkalapács
01.6.0074.00

3.200 ft
•	 Ecsettel és tűvel

Berliner  
reflexkalapács
01.6.1533.00

4.200 ft

KaWe Colorflex  
reflexkalapács

9.600 ft
•	 20 cm, 100 g

01.6.0072.05

01.6.0072.07

01.6.0072.08

Babinski  
reflexkalapács
01.6.0950.00

6.700 ft
•	 Rugalmas, műanyag 

fogantyúval
•	 Cserélhető fejjel 
•	 Fej átmérője: 45 mm 
•	 22 cm, 70 g

KaWe Trömner  
reflexkalapács
01.6.1235.00

12.000 ft
•	 Fekete, műanyag nyéllel, 

nehéz változat
•	 Ecsettel és tűvel
•	 Hossza: 23 cm
•	 Súlya: 220 g

KaWe DIALIGHT XL 
pupillalámpa 

14.100 ft
•	 2,5 V-os xenon izzóval, 

műanyag fejjel 
•	 Tápellátás: 2 db AA elem (nem 

tartozék)

01.6.5354.01

01.6.5354.02

Nyomógombos  
pupillalámpa
01.6.0157.00

1.040 ft
•	 2 db. 1,5 V-os elemmel működik  

(tartozék)

KaWe CLIPLIGHT 
pupillalámpa

3.500 ft
•	 Könnyű, alumínium ház
•	 Működés: folyamatos nyomva-

tartással
•	 2 x AAA tartozék elemmel

01.6.5353.01

01.6.5353.02

01.6.5353.03

01.6.5353.04

01.6.5353.05

01.6.5353.06

Riester ri-pen® 
pupillalámpa

HEINE mini-c® 
pupillalámpa
01.6.5355.014.300 ft

18.000 ft•	 Könnyű, alumínium ház
•	 Működés: folyamatos nyomva-

tartással
•	 2 x AAA tartozék elemmel

•	 Robusztus, hosszú élettartamú 
diagnosztikai lámpa

•	 Kompakt, ergonómikus, modern 
formatervezés, krómozott fejjel és 
tartós műanyag alsó résszel

•	 Az XHL Xenon Halogén izzó koncent-
rált erős fényt ad

•	 Ütésálló
•	 Tartozék AAA elemmel
•	 * Az 5 év garancia nem vonatkozik az 

izzókra és akkumulátorokra

01.6.5356.01

01.6.5356.02

01.6.5356.04

01.6.5356.06

01.6.5356.08

01.6.5356.09

5 éV 
garanCia
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01.7.0964.00

01.7.1654.00

01.7.1655.00

01.7.2763.01

01.7.0121.00

01.7.2401.00

01.7.1009.00

•	 HEINE UniSpec egyszerhasználatos tubusok
•	 Keresztfertőzés kizárva, nem igényel tisztítást
•	 Időtakarékos használat
•	 Nincs hideg érzet
•	 Fényvezetés a tubus falán keresztül: a vizsgált terület élénk, 

homogén megvilágítása
•	 Beosztás cm-ben a tubus belsejében

•	 Anoszkóp FO obturátorral
•	 Tartós anoszkóp rozsdamentes acélból
•	 Gyűrűs száloptika, könnyen szétszedhető és tisztítható váz

•	 Szigmoidoszkóp FO obturátorral 
•	 Tartós szigmoidoszkóp rozsdamentes acélból 
•	 Gyűrűs száloptika
•	 Fényes, reflexmentes megvilágítás
•	 1,5X-es nagyítás, nagy felbontású kép 
•	 A vizsgálóablak nyitása a befúvásos porton, cm-ben skálázott 
•	 Műanyag végdarab, mely könnyen lecsavarható, tisztítható

•	 Műszer fej UniSpec egyszerhasználatos tubusokhoz
•	 Gyűrűs száloptika, reflex-mentes megvilágítás
•	 1,5 X-es nagyítólencse
•	 Nagy felbontású kép

•	 150 W-os halogén fényforrás
•	 Aszférikus megvilágítású optika
•	 Izzó élettartama kb. 500 óra
•	 Lehajtható nyél
•	 Falra is szerelhető
•	 Méretek: 177 x 125 x 217 mm
•	 Súly: 3,2 kg

•	 Kiváló minőségű rozsdamentes acél,  
400 mm

•	 Könnyen tisztítható, sterilizálható

Anoszkóp, egyszerhasználatos, 
olasz

Anoszkóp  
HEINE 85 x 20 mm (25 db)

Proktoszkóp  
HEINE 130 x 20 mm (25 db)

Rektoszkóp  
HEINE 250 x 20 mm (25 db)

Anoszkóp F.O. HEINE

Szigmoidoszkóp, HEINE

UniSpec fej, HEINE

Fényforrás, HEINE

Vattavivő

420 ft

19.000 ft

26.000 ft

34.000 ft

120.000 ft

290.000 ft

43.000 ft

01.7.3908.01

01.7.3907.01

240.000 ft

140.000 ft

01.7.3908.02

01.7.3907.02

01.7.3908.03

01.7.3907.03

01.7.3908.04

01.7.3908.05

230.000 ft

140.000 ft

220.000 ft

140.000 ft

225.000 ft
240.000 ft

300 x 20 mm

70 x 25 mm

250 x 20 mm

70 x 20 mm

200 x 20 mm

70 x 15 mm

250 x 16 mm
200 x 11 mm

Ligátor pisztoly szett Dupla pumpa, HEINE

Fénykábel

Gumigyűrű
01.7.3906.00 01.7.1132.00

01.7.2820.00

01.7.3778.00
180.000 ft 22.000 ft

200.000 ft

16.000 ft
•	 11 mm-es fejjel
•	 25 db/ csomag

•	 HEINE fényforráshoz

•	 Ligátorhoz, latex-mentes
•	 100 db

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia
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Littmann Classic III. S.E. prémium színek
48.000 ft

Littmann  
Classic III. S.E.

44.000 ft
A Classic III. fonendoszkóp egy megbízható klinikai eszköz, amely kiváló akusztikus 
érzékenységgel rendelkezik. Jól ötvözi a klasszikus tulajdonságokat az újitásokkal.
Kétoldalas hallgatófejjel, melynek mindkét membránja hangolható. 
•	 A nagyobbik oldal használható felnőtt 

betegeknél, a kisebbik oldal kifejezetten jó 
gyerekek ill. sovány betegek vizsgálatánál, 
kötések mentén ill. carotis vizsgálatnál

•	 A membrán rögzítése egyszerű,  
és könnyebben tisztítható

•	 Hosszú élettartam
•	 Rozsdamentes acélból. Nettó súly: 150 g
•	 A fülolivák puha, sima felülete  

kényelmes illeszkedést és kiváló  
akusztikai szigetelést  biztosít.

Littmann Pediatric  
(kisgyermek) Classic II. S.E.

Littmann Pediatric (kisgyermek) Classic II. S.E. 

Littmann Infant  
(csecsemő) Classic II. S.E.

43.000 ft

61.000 ft

43.000 ft

A Pediatric fonendoszkóp a Classic II. S.E. 2,5 cm-es átmérőjű haranggal  
ellátott változata, kifejezetten kisgyermek auszkultációhoz.

Az Infant fonendoszkóp  a Classic II. S.E. 1,9 cm-es átmérőjű haranggal  
ellátott változata, kifejezetten csecsemő auszkultációhoz.

01.8.5429.01

01.8.0929.05

01.8.0929.02

01.8.5429.02

01.8.0747.04

01.8.0747.08

01.8.0747.01

01.8.5429.04

01.8.0747.0501.8.0747.02

01.8.5429.08

01.8.5429.11

01.8.5429.05

01.8.5429.17
01.8.0929.03

01.8.0747.03

01.8.5429.09

01.8.5429.14

01.8.5429.06

01.8.5429.18

01.8.5429.07

01.8.5429.15

01.8.5429.16

Fekete

Karibkék
Piros

Tengerészkék

Málna

Karibkék (szivárvány fejjel)

Fekete

Borvörös

TengerészkékPiros

Türkiz

Karibkék

Színfekete

új! Karibkék (narancs csőszár, tükör fej)

Málna

Karibkék

Lime-zöld

Szilvakék

Csokoládé (réz fej)

új! Lime-zöld (kék csőszár, füst fej)

Levendula

Málna (füst fej)

új! Türkiz (rózsaszín csőszár, füst fej)

3 éV 
garanCia

3 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia gyermek  

ViZSgáLaTára
iS aLkaLmaS

gyermek  
ViZSgáLaTára
iS aLkaLmaS

CSeCSemő 
ViZSgáLaTára 

aLkaLmaS

kIfuTó 
SzíNek 
- a kéSZLeT 

ereJéig
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Littmann  
Master Classic II.

Littmann  
Master Cardiology

Littmann  
Cardiology IV.

46.000 ft

93.000 ft

90.000 ft
Master Classic II: a Littmann “Master” technológia segítségével a  fonendoszkóp fejrészére 
gyakorolt nyomással változtatható a frekvencia. Hangolható membrán, egyoldalas 
hallgatófej, nagyteljesítményű, egycsatornás csőrendszer, lebegő membrán, hőszigetelt 
peremek.

Az egyoldalas “Master” mellkasi hallgatófej lehetővé teszi mind a magas, mind  
az alacsony frekvenciák megfigyelését a mellkasi hallgatófej elfordítása nélkül.   
Tömör rozsdamentes acél, kétcsatornás csőrendszer, hőszigetelt peremek,  
beszabályozható kettős laprugó.  Puhán hangszigetelő tartalék fülolivák és speciális 
gyermekgyógyászati feltét. 

Kombinált hallgató fej, kétoldalas. A nagyobbik oldal használható felnőtt betegeknél, 
a kisebbik oldal kifejezetten jó gyermekek ill. sovány betegek vizsgálatánál, kötések 
mentén ill. carotis vizsgálatnál. Mindkét oldalon hangolható membrán, a kisebbik oldal 
hagyományos haranggá alakítható, ha a membránt eltávolítják és egy peremgyűrűvel ki-
cserélik. Kétcsatornás csőrendszer, hőszigetelt peremek, beszabályozható, kettős laprugó.

01.8.5436.05
01.8.4472.04

01.8.1331.05

01.8.5436.01
01.8.4472.01

01.8.1331.01

01.8.4472.05

01.8.1331.06

01.8.4472.02

01.8.1331.02

01.8.5436.0701.8.5436.0301.8.4472.03

01.8.1331.03

01.8.4472.06
01.8.5436.04

Szilvakék
Sötétkék

Vadászzöld

Fekete
Fekete (fekete fej)

Fekete

Karibkék

Karibkék

Fekete

Borvörös

MálnaTengerészkékBorvörös

Sötétkék

Világoskék
Vadászzöld

3 éV 
garanCia

7 éV 
garanCia

7 éV 
garanCia gyermek  

ViZSgáLaTára
iS aLkaLmaS

Littmann elektronikus 
fonendoszkóp E-3200

210.000 ft
Az E-3100-as modell továbbfejlesztett változata. A környezeti zaj elnyomása révén,  
a súrlódási zaj csökkentésével, az elektronikus erősítéssel (harang- membrán- és  
kiterjesztett üzemmód kombinálásával) Bluetooth kapcsolattal és adatátviteli interfésszel 
a könnyű használat és a legújabb műszaki eredmények világába vezeti Önt.

2 éV 
garanCia

•	 Bluetooth technológia: kábel nélkül  
továbbítja a szívhangokat a számítógépre 
további vizsgálatokhoz

•	 Beépített adatrögzítő: felismer és újra játszik 
egy érdekes szívhangot

•	 Ingyenes StethAssist szoftvere lehetővé 

teszi, hogy megjelenítse a szív- és 
tüdőhangokat

•	 Kompatibilis a szívzörej észlelő szoftverrel, 
segít egy gyanús szívzörej észlelésében

01.8.1894.01

01.8.1894.03

01.8.1894.02

Fekete

Borvörös
Tengerészkék

PC-S  
SZOFTVerreL

gyermek  
ViZSgáLaTára
iS aLkaLmaS

Littmann Master Cardiology
99.000 ft

01.8.1331.07

01.8.1331.08

01.8.1331.09

Fekete (fekete fej)

Fekete (réz fej)

Fekete (füst fej)
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y cső Classic II. S.E. fonendoszkópokhoz

y cső fülkengyellel,  
olivával Classic III.  
és Master Classic  
fonendoszkópokhoz

y cső Cardiology fonendoszkópokhoz

19.000 ft

13.700 ft

21.000 ft

01.8.0013.09

01.8.5444.14

01.8.5444.13 

01.8.2959.04

01.8.5444.06

01.8.5444.08 

01.8.2959.01

01.8.0013.11

01.8.5444.04

01.8.5444.09

01.8.0013.03

01.8.5444.03

01.8.5444.11 

01.8.2959.02

01.8.0013.12

01.8.0013.04

01.8.5444.12 

01.8.0013.15

01.8.0013.06

01.8.0013.08

Narancs

Limezöld

Szilvakék

Vadászzöld

Sötétkék

Türkiz

Borvörös

Piros

Karibkék
Málna

Borvörös

Borvörös

Csokoládé (réz fej)

Fekete

Sötétkék
Fekete

Rózsaszín (gyöngyház)  

Világoskék
Karibkék

Málna

Littmann fonendoszkóp színskála

Littmann fonendoszkóp alkatrész készletek
(olivák, membrán peremkarikával vagy peremgumival)

Univerzális Littmann oliva készletek	

Fekete Rózsaszín

Szürke Gyöngyház (rózsaszín)

Orgona lila Csokoládé

Királykék Piros

Bíbor Smaragd

Sötétkék Borvörös

Szilvakék Fenyőzöld

Karibkék Narancs

Levendula Vadászzöld

Türkiz Barack

Málna Olívazöld

Világoskék Homok

Bubblegum Limezöld

01.8.5438.00

01.8.2486.00

01.8.5442.00

9.100 ft
7.300 ft

6.900 ft

01.8.5439.00

01.8.5432.00

01.8.5443.00

6.600 ft
8.800 ft

7.300 ft

01.8.5440.00

01.8.5433.00 01.8.3457.00

01.8.5446.0001.8.5437.00

6.600 ft
8.800 ft 5.700 ft

5.700 ft9.100 ft

Classic II. fekete
Master Cardiology, fekete

Puha, fekete (1 pár kicsi, 1 pár nagy)

Master Classic, Cardiology III. szürke
Classic III., Cardiology IV. fekete

Puha, szürke (1 pár kicsi, 1 pár nagy)

Master Classic, Cardiology III. fekete
 Classic III., Cardiology IV. szürke Pediatric szürke+fekete (füloliva nélkül)

Littmann Classic II. Infant készlet 40013 Classic II. szürke

CMS-VESD elektronikus fonendoszkóp JABES elektronikus fonendoszkóp
01.8.5425.0001.8.5424.00

73.000 ft 97.000 ft
A VESD egy multifunkcionális, elektronikus fonendoszkóp. Egyesíti a hagyományos  
fonendoszkópos hallgatózás funkcióját, az EKG görbe készítéssel, továbbá az SpO2  
és pulzus ellenőrzésével (ezt a kijelzőjén meg is jeleníti). 

A Jabes elektronikus fonendoszkóp háromféle üzemmóddal rendelkezik: harang, 
membrán és kiterjesztett membrán. A Jabes éles és tiszta hangot ad, ezzel elősegítve a 
környezeti zaj elnyomását, a súrlódási zajok csökkentését.

•	 Kompakt, hordozható készülék
•	 Könnyen használható
•	 Fülhallgató kimenet (16 lépésben állítható 

hangerő)
•	 Riasztás funkció (SpO2 és pulzus határérték 

átlépése esetén)

•	 Valós idejű monitorozás memóriakártyára
•	 A rögzített adatok átvihetőek számítógépre 
•	 PC elemző szoftverrel
•	 Alacsony energiafogyasztás
•	 Készlet erejéig vásárolható!

•	 A fonendoszkóp nyolc lépcsőben képes felerő-
síteni a vizsgálati hangot (akár 20X-osára)

•	 A felhasználók választhatnak a nekik legmeg-
felelőbb hangszint közül, és a fonendoszkóp 
raktározza minden felhasználó által kiválasztott 
egyéni szintet, így több orvos is könnyedén 
használhatja a saját beállításaival

•	 A betegek szív- és tüdőhangjait lehet rögzí-

teni és tárolni. Ezt az információt interneten 
keresztül továbbítani is lehet.

•	 A készülék memóriája több mint 55 szív- és 
tüdő hangot, és azok diagramját tárolja 

•	 Valós idejű PC-s monitorozásra is alkalmas
•	 2 darab AAA elemmel, kb. 100 órán át 

működik, valamint automatikusan kikapcsol, 
ha 3 percig nincs használatban

PC-S  
SZOFTVerreL

PC-S  
SZOFTVerreL

gyermek  
ViZSgáLaTára
iS aLkaLmaS
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01.8.0459.01

01.8.0459.02

01.8.1117.01

01.8.2086.0101.8.1387.0101.8.0459.03

01.8.1117.02

01.8.2086.0201.8.1387.02

01.8.1387.03

Fekete
Bordó

Szürke

BordóPiros
csecsemőgyermek

Kék

Kék

FeketeBordó
Kék

•	 Membrán: Ø 35 mm (child), Ø 28,5 mm (baby)
•	 Hossza: kb. 78 cm, nemesacél fejjel
•	 Puha olivákkal (plusz tartalék olivákkal)

01.8.5426.01
•	 Három fonendoszkóp egyben! Különböző méretű kettős 

fejrésszel felnőttek, gyerekek és újszülöttek vizsgálatára.
•	 Fejrészek könnyen, gyorsan cserélhetők 
•	 Kiváló hallhatóság, a környezeti zörejeket kiszűri 
•	 Két pár tartalék olivával és membránokkal

•	 Feljavított akusztika és minőség. 
•	 Kétoldalú hallgatófej
•	 Mindkét oldalon membrán
•	 Állítható fülkengyel, a tökéletes hallójárat illeszkedéshez
•	 Latex-mentes cső
•	 Névtáblával
•	 Fekete színben
•	 Készlet erejéig vásárolható!

•	 Membrán: Ø 44 mm
•	 Hossza: kb. 78 cm
•	 Puha olivákkal (plusz tartalék olivákkal)
•	 Nemesacél fejjel

Riester Tristar® Riester Cardiophon 2.0

KaWe Prestige Standard KaWe Prestige Child

KaWe Prestige Baby

25.000 ft
47.000 ft

18.000 ft 17.000 ft

17.000 ft

gyermek  
ViZSgáLaTára
iS aLkaLmaS

gyermek  
ViZSgáLaTára
iS aLkaLmaS

gyermek  
ViZSgáLaTára
iS aLkaLmaS

CSeCSemő 
ViZSgáLaTára 

aLkaLmaS

CSeCSemő 
ViZSgáLaTára 

aLkaLmaS

01.8.5413.01 01.8.0348.01

01.8.0060.0101.8.5413.02 01.8.0348.02

01.8.0060.0201.8.5413.03 01.8.0348.03

01.8.0060.0301.8.5413.04 01.8.0348.04

01.8.0060.04

01.8.5413.05 01.8.0348.05

01.8.0060.05

01.8.5413.06 01.8.0348.06

01.8.5413.07 01.8.0348.07

01.8.5413.08 01.8.0348.08

Piros Piros
LilaFekete Fekete

ZöldKék Kék
KékZöld Zöld

Fekete
Sárga Sárga

Piros
Lila Lila

Türkiz Türkiz
Pink Pink

•	 Felnőtt és gyermek vizsgálathoz
•	 Membrán: Ø 40 mm
•	 Kettős csővel, teljes hossz: 72 cm
•	 Tartalék olivákkal és membránokkal

•	 Egyoldalas hallgatófej, könnyű kivitel, 78 cm hossz
•	 Membrán: Ø 43.8 mm

•	 Kétoldalas hallgatófej, könnyű kivitel, 78 cm hossz
•	 Membrán: Ø 43.8 mm

KaWe Colorscop Plano KaWe Colorscop Duo KaWe Rapport
4.400 ft 5.400 ft 6.300 ft

gyermek  
ViZSgáLaTára
iS aLkaLmaS

•	 Két fülkengyel
•	 110 cm hosszú Y cső
•	 43 mm átmérőjű membrán

KaWe oktató fonendoszkóp

•	 Klasszikus, minőségi fonendoszkóp
•	 Kétoldalas, alumínium hallgatófej
•	 Krómozott fülkengyel
•	 Kiváló hangminőség
•	 Membrán Ø 48 mm
•	 Hossza 77 cm
•	 Tartalék olivák és membrán
•	 Hallható frekvencia tartomány és hangerősség: 

 - 20 Hz–100 Hz maximum 3.6 dB 100 Hz-en, 
 - 100 Hz–1500 Hz maximum 21.7 dB 300 Hz-en

•	 Opció: rendelhető gyermek, vagy csecsemő változatban is

11.600 ft
01.8.0453.00

Riester Duplex®

gyermek  
ViZSgáLaTára
iS aLkaLmaS

01.8.1427.01 10.900 ft
01.8.1427.02

01.8.1427.03

10.900 ft
10.900 ft

Kék
Szürke
Fekete

kIfuTó 
Termék 

- a kéSZLeT 
ereJéig
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01.8.5430.02

01.8.5419.01

01.8.5430.03

01.8.5419.02

01.8.5430.01

01.8.5430.06

01.8.5419.03

Tigris

Fekete

Méhecske

Kék

Kutya
Zsiráf

Piros

•	 Tigris, méhecske, 
kutya és zsiráf 
formában

•	 Anyaga: fa
•	 Alkalmazási terület: magzati szívhang vizsgálat

•	 Klasszikus, jó ár-érték arányú fonendoszkóp
•	 Felnőtt és gyermek vizsgálathoz
•	 Kis membrános fejjel, kettős csővel

•	 Egyoldalas hallgatófejjel •	 Kétoldalas hallgatófejjel

Plüss állatos  
fonendoszkóp tartó

KaWe pinard sztetoszkóp

Rex-RapRex-Plano Rex-Duo

2.100 ft

2.900 ft
830 ft 930 ft

01.8.5420.00 01.8.5421.00

Fonendoszkóp tartozékok

01.8.0065.00

01.8.0068.00

630 ft

4.800 ft

01.8.1838.00

01.8.1987.00

420 ft

8.400 ft

01.8.0670.00

01.8.0671.00

01.8.1613.00

420 ft

310 ft
210 ft

Fülkengyel

17 cm

KaWe névtartó

33 cm

Oliva (KaWe 
duo, plano)

y cső
Membrán

gyermek  
ViZSgáLaTára
iS aLkaLmaS

01.8.5417.01 01.8.5418.01

01.8.5417.02 01.8.5418.02

01.8.5417.03 01.8.5418.03
01.8.5417.04

Felnőtt, bordó Gyerek, bordó
Felnőtt, vadászzöld Gyerek, vadászzöld

Felnőtt, fekete Gyerek, kék
Felnőtt, kék

•	 KIváló hangminőségű megbízható  fonendoszkóp puha fülolivákkal •	 KIváló hangminőségű megbízható  fonendoszkóp puha fülolivákkal

Rex-Scope felnőtt Rex-Scope gyermek
7.300 ft 7.300 ft

gyermek  
ViZSgáLaTára
iS aLkaLmaS

StetCube fondendoszkóp  
fertőtlenítő
04.1.5511.00  

68.000 ft
Hatásos a bakteriális és vírusos fertőzésekkel szemben, 
UV-C sugarak kibocsátásával megsemmisíti a kórokozókat.

•	 Nem használ kémiai összetevőket
•	 Normál fertőtlenítés 3 perc alatt, mély fertőtlenítés  

5 perc alatt
•	 Bármilyen típusú fonendoszkóppal kompatibilis
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01.9.5673.01

01.9.5675.01

01.9.5672.01

01.9.5674.01

01.9.5673.02

01.9.5675.02

01.9.5672.02

01.9.5674.02

01.9.5673.03

01.9.5675.03

01.9.5672.03

01.9.5674.03

F.O. fekete

„H” fekete

„C” fekete

„S” fekete

F.O. kék

„H” kék

„C” kék

„S” kék

F.O. szürke

„H” szürke

„C” szürke

„S” szürke

jelmagyarázat
Direkt megvilágítás (hagyományos - c):  
Az izzó a fejben van elhelyezve, a megvilágítás közvetlen.

száloptikás megvilágítás (fiber optic - f.o.):  
Az izzó a nyélben van elhelyezve, a fényt száloptika  
vezeti a fejhez.

KaWe EUROLIGHT® C otoszkóp

KaWe EUROLIGHT® F.O. otoszkóp

01.9.0495.00

01.9.2037.00

27.000 ft

60.000 ft
C (hagyományos) vagy FO (száloptikás) megvilágítás
Vákuum izzó, állítható fényerő
2,5 X-es oldalra kihajtható nagyítóval
•	 Masszív fém ház
•	 Csavaros csatlakozás
•	 Tápellátás: 2 db Baby elem (nem tartozék)
•	 Tartozék: 

 - cipzáras hordtáska 
 - 20 fültöcsér (10 db Ø 2.5 mm, 10 db Ø 4.0 mm)

KaWe EUROLIGHT F.O. 30 LED  
standard otoszkóp
01.9.5377.00

65.000 ft
FO (száloptikás) megvilágítás
2,5 V-os LED-es megvilágítás, élettartam kb. 100.000 óra
Fényerőssége: kb. 8.000 Lux
2,5 X-es oldalra kihajtható nagyítóval
•	 Fém nyél 
•	 Klikkes csatlakozás
•	 Tápellátás: 2 db Baby elem (nem tartozék)
•	 Tartozékok: 

 - cipzáras hordtáska 
 - 20 fültölcsér (10 db Ø 2.5 mm,  

10 db Ø 4.0 mm)

KaWe PICCOLIGHT® C otoszkóp

KaWe PICCOLIGHT® F.O. otoszkóp

KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED  
standard (S) otoszkóp

KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED  
high power (H) otoszkóp

21.000 ft

27.000 ft
29.000 ft

47.000 ft
C (hagyományos) vagy FO (száloptikás) megvilágítás
Vákuum izzó (C) vagy Xenon 2,5 V izzó (FO)
3 X-os nagyítás

FO (száloptikás) megvilágítás
2,5 V-os LED-es (ill. energiatakarékos, 2,5 V-os high power LED-es) megvilágítás,  
élettartama kb. 100.000 óra
3 X-os nagyítás

•	 Erős ház, műanyag és acél kombináció
•	 Oldalsó tolókapcsoló
•	 Tápellátás: 2 db AA típusú ceruza elem (nem 

tartozék)

•	 Tartozékok: 
 - cipzáras hordtáska 
 - 20 db e.h. fültölcsér (10 db Ø 2.5 mm,  

10 db Ø 4.0 mm)
•	 Nem tartalmaz külön izzót, a nyélben 

található LED bocsátja ki a fényt, nincs 
szükség izzó cserére

•	 Ütésálló, műanyag és acél kombináció, 
oldalsó tolókapcsoló

•	 Fényerőssége: 
 - Standard: kb. 8.000 Lux
 - High Power: kb. 30.000 Lux

•	 Színhőmérséklet:
 - Standard: 6.000 K 
 - High Power: kb. 5.000 K

•	 Tápellátás: 2 db AA típusú elem (nem tartozék)
•	 Tartozék: 

 - 20 db e.h. fültölcsér (10 x Ø 2.5 mm,  
10 x Ø 4.0 mm)

 - színazonos, tépőzáras hordtáska

Fültölcsérek KaWe  
otoszkópokhoz

01.9.0649.00

01.9.2776.01

01.9.1506.01

01.9.1371.00

01.9.2776.02

01.9.1506.02

4.000 ft

35 ft

35 ft

9.900 ft

35 ft

35 ft

KaWe sterilizálható fültölcsérsor:  
Ø2,5; 3,5; 4,5 mm  

EUROLIGHT® otoszkópokhoz

KaWe egyszerhasználható fültölcsérek  
EUROLIGHT® C otoszkópokhoz

KaWe egyszerhasználható fültölcsérek  
PICCOLIGHT®, EUROLIGHT® F.O. 

otoszkópokhoz

3 db-os

2,5 mm

2,5 mm

3 db-os
állatorvosi

4 mm

4 mm
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01.9.5671.01

01.9.0146.01

01.9.5378.01

01.9.5671.02

01.9.0146.02

01.9.5378.02

Fehér
Fehér

Fehér
Fekete

Fekete
Fekete

•	 Hatékonyabb diagnózis a fényes, koncentrált fehér fénynek 
köszönhetően

•	 Az izzócsere egyszerű és gyors
•	 Színhőmérséklet: 3000 K
•	 Minimális tükröződés, aszférikus lencsék
•	 Robusztus, ütésálló, magas fényű ABS ház
•	 Pneumatikus teszt csatlakozó
•	 Tápellátás: 2 db AA elem (nem tartozék)
•	 Tartozék: 5-5 db egyszerhasználatos, 2,5 ill. 4  mm átmérőjű 

fültölcsér, hordtáska

•	 Hatékonyabb diagnózis a fényes, koncentrált fehér fénynek 
köszönhetően

•	 Az izzócsere egyszerű és gyors
•	 Színhőmérséklet: 3200 K
•	 Fényerősség: 8.000 Lux, egyenletes fényeloszlás
•	 Minimális tükröződés, aszférikus lencsék
•	 Robusztus, ütésálló, magas fényű ABS ház
•	 Pneumatikus teszt csatlakozó
•	 Tápellátás: 2 db AA elem (nem tartozék)
•	 Tartozék: 5-5 db egyszerhasználatos, 2,5 ill. 4 mm átmérőjű 

fültölcsér, hordtáska

•	 Sokkal hatékonyabb diagnózis az erős, fehér fénynek köszönhetően
•	 Költségtakarékos, nem kell izzót cserélni
•	 Színhőmérséklet: 5500 K
•	 Fényerősség: 11.500 Lux, egyenletes fényeloszlás
•	 Erős, ütésálló, magas fényű műanyag ház
•	 Pneumatikus teszt csatlakozó
•	 Tápellátás 2 AA típusú elem (nem tartozék), élettartama 50x-es 

a hagyományos izzós változathoz képest
•	 Tartozék: 5-5 db újra felhasználható fültölcsér (2,5 mm és  

4 mm), hordtáska

Riester E-scope® otoszkóp Riester E-scope® F.O.  
otoszkóp

Riester E-scope® F.O. LED 
otoszkóp24.000 ft

34.000 ft 57.000 ft

01.9.1829.00
01.9.2487.00 01.9.5692.00

•	 Az oldalra kihajtható nagyító 3X-os nagyítást biztosít
•	 Könnyű, kicsi otoszkóp, kiváló ár-érték aránnyal
•	 Penge éles kép, minimális tükröződés
•	 Robusztus, ütésálló műanyag és krómozott nyél
•	 Tápellátás: 2 db AA elem
•	 Tartozék: 5-5 db egyszerhasználatos, 2,5 ill. 4 mm átmérőjű 

fültölcsér

•	 A tympanum és a fülcsatorna homogén, reflexmentes 
megvilágítása

•	 Csatlakozó pneumatikus teszthez
•	 Tartozék: 4 db sterilizálható fültölcsér, 5-5 db fültölcsér  

(2,5 mm, 4 mm)
•	 LED élettartama: 50.000 óra
•	 Torzításmentes kép, 3X-os nagyítás
•	 Elem teljesítmény kijelző: amint az elem kapacitása gyengül, 

a fényintenzitás is gyengébb lesz, így látható, mikor  
szükséges az elem csere

•	 Tápellátás: 2 db AA elem. Működési idő: 10 óra, így az 
elemeket ritkábban kell cserélni vagy tölteni

•	 Tartozékok: 4 db sterilizálható fültölcsér, 5-5 db fültölcsér 
(2,5 mm, 4 mm)

HEINE mini 3000® otoszkóp HEINE mini 3000® F.O.  
otoszkóp

HEINE mini 3000® F.O. LED 
otoszkóp

35.000 ft
59.000 ft 78.000 ft

FO (száloptikás) megvilágítás
Nagy teljesítményű LED: fényes és abszolút homogén 
megvilágítás a kiváló színhőmérsékletnek (4000 K), 
köszönhetően, színvisszaadási index > 95 és > 90 vörös 
szín esetén, fényerő kb. 8500 Lux

Otoszkóp Heine Mini 3000 száloptikás F.O. változata 
XHL Xenon Halogen technológiával

FO (száloptikás) megvilágítás
Fehér LED izzóval, élettartama min. 20.000 óra
3X-os nagyítás

FO (száloptikás) megvilágítás 
2,5 V-os Xenon izzóval
3X-os nagyítás

C (hagyományos) direkt megvilágítás 
2,5 V-os Xenon izzóval
3X-os nagyítás

C (hagyományos) direkt megvilágítás 
Xenon Halogen technológia
Fényes, koncentrált fehér fény

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

Fültölcsérek Riester és HEINE otoszkópokhoz

01.9.5698.01

01.9.5698.02

1.400 ft
1.240 ft

Riester többszörhasználatos  
fültölcsérek e-scope otoszkópokhoz

2,5 mm (10 db)
4 mm (10 db) 01.9.1973.01

01.9.1859.00

01.9.1973.02

35 ft

6.100 ft

35 ft

HEINE fültölcsérek otoszkópokhoz

e.h. 2,5 mm

Tölcsérsor, t.h. ( 4 db-os): 2,4 mm;  
3,0 mm; 4,0 mm; 5 mm

2,4 - 5 mm

e.h. 4 mm
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01.9.5699.00

01.9.5751.00 01.9.5751.01

01.9.0154.00

01.9.0803.00
•	 A kompakt, 2,4” LCD monitor kristálytiszta képet biztosít, 

élénk színekkel a hallójáratról és a fül anatómiájáról
•	 Képkimerevítő funkció
•	 Alacsony fogyasztása révén akár 4 órán át tartó működés
•	 2 darab “AA” alkáli elemmel működik
•	 A kamera szabadalmaztatott formája távlatokat nyit mind a 

humán- mind az állatorvosi felhasználásban is
•	 A készülék rugalmasan bővíthető
•	 Kompakt és felhasználóbarát hordtáska teljesen felszerelve
•	 Könnyű és ergonómikusan kialakított nyél
•	 Készlet erejéig vásárolható!

•	 A 4,3 mm átmérőjű 720P HD kamerával kiváló képet  
kaphatunk a dobhártyáról

•	 Az 1,3MP kamera LED fényforrással tisztább képet, és 
kiemelkedőbb színvisszaadást biztosít, mint a hagyományos 
otoszkópok

•	 A kamera körül 6 db LED helyezkedik el, melyeknek a 
fényereje állítható, így elkerülhető a dobhártya csillogása, 
illetve a LED technológiának köszönhetően nem melegszik 
fel a kamera vége

•	 A teljesen vízálló fej miatt a tisztítása rendkívül egyszerű
•	 Az otoszkóp telefonnal, tablettel, vagy PC-vel szemben 

támasztott követelményei:
 - Android 4.5, vagy felette lévő verzió (Androidos telefon, 

vagy tablet esetén)
 - OTG, és UVC funkció támogatása (Androidos telefon, vagy 

tablet esetén)
 - „C” típusú csatlakozó (Androidos telefon, vagy tablet 

esetén)
 -  Windows 7/8/10, vagy MAC OS 10.6, vagy felette lévő 

operációs rendszer (PC esetén)
•	 A rendszer nem támogatja az iPhone, és iPad eszközöket!
•	 A csomag tartalma: Digitális otoszkóp,  3 fültölcsér, 2 fülzsír 

eltávolító fej, USB – USB micro átalakító adapter, USB C, USB 
micro átalakító

•	 Opció: USB – USB micro átalakító adapter

•	 A 4,3 mm átmérőjű 720P HD kamerával kiváló képet  
kaphatunk a dobhártyáról

•	 Az 1,3MP kamera LED fényforrással tisztább képet, és 
kiemelkedőbb színvisszaadást biztosít, mint a hagyományos 
otoszkópok

•	 A kamera körül 6 db LED helyezkedik el, melyeknek a 
fényereje állítható, így elkerülhető a dobhártya csillogása, 
illetve a LED technológiának köszönhetően nem melegszik 
fel a kamera vége

•	 A teljesen vízálló fej miatt a tisztítása rendkívül egyszerű
•	 Az otoszkóp telefonnal, tablettel, szemben támasztott 

követelményei:
 - iOS 8.0, vagy felette lévő verzió (iPhone, vagy iPad esetén)
 - Android 4.5, vagy felette lévő verzió (Androidos telefon, 

vagy tablet esetén)
 - OTG, és UVC funkció támogatása (telefon, tablet esetén)
 - „C” típusú csatlakozó (telefon, tablet esetén)

•	 A csomag tartalma: Digitális otoszkóp,  3 fültölcsér, 2 fülzsír 
eltávolító fej, USB – USB micro átalakító adapter, USB C, USB 
micro átalakító

•	 Opció: USB – USB micro átalakító adapter

•	 Műanyag nyél és fej
•	 Levehető fej, pupillalámpaként is használható
•	 3 db tölcsér és elemek

•	 FO (száloptikás) megvilágítás
•	 2.5 V 1.6 W izzóval, fényes, fehér fény és éles kép nyerhető
•	 2,5X-es nagyítás, minimális tükröződéssel
•	 Robusztus, ütésálló műanyag nyél és fej
•	 Tápellátás: 2 AA elem
•	 10 db fültölcsérrel (2,5 mm és 4 mm átmérőjű), hordtáskával

MDSCOPE videó otoszkóp

NTE 430 videó otoszkóp NTE 100i videó otoszkóp

Mini otoszkóp

Italy F.O. otoszkóp

240.000 ft

20.900 ft 31.900 ft

4.200 ft

17.000 ft

Videó kimenet lehetővé teszi, hogy egyidejűleg  
megjelenítse a képet egy külső képmegjelenítő eszközön, 
megkönnyítve ezzel az orvos és beteg közti  
együttműködést. 

Androidos telefonokhoz, és Windows PC-hez  
csatlakoztatható video otoszkóp

iPhone, iPad, és Androidos telefonokhoz csatlakoztatható 
video otoszkóp

PC-S  
SZOFTVerreL

Alpha ENT-1 LED vizsgáló 
mikroszkóp

Alpha ENT-1F LED vizsgáló 
mikroszkóp

01.9.5741.00

01.9.5742.00

1.650.000 ft

1.650.000 ft
Vizsgáló mikroszkóp LED világítással fül-orr-gégészek számára
Vizsgáló fej: binokuláris, egyenes fénymenettel
Okulárok: 12x, dioptriaállítás mindkét okuláron +/-5D
•	 Objektívek: f:200mm, f:300mm
•	 Nagyítás váltó: 3-állású
•	 Teljes nagyítás:

 - f:200 mm-es objektívvel: 4.7x, 7.5x, 12x, a látott terület: 
40 mm, 25 mm, 16 mm

•	 Teljes nagyítás:
 - f:300 mm-es objektívvel: 3x, 5x, 8x, a látott terület:  

61 mm, 38 mm, 24 mm
•	 Finom fókusz fókuszálási tartománya: 10 mm
•	 Megvilágítás: 10W-os LED fényforrás
•	 Szűrők: beépített sárga és zöld szűrők
•	 A karrendszeren az elfordulások rögzíthetők
•	 Mozgási tartomány: a magasság állítás a padlótól számítva 

600-1550 mm
•	 Az oszloptól a kinyúlás max. 1500 mm
•	 Ötágú csillagtalp, két fékezhető kerékkel
•	 Tápegységen elhelyezett 12V-os előkészítés kamerák számára
•	 Tartozékok: tápkábel, beállító csavarhúzó

2 éV 
garanCia

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

kIfuTó 
Termék 

- a kéSZLeT 
ereJéig
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01.9.0680.01 01.9.3394.01 01.9.5710.01

01.9.0680.02 01.9.3394.02 01.9.5710.02

01.9.0680.03 01.9.3394.03 01.9.5710.03

Fekete Fekete Fekete
Kék Kék Kék

Szürke Szürke Szürke

•	 2,5 V-os vákuum izzóval
•	 +/-20 dioptria korrekcióval, aszférikus 

precíziós optikával
•	 Műanyag nyéllel, oldalsó tolókapcsolóval
•	 Tápellátás: 2 db AA elem  

(nem tartozék)
•	 Kitűnő egységet alkotó megvilágítás.
•	 1 blende:

•	 2,5 V vákuum izzóval
•	 +/-20 dioptria korrekcióval,
•	 Fém nyéllel, csavaros csatlakozással
•	 Tápellátás: 2 db baby elem  

(nem tartozék)
•	 Szabályozható fényerővel
•	 1 blende:

•	 2,5 V-os halogén izzóval
•	 +/-20 dioptria korrekcióval, aszférikus 

precíziós optikával
•	 Műanyag nyéllel, oldalsó tolókapcsolóval
•	 Tápellátás: 2 db AA 1,5 V-os elem (nem 

tartozék)
•	 Kitűnő egységet alkotó megvilágítás.
•	 6 blende: 

•	 2,5 V LED izzó
•	 Precíziós optika
•	 Színhőmérséklet: 5000 K;  

LED élettartama kb. 50.000 óra
•	 +/- 20 dioptria korrekciós tárcsával
•	 Hordozható, könnyű
•	 Elem: 2 x AA, 1,5V
•	 6 blende:

KaWe PICCOLIGHT® 
E50 oftalmoszkóp

KaWe EUROLIGHT® 
E10 oftalmoszkóp

KaWe PICCOLIGHT® 
E56 oftalmoszkóp

KaWe PICCOLIGHT® 
E56 LED oftalmoszkóp

38.000 ft
40.000 ft

47.000 ft 48.000 ft 01.9.2703.00

AddAs
Autizmus diAgnosztikát segítő rendszer

Korai felismerés, korai fejlesztés
Forradalmian új diagnosztikai módszer -  

kiemelkedően hatékony az autizmus felismerésében

•	már 8 hónapos kortól kimutatható eredmény 
- ellentétben az eddigi módszerekkel, 
amelyek 3 éves kortól segítették az 
autizmusra jellemző tulajdonságok 
megállapítását

•	rövid, 7 perces vizsgálat
•	sokkal korábban elkezdhető az érintett 

gyermekek fejlesztése
•	kiküszöbölhetők olyan károsodások amelyek 

később jóval nehezebben korrigálhatók
•	a készülék mobil, bárhol végezhet vele 

vizsgálatot
Érdeklődés esetén írjon a  

budapest@rextra.hu címre!
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•	 3,7 V LED izzóval a nagyobb kontrasztért és a hatékonyabb 
diagnózisért

•	 +/-20 dioptria korrekcióval
•	 Dioptria lemez 18 korrekciós lencsével (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 

15, 20 dioptria)
•	 Műanyag nyéllel, oldalsó tolókapcsolóval, lencse védővel
•	 Nagy teljesítményű optika aszférikus lencsével
•	 Párhuzamos optikai nyaláb
•	 Porvédett
•	 6 blende:

•	 Nagy teljesítményű LED: fényes, abszolút homogén megvilá-
gítás (színhőmérséklet) 4000 K

•	 Színvisszaadó index > 95, a vörösé > 90
•	 +/-20 dioptria korrekcióval
•	 Dioptria lemez 18 korrekciós lencsével (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 

15, 20 dioptria)
•	 Nyél: robusztus, ütés álló műanyag és krómozott fém  

kombináció, oldalsó tolókapcsolóval
•	 Elem státusz kijelző
•	 Működési idő: 10 óra, így az elemeket ritkábban kell tölteni
•	 5 blende:

•	 3,5 V-os xenon izzóval, opció: 3,5 V-os LED-es izzóval 
•	 -25+40 dioptria korrekcióval
•	 Dioptria tárcsa 29 korrekciós lencsével (+ 1-10, 12, 15, 20, 

40; - 1-10, 15, 20, 25, 30, 35)
•	 Műanyag nyéllel, oldalsó tolókapcsolóval, hüvelykujj  

támasszal, mely lehetővé teszi minden elem könnyű 
vezérlését egy ujjal

•	 Nagy teljesítményű optika aszférikus gyűjtőlencsével
•	 Külön állítható vörösmentes szűrő, kék és polarizációs szűrők 

minden blendéhez
•	 7 blende:

•	 Éles, fehér fény a 2,5 V-os Xenon Halogén megvilágítással, 
süllyesztett, több bevonatos lencse, preciziós fémvázra 
épített pormentes optikai összetevők

•	 200: -35+40 dioptria korrekcióval; 200S: -36+38 dioptria 
korrekcióval

•	 Egyedi, aszferikus optikai rendszer 
•	 Cornea és irisz reflexek kiszűrése 
•	 6 (BETA 200) ill. 7 (BETA 200S) blende:

•	 200S optikai rendszere:

•	 Éles, fehér fény Xenon Halogén megvilágítással
•	 +/-20 dioptria korrekcióval
•	 Dioptria lemez 18 korrekciós lencsével (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 

15, 20 dioptria)
•	 Nyél: robusztus, ütés álló műanyag és krómozott fém  

kombináció, oldalsó tolókapcsolóval
•	 Csúcsminőségű zseboftalmoszkóp
•	 Minőségi mini optikával
•	 5 blende:

•	 Magas minőségű, erős, tartós fém konstrukció
•	 Automatikus csatlakozás, gyors, biztonságos
•	 Reosztáttal a fényerő fokozatmentesen állítható
•	 A nyél felülete recézett, így nem csúszik
•	 Rövidzárlat elleni védelem 
•	 Mérete:145 x 30 mm
•	 Tápellátás: 2,5 V-os elem (elem tartozék)

Riester e-scope®  
oftalmoszkóp

HEINE mini 3000®  
LED oftalmoszkóp

Riester ri-scope®  
L3 oftalmoszkóp

HEINE BETA® 200  
oftalmoszkóp fej

HEINE BETA® 200S 
oftalmoszkóp fej

HEINE mini 3000®  
oftalmoszkóp

HEINE BETA® 200 
oftalmoszkóp nyél

81.000 ft

82.000 ft

91.000 ft

115.000 ft

120.000 ft

62.000 ft

27.000 ft

01.9.5379.00

01.9.5693.00

01.9.5682.00

01.9.1815.00

01.9.3799.00

01.9.5678.00

01.9.3738.00

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

AddAs
Autizmus diAgnosztikát segítő rendszer

Korai felismerés, korai fejlesztés
Forradalmian új diagnosztikai módszer -  

kiemelkedően hatékony az autizmus felismerésében

•	már 8 hónapos kortól kimutatható eredmény 
- ellentétben az eddigi módszerekkel, 
amelyek 3 éves kortól segítették az 
autizmusra jellemző tulajdonságok 
megállapítását

•	rövid, 7 perces vizsgálat
•	sokkal korábban elkezdhető az érintett 

gyermekek fejlesztése
•	kiküszöbölhetők olyan károsodások amelyek 

később jóval nehezebben korrigálhatók
•	a készülék mobil, bárhol végezhet vele 

vizsgálatot
Érdeklődés esetén írjon a  

budapest@rextra.hu címre!
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•	 3X-os nagyítású, forgó lencsével
•	 Dioptria tartománya +20-tól -20-ig
•	 1 blendével, vákuum izzóval
•	 Az elem nem tartozék

•	 C típusú, hagyományos megvilágítású, 
csavaros nyéllel

•	 Egyszerhasználatos fültölcsérek:  
10-10 db (Ø 2.5 és 4 mm), 

•	 Cipzáras táskában, 
•	 EUROLIGHT® C10 otoszkóp fej,  

EUROLIGHT®E10 oftalmoszkóp fej
•	 Korrekciós lencsével

•	 3X-os nagyítású, forgó lencsével
•	 1 blendével, vákuum izzóval
•	 Az elem nem tartozék

•	 Szett tartalma:
 - Cipzáras táska,
 - fültölcsér sor, 
 - EUROLIGHT® C10 otoszkóp fej, 
 - EUROLIGHT® E10 oftalmoszkóp fej, 
 - nyél és korrekciós lencsék, 
 - gégetükör 20 mm és 22 mm, 
 - orrterpesztő, 
 - nyelvlapoc tartó, 
 - világító rúd gégetükörhöz, nyelvlapochoz.

•	 COMBILIGHT® diagnosztikai szett
•	 3X-os nagyítású FO otoszkóp fejjel és 1 

blendés direkt oftalmoszkóp fejjel
•	 Otoszkóp fényforrás: Xenon-izzó
•	 Oftalmoszkóp fej: fokozatmentesen állítható 

+20-tól –20 dioptriáig
•	 Oftalmoszkóp fényforrás: vákuum izzó
•	 Elemes és Med Charge® 4000 akkumulátor 

töltőn tölthető nyél, klikkes csatlakozás vagy 
akkumulátor

•	 Tápellátás: 2 Baby (Typ C), 1,5 V elem (nem 
tartozék)

•	 Tartozékok: fültölcsér 10-10 db, Ø 2.5 ill. Ø 
4 mm, dobozban, F.O.30 otoszkóp fej 2,5 
V, EUROLIGHT® E30 oftalmoszkóp-fej 2,5 V, 
korrekciós lencse kerék

•	 Fali diagnosztikai szett
•	 Automatikus bekapcsolás kézbevételkor
•	 24 órás működési készenlét fényerőszabály-

zó kapcsoló
•	 Ergonómikus nyelek
•	 Könnyű rögzítés a falra
•	 Kimeneti teljesítmény: 3,5 V

•	 Tápellátás: hálózati 100-230 V, 50/60 Hz
•	 Kimeneti áram: 200 mA
•	 Tartalma MedCenter® 5000 C: otoszkóp C és 

oftalmoszkóp E55 (Xenon izzós) vagy 
•	 Tartalma MedCenter® 5000 F.O. LED: 

otoszkóp F.O. LED és oftalmoszkóp E56 (high 
power LED-es)

KaWe EUROLIGHT® C10 készlet KaWe Basic szett

COMBILIGHT® F.O. 30/E30 szett KaWe MedCenter® 5000 C

KaWe MedCenter® 5000 F.O. LED

50.000 ft 58.000 ft

75.000 ft 180.000 ft

210.000 ft

01.9.2783.00 01.9.2932.00

01.9.3508.00 01.9.5380.00

01.9.5381.00

Emőd utcai üzlEtünk  
új hElyrE költözött

EXT   A
K E R E S K E D E L M I  K F T .

NYITÁS  
AZ ÚJ ÜZLETBEN  

2020.03.16-án!

cím:  
1033 Budapest,  

Szentendrei út 87. 
(Mozaik u. - felüljárónál)

87.

Szentendrei út
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•	 Oftalmoszkóp mini 3000® LED
•	 Otoszkóp mini 3000® LED
•	 Tartozék: 5-5 darab egyszerhasználatos fültölcsér,  

kemény doboz
•	 Tápellátás: 2,5 V-os elemes nyél, elemmel

•	 Heine Mini 3000-es készülékekhez
•	 Tartalma: töltőegység, 2 db tölthető akkumulátor,
•	 2 db otoszkóp talplemez
•	 Csak 2.5V NiMH tölthető akkumulátorhoz
•	 Teljes feltöltéshez szükséges idő 4 óra

•	 Ballon: fém menetes csatlakozóval

HEINE mini 3000® LED szett HEINE mini NT® akkumulátor 
töltő szett

Politzer ballon

Politzer oliva

164.000 ft
91.000 ft

23.300 ft

8.800 ft

01.9.5694.00
01.9.5000.00

05.1.5689.00

05.1.5690.01

05.1.5690.02

05.1.5690.03

18 mm
21 mm
23 mm

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

Emőd utcai üzlEtünk  
új hElyrE költözött

EXT   A
K E R E S K E D E L M I  K F T .

NYITÁS  
AZ ÚJ ÜZLETBEN  

2020.03.16-án!

cím:  
1033 Budapest,  

Szentendrei út 87. 
(Mozaik u. - felüljárónál)

87.

Szentendrei út
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KaWe PICCOLIGHT®  
dermatoszkóp

Riester ri-derma®  
dermatoszkóp

KaWe EUROLIGHT®  
dermatoszkóp

01.9.2705.00 01.9.1008.0001.9.2706.00
73.000 ft 120.000 ft104.000 ft

Vákuum izzó
Nagy, 25 mm átmérőjű, skálázott kontaktlemez

Megvilágítás 2,5 V-os xenon izzóval
10X-es nagyítás

Halogén izzó
Nagy, 25 mm átmérőjű, skálázott kontaktlemez

•	 10X-es nagyítás
•	 Fókuszbeállítás: -6 és +3,5 dioptria között
•	 Erős egyenletes megvilágítás vákuum izzóval
•	 Erős, műanyag nyél
•	 Tartozék: cipzáras hordtáska
•	 Tápellátás: 2 db 1,5 V-os AA típusú elem (nem tartozék)

•	 Állítható fényerő
•	 Porvédett fej
•	 Matt-ezüst, krómozott, C típusú nyél
•	 Praktikus szemlencse védővel
•	 Bajonett záras illesztés a fej gyors és biztos felhelyezéséért
•	 Tápellátás: 2 C típusú elem
•	 Tartozék: skálázott kontakt lemez, fekete, merev tok
•	 Opció: LED izzóval

•	 Állítható fényerő, robusztus fém nyél klikkes csatlakozással
•	 10X-es nagyítás, erős egyenletes megvilágítás
•	 Fókuszbeállítás: -6 és +3,5 dioptria között
•	 Tartozék: cipzáras hordtáska, 250 ml Derma-Gel
•	 Tápellátás: 2 db Baby elem (nem tartozék)

HEINE Delta® 20T  
dermatoszkóp szett

HEINE Delta® 20T  
dermatoszkóp szett  
asztali töltővel

01.9.5740.00

01.9.5748.00

400.000 ft

530.000 ft
DELTA® 20T + Beta dermatoszkóp szett tartalma: DELTA 
20T dermatoszkóp fej, BETA elemes nyél, skálázott kon-
taktlemez, 10 ml dermatoszkóp olaj, használati útmutató, 
keményfedelű tárolódoboz.
•	 Teljesítmény

 - Precíz optika – Kiváló minőségű, akromatikus optikai 
rendszer gondoskodik az éles és nagy felbontású képmi-
nőségről. A fókuszáló rendszer 10 - 16X-os nagyításával 
még a legapróbb részletek is láthatóvá válnak. 

 - Nagy teljesítményű LED lámpa gondoskodik az optimális 
fényintenzitásról, homogenitásról és színvisszaadásról. 

 - Színhőmérséklet: 5.000 K 
 - Színvisszaadási index > 80

•	 Funkciók
 -  Egy gombnyomással válthat a polarizált és nem polarizált 

megvilágítási üzemmódok között, nincs szükség kontakt-
lemezcserére. 

•	  Opcionális tartozéka a kisméretű kontaktlemez –  
segítségével még a nehezen elérhető elváltozások is könnyen 
vizsgálhatóak.

•	 Tápellátás: 2 db Baby elem (nem tartozék)

HEINE mini 3000®  
dermatoszkóp
01.9.3193.00

105.000 ft
Xenon Halogén izzós megvilágítás, koncentrált, fehér, 
egyenletes fény, pontos színvisszaadás. 

•	 Magas minőségű szín semleges optikai rendszer, az akromati-
kus lencsék torzításmentes, éles képet biztosítanak 10X-es 
nagyítással.

•	 Garantált 20.000 be- és kikapcsolás
•	 Robusztus, ütésálló műanyag nyél, fém fej
•	 Tartozékok: 

 - skálázatlan, autoklávozható kontakt lemez 
 - 10 ml dermatoszkóp olaj

•	 Tápellátás: cserélhető 2,5 V-os AA elem vagy opció: újratölt-
hető elem mini NT asztali töltővel

•	 Díjnyertes forma: maximum minőség minimum méretekkel

HEINE mini 3000®  
LED dermatoszkóp
01.9.5697.00

118.000 ft
A mini 3000® készülékkel azonos tulajdonságokkal.
Különbség a nagy teljesítményű LED: fényes és abszolút 
homogén megvilágítás a kiváló színhőmérsékletnek 
(4000 K) köszönhetően, színvisszaadási index > 95 
és 100%-kal több fény mint a Xenon Halogén izzós 
változatnál.

•	 Elem teljesítmény kijelző: amikor a készülék be van kapcsol-
va, a fény inzenzitása maximális, amint az elem kapacitása 
gyengül, a fényintenzitás is gyengébb lesz, így látható, mikor 
szükséges az elemcsere

•	 Működési idő: 10 óra, így az elemeket ritkábban kell cserélni 
vagy tölteni

Kiegészítők, tartozékok
01.9.3140.00 29.000 ft
01.9.1347.00 400 ft

HEINE kontaktlemez dermatoszkóphoz
Dermatoszkóp gél 260 g

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia
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DermLite dermatoszkóp Lumio® dermatoszkóp

DermLite DL4 dermatoszkóp DermLite II Pro HR  
dermatoszkóp

DermaScope dermatoszkóp
01.9.5704.00 01.9.5705.00

01.9.5746.00
01.9.5717.00

01.9.5716.00
100.000 ft 200.000 ft

560.000 ft
360.000 ft

280.000 ft
Az első olaj nélkül használható dermatoszkóp!
Segíti a melanoma korai felismerését a pigmentált 
bőrelváltozások kiemelt megjelenítésével. 

A Lumio ideális eszköz általános bőr vizsgálatokhoz,  
ahol alapvető fontosságú, hogy tükröződésmentes, 
mélyreható képet lássunk a bőrfelületről.  

A DermLite DL4 egy okostelefon-kompatibilis zseb 
dermatoszkóp, amellyel a bőrelváltozások
nagyfokú nagyításban és jól láthatóan tekinthetőek meg.

Olaj nélkül használható dermatoszkóp
Polarizációs technológia
A Pro HR-t a jellemzők alapján sokan a világ legjobb 
dermatoszkópjaként értékelik

A Dino-Lite digitális DermaScope Polarizátor dermatoszkóp 
egy nagyon kényelmes eszköz az emberi bőr vizsgálatára. 
2 nagyítás (~10-50X) érhető el ugyanannál a távolságnál, 
két különböző nagyítású képet tekinthet meg a  
mikroszkóp elmozdítása nélkül.

•	 A beépített diódás világítás fényes, fehér, természetes meg-
világítást biztosít, a 10X-es Hastings Triplet lencse és a fejlett 
cross-polarizációs technológia, tiszta és mély betekintést tesz 
lehetővé a pigmentált elváltozásokba.

•	 A fényvisszaverődés megszüntetése és az üveg előlap eltávo-
lítása, a hajszálértágulatok láthatóvá tétele által a BCC korai 
felismerésének lehetősége jelentős mértékben növekszik. 

•	 Az erek rajzolata könnyebben látható, mint más kézi derma-
toszkópok használatával, hiszen a véredények nem tűnnek el 
a kontaktlemez nyomása miatt. 

•	 Számos alkalmazása lehetséges. Pl. pigmentált elváltozások, 
visszértágulatok, haj átültetések, bőr irritációk, vagy a bőr 
egyéb elváltozásainak láthatóvá tétele 

•	 A diódás technológiának és a hosszú élettartamú lítium 
elemnek köszönhetően, több mint 1200 elváltozás vizsgála-
tára alkalmas egy elemmel

•	 75 mm-es, 2X-es nagyítású lencsével, 40 LED izzó erejének 
fehér fényű megvilágításával, polarizált fénnyel egy nagysze-
rű eszköz a visszerek, pigmentált bőrelváltozások, hajtüszők 
és egyéb területek bőrgyógyászati vizsgálatához.

•	 AA elemekkel minimum  250 alkalommal, egy-egy  
30 másodperces vizsgálatra alkalmas.

•	 Neoprén védőtasakkal

•	 A fehér LED-ek (fénykibocsátó diódák) két csoportja egyen-
ként aktiválható; egy LED szett kereszt-polarizált fényt sugá-
roz (a fényvisszaverődés megszüntetésével), míg a másik LED 
szett nem polarizált fényt biztosít a hagyományos immerziós 
folyadék dermoszkópiához. A speciális PigmentBoost™ 
gombbal (PB) aktiválható egy harmadik LED-szett.

•	 A kiváló minőségű 10x-es objektív kiváló színkorrekcióval 
és csökkentett kép torzítással rendelkezik, amely a felület 
részleteit gazdag felbontásban biztosítja. Az immerziós  
folyadékok használatának megkönnyítése, és az  
okostelefonos dermatoszkópia lehetővé tétele érdekében a 
készülék egy visszahúzható előlapi tartóval van felszerelve.

•	 Egy különösen nagy 25mm, 10X-es  nagyítású, skálával és 
fókusszal ellátott lencse segíti az elváltozás megtekintését 
példa nélküli részletességgel. A 32 fénykibocsátó dióda (LED) 
erős és természetes fényt eredményez. 

•	 Feltölthető lítium-ion akkumulátora, kompakt szállítható 
kivitelezése és bőrszíjas táskája révén bárhová könnyen 
szállítható.

•	 5 éves garancia
•	 Mérési távolság: 10 mm
•	 Mágneszáras bőrtokban

•	 Ez a modell ideális makró funkciók ellátására, nagy 
látómezővel rendelkezik és a zoom funkciója felfedi az apró 
részleteket is.

•	 A beépített polarizációs szűrő minimálisra csökkenti a bőr 
fényvisszaverő hatását. 

•	 A Dino-Lite DermaScope bőrgyógyászati mikroszkóp kiváló 
megoldás a humán gyógyászatban, valamint állatgyógyásza-
ti felhasználásra.

•	 1.3 megapixeles felbontás
•	 Rugalmas felhasználás, cserélhető kupakok
•	 10-50X nagyítás
•	 Medical Device Class 1
•	 Tömeg: 105 g

PC-S  
SZOFTVerreL

6X-os nagyítás 20 D-s lencsével, kékszûrővel, tiszta, fehér 
kép, halogénizzóval
•	 Szabályozható a rés mérete 0.2 x 10 mm-től 4  x 14 mm-ig
•	 Hordozható, független a hálózattól, egyszerűen kezelhető
•	 Több-bevonatos optika a maximális fényvezetésért
•	 2.5V -os XHL Xenon Halogén Technológia a fényes, fehér 

fényért
•	 Súlya 70 g, a legkönnyebb műszer a maga kategóriájában

HEINE® HSL 150  
réslámpa

260.000 ft
01.9.2564.00

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

•	 Galilean típusú konvergáló binokuláris mikroszkóp
•	 13 fok tengely szög
•	 Ötfokozatú nagyításváltó (teljes nagyítás: 6.3X, 10X, 16X, 

25X, 40X)
•	 Rés szélessége: 0 ~ 14 mm, folyamatosan állítható
•	 Rés hossza: 1~14 mm, folyamatosan állítható
•	 Rekesz diafragma: 14 mm, 8 mm, 5 mm, 3 mm, 0,3 mm
•	 Szűrők: hőelnyelő, UV, vörösmentes (zöld), kobalt kék

Argus 5F  
réslámpa

1.700.000 ft
01.9.1581.00

kIfuTó 
Termék 

- a kéSZLeT 
ereJéig
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•	 Többnyelvű felhasználói szoftver
•	 Fokozatmentesen állítható zöld/vörös színszűrő
•	 Állítható fényerő
•	 Nagy teljesítményű zoom
•	 Gyors autofókusz és a manuális fókusz
•	 Egyetlen gombnyomással beállítja a fehér egyensúlyt
•	 ¼” CCD kamera LED hideg fényforrással
•	 PC digitalizáló kártyával és szoftverrel
•	 Görgős állvány, távirányító
•	 Megvilágítás: 1.200 Lux
•	 Munkatávolság: 200 mm - 400 mm
•	 Nagyítás: 35X
•	 Szoftver: Win7, Win8, és Win10 kompatibilis 32/64 bit
•	 Alkalmas képek, illetve videók készítésére, a lementett  

képek szerkesztésére, képek összehasonlítására.  
A könnyebb diagnosztizálás érdekében több száz minta- 
fotóból, és diagnózisból álló katalógus segíti a munkát.

•	 Leletezés, előre megadott, vagy szabadon szerkesztett 
szövegek alapján. A lelet kinézete igen tág határok között 
szerkeszthető.

•	 Fokozatmentesen állítható zöld/vörös színszűrő
•	 Állítható fényerő
•	 Nagy teljesítményű zoom
•	 Gyors autofókusz és a manuális fókusz
•	 Egyetlen gombnyomással beállítja a fehér egyensúlyt
•	 ¼” CCD kamera LED hideg fényforrással
•	 PC digitalizáló kártyával és szoftverrel
•	 Görgős állvány, távirányító
•	 Megvilágítás: 1.200 Lux
•	 Munkatávolság: 200 mm - 400 mm
•	 Nagyítás: 35X
•	 Szoftver: Win7, Win8, és Win10 kompatibilis 32/64 bit
•	 Alkalmas képek, illetve videók készítésére, a lementett  

képek szerkesztésére, képek összehasonlítására.  
A könnyebb diagnosztizálás érdekében több száz minta- 
fotóból, és diagnózisból álló katalógus segíti a munkát.

•	 Leletezés, előre megadott, vagy szabadon szerkesztett 
szövegek alapján. A lelet kinézete igen tág határok között 
szerkeszthető.

•	 Hagyományos optikai képalkotás.
•	 LED-es megvilágítás, folyamatos fényerő 
•	 szabályzással
•	 Nagy teljesítményű zoom 2.8 X – 17X között
•	 Munkatávolság 295 mm
•	 Fényerő: max. 30.000 lux
•	 Állítható okulár távolság
•	 Okulár dioptria korrekció ± 5D
•	 Zöld szín szűrő
•	 Opció: Digitális képrögzítés csomag

•	 Speciális digitális kamera, nőgyógyászati vizsgálathoz
•	 Fokozatmentesen állítható zöld/vörös színszűrő
•	 Állítható fényerő
•	 Nagy teljesítményű zoom
•	 Gyors autofókusz és a manuális fókusz
•	 Egyetlen gombnyomással beállítja a fehér egyensúlyt
•	 ¼” CCD kamera LED hideg fényforrással
•	 Görgős állvány, távirányító
•	 Megvilágítás: 1.200 Lux
•	 Munkatávolság: 200 mm - 400 mm
•	 Nagyítás: 35X

•	 A csomag tartalma: adapter a kolposzkóp, és a binokuláris 
egység közé, digitális kamera, USB kábel, szoftver, és hardver 
kulcs, lábpedál

•	 Kamera: 1/3” CCD kamera 480.000 pixel felbontással,  
állítható gamma korrekció, színkorrekció

•	 Szoftver: Win7, Win8, és Win10 kompatibilis 32/64 bit
•	 Alkalmas képek, illetve videók készítésére, a lementett  

képek szerkesztésére, képek összehasonlítására.  
A könnyebb diagnosztizálás érdekében több száz minta- 
fotóból, és diagnózisból álló katalógus segíti a munkát.

•	 Leletezés, előre megadott, vagy szabadon szerkesztett 
szövegek alapján. A lelet kinézete igen tág határok között 
szerkeszthető.

Kolposzkóp videó KN-2200  
(PC nélkül)

Kolposzkóp videó KN-2200  
LCD kijelzővel

Binokuláris kolposzkóp  
KN-2200 B I LED

Kolposzkóp videó KN-2200 
monitorral

Digitális képrögzítő csomag 
KN-2200 B I LED binokuláris 
kolposzkóphoz

750.000 ft 890.000 ft

1.300.000 ft

750.000 ft

900.000 ft

01.A.5408.01 01.A.5408.03

01.A.5410.00

01.A.5408.02

01.A.5409.00

A kolposzkóp képét az LCD kijelzőn követheti
Speciális digitális kamera, nőgyógyászati vizsgálathoz

A kolposzkóp képét egy külső monitoron keresztül 
követheti PC közbeiktatása nélkül

A kolposzkóp képét egy számítógép monitorán követheti
Speciális digitális kamera, nőgyógyászati vizsgálathoz

PC-S  
SZOFTVerreL
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•	 Nagyítás: 2,3X-os
•	 Munkatávolság: 340 mm
•	 Hajlékony, könnyen, precízen beállítható
•	 Extra könnyű, 46 g
•	 Több bevonatos, karcmentes lencsékkel

•	 A többrétegű és kiváló minőségű üveglencsék tiszta és éles 
képet nyújtanak

•	 Okulár, széles látómezővel
•	 Mély fókusz az objektum sztereoszkópikus megjelenítéséhez.
•	 A Loupes szögek könnyen beállíthatók 0° és 40° között, hogy 

minimalizálják a fáradtságot, még hosszabb használat után is.
•	 6 mm elmozdulás felfelé és lefelé
•	 Állítható pupillátávolság a különböző arctípusokhoz
•	 Nagyítás: 3,5x
•	 Működési távolság: 340 mm
•	 Látómező: Ø 60 mm
•	 Súly: 140 g

•	 3,5X-es nagyítás
•	 Munkatávolság: 420 mm
•	 Egy mozdulattal beállítható és rögzíthető pupillatávolság

HEINE® binokuláris szemüveg BL-97 Binokuláris szemüveg Nagyító védőszemüveggel 
KHM-102

150.000 ft 99.000 ft
55.000 ft

01.B.3249.00 01.B.5439.00
01.B.5438.00

látómező átmérője cm-ben

Munkatávolság 34 42 46 50

2.0X lencse 11,4 N/A 15,2 N/A

2.5X lencse 8,1 10,0 10,9 11,8

3.0X lencse 5,9 7,1 7,7 8,3

megjegyzés
Kérésre más nagyítású, más munkatávolságú szemüvegekre is adunk 
ajánlatot!

Diagnosztikai szett
01.B.5430.00

8.300 ft
5 darabos diagnosztikai szett

•	 A szett tartalma:
 - Fonendoszkóp dupla csővel felnőtt és 

kisgyermek vizsgálatára, kis membrános 
fejjel. 

 - Vérnyomásmérő manométeres, műbőr 
tokban, 0-300 Hgmm mérési tartomány, 
műbőr tokban, 42 mm-es skála 
átmérővel. 

 - Reflexkalapács tartozék ecsettel és tűvel. 
 - Pulillalámpa elemmel (a csomag 

tartalmazza). 
 - Automata karszorító.

o r v o s i  b e t e g i r á n y í t ó  r e n d s z e r

Magyarország  
legnépszerűbb, leghasznosabb, leginnovatívabb 

háziorvosi betegirányító rendszere

Internetes

VáróterMI

OrszágOs telefOnközpOnt

egyedI OrVOshOnlap

E-rEndElés – távmonitorozás, 
táVkOnzultácIó

 3 Időpontfoglalás
 3 Állapotfelmérés
 3 Betegtájékoztatás
 3 Otthoni monitorozás

 3 Bejelentkezés
 3 Időpontfoglalás
 3 Betegoktatás
 3 Betegtájékoztatás

 3 Időpontfoglalás
 3 Tájékoztatás

w
w

w
.e

ro
di

um
.h

u

5 éV 
garanCia

ÚJ
Termék



www.rextra.huEXT   A

Szűrőaudiométer SA-7

Páciens visszajelző (SA-7)

M-audio szoftver PC kapcsolathoz

Szűrőaudiométer SA-52

Csontvezetés szűrőaudiométerhez (SA-52)

M-audio szoftver PC kapcsolathoz

02.1.5395.00

02.1.2029.00

02.1.2559.00

02.1.0434.00

02.1.4477.00

02.1.2559.00

380.000 ft

11.000 ft

37.000 ft

480.000 ft

145.000 ft

37.000 ft
Kis méretű, színes, érintőképernyős audiométer, beépített memóriával és számítógépes 
üzemmóddal. 
Színes, grafikus, 320x240 felbontású (QVGA) kijelző.
Mozgó érintkezők nélküli felépítés, teljesen zajtalan működés.
Egyszerű működtetés.

Légvezetéses és csontvezetéses hallásküszöb mérés a legkorszerűbb eljárással.  
Kis méretű, mikroprocesszoros, hordozható készülék beépített memóriával és  
számítógépes üzemmóddal.

•	 Audiogram megjelenítés: a mérés során a 
felvett audiogram rögtön látható a kijelzőn 
(külön-külön vagy együtt)

•	 Páciens visszajelzésén alapuló küszöb felis-
merés: a készülék két visszajelzésből (azonos 
frekvencián és szinten) kiírja a küszöb 
értéket, amit a kezelő felülbírálhat

•	 Zajvédett fejhallgató: mintegy 20 dB 
zajcsillapítású hallgató nemcsak ideális 
környezetben teszi lehetővé a mérést

•	 Automata mérés: a kétoldali légvezetéses 
hallásgörbe a páciens visszajelzései alapján 
automata üzemmódban is felvehető

•	 Dallamteszt: kisgyermekek vizsgálatához 
nyolc közismert gyermekdal segíti az iskola-
érettnél fiatalabb gyermekek vizsgálatát

•	 Számítógép csatlakoztatási lehetőség
•	 Felhasználói beállítási lehetőség
•	 Frekvenciák, hang szintek: 250 Hz-től  

8000 Hz-ig
•	 Hang megjelenítés: folyamatos vagy 

szaggatott
•	 Hangszint lépések: 5 dB
•	 Automata küszöb felismerés
•	 Beépített adattárolás, memória kapacitás: 

50 páciens teljes (2 fül) légvezetéses hallás 
görbéje

•	 PC kapcsolat: RS-232 soros vonali 
csatlakozás

•	 Fejhallgató: TDH 39 (100 Ω)
•	 THD < 0,5 %
•	 Tápellátás: hálózatról üzemeltethető

•	 Számjegyes és szöveges kijelzés
•	 Mozgó érintkezők nélküli felépítés
•	 Páciens visszajelzésen alapuló küszöb 

felismerés
•	 A beépített mikrofonon és a fejhallgatón 

keresztül szólhatunk a beteghez
•	 Zajvédett (20 dB csillapítású) fejhallgató
•	 Csontvezetéses vibrátor csatlakozási 

lehetőség
•	 Keskenysávú (NBN) vagy szélessávú (WN) el-

lenoldali maszkolás szinkronmaszkolással is
•	 Számítógépes csatlakozási lehetőség, valós 

idejű mérés követhetőség
•	 Felhasználói beállítási lehetőség, mellyel a 

kezelő beállíthatja a készüléket az alkalma-
zási célnak megfelelő rutinra

•	 Tárolási kapacitás: 99 személy teljes lég- és 
csontvezetéses hallásgörbéje

•	 Az eredmények visszakereshetők és az LCD 
kijelzőn megjeleníthetők

•	 Alkalmazási kör: házi-, családorvosi 
igények, körzeti, rendelőintézeti feladatok, 
hallókészülék beállítás, munkaalkalmassági, 
munkavédelmi vizsgálatok

•	 Csendes kabin, vagy azon kívül történő 
mérések

•	 Hangmegjelenítés: folyamatos vagy szagga-
tott (kézi vagy automata)

•	 Fordított (reverse) megszakítási üzemmód
•	 Frekvenciák és max. szintek: 250-8000 Hz, 

100 dB AC és 60dB BC középfrekvenciákon
•	 Hálózati feszültség: 100-240 V,50/ 60Hz
•	 Teljesítmény: max. 2VA
•	 A készülékben választható nyelvek: magyar, 

angol, szlovák, román
•	 Tápellátás: hálózatról üzemeltethető

Szűrőaudiométer  
Auditest 9000
02.1.5655.00

250.000 ft
Hordozható, önálló légvezetéses audiométer
11 lépéses frekvenciatartomány, mely 125 és 8000 Hz között változtatható
•	 Állítható intenzitás -10 dB és 100 dB között, 

5 dB-es felosztásban
•	 Folyamatos vagy pulzáló hang
•	 Nagy, könnyen leolvasható LCD kijelző
•	 A teszthang fejhallgatón keresztül jut el a 

vizsgált személyhez
•	 A kezelő beállíthatja a frekvenciát, a hallási 

szintet és a jobb ill. a bal fülbe irányíthatja 

a teszt hangot
•	 Kézi vezérlés, automata kikapcsolás
•	 2 x 1,5 V elemmel
•	 Tartozékok: fejhallgató, 2 elem, CD lemez 

mely tartalmazza a használatához  
szükséges segítséget, ill. használati  
utasítást, hordtáska.

Szűrőaudiométer 9910
02.1.5654.00

399.000 ft
4-es típusú szűrőaudiométer légvezetéses hallásmérésre.
11 lépéses frekvenciatartomány, mely 125 és 8000 Hz között (+/- 1%) 
változtatható. Állítható intenzitás -10 dB és 100 dB között 5 dB felosztásban.
•	 Nagy, könnyen leolvasható háttérvilágítású 

képernyő, melyen megjelenik a kiválasztott 
frekvencia és az intenzitás

•	 Mozgó alkatrészek nélküli gombokkal
•	 Folyamatos vagy pulzáló hang
•	 Automatikus kikapcsolás, ha nem történik 

mérés 3 percig

•	 Hordozható, önálló, könnyű
•	 Hordtáskában
•	 Tartozékok: ütésálló táska, fejhallgató, tápegység
•	 Súly: 1.5 kg
•	 Méret: 280 x 310 x 100 mm
•	 Opció: Reakcióidő mérő, páciensvisszajelző
•	 Tápellátás: akkumulátor
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Szűrőaudiométer 600-M BOEL gyerek szűrőaudiométer Szűrőaudiométer 800-M

Szűrőaudiométer 820-M 
csontvezetéses vizsgálófejjel

BSA-1 csecsemő  
hallásvizsgáló

Timpani kézi  
tympanométer

Tympanométer  
Amplivox Otowawe 102-1

02.1.5650.00 02.1.5661.0002.1.5658.00 

02.1.5659.00

02.1.0152.00 02.1.5660.00 02.1.5523.00

540.000 ft 19.000 ft700.000 ft

880.000 ft

59.000 ft 1.350.000 ft999.000 ft

Egyszerűen PC-hez csatlakoztatható, hordozható 
készülék, szoftverrel. Interaktív és intuitív. Manuálisan és 
automatikusan programozható módok.

A gyermekkori süketség korai felismerésére kifejlesztett 
szűrőaudiométer a kb. 6-10 hónapos gyerekek szűrésére. 

A 600-M továbbfejlesztett verziója.

A BABY SCREEN hallásvizsgáló egy egyszerűen kezelhető 
szabadtéri eszköz, mely újszülöttek korai időszakban tör-
ténő szűrővizsgálatára, a halláscsökkenés felismerésében
nyújt segítséget.

A Timpani kézi tympanométer egy könnyű, és kompakt 
eszköz, amelyet a középfül szűrővizsgálatának egyszerű, 
gyors és pontos mérésére tervezték.

Könnyű, hordozható kézi tympanométer: gyors és pontos 
középfül mérések 
Nagy, grafikus kijelző

•	 Adatbankok, páciens file létrehozása, mentés, nyomtatás, 
exportálás

•	 Rugalmas szoftvere lehetővé tesz  
felhasználói beállításokat

•	 Segít az audiogramok értelmezésében
•	 Kiszámolja a halláskárosodás mértéket
•	 Meghatározza a hallásküszöböket a  

Hughson–Westlake módszerrel
•	 Folyamatos vagy pulzáló hang
•	 Frekvencia tartomány: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500,2000, 3000, 

4000, 6000, 8000 Hz (+/-2 %)
•	 Kimeneti szint - 10 és 100 HLdB között
•	 Fejhallgató: HD200 PRO
•	 Tápellátás / Kommunikáció: USB link
•	 Méret: 92x150x28 mm, hordtáska:  280 x 310 x 100 mm
•	 Súly 1,3 Kg (160 g audiometriai doboz)
•	 Tartozékok: audiometriai doboz, kiválóan izolált fejhallgatók, 

USB kábel, páciens visszajelző, szoftver
•	 Tápellátás: akkumulátor
•	 3 év garancia

•	 A BOEL szűrőaudiométer egy tompa, alacsony frekvenciájú 
hangot reprezentál, amely körülbelül 125–150 Hz körül van, 
és egy akut nagyfrekvenciás hangot, körülbelül 5,0–5,1 
kHz-en. A gyermek reakciója ezekre a rendkívül jelentős 
küszöbértékekre tesztelhető. 

•	 Könnyen kezelhető, mindössze két gombbal lehet  
kiválasztani a két frekvenciát. 

•	 I. osztályú orvostechnikai eszköz

•	 Minden orvoshoz külön beállítható jelszó
•	 A riport készítő részben aláírási lehetőség
•	 Saját logó
•	 A diagrammok azonnali nyomtatása, amikor a vizsgálat 

lezárult
•	 Diagrammok mentése PDF formátumban
•	 A diagrammok automatikus mentése név alapján
•	 A páciens régebbi diagrammjainak össze- 

hasonlítása (maximum 3)
•	 A 600M adatbázisai importálhatóak a 800M rendszerébe
•	 820-M: A 800-M szűrőaudiométer  

csontvezetéses érzékelővel ellátott verziója

•	 Az eszköz által kibocsátott hangra az újszülött és 2 éves kor 
között a gyermek egyértelműen reagál. A reakciót érzékelve a 
csecsemő halláscsökkenése diagnosztizálható. 

•	 Felhasználói: a kórházak újszülött osztályai, szülőotthonok, 
gyermekklinikák és minden olyan egészségügyi intézmény 
ahol csecsemők hallásszűrésének igénye felmerül. 

•	 Kis méret, egyszerű kezelhetőség
•	 Gyors mérést biztosít
•	 1 db 9 V-os elemről működtetve hosszú élettartam

•	 Nyomástartomány: +200 és -400 daPa között
•	 Comp. tartomány: 0,2–8,0 ml 226 Hz-en, 0,9–16,0 mmho 

1000 Hz-en
•	 Memória: 50 beteg
•	 Kijelző típusa: színes grafikus érintőképernyővel
•	 Kijelző mérete: 2,8 ”/ 43,2 x 57,6 mm
•	 Felbontás: 240 x 320 képpont
•	 Tápellátás: lítium-ion újratölthető akkumulátor
•	 Az akkumulátor élettartama 1 töltéssel: > 4 óra folyamatos 

használat
•	 PC interfész: USB
•	 Méretek: 65 x 44 x 240 mm
•	 Súly: 340 g

•	 Ergonomikus kialakítás
•	 Programozható reflexteszt (1 ill. 4 frekvencián)
•	 Nincsenek külső vezetékek és kábelek
•	 30 férőhelyes belső memória
•	 Számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakoztatható
•	 Alap felszereltség: kalibrációs teszt üregek, 4 db 1,5V-os 

alkaline ’AA’ elem kezelési útmutató, fül illeszték készlet, 
hordtáska

•	 Opciók: nagysebességű hordozható hőpapíros nyomtató, 
Amplivox NOAH3 impedancia modul, kiegészítő fülilleszték 
készlet

•	 Nyomtató  tympanométerhez (02.1.5524.00) 230.000 Ft:
 - Háromféle üzemmód: üres, alvó, puffer
 - Infravörös kapcsolat
 - 35 mm-es hőpapír, 13m/tekercs

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék
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Contec SP-10 spirométerContec SP-80B spirométer
02.2.5638.0002.2.5644.00 

88.000 ft110.000 ft
Felhasználóbarát, könnyű és hordozható, kézi spirométer
LED-háttérvilágítással

Kis méretű kézi spirométer többször használatos 
csutorával. Ideális választás szűrővizsgálatokhoz, nagy 
mennyiségű mérésekhez. •	 Mért paraméterek: FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25, FEF75, 

FEF2575 menthetőek
•	 Belső flash memória az adatok tárolására
•	 Automatikus kikapcsolás
•	 Akkumulátor töltöttségét jelző mutató

•	 Mérhető paraméterek: FVC, PEF, FEV1, FEV1%, FEF25, FEF50, 
FEF75, FEF2575

•	 Óriási tároló kapacitás, a memóriájában több,  
mint 10.000 mérést képes tárolni

•	 2.8” monokróm kijelző
•	 2200 mAh líthium akkumulátor
•	 Felhasználó adatai menthetőek
•	 Adatátvitel Bluetooth-on, vagy USB-n keresztül  

mobiltelefonra, vagy PC-re
•	 Kalibrációs lehetőség, a mindig pontos mérések érdekében

Spirometriai paraméterek: FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, 
FEF, FEF 2575, ELA
Mérési elv: infravörös megszakítás

Mérési elv: infravörös megszakítás
45 mért paraméter, beleértve a post teszteket is

Kis méretű kompakt, PC alapú spirométer, amely USB porton csatlakozik a számítógéphez.
Mért adatok: FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, FEF25-75%, FIVC, Tüdő számított életkora, 
VC, IVC

•	 Mérés típusai: FVC, VC, MVV
•	 Pontos mérés még igen alacsony áramlási ráta esetén is
•	 PC-hez csatlakoztatható online működési mód
•	 Turbina nélkül szállítjuk! Használható egyszer használatos és 

többször használatos turbinával is. 
•	 Kijelző: 160 x 80 képpontos LCD
•	 Memória kapacitás: az utolsó teszt tárolása
•	 6 gombos membrán billentyűzet
•	 USB interfész
•	 Tápellátás: újratölthető, 3,7 V-os lítium-ion akkumulátor
•	 Méret: 60 x 55,2 x 25 mm
•	 Súly: 140 g

•	 Spirometriai paraméterek: FVC, VC, IVC, 
IC, ERV, FEV1, FEV1%,PEF, FEF 25-75, FET, 
EVOL, FEV1/FVC%, DTPEF, FEV 0.5,FEV0.5/
FVC%, FEV0.75, FEV0.75/FVC%, FEV2,FEV2/
FVC%, FEV3,FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, 
FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF 75-85, FIVC, 
FIV1, FIV1/FIVC%, FIF25%,FIF50%, FIF75%, 
R50, PIF, IRV, VT, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV 

•	 Mérés típusai: FVC, VC, MVV
•	 Beállítható riasztási érték
•	 Pontos mérés még igen alacsony áramlási 

ráta esetén is.

•	 PC-hez csatlakoztatható, online működési 
módra is képes

•	 Turbina nélkül szállítjuk! Használható 
egyszer használatos és többször használatos 
turbinával is.

•	 Kijelző: 160 x 80 képpontos LCD
•	 6 gombos membrán billentyűzet
•	 Kommunikáció: Bluetooth vagy USB
•	 Tápellátás: újratölthető, 3,7 V-os lítium-ion 

akkumulátor
•	 Méret: 60 x 55,2 x 25 mm, súly: 145 g
•	 Opciók: SpO2 érzékelő, akkumulátor töltő

•	 A készülékhez melléket Winspiro Lite 
program egyszerű kezelhetőséget biztosít.  
A program adatbázist nem tartalmaz, de az 
eredmények elmenthetőek PDF, vagy Word 
formátumban. Kis méretű netbook-on is 
gond nélkül futtatható a program, mivel a 
minimális függőleges képernyő felbontása 
csak 600 pixel! 

•	 Gyermekek részére többféle ösztönző 
animáció áll rendelkezésre.

•	 Áramlásmérő szenzor: digitális, kétirányú

•	 Áramlási ráta: 16l/perc
•	 Térfogat pontosság: +/- 3%, vagy 50 ml
•	 Áramlás pontosság: +/-5%, vagy 200 ml/

perc 
•	 Dinamikus ellenállás: 12l/s  :<0.5 cm H2Ol/s
•	 Turbina nélkül szállítjuk! Használható 

egyszer használatos és többször használatos 
turbinával is. 

•	 Kommunikációs port: USB
•	 Tápellátás: USB porton keresztül
•	 Méretei: 50 x 143 x 25 mm, súly: 65 gramm

Spirométer  
SpiroBank II. Basic

Spirométer  
SpiroBank II. Advanced

Minispir® Light

320.000 ft

340.000 ft
230.000 ft

02.2.5636.00

02.2.5637.00
02.2.5629.00

PC-S  
SZOFTVerreL

PC-S  
SZOFTVerreL

BLueTOOTh-OS 
eSZköZ

ÚJ
Termék

PC-S  
SZOFTVerreL

BLueTOOTh-OS 
eSZköZ
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Spirométer SpiroBank II. pulzoximéterrel

Spirométer SpiroDoc pulzoximéterrel

02.2.5630.00

02.2.3082.00

395.000 ft

390.000 ft

Multifunkciós önálló spirométer, grafikus kijelzővel, mely megjeleníti az áramlás/ térfogat 
görbéket és a mért paramétereket
Belső hőmérséklet érzékelő az automatikus BTPS átalakításhoz
160 x 80 pixeles grafikus kijelző

Díjnyertes külsejű kétfunkciós professzionális spirométer. Otthoni, és orvosi célra egyaránt 
alkalmas! Mintha egy komplett spirometriai labort tartana a kezében! Méri a normál 
légzési értékeket, valamint az oxigén szaturációt, és pulzusszámot is. Akár monitorozásra 
is alkalmas.

•	 Páciens azonosítás név vagy ID kód szerint, 
a páciens adatai közvetlenül bevihetőek a 
készülékbe

•	 Méri a FEV1/FVC%, DTPEF (felfutási idő PEF), 
FEV 0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75, FEV0.75/
FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, 
FEV6, FEV1/FEV6%, FEF25%, FEF50%, 
FEF75%, FEF 75-85, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, 
FIF25%, FIF50%, FIF75%, R50, PIF, IRV, VT , 
VE , Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV mért, MVV 
kalkulált paramétereket

•	 POST teszt
•	 Turbina nélkül szállítjuk! Használható 

egyszer használatos és többször használatos 
turbinával is. 

•	 A 3 legjobb teszt automatikus rögzítése
•	 Bluetooth csatlakozás nyomtatóhoz vagy 

mobiltelefonhoz
•	 Memória kapacitás: 10.000 spirometriai teszt
•	 Érzékelő: bidirekcionális digitális turbina
•	 Áramlási tartomány: ± 16 l/perc
•	 Térfogat pontosság: ± 3% vagy 50 ml. 

Dinamikus ellenállás: <0.5 cm H2O/L/s
•	 Áramlási sebesség mérés pontossága: 

-+5%,vagy 200 ml/s
•	 6 gombos membrán billentyűzet
•	 Tartozék: winspiro PRO szoftver, USB kábel, 

hordtáska, 2 szájcsutora, 1 orrcsipesz, 
kommunikációs port: USB

•	 Méret: 160 x 55 x 25 mm

•	 A beépített mozgás, -és gyorsulásérzékelő-
nek köszönhetően a készülék észreveszi, ha 
ön lefeküdt aludni, így meg lehet különböz-
tetni az ébrenléti, és a pihenési értékeket.  
A csomagban található Winspiro Pro szoftver 
pedig segít az adatok értelmezésében, 
kiértékelésében. Az elmentett adatokat 
tárolhatja, és nyomtathatja, majd egy 
újabb vizsgálat során rendkívül egyszerűen 
összevetheti az új adatokat a régebbiekkel, 
ezzel nyomon követve a változásokat.

•	 128x64 pixeles érintőképernyő
•	 Méri	az	ODI	deszaturációs	indexet,	

így	alkalmas	az	alvási	apnoé	jeleinek	
detektálására

•	 Mérhető spirometriai értékek: FVC, FEV1, 
FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/
FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, 
FEF25%-75%, FET, Tüdő életkor, Extr. Vol., 
FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, 
FEV1/ VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, 
MVV mért, MVV kalkulált

•	 Mérhető oximetriai adatok: SPO2 alap, mini-
mum, maximum, átlag, T90% [SpO2<90%], 

T89% [SpO2<89%], T88% [SpO2<88%], 
T5% [ΔSpO2>5%], ΔIndex [12s], SpO2, 
események, pulzus események (Bradycardia, 
Tachycardia), mozgás, felvételi idő, analízis idő

•	 Mérhető alvás analízis eredmények: testhely-
zet, SpO2 Események, deszaturációhoz index 
(ODI),  [középérték, átlag, a leghosszabb idő, 
Nadir Peak], ΔSpO2 [Min Drop, Max Drop], 
Teljes pulzus variációk, pulzusszám Index, 
NOD89% [SpO2 <89%; > 5perc], NOD4% 
[SpO2 basale-4%; > 5perc], NOD90% [SpO2 
<90%; Nadir <86%; > 5perc]

•	 Turbina nélkül szállítjuk! Használható 
egyszer használatos és többször használatos 
turbinával is. 

•	 Áramlásmérő szenzor: kétirányú digitális 
turbina

•	 Áramlási tartomány ± 16L/s
•	 Térfogat pontosság: ± 3% vagy 50 ml, 

amelyik nagyobb
•	 Áramlási pontosság: ± 5% vagy 200 ml/s, 

amelyik nagyobb
•	 Dinamikus ellenállás 12L/s:  

<0.5 cm H2O / L / s

PC-S  
SZOFTVerreL

PC-S  
SZOFTVerreL

Spirométer SpiroLab IV.
02.2.5634.00

820.000 ft
Új, továbbfejlesztett design, és technológia. Minden igényt kielégítő professzionális érin-
tőképernyős spirométer VC, FVC, és MVV mérésre beépített gyors, és halk hőnyomtatóval.
Nagyfelbontású színes 7”-os érintőképernyő.
•	 Óriási tárolókapacitás! Több mint 10.000  

spirometriai tesztet, vagy 900 órányi  
oximetriás felvételt tárolhat a memóriában.

•	 Nagy kapacitású, és hosszú élettartamú 
beépített újratölthető akkumulátor

•	 PC kapcsolat: Bluetooth 2.1, és USB 
•	 gyors, és hangtalan nyomtatás
•	 Pre/Post Hörgőtágító összehasonlítási 

lehetőség
•	 Gyermek ösztönző program
•	 Mérhető értékek, spirometria: FVC, FEV1, 

FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, 
FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Tüdő életkor, 
Extrapolated Volume, FET, Time to PEF, 
FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, 
FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, 
FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, 

FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, 
FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, 
VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (mért), MVV 
(kalkulált).

•	 Turbina nélkül szállítjuk! Használható 
egyszer használatos és többször használatos 
turbinával is. 

•	 Winspiro Pro PC szoftver
•	 Elegáns, és masszív hordtáska
•	 Opció: Oximetria
•	 Mérhető értékek oximetria (opció): %SpO2 

és Pulzus ráta (Min, Max, Átlag), Teszt 
idő, Összes SpO2 Esemény, T90% (SpO2 
idő ≤89%), T89% (SpO2 idő ≤88%), T40 
(Bradycardia időtartam pulzus rátával <40 
BPM), T120 (Tachycardia időtartam pulzus 
rátával >120 BPM)

Fontosabb tartozékok SpiroBank, Minispir, 
SpiroDoc és SpiroLab készülékekhez

02.2.1027.00 1.600 ft
02.2.3775.00

02.2.4279.00

02.2.3774.00

02.2.1861.00

750 ft
990 ft

120.000 ft

900 ft

Papír szájcsutora (100 db)
Spirométer turbina e.h.

Antibakteriális szűrő e.h.
Spirométer turbina

többszörhasználatos

Orrcsipesz

PC-S  
SZOFTVerreL

Fontosabb tartozékok SP-10 készülékhez
02.2.1027.00   1.600 ftCsutora Spirodochoz, CMS SP10-hez 

papír (100 db) / 28 x 1,0 x 70 mm

BLueTOOTh-OS 
eSZköZ

BLueTOOTh-OS 
eSZköZ



www.rextra.huEXT   A

02 mérési eszközök
2.2 / Spirometriai eszközök // Spirométerek

44

Spirométer SpiroSonic Mobile
 02.2.5641.00

250.000 ft
Ultrahangos, vezeték nélküli, hordozható, kis méretű spirométer. A SpiroSonic Mobile
Editionnal történő mérési eredmények tableten vagy mobiltelefonon jeleníthetőek
meg a Bluetooth kapcsolat segítségével. PC-hez csatlakoztatható Bluetooth-on (opció) 
vagy USB kábelen keresztül.
•	 A SpiroSonic Mobile Editionnal történő 

mérési eredmények tableten vagy mobil-
telefonon jeleníthetőek meg Bluetooth 
kapcsolat segítségével

•	 Otthoni állapot követésére is használható, 
ez esetben a mérés végén az eredményeket 
a rendszer MMS/SMS üzenetben képes 
elküldeni a kezelő orvos vagy asszisztens 
mobiltelefonjára (opcionális), illetve akár 
egy teleorvosi szervernek is, amely lehet pl. 
egy gyógyszercégnél.

•	 A készülék USB kábellel kapcsolódhat 
számítógéphez is, ahol az opcionális  
SpiroReporter Professional Edition 
szoftverrel teljes diagnosztikai vizsgálatok 
végezhetők, pl. POST bronchodilator, POST 
Bronchial Challenge Test.

•	 A SpiroID szoftver letölthető Android 
operációs rendszert futtató okostelefonokra 
és tablet számítógépekre. Amennyiben a 
„SpiroTube” kulcsszóra keresünk a Google 
Play Store applikációban, a SpiroID szoftver 
az elsők között fog megjelenni, ezt követően 

a szoftver ikonra történő kattintást követően 
az applikáció könnyen, gyorsan, intuitív 
módon telepíthető.

•	 Beépített tölthető akkumulátorral.
•	 Méretei: 165 x 92 x 35 mm
•	 Mért paraméterek: FVC, FEV1, FEV1/FVC, 

PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-50, FEF25-
75, FEF50-75, VC, IRV, ERV, IC, TV, TI, TE, MVV, 
BPM, mérés hossza.

•	 Beépített grafikus motivációs animáció 
gyermekek vizsgálatához, nehézségi fok 
beállításával.

•	 Tartozékok: USB kábel PC kapcsolathoz, töl-
tőfej, fertőtlenítéshez zárókupak, hordtáska, 
1 db antibakteriális filter, 1 db műanyag 
szájcsutora. A működéshez szükséges 
SpiroID applikáció ingyenesen letölthető a 
Google Play áruházból.

•	 Opció: Spiroreporter Professional Edition  
PC alapú szoftver 

•	 SpiroReporter szoftver SpiroSonic  
készülékekhez - ThorSoft (02.2.5390.00): 
 - Ár: 73.000 Ft

Spirométer SpiroSonic Smart
02.2.4999.00

299.000 ft
Színes érintőképernyős, hordozható, kis méretű ultrahangos spirométer
Automatikus belső kalibrációval. Elsősorban COPD, asztma, allergia és egyéb légúti 
betegségek szűrésére, diagnosztizálására ajánljuk, illetve általános állapotfelmérésre 
(vitálkapacitás). 
•	 Lehetősége van teljes páciens adatlappal/

adatbázissal történő mérésre vagy gyors 
mérésre is, mely esetében csak a páciens 
nemét, etnikai csoportot, súlyt, magasságot, 
életkort kell megadni – az adatok és 
eredmények mentésre nem kerülnek

•	 A gyors mérést nagy mennyiségű páciens 
rövid időn belüli szűréséhez ajánljuk

•	 A teljes mérésnél USB kábelen keresztül  a 
legtöbb HP, DeskJet, OfficeJet nyomtatókkal 
az eredménylap kinyomtatható

•	 A mérések elvégzéséhez színes képekkel, 
hanggal, leírással rendelkező segédanyag is 
megtalálható benne

•	 A készülék mérete: 165 x 80 x 35 mm
•	 Kommunikációs portok: USB
•	 Tápellátás: tölthető akkumulátor 1800 mAh
•	 Méri az FVC, PEF, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75, 

FEF25-50, FEF50-75, FEF25, FEF50, FEF75, 

FEV6, FET,FIVC, PIF, FIV1, FIV1/FIVC, FIT, ELA 
(tüdő életkor), MVV, VC paramétereket

•	 Alaptartozék: USB kábel, felhasználói 
kézikönyv, töltő, fertőtlenítéshez zárókupak, 
hordtáska, 1 db antibakteriális filter és 1 db 
műanyag szájcsutora

•	 Külön rendelhető: számítógépes kapcso-
lathoz (páciens adatbázis letöltése) Spiro-
Reporter szoftver; SPO2 szenzor, Bluetooth 
modul a Bluetooth-os hőnyomtatóval 
történő nyomtatáshoz

•	 Nyomtató (02.2.0335.00):
 - Zseb méretű, hordozható, festék-

patront nem, csak hőpapírt igénylő 
thermoprinter

 - Akkumulátorral, beépített töltővel; háló-
zatról a hozzá adott kábellel tölthető

 - Ár: 132.000 Ft

2 éV 
garanCia

Spirométer SpiroSonic Flo Primary Edition
02.2.4501.00

150.000 ft
Kisméretű ultrahangos spirométer, számítógéphez USB kábelen keresztül csatlakozik.  
A készülékhez tartozó SpiroReporter Primary Edition szoftver első sorban általános 
egészségi állapotfelmérésre (vitálkapcitás), valamint COPD, asztma, allergia és egyéb 
légúti betegségek szűrésére használható.
•	 Nincs benne mozgó alkatrész (pl. turbina, 

membrán), a mérőcső folytonos felületet 
ad, így a cső belső felülete hidegen fertőtle-
níthető fertőtlenítő folyadékkal, tehát nem 
szükséges hozzá bakteriális filter (szájcsuto-
ra javasolt alkalmankénti mérések esetén)

•	 Automatikus belső kalibráció és null pont meg-
határozása a készülék számítógéphez történő 
csatlakoztatásakor, ezért nincs szükség a napi 
kalibrációs pumpával történő kalibrációra

•	 Specifikáció: pontosság: 3 % 
•	 Felbontás: 6 mL/sec
•	 Áramlás tartomány: +- 18 L/sec. Digitális 

mintavételi ráta: 80 MHz
•	 Készülék mérete: 27 x 60 x 150 mm
•	 Tápellátás: a számítógépről USB-n keresztül 

•	 Költségkímélő, robusztus design, tartós 
mechanikával

•	 Az egyszerűen és könnyen kezelhető  
SpiroReporter Primary Edition szoftver az 
FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25-75%, MVV 
és VC paramétereket jeleníti meg

•	 A szoftver adatbázist nem tartalmaz, ezért 
a mért érték csak nyomtatható,  nem 
mentődik el a számítógépen

•	 Tartozékok: SpiroReporter Primary Edition 
légzésfunkciós szűrésre alkalmas PC szoftver 
CD-n, USB kábel PC kapcsolathoz, felhaszná-
lói kézikönyv, fertőtlenítéshez záró kupak, 
hordtáska, 1 db antibakteriális filter és 1 db 
műanyag szájcsutora

•	 Készlet erejéig vásárolható!

PC-S  
SZOFTVerreL

Spirométer SpiroSonic Flo Professional Edition
02.2.4650.00

250.000 ft
Kisméretű ultrahangos spirométer, mely USB kábellel kapcsolódik számítógéphez / note-
bookhoz. Teljes diagnosztikai vizsgálatok végezhetők, ill. terápiás vizsgálatok is. pl: POST 
bronchodilator, POST Bronchial Challenge Test. A szoftver emberi hangon kommunikál az 
orvossal és/vagy a pácienssel.
•	 Beépített grafikus motivációs animáció 

gyermekek vizsgálatához, nehézségi fok 
beállításával

•	 A SpiroReporter Professional Editionnal 
mért adatok a CARDIAX EKG adatbázisából 
elérhetőek

•	 A SpiroSonic Flo Professional Edition-hez 
tartozó SpiroReporter Professional Edition 
jóval több paramétert jelenít meg, mint a 
SpiroSonic Flo Primary Edition

•	 Méri az FVC, FEV1, FEV0.5, FEV3, FEV1/FVC, 
FEV1/FIVC, FEV3/FVC, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, 
PEF, FET, ELA (tüdő életkor), MME2575, FEF25, 
FEF50, FEF75, MMEF2550, FEV6, FIVC, FIV1, 
PIF, FIF25, FIF50, FIF75, EV, Zero Time, EOTV05, 
EOTV1, PET, MVV és VC paramétereket

•	 Tartozékok: SpiroReporter Profession Edition 
Szoftver CD-n, USB kábel PC kapcsolathoz, 
felhasználói kézikönyv, fertőtlenítéshez 
zárókupak, hordtáska, 1 db antibakteriális 
filter és 1 db műanyag szájcsutora

PC-S  
SZOFTVerreL

BLueTOOTh-OS 
eSZköZ
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MSA100 flow méter

Műanyag szájcsutora,  
fertőtleníthető

Rossmax PF 120C  
csúcsáramlásmérő

Rossmax PF 120A  
csúcsáramlásmérő

Műanyag csutora

Tűdőtornász CMS-CA10M kapnográf
02.2.5639.00

02.2.2022.00

02.2.5631.00

02.2.5632.00

02.2.2022.00

02.2.3772.00 02.2.5643.00
37.000 ft

105 ft

3.700 ft

3.700 ft

105 ft

3.700 ft 350.000 ft

•	 COPD, asztma, vagy a krónikus bronchitis szűrésére ajánlott, 
egyaránt alkalmas orvosi és otthoni használatra is. USB 
kábelen keresztül számítógéphez csatlakoztatható.

•	 Mért adatok: FEV1, PEF
•	 Térfogat: 0.01L~9.99L 
•	 Áramlás: 50 L/perc ~900L/perc
•	 Térfogat pontossága: ±3% vagy ±0.05L
•	 Áramlás pontossága: ±10% vagy ±0,2L/min
•	 Kijelző: 1.8”- os LCD kijelző
•	 Memória: 300 mérési eredmény tárolható
•	 Súly: 120 g (csutorával és elemmel együtt)
•	 Méret: 126 x 54 x 28 mm
•	 Alaptartozékok: turbina, szájcsutora, felhasználói kézikönyv, 

USB kábel

•	 Gyerek kivitel

•	 Felnőtt kivitel

•	 Egyszerű és praktikus szerkezet a tüdő műtét utáni tornáz-
tatására.

•	 A 3 színes golyó látványosan emelkedik a fújással, így a beteg 
vizuálisan is láthatja a tréningezés eredményét.

•	 A kapnográf képes mérni, és megjeleníteni a kilélegzett  
szén-dioxid szintet, és légzésszámot.

•	 Riasztás funkcióval
•	 Környezeti hatásokkal szembeni ellenállás: IPX2
•	 EtCo2 méréshatárok: 0 – 150 Hgmm
•	 RR: 2 – 150 bps
•	 1,3” LCD kijelző
•	 Tápellátás: 2 db AAA elem
•	 Mérete: 55 x 52 x 59 mm
•	 Súlya: 97g elemekkel

Fontosabb tartozékok Otthon, Mobile, SpiroTube és SpiroSonic készülékekhez

02.2.2431.00 2.300 ft
02.2.1268.00

02.2.5423.00

02.2.1861.00

04.2.5751.00520 ft
30.000 ft

900 ft
5.900 ft

Papír szájcsutora (100 db)
Műanyag szájcsutora (fertőtleníthető)

Antibakteriális filter, e.h. (50 db)

Orrcsipesz
Fertőtlenítő Instrumed 1L

ÚJ
Termék

8 rendezvényteremmel – 20-250 főig – á la carte étteremmel,  
zárt parkolóval, valamint  

94 economy(***) és 66 superior(****)  
szobával várjuk vendégeinket!

Orvosi konferenciák, egészségügyi rendezvények kedvelt helyszíne  
Budapest szívében.

Cím:
1068 Budapest  
Benczúr u. 35.

Telefon:  
(06-1) 479-5674, 479-5650
Mobil: (06-30) 644-6253

E-mail:  
bankett@hotelbenczur.hu 

info@hotelbenczur.hu

www.hotelbenczur.hu
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•	 Manométeres vérnyomásmérő
•	 Különálló mérőóra és pumpa
•	 Műbőr tokban
•	 A skála átmérője 42 mm

•	 Manométeres vérnyomásmérő
•	 Egybeépített pumpa és óra
•	 Könnyen leolvasható skála
•	 Mérési tartomány: 0-300 Hgmm
•	 Műbőr tokban

•	 Manométeres vérnyomásmérő
•	 Egybeépített pumpa és óra
•	 Könnyen leolvasható skála
•	 Mérési tartomány: 0-300 Hgmm
•	 A skála átmérője 42 mm
•	 Műbőr tokban

•	 2 csöves mandzsettával
•	 Túlnyomás elleni védelemmel
•	 Korrózióálló mechanizmus
•	 Német minőség
•	 60 mm átmérőjű skála
•	 Ütésálló, fém házban

•	 Vérnyomásmérő ütésálló házban
•	 Egybeépített pumpa és óra
•	 Jól látható, 60 mm átmérőjű skála
•	 Mérési tartomány: 0-300 Hgmm
•	 Műbőr tokban

•	 Kényelmes használat, elegáns megjelenés
•	 Egykezes vérnyomásmérő
•	 60 mm átmérőjű skála
•	 Egybeépített óra és pumpa
•	 Tartozék: hordtáska
•	 Német minőség
•	 Krómozott, ütésálló házban

•	 Német precíziós aneroid műszer
•	 Különleges jó minőségű mandzsettával
•	 Krómozott házban
•	 Skála átmérője 68 mm

“REXTRA” DM 330 órás

“REXTRA” Deluxe

“REXTRA” egykezes

KaWe MASTERMED® A2+

“REXTRA” ABS

KaWe MASTERMED® A1+

BOSCH Prakticus II.

3.900 ft

9.500 ft

4.300 ft

22.000 ft

6.300 ft

21.000 ft

15.000 ft

02.3.0749.00

02.3.5679.00

02.3.0035.00

02.3.5706.00

02.3.2170.00

02.3.5697.00

02.3.0044.01

02.3.0044.02

02.3.0044.03

Fekete
Borvörös

Zöld

•	 Német precíziós aneroid műszer
•	 Különleges jó minőségű mandzsettával
•	 Krómozott házban
•	 Skála átmérője 50 mm

•	 Német precíziós vérnyomásmérő
•	 Modern forma, műanyag házban
•	 Skála átmérője 50 mm
•	 Készlet erejéig vásárolható!

BOSCH Konstante BOSCH Sysdimed
15.000 ft

02.3.0043.01

02.3.0043.02

02.3.0043.03

Fekete
Borvörös

Zöld

02.3.0349.01

02.3.0349.02

02.3.0349.03

02.3.0349.04

02.3.0349.05

15.000 ft
15.000 ft
15.000 ft
15.000 ft
13.200 ft

Kék
Fehér

Szürke
Menta

Pink

kIfuTó 
Termék 

- a kéSZLeT 
ereJéig



Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

02mérési eszközök
2.3 / Vérnyomásmérők // órás vérnyomásmérők

47

•	 Kiváló minőségű, német gyártmányú vérnyomásmérő
•	 Stabil fém házban
•	 Óra átmérő: 64 mm

•	 A shock proof készülék gyermek, felnőtt és extra méretű 
mandzsettával

•	 Német, precíz, egycsöves vérnyomásmérő
•	 Erős, 2 komponensű ABS/TP-elasztomer ütésálló házban
•	 Jó minőségű mandzsettával
•	 Skála átmérője: 56 mm
•	 Tartozék: kis hordtáska

•	 Német precíziós, jó minőségű aneroid műszer
•	 Duplafalú ütésálló házban
•	 Skála átmérője 52 mm
•	 Hibatolerancia:+/- 3 Hgmm
•	 Tartozék: hordtáska

•	 Kíváló minőségű, német gyártmányú vérnyomásmérő
•	 Ergonomikus pumpával
•	 Kemény műanyag házban
•	 Skála átmérője 64 mm

•	 A legmodernebb technikát alkalmazó aneroid  
vérnyomásmérő

•	 Fertőtleníthető, 60 °C-on mosható latex mentes, egy darab-
ból álló mandzsettával.

•	 Gyorsan felfújható, precíz szerkezet, max. nyomás  
300 Hgmm, finoman állítható leeresztő szelep,  
nagy átmérőjű skála: 63 mm 

•	 Maximum hiba tolerancia +/- 3 mm Hg
•	 Mikrofilter védi a levegő leeresztő szelepet és a mérő 

rendszert
•	 Ütésálló polikarbonát házban, cipzáras táskában

Riester precisa® N

Riester R1 shock-proof® szett 
mandzsettatartó nélkül

HEINE Gamma G5

Riester R1 shock-proof® szett 
mandzsettatartóval

Riester R1 shock-proof® Riester ri-san®

Riester e-mega®  1 csöves

Riester e-mega®  2 csöves

19.000 ft

42.000 ft
29.000 ft

51.000 ft

23.000 ft
15.400 ft

18.000 ft

21.000 ft

02.3.1156.00

02.3.0399.00
02.3.4078.00

02.3.5673.00

02.3.2668.00

02.3.4411.01

02.3.2229.01

02.3.4411.02

02.3.2229.02

02.3.5674.01

02.3.5674.02

Fekete skálával

Fekete, 1 csöves

Fehér skálával

Fehér, 1 csöves
Fekete, 2 csöves
Fehér, 2 csöves

5 éV 
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•	 Német precíziós aneroid műszer
•	 Integrált fonendoszkóppal
•	 Erős és könnyű alumínium burkolat
•	 Skála átmérője: 64 mm
•	 Ergonomikus pumpa, precíziós, finoman állítható nyomás le-

eresztő szelep, jól olvasható skála, maximum hiba tolerancia 
+/- 3 mm Hg

•	 Mikrofilter védi a levegő leeresztőszelepet és a mérőrendszert
•	 Tartozék: cipzáras táska

•	 Falra szerelhető vagy asztalra is tehető
•	 Szögletes házban
•	 Jól olvasható, 140 mm átmérőjű skálával
•	 Erős mandzsettával
•	 300 Hgmm-es mérési tartomány

•	 Higanymentes vérnyomásmérő a higanyos vérnyomásmérők 
pontosságával!

•	 Háttérvilágításos LCD kijelző
•	 Automatikus nyomás kijelzés
•	 3 db AA elem tartozék

•	 Kifejezetten gyermekek vérnyomásmérésére tervezett 
órás vérnyomásmérő 3 különböző méretű mandzsettával 
(újszülött, csecsemő és gyermek)

•	 Ergonomikus pumpa, precíziós, finoman állítható nyomás 
leeresztőszelep, jól olvasható skála, maximum hiba tolerancia 
+/- 3 mm Hg

•	 Mikrofilter védi a levegő leeresztő szelepet és a mérőrendszert
•	 Tartozék: cipzáras táska
•	 Óra átmérő: 63 mm

•	 Nagyméretű órás vérnyomásmérő (átmérő: 147,2 mm)
•	 Jól leolvasható skálával
•	 Tágas mandzsetta kosárral
•	 Nagy megbízhatóság
•	 Mentőautókba is ajánlott.
•	 Mobil, állványos változatban is kapható.

Riester sanaphone®  
integrált fonendoszkóppal

Szögletes vérnyomásmérő Higanymentes  
vérnyomásmérő

Riester babyphone® Riester big ben® fali

Riester big ben® asztali29.000 ft

10.500 ft
18.000 ft

36.000 ft 35.000 ft

37.000 ft

02.3.1345.00

02.3.0618.00
02.3.4412.00

02.3.1154.00 02.3.1157.00

02.3.1118.00

Tartozékok, mandzsetták

02.3.2555.00 02.3.0051.04

02.3.2556.0002.3.0050.00 02.3.0051.05

02.3.0456.00 02.3.1111.01

02.3.1346.00 02.3.1111.02

02.3.0426.00 02.3.0051.06

02.3.1304.0002.3.0980.00 02.3.0051.03

02.3.0054.00 02.3.0051.01

02.3.1303.00 02.3.0051.02

02.3.1315.00 02.3.1143.01

02.3.0959.0002.3.1854.00 02.3.1143.02

02.3.3385.00

02.3.1853.00

1.240 ft 6.300 ft

1.240 ft350 ft 6.300 ft

1.040 ft 6.300 ft

1.040 ft 6.300 ft

1.040 ft 6.300 ft

1.040 ft420 ft 6.300 ft

1.040 ft 6.300 ft

1.040 ft 6.300 ft

1.850 ft 7.600 ft

1.850 ft1.500 ft 7.600 ft

2.100 ft

2.100 ft

1 csöves mandzsetta, olasz, tépőzáras 1 csöves mandzsetta, bosch/riester 

2 csöves mandzsetta, olasz, tépőzárasTartozékok 2 csöves mandzsetta, bosch/riester 

Újszülött Újszülött

ÚjszülöttGumilabda  
talpszeleppel

Újszülött

Csecsemő Csecsemő

Csecsemő Csecsemő

Gyermek Gyermek

GyermekLeeresztő  
szelep, csavaros

Gyermek

Felnőtt Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

Extra Extra

ExtraRiester  
gumilabda

Extra

Felnőtt, kapcsos

Felnőtt, kapcsos
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vérnyomásmérő technológiák

IntelliSense	méréstechnológia
A hagyományos vérnyomásmérők általában kb.: 160 Hgmm-re pumpálnak. Ha ez nem elég, akkor rápumpál, vagyis fokozza a nyomást. Az IntelliSense eljárás rugalmasabb alkalmazkodást 
biztosít a vérnyomásértékhez és a pulzusjelhez, illetve alkalmazkodik egyéni jellemzőinkhez pumpáláskor, így nem szorítja el feleslegesen a karunkat. IntelliSense technológia segítségével 
a készülék már felpumpálás alatt érzékeli a felső (szisztolés) értéket és ezáltal csak a szükséges értékre pumpálja fel a mandzsettát. Ezzel kiküszöböli a rápumpálást is. Tehát, ha egy személy 
vérnyomása megfelelő, a készülék nem pumpálja fel a mandzsettát  az említett 160 Hgmm-re, hanem csak addig, hogy le tudja mérni a szisztolés értéket (Pl.: 140-160 Hgmm-ig).

Real	Fuzzy	technológia
Meghatározza az ideális mandzsettanyomást a páciens szisztolés vérnyomásértéke valamint a kar mérete alapján. A felhasználóknak így többé nem kell beállítaniuk a (mandzsetta) 
felfújás szintjét a mérés előtt. Ez a technológia kiküszöböli a karra nehezedő kényelmetlen érzetet, melyet a szükségtelenül magasra beállított mandzsetta-felfújási szint okozhat, emellett 
megakadályozza a pontatlan méréseket melyeket a mandzsetta nem megfelelő felpumpálási szintje eredményezhet.

Smart	Sense	technológia 
Egy fejlett levegőkontroll rendszert alkalmaz. Az elektronikus leeresztő szelep pontosan ellenőrzi a leeresztés mértékét. Lehetővé teszi a monitor számára, hogy érzékelje és analizálja a pulzust, 
egyúttal beállítsa a mandzsettanyomást a leeresztés közben. Mindez jelentősen segít a sokkal precízebb analízis elkészítésében, fejlesztve ezzel a mérés pontosságát és a hatékonyságát.

Hemodynamic	Stability	Determination	(HSD)	Rest	Condition	technológia	(nyugalmi	vérnyomásmérés)
Kiküszöböli a mentális és fizikális stressz okozta lehetséges vérnyomásmérési hibákat, és általa elkerülhetővé válik a felesleges többszöri mérés. Így az Ön vérnyomásának helyes átlagát lehet 
megmérni / kiszámítani.  A nyugalmi állapot hiánya, melyet a HSD észlel, a leggyakoribb hibaok a vérnyomás-diagnózis folyamán.  A vérnyomáseredményeknek megfelelő nyugalmi állapotban 
kell megszületniük annak érdekében, hogy pontos orvosi vélemény születhessen a páciens vérnyomásállapotáról.

ParrPlus	technológia
Speciálisan érzékeli a pulzusértéket, beleértve a pitvarfibrillációt (AF, AFib), pitvari és / vagy korai kamrai összehúzódásokat (PC), tachycardia-t (TACH), és bradycardia-t (Brad). Az aritmia 
szívműködési zavarokra utalhat, melynek korai felismerése rendkívül fontos. Így a további orvosi vizsgálatok időben elkezdődhetnek. A Parr technológia felismeri a ritmuszavart a rendszeres 
vérnyomás-ellenőrzés során. A vérnyomás meghatározás mellett, a szívritmuszavar is kimutatható.

•	 Mozgás érzékelés
•	 Hypertonia kockázatának jelzése
•	 Szabálytalan szívverés érzékelő (IHB)
•	 Egy gombos működtetés
•	 Latex-mentes mandzsetta
•	 LCD kijelző (mérete: 55 x 63 mm)
•	 Hordtáskával

•	 Mozgás érzékelés
•	 Hypertonia kockázatának jelzése
•	 SZÍVRITMUSZAVAR (ARR) ÉS PITVARFIBRILLÁCIÓ  

KIJELZÉS (AFIB)
•	 Idő előtti összehúzódás felismerés (PC)
•	 Utolsó 3 mérés átlagolása
•	 7 napi mérés átlagolása
•	 120 eredmény automatikus eltárolása dátummal és idővel, 

külön-külön 2 felhasználó számára
•	 Latex-mentes mandzsetta
•	 Nagy LCD kijelző (mérete: 69 x 78 mm)
•	 Adapterhez csatlakoztatható

•	 Mozgás érzékelés
•	 Hypertonia kockázatának jelzése
•	 SZABÁLYTALAN SZÍVVERÉS ÉRZÉKELő (IHB)
•	 Utolsó 3 mérés átlagolása
•	 120 eredmény automatikus eltárolása dátummal és idővel, 

külön-külön 2 felhasználó számára
•	 Latex-mentes mandzsetta
•	 Nagy LCD kijelző (mérete: 57 x 73 mm)
•	 Adapterhez csatlakoztatható
•	 Opció: Bluetooth-os kivitel az adatok mentéséhez

Rossmax X1 Rossmax X5Rossmax X3

Rossmax X3 BT
11.990 ft 17.990 ft13.990 ft

16.500 ft

02.3.5701.00 02.3.5702.0002.3.5710.00

02.3.5719.00

Felkaros, automata vérnyomásmérő
Mandzsetta érzékelés

Felkaros, automata vérnyomásmérő
Mandzsetta érzékelés

Felkaros, automata vérnyomásmérő
Mandzsetta érzékelés

Mandzsetták Rossmax  
digitális vérnyomásmérőkhöz

02.3.3431.00

02.3.3433.00

02.3.5711.00

02.3.3430.01

3.700 ft
4.100 ft
4.100 ft

3.690 ft
rossmax mandzsetták

Gyermek (18-26 cm)
Extra (36-46 cm)

Univerzális (24-40 cm)

Tartozékok
Adapter

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

IHB 
SZaBáLyTaLan  

SZíVVeréS

AfIB 
PiTVar- 

FiBriLLáCió

5 éV 
garanCia


KLINIKAILAG 

VALIDÁLT


KLINIKAILAG 

VALIDÁLT


KLINIKAILAG 

VALIDÁLT

BLueTOOTh-OS 
eSZköZ (X3 BT)
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•	 Szívritmuszavar (ARR) és pitvarfibrilláció (AFib) kijelzés
•	 Idő előtti összehúzódás felismerés (PC)
•	 Mozgás érzékelés, hypertonia kockázatának jelzése
•	 90 eredmény automatikus eltárolása dátummal és idővel
•	 3 féle méretű mandzsettával (kis, közepes és nagy) 
•	 „XL” méretű LCD kijelző (mérete: 99 x 115 mm)
•	 LCD háttérvilágítással, adapterhez csatlakoztatható

Rossmax X9

52.000 ft
02.3.5703.00

Felkaros, automata professzionális vérnyomásmérő
Mandzsetta érzékelés

•	 3 felhasználó adatait tárolja, fejenként 100 mérési eredménnyel
•	 A mérések grafikonon is megjelennek, dátummal és idővel
•	 Mérési mód: csecsemő, gyerek, felnőtt
•	 Automatikus kikapcsolás, elem töltöttségi szintjének kijelzése
•	 Az adatok számítógépre menthetőek, elemezhetőek, 

továbbíthatóak
•	 SpO2 opcióval: részletek a Tartozékok között

Contec 08A

37.000 ft
02.3.5686.00

Automata, felkaros vérnyomásmérő
Riasztási funkció

PARR PRO

5 éV 
garanCia


KLINIKAILAG 

VALIDÁLT

•	 Helyes mandzsetta használat kijelzése
•	 Klinikailag validált
•	 Hitelesség: nyomás esetén: +/- 3 Hgmm, pulzusérték esetén: +/-5 %
•	 30 férőhelyes memória
•	 Szabálytalan szívritmus kijelzés
•	 Körülbelül 1500 mérést szolgáló elemmel
•	 Opció: Két méretfunckiós mandzsetta (22-42 cm)

•	 Nagyméretű kijelzőjén az összes paramétert egyszerre kijelzi
•	 Szabálytalan szívritmus kijelzés ikonnal
•	 Mozgás kijelző ikonnal
•	 A készüléken a szisztolés és diasztolés vérnyomásértékek 

mellett két színes dióda segíti a mért értékek elemzését
•	 Helyes mandzsetta használat kijelzése
•	 2 felhasználóra 60 tárhelyes memória / felhasználó
•	 Utolsó 10 percen belül mért 3 érték átlagolása
•	 Két méretfunkciós mandzsetta (22-42 cm)

Omron M2 Compact Omron M3

18.000 ft 24.000 ft
02.3.2795.00 02.3.2748.00

Automata felkaros vérnyomásmérő
Intellisense technológia

Automata felkaros vérnyomásmérő
Intellisense technológia

3 éV 
garanCia

3 éV 
garanCia

•	 Intellisense technológia: gyors, kényelmes és fájdalommentes mérés
•	 30 mérési eredmény tárolására alkalmas
•	 13,5-21,5 cm átmérőjű csuklóra
•	 Automata, csendes felpumpálás, gyorsleeresztő szelep
•	 30 másodpercen belüli mérési idő
•	 Kapacitív nyomásérzékelés

Omron RS2

20.500 ft
02.3.2172.00

Automata csuklós vérnyomásmérő
Szabálytalan szívritmus kijelzése

3 éV 
garanCia

•	 Memória: 90 mérés eredményének automatikus eltárolása
•	 Nagy, digitális kijelző
•	 Egyszerűen, könnyen kezelhető készülék

Rossmax S150

9.990 ft
02.3.3336.00

Csuklós, automata vérnyomásmérő
Smart Sense technológia

5 éV 
garanCia


KLINIKAILAG 

VALIDÁLT
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•	 Kompatibilis az egyedi OMRON Connect 
alkalmazással, amely az egészségügyi 
adatok hatékony követését és megosztását 
teszi lehetővé

•	 Szabálytalan szívritmus kijelzés
•	 Mérés közbeni mozgásra figyelmeztetés
•	 Helyes mandzsetta felhelyezés automatikus 

ellenőrzése

•	 Intelli Wrap mandzsetta 22 – 42 cm
•	 Memória: 2 felhasználó / 60 mérés
•	 Klinikailag validált
•	 Bluetooth kapcsolat az ingyenes OMRON 

CONNECT applikációhoz (iOS, és Android)

Omron M4

25.990 ft
02.3.5731.00

Az OMRON M4 Intelli IT az Intelli Wrap mandzsetta  
segítségével egyszerűvé és pontossá teszi a méréseket.  
Rendelkezik egy szabálytalan szívverést jelző funkcióval is, melyet a szokásos vérnyomásmérési 
folyamat közben használhat.

•	 Szabálytalan szívritmus kijelzés
•	 2 x 100 férőhelyes memória
•	 Klinikailag validált
•	 Dupla ellenőrző rendszer a mérés pontosságáért
•	 Az utolsó 10 percen belül mért 3 érték átlagolása
•	 Vérnyomás szintjének grafikus kijelzése
•	 Mandzsetta megfelelő felhelyezésének kijelzése
•	 Duplafalú mandzsettával a normál és nagy méretű karhoz is
•	 A készüléken a szisztolés és diasztolés vérnyomásértékek 

mellett két színes dióda segíti a mért értékek elemzését

Omron M6 Comfort

31.000 ft
02.3.2157.00

Automata felkaros vérnyomásmérő
Intellisense technológia

3 éV 
garanCia

Mandzsetták és tartozékok 
Omron és Contec  
digitális vérnyomásmérőkhöz

02.3.0053.00

02.3.5688.02

02.3.0730.00

02.3.5688.01

02.3.5675.00

02.3.5688.03

02.3.5688.04

02.3.0048.00

02.3.5687.03

02.3.5687.02

02.3.5687.01

8.500 ft

4.300 ft

9.500 ft

4.300 ft

8.500 ft

4.300 ft
4.300 ft

6.100 ft

8.000 ft
8.000 ft

14.700 ft

omron mandzsetták

omron mandzsetta m6 comforthoz

mandzsetta cms 08a  
vérnyomásmérőhöz

Felnőtt

Csecsemő

Gyermek (17-22 cm)

Gyermek

Extra (22-42 cm)

Felnőtt (22-32 cm)

Extra

omron tartozékok

spo2 ujjcsipesz cms 08a  
vérnyomásmérőhöz

Adapter

Csecsemő
Gyerek
Felnőtt

•	 Szabálytalan szívritmus kijelzése
•	 Helyes mandzsettafelhelyezés kijelzése
•	 Mérés közbeni túlzott mozgás kijelzése
•	 2 x 100 memória tárolására alkalmas 

(dátummal és idővel)
•	 Az utolsó 10 percen belül mért 3 értékeket 

átlagolja
•	 Reggeli és esti értékeket mér, majd átlagolja
•	 Könnyen értelmezhető vérnyomásszint 

kijelző LED fénnyel

•	 Intelligens mandzsettával 22-42 cm 
átmérőjű karra, mely 360°-os zónában mér 
a felkar körül

•	 Tartozékok: hordozható táska, elem, 
használati utasítás

•	 Adapter csatlakoztatási lehetőség
•	 Klinikailag validált

•	 Szabálytalan szívritmus kijelzése
•	 Figyelemfelkeltő jelzés, ha a mért érték az elfogadható 

tartományon kívül esik
•	 90 memória
•	 Az utolsó 10 percen belül mért 3 értéket átlagolja
•	 Könnyen értelmezhető ikonok
•	 Normál méretű mandzsettával: 22-32 cm átmérőjű karra
•	 Egy gombos működés
•	 Tartozékok: hordozható táska, elem, vérnyomás napló
•	 Kiértékelhető szoftverrel és USB kábellel kapható,  

számítógéphez csatlakoztatható
•	 Adapter csatlakoztatási lehetőség
•	 Klinikailag validált
•	 Készlet erejéig vásárolható!

Omron M7 Intelli IT

Omron Elite Plus

34.000 ft

43.000 ft

02.3.5718.00

02.3.0042.00

Az Omron legújabb fejlesztése, melynek alapja a pontosság és megbízhatóság. Intelligens 
mandzsetta technológia: „okos” mandzsetta, karöltve az Omron első okostelefon appliká-
ciójával az  „Omron connect”-tel.

Könnyű, automata felkaros vérnyomásmérő
Intellisense technológia

3 éV 
garanCia

ÚJ
Termék

3 éV 
garanCia

3 éV 
garanCia

LeTöLTheTő 
aLkaLmaZáSSaL

BLueTOOTh-OS 
eSZköZ

BLueTOOTh-OS 
eSZköZ

MEgÚJult
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•	 Egyszerű kezelhetőség, nem igényel 
előképzettséget

•	 Magyar nyelvű szoftver
•	 Könnyen áttekinthető kijelző numerikus 

értékekkel és görbékkel
•	 Gyors, 1 perces mérési idő
•	 Automatikus kalkuláció a mérést követően
•	 Magától értetődő kiértékelés a referencia 

skála alapján
•	 Számítógéphez kötve személyre szóló 

leletnyomtatási lehetőség
•	 Hordozható, a számítógéppel nem kapcso-

lódott üzemmódban elvégzett méréseket 

tárolja és azokat a számítógéphez való 
csatlakozáskor szinkronizálja

•	 Mérési tartomány:
 - vérnyomás: 0 - 299 Hgmm
 - pulzus: 30-199 ütés/perc

•	 Pontosság: 
 - pulzus: ± 5%
 - vérnyomás: ±3 Hgmm vagy 2%
 - ABI: ± 0.1

•	 Tápellátás: 2300 mAh akkumulátor
•	 Mandzsetta készlet: M-es méret
•	 Méretei: 25 x 20 x 7.3 cm, súlya: 600 g

•	 A mandzsetták beépített kompresszorral, 
és WiFi adapterrel rendelkeznek, amik a 
nagyteljesítményű akkumulátoroknak 
köszönhetően akár egész nap kitartanak 
folyamatos vizsgálat mellett is.

•	 A lehető legegyszerűbb felhelyezés
•	 Automatikus csatlakozás a tablet, és a 

mandzsetták bekapcsolásakor
•	 4 db mandzsetta az egyszerűbb mérések 

érdekében

•	 Magyar nyelvű szoftver
•	 Az összes mérést és a beteg adatait automa-

tikusan tárolja és szinkronizálja a beépített 
elektronikus orvosi nyilvántartással - MESI 
mRECORDS, amely elérhető a MESI  
mTABLET-en és bármilyen internetes  
eszközről, egyszerűen és biztonságosan.

MESI ABPM MD boka-kar index  
meghatározó készülék

MESI mTABLET boka-kar index meghatározó 
készülék WiFi csatlakozással

aktuális árainkról érdeklődjön weboldalunkon!

02.3.5715.00

02.3.5709.00

MESI ABPI MD készülék M-méretű mandzsetta készlettel (3 db) és számítógépes szoftverrel. 
Gyors, és egyszerű mérés, megbízható eredményekkel. 4.3” színes LCD kijelzővel.
Mérési elv: oszcillometriás mérés.

Egyedülállóan kiemelkedő design, és funkcionalitás.
Az mTABLET rendszerrel nyugodtan elfelejtheti a felesleges kábeleket.  
Nincs adatkábel, nincs vérnyomásmérő cső!

Mandzsetta készlet L-es

Készülékállvány fékezhető kerekekkel,  
tartozékkosárral

77.000 ft

770.000 ft

147.000 ft

02.3.5716.00

02.3.5717.00

•	 Három üzemmód: ABI, centrális és szűrés
•	 Súly: 1100 g (beleértve az újratölthető 

akkumulátort)
•	 Méretek: 200 x 125 x 90 mm
•	 Mérési elv: Oszcillometria, Korotkoff 

módszer
•	 Mérési tartomány: 

 - vérnyomás: 30 - 280 mmHg
 - pulzus: 40 - 200 ütés/perc

•	 Tartomány: 0 - 299 mmHg 
•	 Felbontás: 1 mmHg 
•	 Statikus pontosság: nyomás ± 3 mmHg 
•	 Pulzuspontosság: ±5 % 
•	 Tápegység: Újratölthető akkumulátor; 4.8V 

C3500 mAh 
•	 Hálózati adapter DC 7.5V, 2 A

•	 A mérés 1 percig tart, és a tünetmentes 
betegeknél is felismeri a problémát

•	 Mérési elv: oszcillometrikus
•	 Mérési tartomány:

 - vérnyomás (szisztolés): 60 - 240 Hgmm
 - vérnyomás (diasztolés): 40 - 140 Hgmm

•	 Méret: 460 x 83 x 290 mm, súly: 3,8 kg

•	 Készlet tartalma: 2 db mandzsettát karra 
(22-42 cm), 2 db mandzsetta lábra (18-38 
cm), szoftver, adapter, USB kábel

•	 PWV opcióval: A pulzushullám sebesség 
a PAD diagnózisát kiegészíti és az artériás 
érfalmerveség mércéje.

Microlife WatchBP Office 
boka-kar index mérő

Boso ABI System 100 boka-kar index mérő

Boso ABI System 100 PWV pulzushullám 
méréssel, összes tartozékkal

490.000 ft
995.000 ft

1.495.000 ft

02.3.5704.00
02.3.5721.00

02.3.5722.00

Precíz beépített pitvarfibrilláció detektáló rendszer
Két mandzsetta, amely lehetővé teszi mindkét kar egyidejű vérnyomásmérését 
Boka-felkar index (ABI) automatikus kalkulálása

A boso ABI-rendszer lehetővé teszi a szisztolés vérnyomásmérést mind a négy végtagon 
egyidejűleg, amelyet az orvos és az asszisztens is el tud végezni.

02.3.5723.00 

02.3.5724.00

02.3.5725.00

02.3.5726.00

02.3.5727.00 

02.3.5728.00

02.3.5729.00

10.400 ft
11.600 ft
10.400 ft

8.100 ft
8.100 ft

10.400 ft
10.400 ft

Mandzsetta kar
Mandzsetta kar XL

Mandzsetta láb
ABI cső bal felkar

ABI cső jobb felkar
ABI cső bal láb

ABI cső jobb láb

ÚJ
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•	 Test-, szoba- és vízhőmérséklet mérésére
•	 Mérési idő: 1-2 mp, 10 értéket tárol
•	 Kiváló minőség és pontosság
•	 Alkalmazható kórházban vagy rendelőkben
•	 Mérési tartomány: 0 °C-tól 100 °C-ig
•	 Pontosság: +/-0.2 °C
•	 Tápellátás: CR 2032-es elem (kb. 1000 mérés)
•	 Tartozék: 21 sapka
•	 153 x 31 x 40 mm, súlya: 53 g (elemmel)
•	 ri-thermo®	N	fültölcsér:	

 - 02.4.2898.01 88 Ft/db

•	 Az egész család számára használható hőmérő, 
életkor beállítással

•	 Újszülöttek mérésére is alkalmas
•	 Gyors, pontos mérés
•	 Könnyű kezelhetőség
•	 Előmelegített fültölcsér
•	 Színkódolt kijelző
•	 Éjszakai fény kijelzővel 
•	 Braun	fültölcsér	(20	db/doboz):	

 - 02.4.0798.00 29 Ft/db

Riester ri-thermo® N  
fülhőmérő

Braun ThermoScan 7

23.000 ft
27.500 ft02.4.2606.00

02.4.5292.00
Rossmax TG100  
digitális lázmérő

Digitális lázmérő

02.4.5288.00
02.4.0547.00

950 ft
730 ft

•	 Láz esetén hangjelzéssel figyelmeztet
•	 Mérési idő: 60 mp, automata kikapcsolás
•	 Alacsony töltöttségű elem kijelzése 
•	 Öndiagnózis: ha a készülék rendellenesen 

működik.  °C / °F átkapcsolható.

•	 Digitális
•	 Hangjelzés figyelmeztet a legmagasabb 

testhőmérséklet elérésekor

•	 Homlok hőmérsékletét méri, de tárgyak 
hőmérsékletének mérésére is alkalmas

•	 Láz esetén hangjelzéssel figyelmeztet
•	 Mérési idő: 1 mp
•	 Háttér világításos kijelzővel
•	 9 memóriás tárhellyel
•	 Automatikus kikapcsolás
•	 Alacsony töltöttségű elem kijelzése
•	 Öndiagnózis: ha a készülék rendellenesen 

működik
•	 °C / °F átkapcsolható

•	 Klinikailag tesztelt
•	 Homlok hőmérsékletét méri, de tárgyak 

hőmérsékletének mérésére is alkalmas
•	 Láz esetén hangjelzéssel figyelmeztet
•	 Mérési idő: 1 mp
•	 Háttér világításos kijelzővel
•	 9 memóriás tárhellyel
•	 Automatikus kikapcsolás
•	 Alacsony töltöttségű elem kijelzése
•	 Öndiagnózis: ha a készülék rendellenesen 

működik
•	 °C / °F átkapcsolható

•	 Biztonságos, gyors és pontos, fülben 
történő mérésre fejlesztették ki

•	 Infravörös érzékelővel
•	 9 memóriás tárhellyel
•	 Automatikus kikapcsolás
•	 Alacsony töltöttségű elem kijelzése
•	 Öndiagnózis: ha a készülék rendellenesen 

működik
•	 °C / °F átkapcsolható
•	 Rossmax	RA600-hoz	fültölcsér:	

 - 02.4.5293.00 99,5 Ft/db

•	 Digitális maximum-minimum hőmérő 
•	 Alkalmas bel-és kültéri használatra, 

valamint hűtőszekrénybe
•	 Maximum és minimum értékek tárolása, 

reset-funkció
•	 Fröccsenő víz ellen védett, masszív kivitel
•	 Mérési tartomány: -20°C...+50°C
•	 Méretek: 81 x 31 x 132 mm, 85 g
•	 2 db mikroelemmel működik (az elem nem 

tartozék)

•	 Infravörös fénnyel működő non-contact 
hőmérő kivetített hőmérséklet kijelzéssel

•	 °C / °F átkapcsolható
•	 Mérési módok: homlok, szemhéj, tárgyak 

felülete
•	 5 különböző színű háttérvilágítással
•	 4 x AAA elem
•	 Készlet erejéig vásárolható!

•	 Infravörös fénnyel működő non-contact 
hőmérő kivetített hőmérséklet kijelzéssel

•	 °C / °F átkapcsolható
•	 Mérési módok: homlok, tárgyak
•	 Mérési tartomány: 1 – 80 °C
•	 Kijelző nélkül
•	 2 x AAA elem

Rossmax HA500 infrás  
non-contact hőmérő

Rossmax HC700  
non-contact hőmérő

Rossmax RA600  
fülhőmérő

Hőmérő (min-max) Hőmérő  
hűtőszekrénybe

VisioFocus  
infrás hőmérő

VisioFocus mini infrás 
gyerek hőmérő

9.300 ft

15.990 ft 8.300 ft

5.500 ft
850 ft

31.900 ft 19.000 ft

02.4.5287.00

02.4.5308.00 02.4.5289.00

02.4.5280.00
03.4.1849.00

02.4.5306.00 02.4.5310.00

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

ÚJ
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Alkoholszonda CA20F

Alkoholszonda  
Androidos okostelefonokhoz

TEJAS alkoholszonda 10 db

AT1 alkoholszonda

Alkoholszonda Lion SD-400 
(elemes)

SD-400 (akkumulátoros)

02.5.4245.00

02.5.4248.00 

02.5.1560.00

02.5.4249.00 

02.5.0374.00

02.5.2813.00

29.900 ft

8.290 ft

4.100 ft

5.900 ft

630.000 ft

640.000 ft

A SMART üzemanyagcella érzékelős digitális alkoholszon-
da rendkívül nagy pontosságot és megbízhatóságot kínál. 

A legkisebb alkoholdetektor!

10 darab egyszerhasználatos, műanyag alkoholszonda. 
Savreagens befújós szonda.

Kompakt eszköz a levegőben lévő alkohol  
koncentrációjának mérésére.
Digitális és grafikus kijelzés
Ha az eredmény meghaladja az alkoholhatárt,  
a nem vezetés logó jelenik meg a kijelzőn.

Teljesen automata alkoholszonda akkumulátorral. Gyors és 
pontos elemzés, könnyen leolvasható kijelző.

•	 Tartós készülék, hosszabb szenzor élettartamával kedvező 
megoldás a költségek szempontjából

•	 Saját használatra vagy munkahelyre ajánlott
•	 Nagy LCD kijelző
•	 Gyors válaszidő: 3-35 mp
•	 Tápellátás: 9 V-os alkáli elem
•	 Csutora CA20F alkoholszondához:  

02.5.4246.00 105 Ft/db

•	 MEMS technológia
•	 Pontos eredmények
•	 Önkalibrálási lehetőség
•	 Mérete: 16 x 42 x 11 mm

•	 Alkoholkimutató indikátorcső a vizsgált személy által kiléleg-
zett, meghatározott mennyiségű levegő elemzésére szolgál, 
amely során könnyen kimutatható, hogy az adott személy 
fogyasztott-e  alkoholt.

•	 Az alkoholszonda a kilélegzett levegőben lévő alkohol kon-
centrációját színváltozással jelzi, amely függ az elfogyasztott 
alkohol mennyiségétől és a fogyasztástól eltelt időtől

•	 Egyszer használatos, kisméretű, használata rendkívül 
egyszerű

•	 A termék megbízható, pontos eredmény kimutatására képes.
•	 A termék a 0,3 és 0,8 ezrelék közötti  

véralkohol-érték kimutatására alkalmas

•	 Mérési tartomány: 0,15 ~ 1,50 ‰ BAC
•	 Pontosság: ± 0,2 ‰ BAC teljes tartomány a riasztási szint 

alatt
•	 Tápellátás: 3 x 1,5 V AAA elem (nem tartozék)
•	 Kijelző: digitális, 0,01 ‰ BAC felbontással
•	 Légzés-mintavétel: kb. 5 másodperc folyamatos légzés-minta
•	 Ciklusidő: kb. 20 másodperc
•	 Méret: 107 x 45 x 25 mm
•	 Súly: 50 g (elemek nélkül)
•	 Automatikus kikapcsolás 2 perc elteltével

•	 Mért eredmények az időpontok feltüntetésével a memória 
tárolja, melyek nyomtatók vagy PC segítségével lehívhatóak

•	 Biztonságos kalibrálás
•	 Analitikai mérési reakcióidő normális esetben 30 másodpercen 

belül, „nulla” alkoholszint esetében azonban már  5 másod-
percen belül.

•	 Pontosságának köszönhetően ennek a szondának az eredmé-
nyét a bíróság elfogadja bizonyítékként!

ÚJ
Termék
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Orvosi testösszetétel analizátor

Hordozható magasságmérő és mérleg 
rendszer gyermekek és felnőttek részére

Orvosi testösszetétel analizátor
02.6.5433.00 02.6.5408.00

1.990.000 ft 4.000.000 ft
Rendkívül pontos mérés
Gyors és egyszerű testösszetétel analízis
Mérési módszer: 8-pontos bioelektromos impedancia analízis

Rendkívül pontos mérés még akkor is, ha a páciens mozog
Gyors és egyszerű testösszetétel analízis (testzsír, teljes víz, extracelluláris víz, zsírmentes 
tömeg), és tápláltsági mutató

•	 Kijelző: 7”-os, érintőképernyős
•	 Méret: 252 x 262 x 230 mm, súly: 3 kg 
•	 Tápellátás: Akkumulátorok, hálózati adapter
•	 Mérési frekvencia: 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 

200; 500 kHz
•	 Mérési szegmens: jobb kar, bal kar, jobb láb, 

bal láb, test jobb fele, test bal fele, törzs
•	 Mérési idő: max. 30 másodperc
•	 Interfészek: Seca 360° vezeték nélküli USB 

2.0, Ethernet

•	 Funkciók:  
 - fekvő mérési mód, 
 - túlterhelés elleni védelem,  
 - páciens adat bevitel, és mentés,  
 - HOLD, Auto-Hold, 
 - BMI, Auto-BMI, kalibrálás,  
 - vezetéknélküli interfész, 
 - SEND, RESET, hangjelzés aktiválás,  
 - háttérvilágítás, 
 - törlés funkció.

•	 Lapmérleg 878
 - Méréshatár: 200 kg
 - Pontosság: 100 g <150 kg> 200 g
 - Funkciók: anya / gyermek-funkció, HOLD, 

SWITCH OFF
 - Elemmel vagy hálózati adapterrel 

működtethető
•	 Lapmérleg 877

 - Kapacitás: 200 kg
 - Pontosság: 100g <150 kg> 200 g
 - Funkciók: anya / gyermek-funkció, 

SWITCH ON/OFF

•	 Magasságmérő 217
 - Mérési tartomány: 20-205 cm
 -  Pontosság: 1 mm

•	 Hordtáska 414
 - Méretek: 625 x 350 x 210 mm
 - Súly: 2,8 kg

•	 17 másodperces gyors vizsgálat
•	 Terápia alatti pontos ellenőrzés
•	 Kapacitás: 300 kg
•	 Felosztás: 50 g
•	 Méretek : 976 x 1251 x 828 mm
•	 Kijelző típusa: 8.4 „érintőképernyős kijelző, 

mely  360 °-ban elforgatható
•	 Interfészek: Seca 360° vezeték nélküli  USB 

2.0, Ethernet
•	 Mérési módszer: 8 pontos bioelektromos 

impedancia analízis
•	 Mérési idő, normál módban: 17 másodperc

mBCA 525 mBCA 515

878/877 217 437 414

02.6.5416.00

02.6.5417.00

02.6.5418.00

  02.6.5429.00

165.000 ft
155.000 ft

58.000 ft
13.400 ft

Lapmérleg 878
Lapmérleg 877

Magasságmérő 217
Adapter 437

677
Kerekesszékes  
mérleg vezeték 
nélküli adatátvitellel
02.6.5422.00

850.000 ft
•	 Max. súly: 300 kg
•	 Pontosság: 100 g <200 kg> 200 g
•	 Funkciók: TARA,  PRE-TARA, HOLD,AUTO- 

HOLD, BMI, AUTO-CLEAR, RESET, automatikus 
kikapcsolás, vezeték nélküli interfész

•	 Súly: 38 kg

956
Ülőmérleg
02.6.5393.00

370.000 ft
•	 Rendkívül stabil, lekerekített fém csővázas
•	 A kényelmes ülés biztonságosan tartja a 

beteget, a kartámaszok hátrahajthatóak,  
állítható lábtámaszok segítik a beülést

•	 A hátsó kerekek fékezhetők
•	 Nagy méretű LCD-kijelző
•	 Elemmel használható mobil ülőmérleg
•	 Méréshatár: 200 kg
•	 Osztás: 100 g
•	 Funkciók: TARA, HOLD, Auto SWITCH-off
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761
Analóg  
személymérleg
02.6.5420.00

46.000 ft
•	 Nagy, jól látható kijelző
•	 Kapacitás: 150 kg
•	 Pontosság: 1 kg
•	 Funkciók: szállítás rögzítés, nullázás

•	 Méréshatár: 150 kg
•	 Pontosság: 100 g
•	 Funkciók: HOLD, SWITCH ON, SWITCH OFF, 

kg/lbs/sts választási lehetőség
•	 Elemmel működtethető
•	 Méret: 31 x 37 x 32 cm
•	 Súly: 1,5 kg

•	 Méréshatár: 150 kg
•	 Pontosság: 100 g
•	 Funkciók: HOLD, SWITCH ON, SWITCH OFF, 

kg/lbs/sts választási lehetőség
•	 Elemmel működtethető
•	 Méret: 31 x 37 x 31 cm
•	 Súly: 2 kg

•	 Méréshatár: 200 kg
•	 Pontosság: 100 g
•	 Funkciók: HOLD, SWITCH ON, SWITCH OFF, 

kg/lbs/sts választási lehetőség
•	 Elemmel működtethető
•	 Méret: 43 x 47 x 37 cm
•	 Súly: 2,9 kg

Személymérleg Személymérleg Személymérleg

26.000 ft 24.000 ft 37.000 ft
02.6.5432.00 02.6.5431.00 02.6.5430.00

803 807 813

354
Csecsemőmérleg
02.6.5394.00

50.000 ft
•	 Méréshatár:  20 kg/ 44 lbs
•	 Pontosság: 5 g  <10 g> 20 g
•	 Tápellátás:  elem
•	 Súly: 2,3 kg
•	 Funkciók: TARA, BMIF, Auto-HOLD, kg/

lbs mértékegységek, SWITCH-over, Auto 
SWITCH-off

336 834

232

Digitális 
csecsemőmérleg

Baba- és gyermek-
mérleg

Mérőrúd

02.6.5409.00 02.6.5411.00

02.6.5410.00

210.000 ft 140.000 ft

37.000 ft
•	 Mérleg:

 - Méréshatár: 15 kg
 - Pontosság: 10 g
 - Funkciók: TARA, HOLD, SWITCH OFF
 - Opcionális: mérőrúd, fej pozicionáló, 

hálózati adapter, kapcsoló üzemű 
tápegység, hordtáska 

•	 Mérőrúd:
 - Mérési tartomány: 35-80 cm
 - Pontosság: 1 mm

•	 Digitális bébi és csecsemőmérleg leve-
hető bölcsővel, fekvő vagy álló helyzetű 
méréshez.

•	 Méréshatár: 20 kg
•	 Pontosság: 10 g <10 kg> 20 g
•	 Funkciók: TARA, HOLD, BMIF, SWITCH OFF 
•	 Opcionális: mérőrúd, hordtáska

447
Töltő seca 
mérlegekhez
02.6.5446.00

18.000 ft
•	 Következő seca modellekhez alkalmas: 

334, 336, 374, 376, 634, 635, 703, 704, 
769, 799, 869, 899

222
Teleszkópos  
magasságmérő
02.6.5403.00

52.000 ft
•	 Falra szerelhető teleszkópos magasság-

mérő rúd sarok pozícionálóval a még 
pontosabb mérés érdekében

•	 Mérési tartomány: 6 – 230 cm
•	 Beosztás: 1 mm
•	 Anyaga: alumínium

206
Mérőszalag
02.6.5404.00

6.400 ft
•	 Roll-up mérőszalag, fali tartóval
•	 Mérési tartomány: 0 - 220 cm 
•	 Beosztás: 1mm 
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769 700 704799 711

220 220 220220 220

Állványos  
mérleg

Állványos  
mérleg

Állványos mérleg, 
ultrahangos

Állványos  
mérleg

Állványos  
mérleg

Magasságmérő 
rúd

Magasságmérő 
rúd

Magasságmérő 
rúd

Magasságmérő 
rúd

Magasságmérő 
rúd

02.6.5447.00 02.6.5397.00 02.6.5414.0002.6.5390.00 02.6.5415.00

02.6.5391.00 02.6.5391.00 02.6.5391.0002.6.5391.00 02.6.5391.00

200.000 ft 160.000 ft 300.000 ft170.000 ft 170.000 ft

30.000 ft 30.000 ft 30.000 ft30.000 ft 30.000 ft
•	 Mérleg:

 - Elektromos állványos mérleg 
 - BMI funkció
 - Könnyen szállítható
 - Méréshatár: 200 kg
 - Pontosság:  

100 g
 - Funkciók: TARA, HOLD, BMI, 

SWITCH OFF, mérési tartomány 
átkapcsoló

 - Opció: mérőrúd, hálózati 
adapter, kapcsolási mód: 
tápegység

•	 Magasságmérő rúd:
 - Mérési tartomány: 60 - 200 cm
 - Pontosság: 1 mm 

•	 Mérleg:
 - Mechanikus mérleg, érték- 

leolvasó csúszkával
 - Görgők a könnyebb  

mozgatás érdekében
 - Kapacitás: 220 kg
 - Pontosság: 50 g
 - Funkciók: rögzítés, nullázás
 - Opció: mérőrúd 

•	 Magasságmérő rúd:
 - Mérési tartomány:  

60 - 200 cm
 - Pontosság: 1 mm 

•	 Mérleg:
 - Széles platformú, nagy  

kapacitású mérleg 
 - BMI funkcióval
 - Méréshatár: 300 kg
 - Pontosság: 50 g <150 kg> 

100 g
 - Funkciók: TARA, PRE-TARA, 

anya /gyermek-funkció, HOLD, 
Auto-Hold, BMI, Auto-CLEAR, 
SWITCH OFF, Küld / nyomtat

•	 Magasságmérő rúd:
 - Mérési tartomány: 60 - 200 cm
 - Pontosság: 1 mm 

•	 Mérleg:
 - Elektromos állványos mérleg 
 - BMI funkció
 - Könnyen szállítható
 - Méréshatár: 200 kg
 - Pontosság:  

100 g <150 kg> 200 g
 - Funkciók: TARA, HOLD,  

BMI, SWITCH OFF,  
automatikus mérési  
tartomány átkapcsolás

 - Opció: mérőrúd, hálózati 
adapter, kapcsolási mód: 
tápegység

•	 Magasságmérő rúd:
 - Mérési tartomány: 60 - 200 cm
 - Pontosság: 1 mm 

•	 Mérleg:
 - Mechanikus mérleg, értékle-

olvasó csúszkával
 - Görgők a könnyebb mozga-

tás érdekében
 - Kapacitás: 220 kg
 - Pontosság: 100 g
 - Funkciók: rögzítés, nullázás
 - Opció: mérőrúd 

•	 Magasságmérő rúd:
 - Mérési tartomány:  

60 - 200 cm
 - Pontosság: 1 mm 

Ezzel a szimbólummal ellátott mérlegek, megfelelnek a III. vagy 
IIII. Osztályú irányelveknek így orvosi mérésekre is alkalmazhatók, 
amikhez kalibrált mérleg szükséges.

Azok a mérlegek melyek ezzel a szimbólummal ellátottak, meg-
felelnek a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai 
követelményeinek és vizsgálatainak.

A katalógusban a CE0123 vagy CE0109 jelöléssel ellátott termékek 
megfelelnek a  Tanács 93/42/EWG  orvostechnikai eszközökről és 
a 2009/23 / EK nem automatikus működésű mérlegekről szóló 
irányelveknek.

m20 0102
0123
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SOEHNLE fitnesz mérleg SOEHNLE  
állatorvosi mérleg02.6.4478.00
02.6.5385.00350.000 ft

152.000 ftHasználata ideális fittness stúdiókban, patikákban, táplálkozási tanácsadókban, wellness 
hotelekben. A test analízis funkciókkal a testsúly és a testtömeg index mellett pontosan 
mérhető a test izom-, zsír és víztartalma valamint az aktuális energia forgalom.

Könnyű, fogantyúval hordozható állatmérleg, nagy, széles mérőfelülettel.  
Extra lapos, csak 35 mm magas, a platform rozsdamentes acélból készül.
Kezelése nem komplikált, mobil használat, robusztus technológia, nagy kijelző,  
ergonómikus, modern formavilág jellemzi.

•	 Az impedancia mérés a kézen keresztül tör-
ténik, méréskor cipőstől állhat a mérlegre, 
így használata különösen kényelmes és 
gyors (figyelembe veszi a ruha súlyát) 

•	 A beépített nyomtatóval a súly és analízis 
értékek kinyomtathatók, dokumentálhatók

•	 Elektronikus mérési rendszer 4 mérőcellával
•	 Mérték egységek: kg, font, uncia 
•	 Tápellátás: hálózatról 
•	 Stabil, alumínium váz

•	 Háttér világításos LCD kijelző, 17 mm-es 
számokkal 

•	 4 billentyű az adatbevitelhez
•	 4 megvilágított infomező 
•	 Felosztás: 100 g 
•	 Platform mérete: 37 x 48 x 4,5 cm
•	 Méret: 37 x 67 x 129 cm, súly: 17,8 kg
•	 Méréshatár: 180 kg
•	 Papír kód: 01.4.5764.00

•	 Tápellátása hálózati vagy elemes (4 x 1.5V 
Mignon elem, nem tartozék)

•	 Automatikus kikapcsolás, ha elemről 
működik

•	 Platform méret: 900 x 600 mm
•	 Könnyen használható, tartós készülék

•	 Fekete gumiszőnyeggel
•	 Digitális kijelző, háza erős, ütésálló műanyag
•	 Nagy kontrasztos LCD 20 mm magas 

számjegyekkel
•	 Egyszerű, egygombos vezérlés
•	 Választható mértékegység kg vagy font

•	 Patika mérleg LCD kijelzővel
•	 Méréshatár: 500 g
•	 Felosztás: 0,1 g

•	 4 érintkezős technológia
•	 Nagy LCD kijelző
•	 Felosztás: 100 g
•	 Maximális terhelhetőség: 180 kg

•	 Maximális kapacitás: 150 kg
•	 Nagy pontosságú mérőszenzor
•	 Multifunkcionális: testzsír-, víztömeg-, 

izomtömeg- és csonttömeg mérés
•	 Memória funkció: 10 személy adatainak 

tárolására
•	 Túlterhelés kijelzés
•	 Készlet erejéig vásárolható!

•	 4 érintkezős technológia
•	 Digitális mérleg
•	 Maximális terhelhetőség: 180 kg
•	 A következő paramétereket méri: súly, 

izomtömeg,  
csonttömeg, testzsír és a test víztartalma

SOEHNLE ultra plus  
patika mérleg

Rossmax WB101  
digitális mérleg

FG223 
testzsírmérő mérleg

Rossmax WF260 
testzsírmérő mérleg

11.900 ft

5.800 ft 6.290 ft10.500 ft

02.6.1038.00

02.6.5442.00 02.6.1878.0002.6.5426.0002.6.5406.00

•	 Gyermekmintás üveg személymérleg
•	 Rendkívül érzékeny érzékelő (4 szenzoros 

technika)
•	 180 kg-ig mér. Felosztás: 100 g
•	 Figyelmeztetés túlterheltség esetén
•	 Működés: 1 db 3V lítium elemmel (CR2032)
•	 Készlet erejéig vásárolható!

•	 Maximális kapcitás: 5 kg
•	 Felosztás: 1 g
•	 Tara funkció: lehetőség van újabb termék 

súlymérésére, anélkül, hogy az előzőt 
levennénk a mérlegről

•	 3 féle mérési mód
•	 Mértékegység váltás
•	 Túlterhelés kijelzés

•	 Könnyen leolvasható kijelzővel
•	 Tare / hold funkciók
•	 Automata kikapcsolás
•	 Mérési tartomány: 100 g - 20 kg
•	 Pontosság: 5 g

•	 Maximális kapacitás: 150 kg
•	 Felosztás: 100 g
•	 Üveg felület
•	 2 x AAA elem

Rossmax gyermek-
mintás személymérleg

Digitális konyhai 
mérleg KP610

Rossmax digitális 
csecsemőmérleg

Digitális fürdőszobai 
mérleg

8.290 ft

3.690 ft 17.900 ft
4.190 ft 02.6.5424.00 02.6.5407.00

02.6.5425.01

02.6.5425.02

Fehér
Fekete

2 éV 
garanCia

kIfuTó 
Termék 
- a kéSZLeT 

ereJéig

kIfuTó 
Termék 
- a kéSZLeT 

ereJéig
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•	 Bőrbarát, mosható, összehajtható csecsemő hosszmérő
•	 Könnyű, helytakarékos, precíz mérőeszköz a csecsemők 

és kisgyermekek hosszának fekvő testhelyzetben történő 
mérésére

•	 Mérési tartomány: 10-99 cm, felosztás: 5 mm
•	 Mérete: 30 x 14 x 1,34 cm
•	 Súlya: 580 g

•	 Pontos, stabil eszköz a csecsemő és 
kisgyermek hosszának mérésére

•	 Felosztás: 1 cm/1 inch

•	 Pontos, stabil eszköz a csecsemő és kisgyermek hosszának 
mérésére

•	 Felosztás: 1 cm/1 inch

•	 Összecsukható magasságmérő, műanyag 
házban

•	 Gyors, pontos, használata egyszerű
•	 9 mm magas LCD kijelző
•	 A mérés végét hangjelzés kíséri
•	 Mérési tartomány: 50-240 cm, beosztás: 1 cm
•	 Tápellátás: 2 db 1.5 V-os alkáli elem
•	 Mérete: 345 x 92 x 28 mm, súlya: 250 g

•	 Hazai fejlesztésű és gyártású orvosi műszercsalád a hirtelen 
bölcsőhalál megelőzésére 

•	 Biztosítja az alvó gyermek légzésének folyamatos figyelését, 
érzékeli a légzés leállását, vészhelyzetben hangos riasztást ad 

•	 Egyedülálló módon megnövelt biztonság, digitális világító 
kijelző, digitálisan programozható 10 fokozatú érzékenység

•	 2 (BC210) nagy érzékelőlap, eseménymemória, biztonsági 
ki- és bekapcsolás 

•	 Vezeték nélküli rádiós egység 
•	 A BC200-as készülék egyszerűbb változat: tartalma BC-103 

digitális vezérlőegység kijelző, egy darab BC-101 érzékelőlap, 
2 elem

•	 A készülék megfelel az EU követelményeinek, CE1011-es 
tanúsítvánnyal ellátott

•	 Opció: Bluetooth-kontroll, Wireless-kontroll

•	 Falra csavarral (tartozék) rögzíthető, 
mérőszalagos  
magasságmérő

•	 Mérés határ: 2 m
•	 Praktikus és olcsó

•	 Mérési tartomány: 105 - 210 cm 
•	 Osztás: 0,5 cm
•	 Mérete: 50 x 1,175 x 22 cm
•	 Súlya: 800 g 
•	 Falra szerelhető 
•	 Fejrész lehajtható

SECA csecsemőhosszmérő

Csecsemő- 
hosszmérő, lapátos

Csecsemőhosszmérő, merev

SOEHNLE ultra- 
hangos magasságmérő

Csecsemő légzésfigyelő 
BC200 (1 lapos)

Csecsemő légzésfigyelő  
ikerbabáknak  
BC220i (2 x 1 lapos)

BC210 (2 lapos)

BC230i (2 x 2 lapos)

BC230 (3 lapos)

Magasságmérő Magasságmérő

24.000 ft

13.700 ft

12.600 ft

43.000 ft

26.000 ft

47.000 ft

33.000 ft

60.000 ft

41.000 ft

4.300 ft 27.000 ft

02.6.0748.00

02.6.5388.00

02.6.4389.00

02.6.2724.00

02.7.4183.00

12.0.0768.00

02.7.3856.00

12.0.4132.00

02.7.3374.00

02.6.0233.00 02.6.3415.00

II.B

OrVOSTeChnikai  
minőSíTéS

2 éV 
CSere- 

garanCia

3 éV 
gyárTói 

garanCia

•	 Levehető bölcső
•	 Biztonságos, stabil fekvés
•	 A puha, egészségvédő textilborítás a tálon kényelmesebb  

a bébi számára
•	 13 kg-ig mér
•	 10 g-os pontosság

Tolósúlyos csecsemőmérleg

10.500 ft
02.6.1823.00
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•	 Az átlátszó műanyag lehetővé teszi az izületi tengely mozgá-
sának, a mozgás terjedelmének megfigyelését

•	 A 360°-os fejen három skála van, amelyek az ISOM  
rendszerrel (International Standard of Measurements, STFR) 
történő használatra vannak kalibrálva

•	 Kifejezetten a koponya-aszimmetria mértékének mérésére 
szolgál, és nagyon hasznos a kezelés alakulásának folyamatos 
monitorozására miatt.

•	 Jóváhagyott orvostechnikai eszköz
•	 A nagy méretű skálájának köszönhetően könnyebb a leolvasás
•	 Nincsenek éles élek, nem zavarja a babát
•	 Segítségével számszerűsíthető a súlyosság mértéke,  

és követhető a plagiocefalia alakulása

•	 Mérési kapacitás: 90 kg
•	 Felosztás: 0.1 kg
•	 Nagyméretű, könnyen leolvasható LCD kijelzővel
•	 A felhasználói azonosító, életkor és nem beállítása után leol-

vasható a szorítási erő értéke kg-ban illetve a szorítási állapot
•	 19 felhasználó adatait képes menteni és bármikor előhívni

•	 Anyaga ABS műanyag
•	 Könnyű, formatervezett
•	 Nagy, jól olvasható LCD kijelző
•	 A testzsír vastagság gyorsan, pontosan mérhető
•	 Mértékegység: mm/inch
•	 Kézi kikapcsolás
•	 Alacsony elem feszültség kijelzés
•	 Tartomány: 0-50 mm
•	 Felosztás: 0.01 mm/0.0005” (KT-BF02)

•	 Távolság felbontás: 0,5 cm
•	 Teljes behatolási mélység: 8 cm
•	 Csecsemők, gyermekek is gyorsan könnyen vizsgálhatók
•	 A vizsgálatot többször meg lehet ismételni, mivel nincsenek 

mellékhatásai, tudományosan igazolt hatékony vizsgáló 
eljárás, mely reprodukálható

•	 A vizsgálati eredmények azonnal kinyomtathatók PictBridge 
kompatibilis nyomtatón (nyomtató nem tartozék)

•	 Elem: 6 V, 730 mAh, NiMH
•	 Kijelző: grafikus LCD kijelző (64 x 128 pixel, 30 x 57 mm)
•	 Skála: 8 cm
•	 Jobb vagy balkezes használat
•	 4 mérési eredmény tárolható a memóriában
•	 UH frekvencia: 3 MHz
•	 Méret: 210 x 69 x 36 mm
•	 Súly: 292 g
•	 Tartozékok: hordtáska, USB kábel, töltő, CD, gél

•	 T-score eltérése kevesebb mint 1%
•	 Oszteoporózis paraméterek: OI, BUA, SOS
•	 A páciens sarkát a készülékbe kell helyezni, a két gumiharang 

közé, melyek olajat tartalmaznak, szemben a többi készülék-
kel, melyek vízzel működnek

•	 Az olaj ugyanis a hőmérsékleti változásokra kevésbé reagál, 
ezért a mérés sokkal pontosabb

•	 A készülék erőssége, hogy az ultrahang kibocsátó gumiha-
rangok ellenálló gumiból készültek, ennek megfelelően a 
csereidejük hosszabb

•	 Kis tömegű és térfogatú, könnyen mozgatható, kisebb 
rendelőkben is jól használható

•	 Pontosság: OI - in vio -< 0,7 %, BUA - in vio - < 0,2 %, SOS - 
in vio - < 0,2 %

•	 Ultrahang: fix 0,5 MHz, lineráris

Izületi szögmérő

Fejkörfogatmérő (Kraniométer) 

Mérőszalag fejkörfogatmérőhöz 
(Kraniométer) 10 db 

Kézi szorítóerő mérő eszköz

Digitális bőrredőmérő

Arc- és homloküreg vizsgáló 
UH Sinuscan

Műanyag mechanikus 
bőrredőmérő

Fém mechanikus 
bőrredőmérő

Ultrahangos  
csontsűrűségmérő

2.500 ft

13.500 ft

6.700 ft

 20.000 ft

8.800 ft

990.000 ft

2.100 ft

34.000 ft

1.950.000 ft

02.7.0650.00

02.7.5380.00 

02.7.5381.00 

02.7.5357.00

02.7.2602.00

01.B.4568.00

02.7.5348.00

02.7.1754.00

01.B.1955.00
Otthoni, kórházi illetve sportolók általi használatra 
tervezve. Gyors, hatékony, fájdalommentes vizsgálat

A vizsgált személy nem igényel előkészítést
A vizsgálat mentes az ionizáló sugárzástól, kismamáknál 
is alkalmazható, teljesen veszélytelen vizsgálati eljárás
Mérési elve: ultrahangos módszer

Ultrahang segítségével méri a csont sűrűségét
A mérés időtartama kb. 1 perc
Az eredmény feldolgozása és rögzítése számítógépen 
történik. A mért adatokat elmentheti a páciens adataival 
(kartonrendszer), és a korábbi eredményekkel összevet-
heti, melyeket kinyomtathat.

PC-S  
SZOFTVerreL

PC-S  
SZOFTVerreL

ÚJ
Termék

kIfuTó 
Termék 
- a kéSZLeT 

ereJéig
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•	 Fekete színű, könnyűfémből és műanyagból készült, rendkí-
vül strapabíró próbakeret

•	 5 pár lencse illetve kiegészítő helyezhető be egyidejűleg
•	 PD külön beállítható jobb és baloldalon, min. 48 mm-től 

max. 80 mm-ig
•	 Orrnyereg támaszték magassága és szöge állítható. V. D. 

skálával ellátott
•	 A szárak hossza és szöge állítható
•	 Standard 38 mm-es külső átmérőjű próbalencsékhez

•	 A teszt segítségével a térbeli látás megléte vagy hiánya állapítható meg. A teszt alkalmas egészen kis gyermekek vizsgálatára is.  
Két alapelv kombinációja teszi lehetőve, hogy egyéb segédeszköz nélkül egészen kis gyermekek is vizsgálhatóvá váltak: 
 - 1. véletlenszerű ponteloszláson alapuló sztereogram
 - 2. cilinder-raszter eljárás

•	 Mindegyik típusnál a vizsgálat 35-40 cm-ről végzendő.

•	 A kisgyermekek látásélesség-vizsgálatához gyűrűskönyv 
formában.

Szemüveg próbakeret  
Oculus UB3

Visus-S kártyák gyerekeknekSzínlátásvizsgáló könyv

Schiötz tonométer 

Papírmasé 5 méteres

Lang-féle sztereo tesztek

Visus keret (plexitábla nélkül) 
egy oszlopos, 24 x 65 cm

Visus keret (plexitábla nélkül) 
két oszlopos, 69 x 69 cm

Látásvizsgáló plexitábla 
egy oszlopos (Kettesy táblához)

Látásvizsgáló plexitábla 
két oszlopos (Kettesy táblához)

Szemüvegszekrény

165.000 ft

20.000 ft

43.000 ft

930 ft

55.000 ft

69.000 ft

9.900 ft

18.000 ft

02.7.0905.00

02.7.5371.00

02.7.4982.00

02.7.0468.00

02.7.0854.00

02.7.4755.08

02.7.4771.01

02.7.1685.00

02.7.4771.08

02.7.4755.04

02.7.0294.00

02.7.4755.10

02.7.4771.02

02.7.2088.00

02.7.4771.09

02.7.4755.06

02.7.5350.00

02.7.4755.09

02.7.4771.03

02.7.4771.10

02.7.4755.05

02.7.4755.11

02.7.4771.04

02.7.4771.11

02.7.4771.05

02.7.4771.12

02.7.4771.06

02.7.4771.13

02.7.4771.07

02.7.4771.14

02.7.4755.07

Gyerekmintás

Számos

Számos-betűs, 3 m

Egyenes skálával

Számos-betűs, 5 m

Számos
5 méteres3 méteres

Betűs - villás

Betűs

Számos-gyerekmintás, 3 m

Ferde skálával

Számos-gyerekmintás, 5 m

Betűs

Számos - C-s

Villás

Számos-villás, 3 m

Számos-villás, 5 m

Villás
Gyerek- 
mintás

Betűs-gyerekmintás, 3 m

Betűs-gyerekmintás, 5 m

Betűs-villás, 3 m

Betűs-villás, 5 m

Villás-gyerekmintás, 3 m

Villás-gyerekmintás, 5 m

Villás-számos, 3 m

Villás-ford. számos, 5 m

Gyerek- 
mintás

megjegyzés
A látásvizsgáló táblák falra szerelhetőek, 
belső megvilágítással rendelkeznek. 
A plexilapot nem tartalmazzák, külön kell 
megvásárolni hozzá! 3 méteres vagy  
5 méteres távolságból ajánlott nézésük.

02.7.0921.00

02.7.0295.00

02.7.5379.00

02.7.0375.00

02.7.1282.00

02.7.5353.00

02.7.1240.00

510.000 ft

5.900 ft

29.000 ft

250.000 ft

29.000 ft

66.000 ft
65.000 ft

fadoboz, 236 db-os

Velhagen

Teszt I. halacska

táska, 232 db-os

Ishihara 14 oldalas

Teszt I. macska
Teszt II. elefánt
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Mintavevő pálca Amies Agar gélt tartalmazó 
mintavételi csővel

30	db-os.	Az A / B influenza egy gyors in vitro teszt az 
orrmintákból kivont A és B típusú influenza antigének 
(nukleoprotein) kimutatására. A teszt célja az Flu-A mag 
altípusainak nukleoproteinek kimutatása, függetlenül 
a H és N felszíni fehérjéktől (ideértve a H1N1, H3N2, 
H5N1, H5N3, H7N3, H9N2). A steril orrmintával a minta 
könnyen összegyűjthető. Eredmények 10-15 perc 
alatt. Tartalmaz egy gyors influenza A / B tesztpanelt, 
tampont, kémcsövet és extraháló puffert.

Transzport készlet 
108C

Influenza A/B gyorsteszt

160 ft
70.000 ft03.1.3986.00

03.1.5763.00

Kód Név Teszt (db) Glükóz Protein pH Nitrit Keton Ubg Bilirubin Vér Leukocyta Aszkorbinsav SG

03.1.4392.00 CYBOW G 100 •

03.1.4393.00 CYBOW 3 100 • • •

03.1.4394.00 CYBOW 4 100 • • • •

03.1.4395.00 CYBOW 5 100 • • • • •

03.1.4396.00 CYBOW 9 100 • • • • • • • • •

03.1.4397.00 CYBOW 10 100 • • • • • • • • • •

03.1.4398.00 CYBOW 11 100 • • • • • • • • • • •

03.1.0133.00 Pentaphan 50 • • • • •

03.1.0134.00 Nonaphan 50 • • • • • • • • •

03.1.1094.00 Meditest 9/10 100 • • • • • • • • •

03.1.4392.00

03.1.0140.00

03.1.2821.00

03.1.4963.00

03.1.4396.00

03.1.4965.00

03.1.1898.00

03.1.4064.00

03.1.4393.00

03.1.0133.00

03.1.4397.00

03.1.1094.00

03.1.3855.00

03.1.3621.00

03.1.4394.00

03.1.4966.00

03.1.4036.00

03.1.2246.00

03.1.5680.00

03.1.5715.00

03.1.4398.00

03.1.4188.00

03.1.1975.00

03.1.5723.00

03.1.5724.00

03.1.5733.00

03.1.5734.00

03.1.5735.00

03.1.5736.00

03.1.5737.00

03.1.1139.00

03.1.5730.00

03.1.1893.00

03.1.0135.00

03.1.4066.00

03.1.4033.00

03.1.5762.00

03.1.4964.00

03.1.3090.00

03.1.4395.00

03.1.0134.00

940 ft

1.040 ft

19.000 ft

910 ft

2.600 ft

690 ft

6.100 ft

2.500 ft

1.140 ft

1.950 ft

2.900 ft

8.700 ft

520 ft

28.500 ft

1.240 ft

690 ft

4.400 ft

690 ft

3.400 ft
12.100 ft

3.200 ft

520 ft

1.700 ft

670 ft
720 ft

18.000 ft
18.000 ft

18.000 ft

18.000 ft
18.000 ft

2.800 ft
940 ft

4.500 ft
160 ft

460 ft

13.500 ft
25.000 ft

460 ft

520 ft

1.850 ft

2.900 ft

CYBOW G (100 db) 

Troponin teszt Laboquick, 1 db

Chlamydia, 20 db 

Helicobacter Pylory teszt Laboquick 1 db

CYBOW 9 (100 db)

Hepatitis B tesz Laboquick, 1 db 

Hüvely PH teszt, 100 db

Giardia Lamblia teszt Laboquick 1 db

(Antitestek meghatározása szérumból vagy plazmából) 

CYBOW 3 (100 db)

 (Szívinfarktus megállapítása vérből)

(Chlamydia fertőzés kimutatására hüvely- és húgycsőkenetből vagy vizeletből)

(A helicobakter antigén gyors meghatározása székletből)

Pentaphan 50 db (5 paraméter)

CYBOW 10 (100 db)

 (Antigén gyors kimutatása szérumból)  

(Hüvely PH meghatározása hüvelyváladékból)

(Gyorsteszt a Giardia Lamblia antigén kimutatására székletből)

(ScheBo M2-PK Quick)

( ScheBo M2-PK + Hgb Quick)

Medi-Test Combi 9/100

Menopauza teszt Laboquick
 (Menopauza kimutatása vizeletből FSH)

Helicobacter PYLORI teszt, 40 db

CYBOW 4 (100 db)

Hepatitis C teszt Laboquick, 1 db

Candida gyorsteszt

Feca teszt Laboquick 1 db

CYBOW 11M Cybow vizeletanalizátorhoz

Labstrip U11 plus teszt DocUReaderhez (150 db)

CYBOW 11 (100 db)

HIV teszt Laboquick, 1 db

Kenetfixáló spray (250 ml)

Tesztcsík Rotavírus

Tesztcsík Adenovírus

Enzimes béldaganatszűrő teszt ScheBo (M2-PK)

Enzimes béldaganatszűrő gyorsteszt 

Enzimes béldaganatszűrő gyorsteszt 2 az 1-ben 

Hasnyálmirigy funkciós gyorsteszt ScheBo 

Hasnyálmirigy funkciós gyorsteszt reagenssel ScheBo 

Teszt Drog 10 p.

Healthmate Ketoslim zsírégetés teszt 40 sec (25 db)

PH papír 1-14

Terhességi tesztcsík Laboquick (1 db)
(Terhesség megállapítása vizeletből)

Ovulációs teszt Laboquick (1 db)
(Ovuláció megállapítása vizeletből LH)

Fluorescein teszt (100 db)

ACTIM CRP gyorsteszt (20 db)

(A helicobakter gyors meghatározása vérből) 

Syphilis teszt Laboquick 1 db 
(Antitestek kimutatása szérumból)

Helicobacter Pylori teszt Laboquick 1 db
(A helicobakter gyors meghatározása szérumból)

CYBOW 5 (100 db)

(Antitestek gyors kimutatása szérumból)

(Candida albicans, glabrata, tropicalis gombafertőzés kimutatására hüvelyváladékból)

(Emésztőrendszeri megbetegedések teszt)

Nonaphan 50 db (9 paraméter)

Vizeletvizsgáló tesztek

Vérvizsgáló tesztek

Kenetvizsgáló tesztek

Székletvizsgáló tesztek

A szimbólummal () jelölt teszteket és tesztcsíkokat 2 és 8 °C között kell tárolni.

ÚJ
Termék
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•	 Nagy méretű kijelző (22,8 x 42,8 mm)
•	 Egyszerű kezelhetőség
•	 Szükséges vérmennyiség: 2,5mL
•	 200 glükóz teszt eredményének tárolása a memóriában
•	 Automata ki- és bekapcsolás
•	 Mérési tartomány: 20 ~ 600 mg/dL (1.1 ~ 33.3 mmol/l)
•	 Súlya: 30 g
•	 Méret: 80 x 40 x 11,2 mm
•	 A készlet tartalma: a készülék, 1 db ujjszúró, 10 db vérvételi 

lándzsahegy, elem (CR2032, 3V-os), 10 glükóz tesztcsík, 
hordtáska

•	 Automatikusan azonosítja a tesztcsíkokat
•	 Szükséges vérmennyiség 4 μL ill. 15 μL
•	 Nagy, 35 x 45 mm-es LCD kijelző 
•	 200 glukóz, 50 húgysav, 50 koleszterin teszt eredményének 

tárolása a memóriában
•	 Átlag számítás az utolsó 7, 14 és 28 nap méréseiből
•	 Automata ki- és bekapcsolás
•	 Mérési tartomány: 

 - glukóz: 20 ~ 600 mg/dl (1,1 ~33,3 mmol/l)
 - húgysav: 3~20 mg/dl (179~1190 μmol/l)
 - koleszterin: 100~ 400 mg/dl (2,6~10,4 mmol/l)

•	 Méret: 88 x 64 x 22 mm
•	 Tápellátás: 2 db AAA elem
•	 A készlet tartalma: a készülék, 1 db ujjszúró készülék, 20 db 

vérvételi lándzsahegy, 2 db elem, 10 glukóz, 2 koleszterin és 
10 húgysav tesztcsík, hordtáska

•	 Automatikusan azonosítja a tesztcsíkot
•	 Szükséges vérmennyiség 4 μL
•	 Nagy LCD kijelző
•	 200 glukóz és 100 húgysav teszt eredményének tárolása a 

memóriában
•	 Átlag számítás az utolsó 7, 14 és 28 nap méréseiből
•	 Automata ki- és bekapcsolás
•	 Mérési tartomány: 

 - glukóz: 20 ~ 600 mg/dl (1,1 ~33,3 mmol/l)
 - húgysav: 3~ 20 mg/dl (179~1190 μmol/l)

•	 Méret: 88 x 64 x 22 mm
•	 A készlet tartalma: a készülék, 1 db ujjszúró készülék, 
•	 20 db vérvételi lándzsahegy, 2 db AAA elem, 10 glukóz és  

10 húgysav tesztcsík, hordtáska

•	 Automatikusan azonosítja a tesztcsíkokat
•	 Szükséges vérmennyiség 4 μL ill. 15 μL
•	 Nagy, 35 x 45 mm-es LCD kijelző 
•	 200 glukóz, 50 hemoglobin, 50 koleszterin teszt eredményé-

nek tárolása a memóriában
•	 Átlag számítás az utolsó 7, 14 és 28 nap méréseiből
•	 Automata ki- és bekapcsolás
•	 Mérési tartomány: 

 - glukóz: 20 ~ 600 mg/dl (1,1 ~33,3 mmol/l),
 - hemoglobin: 7 ~ 26 g/dL (4.3 ~ 16.1 mmol/L) 
 - koleszterin: 100~400 mg/dl (2,6~10,4 mmol/l)

•	 Méret: 88 x 64 x 22 mm
•	 Tápellátás: 2 db AAA elem
•	 A készlet tartalma: a készülék, 1 db ujjszúró készülék, 20 db 

vérvételi lándzsahegy, 2 db elem, 10 glukóz, 2 koleszterin és 
10 hemoglobin tesztcsík, hordtáska

•	 Készlet erejéig vásárolható!

•	 Automatikusan azonosítja a tesztcsíkokat
•	 Szükséges vérmennyiség 4 μL ill. 15 μL
•	 Nagy LCD kijelző
•	 200 glukóz és 100 koleszterin teszt eredményének tárolása 

a memóriában
•	 Átlag számítás az utolsó 7, 14 és 28 nap méréseiből
•	 Automata ki- és bekapcsolás
•	 Mérési tartomány: 

 - glukóz: 20 ~ 600 mg/dl (1,1 ~33,3 mmol/l)
 - koleszterin: 100~ 400 mg/dl (2,6~10,4 mmol/l)

•	 Méret: 88 x 64 x 22 mm
•	 A készlet tartalma: a készülék, 1 db ujjszúró készülék, 
•	 20 db vérvételi lándzsahegy, 2 db AAA elem, 10 db glukóz és 

2 db koleszterin tesztcsík, hordtáska

Wellmed Simple  
vércukormérő

Wellmed GCU vércukor-, 
koleszterin-, és húgysavmérő

Wellmed GU vércukor-  
és húgysavmérő

Wellmed GCHb vércukor-, 
koleszterin-, és hemoglobimérő

Wellmed GC vércukor-  
és koleszterinmérő

5.200 ft

20.900 ft

8.700 ft

20.900 ft

18.900 ft
03.2.5545.00

03.2.2089.00

03.2.4264.00

03.2.5542.00

03.2.4268.00

Szimpla vércukormérő készülék
Vércukor eredmény 10 másodperc alatt
Kicsi, könnyű készülék (30 g)

3 az 1-ben funkció. Vércukor-, húgysav- és vérkoleszterin-
mérés egy készülékkel! Vércukor eredmény 10, húgysav 
eredmény 20, koleszterin eredmény 150 mp alatt

Vércukor- és húgysavmérés egy készülékkel
Vércukor eredmény 10, húgysav eredmény  
20 másodperc alatt

3 az 1-ben funkció. Vércukor-, hemoglobin- és  vér- 
koleszterinmérés egy készülékkel!  Vércukor eredmény 10, 
koleszterin 150, hemoglobin eredmény  6 másodperc  alatt.

Vércukor- és vérkoleszterinmérés egy készülékkel 
Vércukor eredmény 10, koleszterin eredmény  
150 másodperc alatt

Tesztcsíkok Wellmed  
készülékekhez

03.2.4267.00

03.2.5543.00

03.2.5546.00

03.2.4266.00

03.2.4265.00

6.100 ft

5.800 ft

1.990 ft

2.600 ft

1.850 ft

Koleszterin 
10 db/doboz

Hemoglobin 
25 db/doboz

Glükóz Simple
25 db/doboz

Húgysav
25 db/doboz

Glükóz
25 db/doboz
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•	 A készüléket nem kell kódolni, univerzális 
kóddal rendelkezik

•	 Működési hőmérsékleti tartománya egyedülál-
lóan széles 8-44 °C

•	 Csíkkidobó funkcióval (a reagenscsíkot 
érintés nélkül el lehet távolítani), kijelző- és 
csíkmegvilágítással

•	 Memória méret: 700 adat tárolására alkalmas
•	 Antibakteriális felület
•	 Étkezési és fizikai aktivitás rögzítésére is 

alkalmas
•	 Lehetőség van a mért adatok feltöltésére a 

Dcont.hu internetes vércukornaplóba

•	 A hangjelzések (szóbeli üzenetek és 
csipogás) segítik a felhasználót a mérés 
elvégzésében. A hangüzenetek segítségével 
csökkenteni lehet a téves használatból vagy 
a nem jól leolvasott üzenetekből eredő 
hibák hatását.

•	 Memóriájában az utolsó 500 adatot tárolja 
dátummal, jelölővel.

•	 Lehetőség van a mért adatok feltöltésére a 
Dcont® eNapló internetes vércukornaplóba.

Dcont® IDEÁL  
tesztcsík (50 db)

Dcont® IDEÁL  
tesztcsík (50 db)

Dcont® HUNOR Dcont® MONDA

3.700 ft 3.700 ft

10.500 ft 12.990 ft

03.1.3652.00 03.1.3652.00

03.2.5548.00 03.2.5551.00

A Dcont® HUNOR a legmodernebb, bioszenzoros (elektrokémiai) mérési  
technológiával működő vércukorszintmérő készülék.  
A méréshez csupán 0,6 µl vérmennyiségre van szükség.

A Dcont® MONDA készülék beépített hangos üzemmóddal rendelkezik. A méréshez 
csupán 0,6 µl vérmennyiségre van szükség.

•	 A készülék a reagenscsík behelyezésére 
bekapcsol

•	 Csíkkidobó funkció: a reagenscsíkot érintés 
nélkül eltávolíthatja

•	 A dátumot, időt kijelzi és 500 mérési 

eredményt tárol a memóriájában
•	 Lehetőség van a mért adatok számítógépre 

való feltöltésére
•	 Vércukor átlagszámítás: az utolsó 7, 14, 

30,60 vagy 90 nap adataiból

Dcont® IDEÁL tesztcsík (50 db)

Dcont® IDEÁL

3.700 ft

9.800 ft

03.1.3652.00

03.2.1988.00

A készülék univerzális kóddal bír, csak az aktivációs kóddugó szükséges hozzá.
A méréshez csupán 0,6 μl vérmennyiségre van szükség.

•	 A méréshez csupán 0,6 µl vérmennyiségre 
van szükség.

•	 A készüléket nem kell kódolni, univerzális 
kóddal rendelkezik

•	 Működési hőmérsékleti tartománya egyedülál-
lóan széles: 4-45°C

•	 Csíkkidobó funkcióval rendelkezik,  
a reagenscsíkot érintés nélkül el lehet 
távolítani.

•	 Memória méret: 720 adat tárolására 
alkalmas

•	 Lehetőség van a mért adatok feltöltésére 
a Dcont.hu  
internetes vércukornaplóba

•	 Hipoglikémia után ismételt mérésre történő 
figyelmeztetés

•	 Étkezés és inzulinadás időpontjának 
rögzítése

•	 Átlagszámítás az utolsó 7, 14, 30, 60 vagy 90 
nap adataiból

Dcont® ETALON tesztcsík (50 db)

Dcont® ETALON 

3.700 ft

9.200 ft

03.1.5751.00  

03.2.5553.00  

A Dcont® ETALON a legmodernebb, bioszenzoros  
(elektrokémiai) mérési technológiával működő vércukorszintmérő készülék.

ÚJ
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03.2.3199.00

03.1.5713.00

03.1.3652.00

03.2.0118.00

03.2.0114.01

4.700 ft
20.000 ft

3.700 ft

610 ft
1.950 ft

Koleszterin teszt Accutrend-hez, 5 db
Laktát teszt Accutrend-hez, 25 db

Ideál tesztcsík Dcont® készülékhez, 50 db

Lándzsahegy Dcont® 20 db
Ujjszúró Dcont® készülékhez

Tesztcsíkok és tartozékok Dcont® 
és Accutrend készülékekhez

•	 Fotometriás elven működő készülék, a 
méréshez 1-2 μL vérmintára van szükség

•	 Külön – külön megjelölhetőek az étkezés 
előtti, és utáni mérések

•	 7, 14, 30 és 90 napos átlagszámítás 

•	 Memória kapacitás: 500 mérés
•	 Mérés 0,6-33,3 mmol/l között
•	 Adatátvitel USB csatlakozáson keresztül, 

ingyenesen letölthető programmal

•	 Elektrokémiai („felszívós”) technológiával 
működik

•	 A kis vérmintát (0,6 μL) a tesztcsík adagoló 
részének széles, sárga részén bárhol fel 
lehet vinni

•	 Céltartomány-kijelző, amely egy színskálán, 
jól látható módon mutatja vércukorszint 
érték besorolását

•	 Memória:  legutolsó mért vércukorérték és 
az átlagos értékek (7/30/90 napos)

•	 Mérés 0,6-33,3 mmol/l között
•	 Adatátvitel USB-n keresztül, vagy mobiltele-

fonos applikációval

Accu-Chek Active Accu-Chek Instant

7.500 ft 8.290 ft
03.2.2921.00  03.2.5552.00

Kis méretű, könnyen kezelhető készülék
Mérési eredmények 5 mp alatt

Önmonitorozásra és professzionális területen való használatra 
Megbízható mérés kevesebb mint 4 mp alatt

03.2.0114.02

03.2.2645.00

03.2.5541.00

03.2.1420.00

03.2.1267.00

5.400 ft
1.010 ft
2.100 ft
1.650 ft

3.400 ft
Ujjszúró Softclix II.

Lándzsahegy Softclixhez, 25 db-os
Lándzsahegy Softclixhez, 50 db-os

Romed vérvételi lándzsahegy, 200 db-os

Glucose Active készülékhez, 50 db-os

Tesztcsíkok és tartozékok  
Accu-Chek készülékekhez, egyebek

Glükóz teszt 
Accutrendhez  
25 db-os

Glucose Active 
készülékhez  
25 db-os

Koleszterint teszt 
Accutrendhez  
25 db-os

Glucose Performa 
készülékhez  
50 db-os

Koleszterint teszt 
Accutrendhez  
25 db-os

Glucose Instant 
készülékhez  
50 db-os

6.600 ft 2.300 ft16.500 ft 4.900 ft17.500 ft 3.300 ft
03.2.5422.00 03.1.3777.0003.2.0117.00 03.1.5721.0003.2.1061.00 03.1.5745.00
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•	 Memória 1000 teszt dátummal / idővel és 
azonosító számmal

•	 A minta térfogata 10 µL
•	 Minta típusa kapilláris vagy vénás teljes vér
•	 Hb mérési tartomány: 4,5-25,6 g / dL
•	 Hct tartomány 13-75%
•	 Hullámhossz 525 nm

•	 Kapcsolat mini USB porton keresztül
•	 Automatikus kalibrálás
•	 Áramforrása 3 db AAA elem vagy hálózati 

adapter
•	 Az elem élettartama 2700 teszt vagy 360 óra
•	 Méretei: 127 x 58 x 25 mm

ACON MISSION HB Plus Hemoglobin mérő

Hemoglobin tesztcsík 50 db kapilláris  
mintavevővel

30.000 ft

14.000 ft

03.3.5731.00

03.1.5761.00

Az eredmények eléréséhez szükséges idő <15 másodperc
•	 Teljes koleszterinszint, triglicerid, HDL 

koleszterinszint, és LDL koleszterinszint 
mérésére

•	 Memória: 1000 mérés

•	 Kommunikáció: mini USB port
•	 Tápellátás: 1000 mAh akku
•	 Mérete: 130 x 68 x 23 mm, súlya: 120 g

•	 Vércukor:
 - Mérési tartomány: 10-600 mg / dl
 - Mérési idő: 5 mp, vérminta: 5 μl

•	 Koleszterin
 - Mérési tartomány: 130-400 mg / dl
 - Mérési idő: 30 – 60 mp, vérminta: 10 μl

•	 Triglicerid
 - Mérési tartomány: 50-500 mg / dl
 - Mérési idő: 30 – 60 mp, vérminta: 10 μl

•	 Memória: 500 teszt eredmény dátummal 
és idővel

•	 Kijelző:  LCD
•	 Elemek: 2 lítium elem CR 2032 3 V (32212), 

1 évre vagy 1000 mérésre alkalmas
•	 Méret: 97 x 49 x 20,5 mm
•	 Súly: 65 g

Koleszterinmérő Qucare

Multicarein vércukor, triglicerid,  
és koleszterin mérő

Lipid tesztcsík (10 db-os)
34.900 ft

35.000 ft

13.500 ft

03.2.5549.00

03.3.5776.00

03.1.5742.00

Négy paraméter mérése egyidejűleg kapilláris vérből
2 perc mérési idő, 21μL szükséges vérmennyiség

A Multicarein egy multiparaméteres diagnosztikai eszköz a kockázati tényezők időszakos 
önellenőrzéséhez: koleszterin, triglicerid és vércukor.

Tesztcsíkok Multicarein 
készülékhez

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

Multicarein  
vércukor  
tesztcsík 25 db-os

Multicarein  
koleszterin  
tesztcsík 5 db-os

Multicarein  
triglicerid  
tesztcsík 5 db-os

4.200 ft 4.200 ft 4.200 ft
03.1.5765.00 03.1.5764.00 03.1.5766.00

ÚJ
Termék
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Termék
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Contec BC401 vizeletanalizátor

CyBOW 300 vizeletanalizátor

CyBOW R-50S vizeletvizsgáló

CyBOW 10 tesztcsík (100 db)CyBOW 11 tesztcsík (100 db)

CyBOW 11M tesztcsík (100 db)Labstrip U11 plus tesztcsík (150 db)

03.3.5760.00

03.3.2756.00

03.3.5747.00

03.1.4397.0003.1.4398.00

03.1.5680.0003.1.5715.00

96.000 ft

340.000 ft

165.000 ft

2.900 ft3.200 ft

3.400 ft12.100 ft

Vizelet tesztcsíkot olvas és analizál
11 vizsgált érték (Glu, BIL, SG, KET, BLD, PRO, URO, NIT, LEU, VC és vizelet pH)
Kijelző: 2,4” színes LCD, nagy fényerősség

Reflexiós fotométer LCD kijelzővel
Vizelet tesztcsíkot olvas és analizál

CYBOW R50 S reflexiós fotométer: vizelet tesztcsíkot olvas és analizál
Kijelző: 4,3”-os LCD érintőképernyő

•	 Működési mód: egylépéses
•	 Vizsgálati sebesség: 60 teszt / óra
•	 Adattárolás: 500 minta, amelyek 

lekérdezhetők a teszt dátuma, száma ill. a 
felhasználói név szerint

•	 Választható nyelv: kínai, angol

•	 Felhasználóbarát felület
•	 Micro-USB, bluetooth interfész
•	 Tápellátás: beépített, újratölthető lítium 

akkumulátor
•	 Méret:13 x 7,3 x 3 cm (H x SZ X M)
•	 Súly: 180 g

•	 Félautomata készülék, azaz a vizeletbe 
mártott tesztcsíkot rá kell tenni a betöltő 
tálcára, a többi fázis automatikus

•	 Teljesítménye maximum 300 teszt/óra
•	 Hőnyomtató, RS232 soros port
•	 Memória: 2000 minta

•	 Hullám hossz: 460, 550, 650 nm
•	 Mérete: 275 x 250 mm, magassága 170 mm
•	 Súlya: 1,3 kg
•	 Tápellátás: 12V DC/3.5A
•	 Papír kód: 01.4.5764.00

•	 Memória: 2.000 eredmény tárolása
•	 Max. teljesítmény normál mérésnél 45 teszt/

óra, gyorstesztnél 120 teszt/óra
•	 Kommunikációs port: USB

•	 Tápellátás: 12 V DC adapter (0,33 A), vagy  
8 db 1,5 V-os elem

•	 Méretei: 188 x 74 x 77 mm, súly: 430 g
•	 Opció: Felhasználói program (PC szoftver)

PC-S  
SZOFTVerreL

BLueTOOTh-OS 
eSZköZ

DocuReader 2 vizeletanalizátor
03.3.5746.00

200.000 ft

A DocUReader 2 egy hálózati adapterrel működtethető, IN VITRO diagnosztikai vizeletana-
lizátor. Ezt a kompakt méretű vizeletanalizátort egyszerű kezelhetőség, költséghatékony-
ság és magas minőség jellemzi.
•	 A jelentős fejlesztések hatására tudása 

meghaladja a korábbi magasabb kategóriájú 
készülékek teljesítményét

•	 A DocUReader 2 készülék a Labstrip U11 Plus 
tesztcsíkkal kompatibilis

•	 A mérési folyamat során a nagyméretű 
érintő képernyő információt szolgáltat 
a felhasználó részére és lehetővé teszi a 
könnyű, menüvezérelt irányítást, beleértve 

a nyomtató és adat kimeneti műveletek 
egyszerű végrehajtását

•	 A mért eredményt kijelzi a nagy képernyőjű 
LCD monitor, valamint kinyomtatható a 
nyomtató egységgel

•	 Az adatok a betegazonosítóval, valamint a 
mérés dátumával a készülék memóriájában 
tárolódnak, így azok könnyen elérhetőek a 
mérést követően is.
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SmartTester - CRP, HbA1C, D-Dimer, kardiális 
troponint mérő készülék

Nycocard CRP és  
HbA1c mérő készülék

Laborkészülék  
Easy Reader+ Mikrolab 505 laborkészülék

03.3.5774.00

03.3.5507.00
03.3.5762.00 03.3.1179.00

299.000 ft

399.000 ft
799.000 ft 140.000 ft

A SmartTester egy kromatográfiás immunoassay alapú professzionális in vitro (IVD) 
diagnosztikai használatra ajánlott kvantitatív gyorstesztolvasó eszköz. 

A NycoCard CRP teszt egy 2 perces Point of Care teszt a 
bakteriális és vírusos fertőzés megkülönböztetésére

Az alapellátásban széles körben alkalmazható gyorsteszt 
leolvasó eszköz. Az immunkromatográfiás elven működő 
tesztkazetták segítségével képes vénás vagy ujjbegyes 
vérből számszerű, mennyiségi eredmények megjelenítésére.

Mikrolab 505 laborkészülék 6 paraméter meghatározására
Reagenssel töltött küvettákba cseppentett 1 csepp 
kapilláris vérből, fotometrikus úton végzett vizsgálat 
után a készülék alfanumerikus kijelzőjén olvasható le az 
eredmény.

•	 A készülék betegágy melleti (POCT) használatra 
készült, alkalmas emberi, és állatgyógyászati 
célokra kórházi sürgősségi osztályok, mentő- 
szolgálat, klinikák vagy laboratóriumok számára.

•	 Szűrésekhez és diagnosztikai célokra 
alkalmazható

•	 Elérhető paraméterek: HbA1c, CRP, D-Dimer, 
kardiális troponin I (cTnI)

•	 Alkalmazási területek: Bárhol ahol gyors, 
pontos és megbízható eredményre van 
szükség, többek között:
 - Betegágy melletti vizsgálat
 - Sürgősségi ellátás
 - Mentőszolgálat
 - Magánorvosi rendelők
 - Invazív kardiológia
 - Háziorvosi ellátás
 - Kislaboratóriumok

•	 Technológia: reflexiós fotometria
•	 Kapacitás:  akár 60 mérés óránként
•	 Memória kapacitás: 3000 mérési eredmény, 

1000 QC mérés
•	 Kijelző: 4,3” színes LCD érintőképernyő
•	 Nyomtató:  belső hőnyomtató, külső nyom-

tató csatlakoztatható
•	 Interfészek: ethernet, RS232, USB A/B, PS2, 

Wi-Fi USB adapter (opcionális)
•	 Méret: 180 x 180 x 200 mm, súly: 1.2 kg
•	 Energiaellátás: 100-240 VAC 50/60Hz, vagy  

6 db AA elem/akkumulátor

•	 A C-reaktív proteint (CRP) méri, ami egy olyan akutfázis- 
protein, amelynek szintje rohamosan megemelkedik a fertőzés  
kezdete után

•	 A minta mennyisége: 5 μl 
•	 Mintaanyag: teljes vér, szérum vagy plazma
•	 Mérés tartomány: 8-200 mg/l teljes vérvizsgálata esetén, 

5-120 mg/l szérum vagy plazma vizsgálatakor
•	 Tesztcsíkok:

•	 Minta igénye kicsi mindössze 50 μl (kb. két csepp) ujjbegyes 
vér. Rendelkezik számítógépes adattovábbítási lehetőséggel.

•	 Elvégezhető vele:
 - CRP vizsgálat gyulladásos  folyamat ellenőrzéséhez
 - FOB teszt rejtett bélvérzés szűrésére széklet-vér kimutatásával
 - PSA, CEA tumormarkerek
 - Mérési paraméterek: AFP,  CEA, CRP,  FOB, PSA

•	 Tesztcsíkok (ár 20 db/doboz):

•	 Vizsgálati idő: 2-3 perc
•	 Hálózati adapterrel vagy 9 V-os elemmel
•	 Paraméterek: CHOL, GLU, TRI, HGB, ERY, HCT
•	 Súly: 300 g
•	 Reagensek:

03.3.1192.00

03.1.5752.00

03.3.5599.00
03.3.1191.00

03.1.5747.00

03.3.1188.00

03.1.5748.00

03.3.5509.00

03.3.1950.00

03.1.5749.00

03.3.1189.00

03.3.1193.00

17.500 ft

6.900 ft

36.000 ft
17.500 ft

33.000 ft

14.990 ft

33.000 ft

50.000 ft

13.100 ft

33.000 ft

16.000 ft
30.000 ft

CHOL 24 db 

HbA1c 5 db

HbA1c 24 db 
GLU 24 db 

Troponin 25 db

HCT 24 db 

CRP 25 db

CRP 48 db 

HGB 100 db

D-dimer  25 db

RBC 24 db 

03.3.5592.00

03.3.5593.00

03.3.5504.00

03.3.5595.00

03.1.5525.00

03.3.5596.00

03.1.5563.00

03.1.5562.00

03.3.5588.00

03.3.5594.00

24.000 ft

82.990 ft

26.000 ft

22.000 ft

27.000 ft

33.000 ft

35.000 ft

23.000 ft

22.500 ft

33.000 ft

CEA

Prolactin 

CRP Check 1 Quick

CA-125 

PSA

Myoglobin-Chek-1 

IgE test allergia 

FOB Check 2

Mikroalbumin 

Ferritin 

TRI 24 db 

Colibri mini labor készülék
03.3.5550.00

299.000 ft
A világ legkisebb laborkészüléke!
Könnyedén elfér bármely táskában, vagy éppen egy kabátzsebben is!
Méretéhez képest hatalmas tudással rendelkezik. Megbízható optikai mérések.
•	 Mérhető paraméterek: 

 - CRP, PCT, StrepA, Rota Anedo, RSV, 
Influenza A/B, H. Pylori Ag

•	 Technikai jellemzők:
 - Mérési elv: optikai leolvasás
 - Teszt formátum: speciális tesztkazetta

•	 Mérési idő: 3 másodperc (az inkubációs 
időn kívül)

•	 Kijelző: LCD
•	 Memória kapacitás: 100 mérési eredmény
•	 Egy gombos működtetés
•	 Tápellátás: 3 db CR2032 gombelem
•	 Méret: 41 x 41 x 40 mm
•	 Súly: 40 g

03.3.5553.00

03.3.5556.00

03.3.5557.00

03.3.5551.00

03.3.5555.00

03.3.5554.00

03.3.5552.00

14.700 ft
66.000 ft

67.000 ft

25.500 ft

34.000 ft

22.500 ft

25.500 ft

Teszt Strep A 20 db / doboz 
Teszt PCT 20 db / doboz

Teszt RSV 20 db / doboz

Teszt CRP 20 db / doboz 

Teszt Influ A/B 10 db / doboz 

Teszt Rota Adeno 10 db / doboz 

Teszt H. pylori Ag 10 db / doboz
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03.1.5754.00 

03.1.5755.00

03.1.5756.00 

5.000 ft
6.000 ft

29.000 ft

D-Dimer, 1 db
Troponin I, 2 db

CRP, 10 db

Olympus mikroszkóp  
CX23 4X 10X 40X objektívekkel

Olympus mikroszkóp CX23  
4X 10X 40X 100X objektívekkel

GIMA mikroszkópCleartest Igloo mini labor 
készülék

03.3.1630.00

03.3.1343.00

03.3.1817.00
03.3.5775.00

530.000 ft

630.000 ft

430.000 ft
280.000 ft

Egyszerű és biztonságos kezelhetőség, kimagasló optikai 
teljesítmény, költség- és energiahatékonyság 
LED megvilágítás, élénk színek és nagy látómező

Binokuláris mikroszkóp
Nagy felbontású és fényáteresztő képességű, kiváló 
minőségű mikroszkóp
Akár 1600-szoros nagyításra is képes!

A CLEARTEST IGLOO a betegorientált diagnosztikában az 
új generációs eszközök közé tartozik.

•	 A beépített objektívrevolver négypozíciós, támogatja a 
világos-, valamint a sötétlátóterű vizsgálati módokat egya-
ránt. Rögzített, mechanikus tárgyasztal, alacsony jobbkezes 
mozgatóval és mintavezetővel egy tárgylemez számára.  
A mintavezető mozgási tartománya: 76 x 30 mm. 

•	 Beépített Abbe kondenzor (NA 1.25, apertura rekesz)
•	 Koaxiális durva- és finomfókuszáló egység mozgástartomá-

nya 15 mm, finom fókusz 3200 um/fordulat, osztás 2.5 μm
•	 A durva fókuszáló erőssége állítható, fókuszhatároló mecha-

nizmus (csavaros) 
•	 A binokuláris tubus 30°- ban döntött, a szemtávolság állítha-

tó 48-75 mm között, valamint a dioptria mindkét oldalon
•	 Egy pár széleslátóterű okulár (10x, FN20) csavarokkal rögzítve
•	 A csomag tartalmazza az alábbi objektíveket: 4X, 10X és 40X
•	 Minden optikai elem gombásodás ellen kezelt
•	 Integrált széles tartományú tápegység
•	 Opció: Sötét látóteres adapter

•	 Kompenzáció nélküli, binokuláris fej
•	 Okulárok: WF 10X, P 16X
•	 Félsík, és akromatikus objektívek: 4X, 10X, 40X (csavarrugós),100X 

(csavarrugós, olaj immerziós), négyhelyes objektívrevolver
•	 Kétrétegű,140 x 140 mm-es /75 x 50 mm mozgástartomá-

nyú, mechanikus tárgyasztal, halogén izzós megvilágítás 
220V-50Hz/6V 20W

•	 Könnyen használható kazettás készülék, mely az eredmé-
nyeket USB-n vagy Bluetooth-on keresztül továbbítja PC-re, 
okostelefonra, vagy táblagépre. 

•	 A műszer működtetéséhez nincs szükség laboratóriumi 
tapasztalatra, mégis lehetővé teszi a pontos, laboratóriumi 
minőségű mérési eredményeket.

•	 A CLEARTEST IGLOO által végezhető mérések:  
CRP, Troponin I, D-Dimer

•	 Méretei: 9 x 8,5 cm

•	 A műszer kompakt, kis méretű, kezelése egyszerű
•	 Hordozható, magyar gyártmányú készülék
•	 Használata javasolt:

 - Alvadásgátló kezelés nyomonkövetése
 - Thrombofiliás helyzet gyanúja esetén
 - Az ár tartalmaz 25 vizsgálat elvégzésére alkalmas tesztet

•	 Elég 1 csepp vér
•	 Mérési elv: optikai elemzés
•	 Mérési idő: 2 perc
•	 Memória: 200 eredmény dátummal és időponttal
•	 HCT mérési tartomány: 25-60%
•	 INR mérési tartomány: 0.7 – 7.0
•	 Tesztcsík eltarthatóság: 2 év
•	 Áramellátás: 4 db AA elem, vagy adapter (opcionális)
•	 Elem kapacitás: 4 db elemmel több, mint 100 mérés végezhető
•	 Mérete: 152 mm x 72 mm x 38 mm
•	 Súlya: 170 g (elemek nélkül)

Coag S INR-hez küvetta (25 db)  ACON PT / INR tesztcsík 12 db

Coag S Protrombin-INR 
meghatározó

ACON PT / INR mérő  
coagulométer

17.000 ft 23.000 ft

240.000 ft 199.000 ft

03.3.5505.00 03.1.5760.00

03.3.5503.00 03.3.5730.00

A Coag S egy antikoaguláns kezelések monitorozására 
kifejlesztett műszer, alkalmas ujjbegyes vérből (teljes vér) 
Prothrombin-INR érték meghatározására

A protrombin idő (PT), és a Nemzetközileg Normalizált 
Ráta (INR) mérése ujjbegy vérből.
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•	 12 petricsésze, vagy több vérkultúra flaska inkubálására, 
kompakt, stabil házban

•	 Külső mérete: 310 x 155 x 168 mm (Sz x Ma x Mé)
•	 Hőmérséklet tartomány: 25-45°C
•	 Belső mérete: 220 x 120 x 150 mm (Sz x Ma x Mé)
•	 Pontosság: +/- 1 fok

Mini laborinkubátor

99.000 ft
03.3.3081.00

60 perces  
laborjelző óra

Vizeletfajsúly mérő Széklettartály kanállal

Fedőlemez (200 db/csomag) Színes írható tárgylemez,  
extra, csiszolt, superfrost  
(50 db/csomag)

Tárgylemez (50 db/csomag)

Fedőlemez (100 db/csomag)

Tárgylemeztartó doboz

Műanyag vesetál

Papír vesetál3.700 ft
1.700 ft 45 ft160 ft

44 ft

03.4.0132.00
03.4.0126.00 03.4.5625.0003.4.0287.00

10.0.0288.00

03.4.2224.00

03.4.5664.01

03.4.0910.00

03.4.2067.00

03.4.1759.00

03.4.0864.00

03.4.2310.00

03.4.5664.02

03.4.5664.04

03.4.2575.00

03.4.5362.00

03.4.3736.00

03.4.1646.00

03.4.2608.00

03.4.5664.03

03.4.5664.05

03.4.2565.00

1.040 ft

60 ft/db

35 ft/db

45 ft/db

840 ft

8.600 ft

1.240 ft

60 ft/db

60 ft/db

27 ft/db

55 ft/db

1.240 ft

520 ft

1.650 ft

60 ft/db

60 ft/db

2.600 ft

18 x 18 mm

Kék

Vágott

Csiszolt

24 x 32 mm

50 férőhelyes

20 x 20 mm

Zöld

Narancs

Vágott,  
írható, fehér

Vágott, írható, 
extra fehér 

24 x 50 mm

5 férőhelyes

22 x 22 mm

Citromsárga

Rózsaszín

24 x 60 mm

•	 Állítható működési idő: 1 - 60 perc
•	 Erős ABS szerkezet
•	 Tápegység: 220 V - 50 Hz
•	 Teljesítmény: 80 W
•	 Sebesség: 1000 - 4000 ford / perc (500 ford / perc lépésekben 

növekszik)
•	 Időzítő: 1-60 perc
•	 Kapacitás: 6 x 15 ml vagy 6 x 10 ml cső
•	 Max. RCF: 1790 g

XC-2000 laborcentrifuga

149.000 ft
03.3.5779.00

Nagyon csendes centrifuga 6 csőhellyel

ÚJ
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•	 Mikroprocesszoros vezérlés, rövid centrifugálási ciklusok,  
egy kézzel csukható tetőfedél

•	 Max. RCF: 2325 g
•	 Max. fordulatszám: 4000/perc
•	 Méretek: 350 x 400 x 320 mm
•	 Súly: 5 kg

Laborcentrifuga  
SERVOspin

310.000 ft
03.3.3901.00

Könnyen kezelhető, praktikus asztali centrifuga  
8 x 15 ml-es szögrotorral
Nagy LED kijelző
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Dörzstál (törő nélkül)

Törő (dörzstálhoz)

03.4.1876.00

03.4.1874.00

03.4.1877.00

03.4.1879.00

03.4.2239.00

03.4.2240.00

3.400 ft

2.200 ft

5.200 ft

2.900 ft

18.000 ft

4.800 ft

Ø 6 cm

Kicsi, 54 mm

Ø 10 cm

Közepes, 100 mm

Ø 13,5 cm

Nagy, 135 mm

Borszeszégő, üveg

Borszeszégő, rozsdamentes

Kanóc

Műanyag kémcsőállvány, nagy

Vizeletes pohár, műanyag

Mikropipetta

Mikropipetta állítható

Műanyagtalpas mérőhenger Mércés üveg főzőpohár

Mércés mérőpohár, műanyag

Üvegtalpas mérőhenger

Huzalos kémcsőállvány

7.900 ft

3.700 ft

370 ft

12.0.1584.00

12.0.3925.00

12.0.2298.00

03.4.2580.00

03.4.0127.00

03.4.5672.00

03.4.1478.00 03.4.2380.00

03.4.1507.00

03.4.1505.00

03.4.2406.00

03.4.1891.00

03.4.3021.00

03.4.2357.00

03.4.0653.00

03.4.0848.00

03.4.4460.00

03.4.5673.00 

03.4.5675.00 

03.4.5669.00

03.4.5674.00 

03.4.5676.00 

03.4.0637.00 03.4.2381.00

03.4.2273.00

03.4.2382.00

03.4.1504.00

03.4.2407.00

03.4.1892.00

03.4.1289.00

03.4.0125.00

03.4.1344.00

03.4.0600.00

03.4.0988.00

03.4.1885.00

03.4.1651.00

6.100 ft

45 ft

1.300 ft

3.600 ft 720 ft

880 ft

1.900 ft

3.900 ft

1.700 ft

3.300 ft

1.700 ft

3.700 ft

5.500 ft

65 ft

1.300 ft

14.000 ft

150 ft

1.300 ft

14.000 ft

4.200 ft 840 ft

1.440 ft
1.050 ft

2.100 ft

11.600 ft

1.900 ft
2.500 ft

3.700 ft
6.800 ft

3.300 ft

4.400 ft

3.700 ft

4.700 ft

24 helyes (30 mm-es)

nem steril, 125 ml

mini 5 µl

autoklávozható

50 ml 50 ml

250 ml

800 ml

2000 ml

250 ml

50 ml

10 helyes

40 helyes

60 helyes

steril, 125 ml

mini 20 µl

10 – 100 µl

bórsavas, 60 ml

mini 50 µl

100 – 1000 µl

100 ml 100 ml

600 ml
400 ml

1000 ml

3000 ml

500 ml
1000 ml

100 ml
250 ml

20 helyes

50 helyes

30 helyes

60 helyes

Kémcsőfogó fa

Kémcső (16 cm), üveg,  
perem nélküli

540 ft

90 ft

03.4.2070.00

03.4.0210.00

ÚJ
Termék
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üzemmódok
félautomata: kézi vezérlésű, az előlapján lévő kontroll panelen be kell állítani az időt, hőmérsékletet, stb. 
A sterilizálási idő lejárta után automatikusan kikapcsol.
automata: 4 sterilizálási program, bármelyikük 1 gombnyomásra elindul és le is fut. A programok egyénileg is testreszabhatóak, 
átprogramozhatóak. LCD kijelzőn folyamatosan nyomonkövethető a nyomás és a hőmérséklet.

standard „n” osztályú autoklávok
Tömör, csomagolatlan vagy egyszerű nagy üregű 
műszerek vagy kis mennyiségű csomagolatlan textíliák 
sterilizálásához.

„s” osztályú autoklávok
A MELAG „S” osztályú ún. Euroklávjai a 
gőzsterilizátorok azon generációját képviselik, amelyek 
a vákuum és a váltakozó gőznyomás segítségével 
érik el a megfelelő sterilizálási eredményt és utóbbi 
közreműködik a szárításban is. Egy erős elővákuumot 
követően a gőz váltakozó nyomással (frakcionáltan) 
áramlik a kamrába.

pro class „b” osztályú sterilizátorok
Vacuklav sterilizátorok - A csomagolás nélküli 
eszközök sterilizálási ideje mindössze 15 perc, ami a 
frakcionált elővákuumot és a szárítást is tartalmazza. 
A csomagolt eszközök esetében a sterilizálási idő 28 
és 45 perc között változik annak függvényében, hogy 
mennyi eszközt akarunk egyszerre sterilizálni. Számos 
kiegészítővel használhatóak együtt az autoklávok: pl. 
vízkezelő egységgel biztosítható a folyamatos vízellátás. 
De megkönnyíti a munkát MELAprint42 és a MELAflash 
CF-kártya író és olvasó is.

Tuttnauer gőzsterilizátor 85L, 3870-HSG-D
04.1.5504.00

6.990.000 ft
85 literes, nagy teljesítményű készülék
B osztály
•	 Elő és utóvákuum
•	 Beépített gőzgenerátor
•	 Kamraméret: 384 mm x 758 mm

•	 2 tálca
•	 Víztakarékos rendszer
•	 Könnyen kezelhető, környezetbarát 

•	 Innovatív vízkezelési rendszer
•	 Magyar nyelvű menürendszer
•	 Nyomtató csatlakoztatás, sterilizációs folyamatok  

dokumentálása (opció)
•	 Külső méret: 44 x 33 x 50 cm (Sz x Ma x Mé)
•	 Belső méret: Ø 15 cm x 38 cm
•	 Tálca méret: 35 x 12 x 2 cm (Sz x Ma x Mé)
•	 Tálca hely: 3. Az árban foglalt tálcák száma: 3.
•	 Súly: 19 kg. Max. rakodási tömeg: 2 / 0,15 kg (eszköz/textília)

•	 Innovatív vízkezelési rendszer
•	 Magyar nyelvű menürendszer
•	 Nyomtató csatlakoztatás, sterilizációs folyamatok dokumen-

tálása (opció)
•	 Külső méret: 52 x 38 x 59 cm (Sz x Ma x Mé)
•	 Belső méret: Ø 23 cm x 45 cm
•	 Tálcaméret: 42 x 19 x 2 cm (Sz x Ma x Mé)
•	 Tálca hely: 5. Az árban foglalt tálcák száma: 3.
•	 Súly: 30 kg. Max. rakodási tömeg: 4 / 0,5 kg (eszköz/textília)

•	 Nyomtató csatlakoztatás, sterilizációs folyamatok  
dokumentálása (opció)

•	 Külső méret: 42,5 x 48,5 x 57 cm (Sz x Ma x Mé)
•	 Belső méret: Ø 25 cm x 35 cm
•	 Tálca méret: 19 x 29 x 2 cm (Sz x Ma x Mé)
•	 Űrtartalom: 22 liter
•	 Tálca hely: 5. Az árban foglalt tálcák száma: 3.
•	 Súly: 43 kg. Maximális rakodási tömeg: 3 / 0,8 (kg)

MELAG MELAtronic 15EN+ 
7 literes autokláv

MELAG MELAtronic 23EN 
19 literes autokláv

MELAG Euroklav 23VS+ 
22 literes gőzsterilizátor

890.000 ft 1.150.000 ft 1.390.000 ft
04.1.5490.00 04.1.5491.00 04.1.5492.00

Frakcionált, mikroprocesszor vezérlés, gravitációs elven 
működő autokláv, „S” és „N” programokkal
Űrtartalom: 7 liter

Frakcionált, mikroprocesszor vezérlés, gravitációs elven 
működő autokláv, „S” és „N” programokkal
Űrtartalom: 19 liter

Egyszerű elő- és utóvákuum, frakcionált pulzáló  
nyomás + szárítás
Mikroprocesszor vezérlés, magyar menürendszer

„N”
OSZTáLy

„N”
OSZTáLy

„N”
OSZTáLy

„S”
OSZTáLy

„S”
OSZTáLy

„B”
OSZTáLy
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 · ASZTALITÓL AZ ÁLLÓ KIVITELIG
 · 55 °C-TÓL 134 °C-OS MŰKÖDÉSI 
TARTOMÁNY 
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PEROXID MŰKÖDÉSI ELV
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•	 Külső méret: 42,5 x 48,5 x 57 cm (Sz x Ma x Mé); belső:  
Ø 25 cm x 35 cm;  tálca méret: 19 x 29 x 2 cm (Sz x Ma x Mé)

•	 Űrtartalom: 18 liter
•	 Tálca hely: 5. Az árban foglalt tálcák száma: 3
•	 Súly: 44 kg. Max. rakodási tömeg: 5 / 2 kg (műszer/textília)
•	 Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség
•	 Sterilizáló konténerrel is használható

•	 A következő adatokat nyomtatja: kiválasztott program, dá-
tum, idő, aktuális tétel száma, aktuális hőmérséklet, nyomás 
és vákuum értékek, visszaigazolás a sikeresen végrehajtott 
programról, megengedettől való eltérések.

•	 Öntapadóan záródó sterilizáló zacskó, gőzsterilizáláshoz, 
nincs hozzá szükség fóliázó gépre

•	 Sterilizálási hőmérséklet: max. 134° C

•	 A tekercsről a szükséges méretet le kell vágni, a műszert bele-
helyezni, fóliahegesztővel lezárni, ezt követően sterilizálható

•	 Külső méret: 42,5 x 48,5 x 72 cm (Sz x Ma x Mé),  
belső: Ø 25 cm x 45 cm; tálca méret: 42 x 19 cm

•	 Űrtartalom: 22 liter
•	 Tálca hely: 5 Az árban foglalt tálcák száma: 3
•	 Súly: 48 kg. Max. rakodási tömeg: 5 / 1,8 kg  (műszer/textília)
•	 Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség
•	 Sterilizáló konténerrel is használható

•	 A következő adatokat tárolja el: kiválasztott program, dátum, 
idő, batch szám, a praxisban üzemelő autokláv gyári száma, 
aktuális hőmérséklet, nyomás és vákuum értékek, visszaiga-
zolás a sikeresen végrehajtott programról, megengedettől 
való eltérések.

•	 Külső méret: 42,5 x 48,5 x 66 cm (Sz x Ma x Mé); belső:  
Ø 25 cm x 35 cm; tálca méret (cm): 19 x 42 x 2 (Sz x Ma x Mé)

•	 Űrtartalom: 22 liter
•	 Tálca hely: 5 Az árban foglalt tálcák száma: 3
•	 Súly: 49 kg. Max. rakodási tömeg: 7 / 2,5 kg (műszer/textília)
•	 Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség
•	 Sterilizáló konténerrel is használható

•	 Az üzemkész állapotot fénnyel, és hanggal egyaránt jelzi
•	 Az elektronika ellenőrzi és kijelzi a ragasztási időt
•	 Váza strapabíró alumíniumból készült
•	 Beépített vágószerkezettel, „Comfort” tekercstovábbítóval
•	 Felmelegedési idő kb. 2 perc. Hegesztési idő: 2 mp.
•	 Hegesztési szélesség: 10 mm
•	 Súlya: 5,5 kg, mérete: 42 x 40 x 25 cm 
•	 Tápellátása 230 V / 50 Hz / 510 W
•	 Csak gőztekercsek hegesztésére!

MELAG Euroklav 30B+ 
18 literes sterilizátor

MELAG MELAprint 42 nyomtató

Wipak öntapadó fóliaSteri-Line öntapadó fólia (gőz)Steri-Line gőztekercs (200 m)

Wipak gőztekercs (200 m)

MELAG Vacuklav 23B+ 
22 literes sterilizátor

MELAG MELAflash  
CF kártya író

Indikátor szalag  
gőzsterilizáláshoz (ITS-19)

MELAG Vacuklav 24B+ 
22 literes sterilizátor

MELAG  
MELAseal 100+ fóliázó gép

1.790.000 ft

150.000 ft

1.990.000 ft

150.000 ft

1.600 ft

1.990.000 ft

160.000 ft

04.1.5493.00

04.1.5496.00

04.1.5494.00

04.1.5497.00

04.1.0137.00

04.1.5495.00

04.1.4250.00

Vízhálózatról működtethető
Frakcionált elő- és utóvákuum

Minden „S” osztályú és Pro class „B” osztályú  
sterilizátorhoz csatlakoztatható

Vízhálózat nélkül, önállóan működtethető
Frakcionált elő- és utóvákuum

Tartalmazza a CF kártyát és a kártya olvasót
Minden „S” osztályú és Pro class „B” osztályú  
sterilizátorhoz csatlakoztatható

Vízhálózatról működtethető
Frakcionált elő- és utóvákuum

04.1.1785.00

04.1.5283.00

04.1.1411.00

04.1.2816.00

04.1.5399.00

04.1.2824.00

04.1.5285.00

04.1.1466.00

04.1.4059.00

25 ft

14 ft

8.500 ft

40 ft

21.000 ft

27 ft

36 ft

10.200 ft

70 ft

SS-1, 90 x 200 mm

70 x 260 mm

R40-3P, 75 mm 

SS-4, 130 x 270 mm

200 mm

SS-2, 90 x 250 mm

135 x 260 mm

R41-3P, 100 mm

SS-5, 200 x 350 mm

„B”
OSZTáLy

„B”
OSZTáLy

„B”
OSZTáLy

Indikátor szalag  
hőlégsterilizáláshoz (ITH-19)

7.300 ft
04.1.0138.00
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•	 A sterilizálási hőmérséklet folyamatosan állítható: 
60°C-tól180°C-ig

•	 A sterlizálási ciklus végén automatikusan kikapcsol
•	 Külső méret: 31 x 39.5 x 26 cm
•	 Belső méret: 18 x 29,5 x 7,4 cm
•	 Teljesítmény: 650 W
•	 Térfogat: 4 liter, sterilizálható mennyiség: max. 2 kg
•	 Súly: 12 kg
•	 Tálca mérete: 18 x 29 x 2 cm, száma max. 2
•	 Tartozék: 1 db tálca

•	 Ideális minden apró és érzékeny anyag tisztítására, melyeket 
vegyi anyagok hozzáadása nélkül kell tisztítani

•	 Digitális program, 5 munkaciklus
•	 Nemesacél tartály, kapacitás: 560 ml 
•	 Teljesítmény: 50 W. Tál mérete: 150 x 130 x 50 mm
•	 Tisztítás időtartalma: 30 perc. Frekvencia: 42 kHz
•	 Hálózatról működik

•	 Tál méretei: 332 x 120 x 227 mm
•	 Teljes méretek: 418 x 268 x 259 mm
•	 Súly: 7,1 kg
•	 Ultrahangos teljesítmény: 300 W

•	 Időzítő: 60 perc
•	 Folyamatos üzemmód, frekvencia állítási lehetőség
•	 Fűtés
•	 Tartály mérete: 290 x 150 x 150 mm
•	 Teljes méret: 397 x 317 x 377 mm
•	 Tartály térfogata: 5,7 l
•	 Súly: 5,4 kg
•	 Frekvencia: 40 KHz
•	 Tápegység: 230–240 V

•	 A sterilizálási hőmérséklet folyamatosan állítható:  
60°C-tól 180°C -ig

•	 A sterilizálási ciklus végén automatikusan kikapcsol
•	 Külső méret: 31 x 50.5 x 38,5 cm
•	 Belső méret: 19 x 36 x 20 cm
•	 Teljesítmény: 1000 W
•	 Térfogat:14 liter, sterilizálható mennyiség: max. 5,5 kg
•	 Tálca mérete: 18 x 36 x 2 cm
•	 Súy: 17 kg
•	 Tartozék: 3 db tálca

•	 Egyenletes hegesztési nyomás, nincs bemelegedési idő, a 
hegesztés idejének fény és hang jelzése, praktikus tekercstartó, 
elektronikusan vezérelt időszabályozás, beépített rotációs körkés

•	 Egyszerre vág és hegeszt, alkalmas minden hővel zárható 
csomagoló anyag zárására, állítható hegesztési idő, minden 
anyagtípusnak megfelelően be lehet állítani

•	 A redős tekercshez nem ajánlott
•	 Mérete: 22 x 42 x 30 cm, súly:10 kg
•	 Maximum hegesztési szélesség 25 cm
•	 Teljesítmény 870 W

•	 A ventillátor biztosítja a forró levegő keringését a sterilizálási 
és hűtési ciklus alatt

•	 0-120 percig időzíthető óra, mely kikapcsol a beprogramozott 
idő lejárta után

•	 Hőmérő skálája 0-200 fok, a sterilizálási hőmérséklet állítha-
tó: 140° és 200° C között, biztonsági hőfokszabályzó

•	 Teljesítmény: 800 W
•	 Külső méret 56 x 37 x 38 cm, belső méret 38 x 23 x 22 cm
•	 Falra szerelhető

•	 Automata hőfokszabályzója a folyamat végén lekapcsol 
•	 Tartozék: 6 aktív szűrő, 1 detergens, 1 tartály a desztillált víznek 
•	 Mérete: Ø 20 cm x 36 cm

MELAG 75 hőlégsterilizátor

Ultrahangos műszertisztító  
CE-5200A

9 literes ultrahangos  
műszertisztító

BRANSON 3800 MH  
ultrahangos tisztító 5.7 l

MELAG 205 hőlégsterilizátor

Wipak IS250 fóliahegesztő gép

CBM Panacea hőlégsterilizátor

Vízdesztilláló készülék

155.000 ft

29.900 ft

750.000 ft620.000 ft

250.000 ft

270.000 ft

320.000 ft

112.000 ft

04.1.0985.00

12.0.5900.00

04.1.5516.00 04.1.5515.00 

04.1.4479.00

04.1.3313.00

04.1.1464.00

04.1.4317.00

4 literes, cirkulációs rendszerű, csúcsminőségű acélból 
készült időkapcsolós hőlégsterilizátor szervetlen anyagok 
pl. fém, üveg, porcelán, zománcozott eszközök hatékony 
sterilizálására

14 literes, cirkulációs rendszerű, csúcsminőségű acélból 
készült időkapcsolós hőlégsterilizátor szervetlen anyagok 
pl. fém, üveg, porcelán, zománcozott eszközök hatékony 
sterilizálására

Folyamatos üzemű fóliahegesztő. Beépített tekercstartóval 
és vágószerkezettel, gőztekercshez és hőlégtekercshez.

20 literes cirkulációs hőlégsterilizátor kívül-belül rozsda-
mentes acélból, állítható polcokkal, zárható (kulccsal),jól 
izolált ajtóval

A készülék 100%-os desztillált vizet produkál  
- 4 liter / 6 óra - olcsó és biztonságos módon 

Az ultrahangos műszertisztító az orvosi, fogászati, 
kozmetikai és állatorvosi eszközök tisztítására szolgál. 

A készülék tartalmaz egy 60 perces mechanikus időzítőt 
és fűtőegységet.

•	 Hőlégtekercs: hőálló poliamid csőfólia hőlégsterilizátorba, 
indikátor nélkül. Sterilizálási hőmérséklet: max. 180 °C.

Wipak hőlégtekercs (200 m)

04.1.2735.00

04.1.3185.00

04.1.2736.00

04.1.5486.00

17.000 ft

37.000 ft
20.000 ft

40.000 ft

HR40, 75 mm

HR43, 200 mm
HR41, 100 mm

HR44, 250 mm

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék
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•	 A leghatékonyabb fertőtlenítési módszer a levegő, és a 
felületek, fertőtlenítésére. Elpusztítja a vírusok, baktériumok, 
és gombák több, mint 99,7%-át! Mivel a direkt UV-C fény 
súlyosan károsítja az élő szervezetet, a lámpa működése 
közben szigorúan tilos a helységben tartózkodni!

•	 Technikai jellemzők:
•	 Kialakítás: falra szerelhető
•	 Fénycső: 253,07 nm hullámhosszú Philips 36W UV-C fénycső
•	 Fénycső élettartama: kb. 18.000 óra
•	 Méret: 1020 x 85 mm, súly: 2,8 kg

•	 A leghatékonyabb fertőtlenítési módszer a levegő fertőtlení-
tésére. Elpusztítja a vírusok, baktériumok, és gombák több, 
mint 99,7%-át! Mivel a fénycső zárt tokozásban van, és csak 
a beszívott levegőt sterilizálja, a lámpa működése nem jelent 
veszélyt a bent tartózkodókra. 

•	 Technikai jellemzők:
•	 Kialakítás: falra szerelhető
•	 Fénycső: 253,07 nm hullámhosszú Philips 30W UV-C fénycső
•	 Fénycső élettartama: kb. 18.000 óra
•	 Fertőtleníthető levegőmennyiség: 60 m³ / óra
•	 Méret: 1020 x 85 mm, súly: 2,8 kg

•	 1 csöves, zárt, légmozgatással
•	 Névleges bemenet:75 VA
•	 Légmozgatás: 110 m3/óra
•	 Germicid csövek száma: 1 X 30 W
•	 Automata programok száma: 7
•	 Méret: 117 x 13 x 9 cm, súly: 5,5 kg, 

•	 A rácsra helyezett steril eszközök teljes felületét egyenletesen 
éri az UV sugárzás, így sokáig sterilek maradnak, bármikor 
használhatók

•	 A ház külső része festett acél, belső része fényvisszaverő, 
rozsdamentes acél

•	 Feszültség 230V - 50/60 Hz
•	 Falra is szerelhető
•	 Méret 8 W-os: 38 x 20 x 17 cm, 15 W-os: 50 x 24 x 20 cm

•	 1 csöves, nyitott, légmozgatás nélküli
•	 Névleges bemenet: 75 VA
•	 Germicid csövek száma: 1 X 30 W
•	 Automata programok száma: 7
•	 Méret: 105 x 10,5 x 5 cm, súly: 3 kg

•	 1 csöves, nyitott, légmozgatás nélküli (falra szerelendő), 
központi vezérlésű 

•	 Névleges bemenet: 75 VA
•	 Germicid csövek száma: 1 X 30 W
•	 Súly: 2 kg
•	 Méret: 95 x 10,5 x 5 cm

Prolux G K36W – DO direkt  
megvilágítású germicid lámpa  
távirányítóval

PROLUX G 30WA  
indirekt megvilágítású  
germicid lámpa

PROLUX G M30WA zárt tokozású 
mobil germicid lámpa  

30W-os zárt  
tokozású fali germicid lámpa

Germicid lámpa, asztali, 8W

30W-os direkt  
fényforrású fali  
germicid lámpa

30WO/C, függőleges fali  
germicid lámpa

30W-os zárt tokozású mobil  
germicid lámpa

Germicid lámpa, asztali, 15W 30W-os direkt  
fényforrású mobil  
germicid lámpa

30WO/C, vízszintes fali  
germicid lámpa

160.000 ft
135.000 ft

170.000 ft240.000 ft

49.000 ft 110.000 ft 106.000 ft

270.000 ft

64.000 ft

140.000 ft
119.000 ft

04.1.5512.00
04.1.5513.00 

04.1.5514.0004.1.4510.00

04.1.2940.00 04.1.4514.00 04.1.4512.00

04.1.4511.00

04.1.3556.00

04.1.4515.00
04.1.4513.00

germicid lámpák
A direkt sugárzású lámpák a helyiségben lévő teljes levegőt csirátlanítják, ez  
a leghatékonyabb, mert a falakon, eszközökön és a padlón is kifejtik hatásukat. 
Használatuk alatt tilos a sterilizálás alatt lévő helyiségben tartózkódni.
Az indirekt sugárzású lámpákban a germicid cső tokba zárt, a germicid sugárzást 
ventillátor mozgatja a levegőbe. Az indirekt (zárt tokozású) lámpák csak a levegőt  
sterilizálják, az eszközöket, bútorokat, stb. nem!
Előnye, hogy az emberre így nem ártalmas, a sterilizálandó helyiségben lehet 
dolgozni a sterilizálás alatt is. Az alacsony mennyezetű helyiségek sterilizálásánál 
azonban megnő az emberek egészség károsodásának a veszélye a termelődő  
ózon miatt!

Egy 30 W-os germicid cső által kibocsátott sugárzás: 
50 W/cm2 100 cm távolságban. A 90%-os sterilitás 
eléréséhez szükséges, 30 W-os germicid lámpák 
száma (ha a helyiség magassága 2,7-3 m közé esik):

szél. hosszúság (m)

(m) 3-4 4-5 5-7 7-9 9-11

Szükséges lámpák száma

3-4 1 1 2 2 3

4-5 1 2 2 3 4

5-7 2 2 3 4 4

7-9 2 3 4 4 5

9-11 3 4 4 5 6

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék
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•	 17 literes műanyag vödörrel
•	 Kinyomó préssel
•	 Vegyszertartó ráccsal
•	 Kerekeken guruló króm állvány
•	 Tartórúd és pamutfej nélkül

•	 Bőrfertőtlenítéshez

•	 2 db 17 literes vödörrel
•	 Kinyomó préssel
•	 Vegyszertartó ráccsal
•	 Kerekeken guruló krómozott állvány 
•	 Méret: 68 x 37 x 98 cm
•	 Tartórúd és pamutfej nélkül

•	 Használatra kész, előre vágott 
cellulóz törlőkendő

•	 4 cm x 5 cm-es lapok
•	 Sterilizálható 121 fokon
•	 Ajánlott bőrfertőtlenítéshez

•	 Méret: 25 x 23 cm

•	 Rozsdamentes, polírozott törlő 
adagoló

•	 Űrtartalom: 250 lap
•	 A kontroll nyíláson át a törölkö-

ző mennyisége ellenőrizhető
•	 Polírozott, speciális rendszer-

kulccsal zárható kivitel
•	 Paraméterek: 28 x 20 x 11 cm  

(Sz x Ma x Mé)

•	 Behelyezhető roll-papírtörölköző 
méretei: max. Ø14 cm, 23 cm 
(mag.)

•	 Törésálló ABS műanyagból készült
•	 Speciális rendszerkulccsal zárható
•	 Az alsó részben elhelyezett 

reteszelő nem engedi a papírt 
kiesni, de a rollni közepéből a 
papír könnyen kihúzható

•	 Paraméterek: 18 x 33 x 18 cm  
(Sz x Ma x Mé)

•	 2 db 13 literes, 2 db 6 literes vödör
•	 3 db 6 literes műanyag tálca
•	 Kinyomó préssel
•	 Hulladékgyűjtő zsák tartó
•	 Méret: 103 x 60 x 112 cm
•	 Tartórúd és pamutfej nélkül

•	 Műanyag törlő adagoló
•	 Űrtartalma 250 lap törlőkendő
•	 Ütésálló ABS műanyagból 

készült
•	 A kontroll nyíláson keresztül 

a törölköző mennyisége 
ellenőrizhető

•	 Speciális kulccsal nyitható
•	 29 x 28 x 14 cm (Sz x Ma x Mé)

Takarító kocsi Roll-Mop 02

Pur-Zellin törlő  
adagoló

Takarító kocsi Roll-Mop 03

Maizell törlő  
adagoló

Hajtogatott papír 
kéztörlő 5000 db, 
szürke

Törlő adagoló 
HW5P  
(hajtogatott papírhoz)

Rollnis papír- 
törölköző tartó  
(hengeres papírhoz)

Takarító kocsi Kombi Jooky III

Törlő adagoló  
(hajtogatott papírhoz)

Pur-Zellin törlő  
500 db

Maizell törlő  
2 x 500 db Hajtogatott papír 

kéztörlő 3000 db 
hófehér

39.000 ft

10.700 ft

47.000 ft

4.300 ft
4.800 ft30.000 ft

9.100 ft

102.000 ft

9.100 ft

900 ft 1.190 ft

6.900 ft

04.2.4383.00

04.2.1162.00

04.2.1441.00

04.2.5787.00
04.2.2121.0004.2.4385.00

04.2.1356.00

04.2.4073.00

04.2.2120.00

10.0.5351.00 10.0.5803.00

04.2.5773.00

04.2.1827.00 04.2.1827.0004.2.1827.00

04.2.1447.00 04.2.1447.0004.2.1447.00

14.200 ft 14.200 ft14.200 ft
3.000 ft 3.000 ft3.000 ft

Alumínium tartórúd Alumínium tartórúdAlumínium tartórúd
Pamutfej PamutfejPamutfej

•	 Rozsdamentes, polírozott rollnis 
papír törölköző tartó

•	 A behelyezhető roll maximális 
méretei: átmérő: 20 cm, 
magasság: 25 cm

•	 Speciális rendszerkulccsal 
zárható kivitel

•	 Paraméterek: 21 x 37 x 22 cm (Sz 
x Ma x Mé)

Rollnis  
papírtörölköző 
tartó RW96

42.000 ft
04.2.4402.00

•	 Kétrétegű, perforált, Ø 14 cm,   
20 cm  x 70 m

Hengeres papír  
kéztörlő fehér

Hengeres papír  
kéztörlő hófehér

520 ft

1.040 ft

04.2.1357.00

04.2.5736.00

•	 Törésálló ABS műanyagból 
készült

•	 Töltöttség ellenőrző ablak
•	 Maximális papírátmérő: 19 cm

Toalett papírtartó, 
műanyag T2MOD

Rozsdamentes 
toalett papírtartó 
TW9P

8.100 ft
32.000 ft

04.2.2411.00
04.2.4384.00
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•	 Utántölthető, belső műanyag tartállyal
•	 Tartályos, csak utántölthető, más tartály 

nem helyezhető bele
•	 Töltöttség ellenőrző ablak
•	 Polírozott, speciális rendszerkulccsal 

zárható kivitel
•	 Mérete: 100 x 175 x 95 mm (Sz x Ma x Mé)

•	 Utántölthető, belső műanyag tartállyal
•	 Tartályos, csak utántölthető, más tartály 

nem helyezhető bele
•	 Töltöttség ellenőrző ablak
•	 Polírozott, speciális rendszerkulccsal 

zárható kivitel
•	 Mérete: 100 x 265 x 95 mm (Sz x Ma x Mé)

•	 Masszív formatervezés: nagy forgalmú 
helyeken is tartós

•	 Ütésálló fehér műanyagból
•	 Mérete: 291 x 112 x 114  mm (Sz x Ma x Mé)
•	 Csak Tork szappanokhoz
•	 Belerakható szappan:

 - 04.2.0254.00 Tork 1l szappan  2.100 Ft

•	 Zárható, könyökkarral ellátva (oldalt)
•	 A könyökkar: minimalizálja a fertőzést
•	 Ütésálló műanyagból
•	 Mérete: 110 x 280 x 100 mm (Sz x Ma x Mé)
•	 Csak Tork szappanokhoz
•	 Belerakható szappan:

 - 04.2.0254.00 Tork 1l szappan  2.100 Ft

Szappanadagoló 0,4 l 
rozsdamentes

Szappanadagoló 0,9 l 
rozsdamentes

Tork folyékony  
szappan adagoló, 1 l

Tork folyékony  
szappan adagoló 
könyökkarral, 1 l

30.000 ft 30.000 ft8.200 ft
11.300 ft

04.2.4399.00 04.2.4386.0004.2.0253.00
04.2.4493.00

•	 Alkalmas folyékony szappanok, műtéti 
bemosakodószerek ill. bőrápolószerek pontos 
és gyors adagolásához

•	 Tartály nélküli
•	 Egyszerűen állítható adagolás: 1-3 ml-ig
•	 A kiürült flakonok egy mozdulattal cserélhetők
•	 Könnyen kivehető pumpa szerkezet, mely 

a különböző viszkozitású készítményeket 
utáncsöpögés nélkül adagolja

•	 Tartós és korróziómentes műanyag szerkezet
•	 Befogadóképesség: 450, 500 vagy 1000 ml
•	 Ajánlott fertőtlenítők: 

 - 04.2.0949.00 Bradoman Soft 1l 1.340 Ft
 - 04.2.2390.00 Bradoderm Soft 1l 1.340 Ft

SM2 Universal fali 
adagoló

13.900 ft
04.2.5485.00

•	 Univerzálisan alkalmazható viszkozitástól 
függetlenül krém, folyékony szappan, 
alkoholos bemosakodó adagolására. 

•	 Gazdaságos felhasználást, pontos adagolást, 
tiszta, fertőtlenített kezeket biztosít.

•	 Tartály nélküli. Alkoholálló felület.
•	 Könnyen kivehető, sterilizálható adagolófej 

(121 C, 1 bar nyomás)
•	 Karos működtetésű, higiénés elvárásoknak 

megfelelő. Állítható adagolás: 0,5 ml, 1 ml, 
1,5 ml. Nincs utócsepegés.

•	 Ajánlott fertőtlenítők: 
 - 04.2.0949.00 Bradoman Soft 1l 1.340 Ft
 - 04.2.2390.00 Bradoderm Soft 1l 1.340 Ft

•	 0,5 és 1 L-es euro palackhoz

•	 Falra szerelhető fertőtlenítő adagoló, érintés 
nélküli 

•	 Prémium minőségű, alkohol-alapú, víz 
és papír alkalmazása nélkül használható 
gyors elpárolgású, higiénés kézfertőtlenítő 
folyadék automata adagolására

•	 Csepp- és hangmentes üzemelés, állítható 
adagolási mennyiség

•	 Tápellátás: 4 db góliát elem, amely 50.000 
használatot biztosít 

•	 Az utántöltő zacskó nem tartozék
•	 Germstar original zacskó:

 - 04.2.0281.00 950 ml 8.900 Ft
 - A javasolt 0,7 ml-es adagolási beállítás 

mellett 1350 alkalomra elegendő

•	 Autoklávozható pumpa, mely elölről is 
könnyen cserélhető. 

•	 Flexibilis szigetelősapka, mely lehetővé 
teszi különböző palackok használatát, és 
biztosítja, hogy a palack szilárdan álljon az 
adagolóban. Magas higiéniás standard. 

•	 Az Ingo-Man plus alumíniumból készül
•	 Belerakható fertőtlenítők:

 - 04.2.2534.00 Mannisoft kézfertőtlenítő 
szappan 500 ml 2.200 Ft

 - 04.2.1258.00 Skinman Soft 500 ml 
kézfertőtlenítő 2.600 Ft

 - 04.2.2260.00 Skinman Soft 1000 ml 
kézfertőtlenítő 4.000 Ft

 - 04.2.0949.00 Bradoman Soft 1l 1.340 Ft
 - 04.2.2390.00 Bradoderm Soft 1l 1.340 Ft

•	 Teljesen automata, érintés nélküli, állítható 
adagolás

•	 Tartályos, csak utántölthető, mástartály 
nem helyezhető bele

•	 Folyadékszint-ellenőrző ablak
•	 Különböző állagú folyadékokhoz alkalmas
•	 Működést jelző LED
•	 168 x 181 x 311 mm, műanyag

•	 Rozsdamentes acéltest zárható adagoló 
résszel 

•	 Könnyen utántölthető 800 ml-es tartály
•	 Bármely fertőtlenítő tárolásásra,sűrű viszko-

zitású szappanok adagolására is alkalmas
•	 LED-es érzékelővel, 6 x AA elem (nem tartozék)

Dermados S  
adagoló, műanyag

Epoxy porral bevont acél

Műanyag

Rozsdamentes 

Fertőtlenítő kézmosó 
adagoló, 1 l-es D11P

Germstar érintés 
nélküli fali adagoló

Ingo-Man adagoló, 
fém házban

Érintés nélküli  
fertőtlenítő adagoló

HulladékgyűjtőkÉrintés nélküli  
fertőtlenítő adagoló, 
rozsdamentes 0,8 l

Germstar állvány

12.100 ft

30.000 ft

20.000 ft
60.000 ft

04.2.5807.00

04.2.4996.00

04.2.5803.00
04.2.5785.00

04.2.2259.00

04.2.4340.00

12.0.1054.00

12.0.2538.00

04.2.5801.00

04.2.5752.00

04.2.1526.00

04.2.1666.00

12.0.2024.00

12.0.1784.00

31.000 ft
27.000 ft

9.400 ft
12.600 ft

59.000 ft
9.200 ft

27.000 ft
24.500 ft

5.800 ft

2.700 ft

1 l-es
1 l-es

14 l
20 l

Álló
Asztali

0,5 l-es
0,5 l-es

5l 

12 l



Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

79

INNO–SEPT
Higiénés kéztisztító 

és fertôtlenítô koncent rátum
betegfürdetésre is alkalmas

PROFESSZIONÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI HIGIÉNIAI TERMÉKEK, 
SZÉLES HATÁSSPEKTRUMMAL ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁGGAL

INNO–SEPT 
GÉL EXTRA

Higiénés kézfertôtlenítô

INNO–SEPT MED 
Higiénés kéztisztító- és

fertôtlenítô koncentrátum
színezék- és illatmentes

INNO–DEZ 
Felületfertôtlenítô szer

aldehidmentes
INNO–SEPT 

FRESH
Fertôtlenítô oldat

kéz- és felületfertôtlenítô

LILLA–SEPT
Higiénés kéztisztító 

és fertôtlenítô koncent rátum
betegfürdetésre is alkalmas

Tisztaság...
...minden vonalon

www.innoveng1.hu

INNO–SEPT 
FRESH

Fertôtlenítô kendô
kéz- és felület-

fertôtlenítô-tisztító

Rextra 210x297_inno  1/23/20  5:27 PM  Page 1



Quatrodes Extra 1l  
felületfertőtlenítő

Velox Top AF spray 1l  
gyorsfertőtlenítő

Velodes Soap 0,5l  
fertőtlenítő kézre, testre

Viruton Extra 1l  
eszközfertőtlenítő

Velodes Soft 0,5l  
fertőtlenítő kézre

Velodes Soft 250 ml  
fertőtlenítő kézre, szórófejjel

3.900 ft 1.650 ft

930 ft

4.100 ft

1.140 ft 955 ft

04.2.5823.00 04.2.5820.00

04.2.5829.00

04.2.5824.00

04.2.5827.00 04.2.5827.01 

Felületfertőtlenítők

Kézfertőtlenítők

Eszközfertőtlenítők

ÚJ
Termék
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04.2.5718.00

04.2.4115.00

04.2.1799.00

04.2.5829.00

04.2.2392.00

04.2.2576.00

04.2.2678.00

04.2.0708.00

04.2.5823.00

04.2.5835.00

04.2.1397.00

04.2.0620.00

04.2.1546.00

04.2.1361.00

04.2.5770.00

04.2.4466.00

04.2.5820.00

04.2.5745.00

04.2.0886.00

04.2.5800.00

04.2.2390.00

04.2.5401.00

04.2.5746.00

04.2.3583.00

04.2.2481.00

04.2.0079.00

04.2.5782.00

04.2.1369.00

04.2.4321.00

04.2.0440.00

04.2.3908.00

04.2.2260.00

04.2.5799.00

04.2.2478.00

04.2.5637.00

04.2.5633.00  

04.2.5006.00

04.2.5743.00

04.2.4465.00

04.2.3582.00

04.2.4451.00

04.2.5721.00

04.2.4457.00

04.2.1970.00

04.2.2345.00

04.2.1971.00

04.2.5007.00

04.2.4426.00

04.2.2349.00

04.2.5005.00

04.2.5724.00

04.2.5725.00

04.2.1753.00

04.2.4461.00

04.2.5771.00

04.2.3584.00

04.2.4450.00

04.2.5744.00

04.2.2188.00

04.2.5815.00

04.2.2106.00

04.2.2534.00

04.2.4455.00

04.2.5288.00

04.2.2375.00

04.2.2391.00

04.2.5740.00

04.2.0532.00

04.2.5750.00

04.2.5759.00

04.2.1265.00

04.2.4946.00

04.2.2347.00

04.2.5824.00

04.2.0077.00

04.2.1826.00

04.2.5792.00

04.2.0949.00

04.2.5747.00

04.2.1196.00

04.2.2480.00

04.2.5008.00

04.2.0885.00

04.2.5722.00

04.2.5741.00

04.2.5287.00

04.2.5749.00

04.2.0254.00

04.2.5827.00

04.2.5827.01

04.2.5794.00

04.2.2002.00

04.2.5798.00

04.2.1445.00

04.2.5780.00

04.2.4445.00

04.2.5832.00

04.2.1258.00

04.2.2635.00

04.2.2482.00

04.2.5784.00

04.2.5748.00

04.2.5790.00

04.2.5768.00

1.800 ft

2.800 ft

3.300 ft

930 ft
7.700 ft

770 ft

1.010 ft

8.700 ft

3.900 ft
34.000 ft

6.100 ft

6.200 ft

300 ft

1.850 ft

2.800 ft

2.600 ft

1.650 ft

3.000 ft

5.700 ft

8.800 ft

1.340 ft

1.900 ft
3.000 ft

490 ft

600 ft

6.900 ft

4.200 ft

1.900 ft

8.100 ft

3.600 ft

890 ft

4.000 ft

1.100 ft

5.600 ft

3.500 ft
16.500 ft

1.850 ft

6.200 ft

3.300 ft

960 ft

2.100 ft
10.300 ft

8.400 ft
22.000 ft
33.000 ft
38.000 ft

7.600 ft

2.200 ft

1.600 ft

400 ft

1.340 ft
7.100 ft

1.440 ft
1.240 ft

2.200 ft

1.150 ft

4.600 ft

5.600 ft

1.700 ft
4.100 ft

3.000 ft

2.200 ft

14.500 ft

720 ft

1.900 ft

830 ft

22.000 ft

1.440 ft

1.500 ft

2.900 ft

6.900 ft
3.500 ft

6.700 ft
4.100 ft

1.030 ft

1.350 ft

13.900 ft

1.340 ft

5.000 ft

650 ft

580 ft

14.900 ft

3.100 ft

8.100 ft

37.000 ft

600 ft

5.400 ft

2.100 ft

1.140 ft
955 ft

13.900 ft

22.000 ft

2.100 ft

6.900 ft

1.900 ft

1.800 ft

770 ft

2.600 ft

1.240 ft

4.600 ft

3.600 ft

3.700 ft

14.500 ft

4.500 ft
kézfertőtlenítő folyékony szappanok

Tisztítószerek

felület fertőtlenítők 
(padlózat, ajtó, ablakkeret, bútorzat, asztalok és egyéb 
mosható felületekre szinte minden esetben higítani kell!)

bőr és kézfertőtlenítők

Lilla-Sept 1 l

Barrycidal-36 1 l

(aldehidmentes)

Sterillium 0,5 l

Velodes Soap 0,5 l

Bradonett 5 l

Flóraszept 1 l

Bradolin spray 0,5 l

Sanisept-Quick 5 l

Quatrodes Extra 1 l

gyors felületfertőtlenítők

Incidin Extra N 6 l

Sanisept-WR-1 5l

Sanisept forte 5 l

(aldehidmentes)

Bradolife kendő 5 db/cs

80 db (aldehidmentes)

kézvédőkrémek, gélek

Descosept AF pumpás, 250 ml

Decosept AF 120 db, dobozos

Mikrozid AF kendő 150 lap

Velox Top AF spray 1 l

betegfürdetők

Stellisept med 0,5 l

Cutasept 1 l

Clarasept 5 l

Bradoderm Soft 1 l

Desderman Pure 500 ml

Manusept Basic 0,5 l

BioRex szappan, pumpás 0,3 l

CIF súroló 250 ml

Bradoclean 5 l

Octenilin sebgél 20 ml
nem steril

C-Derm utántöltő, színtelen 1 l

Inno-Sept 5 l 

Barrycidal-33 1 l

Bardoplus 250 ml spray 
színtelen

Skinman Soft N 1 l

Clarasept 0,3 l

Sani-Z 5l

Incidin liquid 1 l

ÚJ!	Incidin liquid 5 l

(aldehides)

Bradosept spray 1 l

utántöltők, kendők

Mikrobac tissues kendő

(aldehidmentes)

Mikrozid AF kendő 150 lap

Bradocare kézápoló 0,5 l

Desderman Pure gél 0,5 l

Inno-Sept gél extra 5 l

Terralin Protect 2 l

 S&M kádfertőtlenítő 3 l

 S&M kádfertőtlenítő 5 l

 S&M kádfertőtlenítő 10 l

(aldehidmentes)

Bradosept utántöltő 5 l

Mikrozid AF utántöltő 1 l

Bialind kézvédő 100 ml

Bradolife gél 50 ml

Inno-Sept oldat spray 1 l

Inno-Sept oldat 5 l

Innocid spray 1 l

Innodez spray 2%1 l

Decosept AF 120 db (utántöltő)

(utántöltő)

BioRex kéztisztító gél 0,3 l

Octenisan 1 l

Stellisept med 1 l

Betadine 30 ml

  Betadine 120 ml

Descoderm 1 l

Manisoft 0,5 l

Gigasept Instru AF 2 l

(aldehides)

C-Derm 30 ml spray

Kliniko-Sept 1 l (régi Torkba is!)

Barrycidal-36 200 ml

Korsolex Med AF 2l 

Bradoplus színtelen 1 l

Sterillium 100 ml

Tork Premium 1 l

Haemosol 5 l

Innocid 1 l

Sekusept Aktiv 1,5 kg

Viruton Extra 1 l

C-Derm 250 ml pumpás  színtelen

Inno-Sept 0,5 l

Aspirmatic 2 l

Bradoman Soft 1 l

Manusept Basic 1 l

BioRex szappan 1 l

Mosogatószer 0,5 l

Bradoclear 5 l 

Cutasept 250 ml pumpás

Lilla-Sept 5 l

Korsolex Extra AF 5 l 

C-Derm 30 ml

Sterillium 1 l

Tork 1 l

	Velodes Soft 0,5 l

ÚJ!	Velodes Soft 250 ml

Gigasept AF Forte 2 l

Sekusept Extra N. 6 l

Clarasept 1 l

műszer- és eszközfertőtlenítők  
(az oldatok koncentrátumok, vízzel felhigítandók!)

Betadine 1 l

Desmanol Pure 500 ml

Inno-Sept 1 l 

(fogászati eszköztisztító és fertőtlenítő)

Bradolife 100 ml pumpás

Skinman Soft N 0,5 l

Bradonett 0,5 l pumpás

Domestos 5 l

(aldehidmentes)

Prontosan seböblítő oldat 350 ml

Cutasept 0,5 l

Barrycidal-33 5 l

Skinsept mucosa 0,5 l
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05.1.0193.00 05.1.0203.00

05.1.0213.00

05.1.1135.00

05.1.0674.00

05.1.0889.00

05.1.0666.00

05.1.0942.00 05.1.0522.00

05.1.0691.00

05.1.1001.00

05.1.0215.00

05.1.1150.00

05.1.0675.00 05.1.1768.00

05.1.0194.00 05.1.0204.00

05.1.0214.00

05.1.0936.00

05.1.0941.00

05.1.0986.00

05.1.1041.00

05.1.0505.00 05.1.0664.00

05.1.0802.00

05.1.1074.00

630 ft 630 ft
1.440 ft

1.440 ft

1.440 ft

1.440 ft

3.200 ft

1.040 ft 1.240 ft
2.600 ft

2.100 ft

2.100 ft

2.100 ft

2.300 ft 3.700 ft

840 ft 830 ft
2.100 ft

1.750 ft

1.750 ft

1.750 ft

3.900 ft

1.440 ft 1.850 ft
3.200 ft

3.200 ft

14 cm 14 cm
14 cm

14 cm

14 cm

14 cm

14 cm

18 cm 18 cm
20 cm

18 cm

18 cm

18 cm

25 cm 25 cm

16 cm 16 cm
18 cm

16 cm

16 cm

16 cm

17 cm

20 cm 20 cm
22 cm

30 cm

Anatómiai csipesz Horgas csipesz Érfogók, Pean 
egyenes, sima

Kocher egyenes, 
horgas

Érfogók, Pean  
hajlított, sima

Kocher hajlított, 
horgas

Tűfogó Mathieu

Szálkacsipesz

Crille csipesz 14 cm

Kullancs eltávolító 
csipesz

Idegentest fogóFülcsipesz, villám Mosquito 12,5 cm 
egyenes

Fülcsipesz, hajlított
hajlított

Adson csipesz 12 cm

Magfogó e.h. steril 
egyenes

Magfogó (polipfogó) 
egyenes 25 cm

Mayo Hegar 18 cm

Golyófogó e.h. steril 
Tirapelle

Golyófogó Schroeder 
25 cm

05.1.0191.00

05.1.1772.00

05.1.0568.00
05.1.0361.0005.1.3087.00

05.1.1237.00

05.1.0576.00
05.1.1238.00

05.1.2917.00

05.1.1644.00

05.1.1648.00

05.1.1872.00

05.1.3436.00

05.1.0914.00

730 ft

1.550 ft

2.400 ft
6.300 ft1.550 ft

1.550 ft

1.240 ft
1.550 ft

730 ft

1.100 ft

5.300 ft

2.300 ft

1.100 ft

5.300 ft
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05.1.0217.00

05.1.0218.00

05.1.1767.00

05.1.0940.00

05.1.0617.00

05.1.0422.00

2.800 ft

1.440 ft

3.700 ft

2.600 ft

3.200 ft

2.900 ft

15 cm

14 cm

25 cm

20 cm

20 cm

18 cm

Magill fogók

14 cm egyenes

16 cm egyenes

18 cm egyenes

20 cm egyenes

14 cm hajlított

16 cm hajlított

18 cm hajlított

20 cm hajlított

Kötszerollók

Kendőfogó 20 cm

Metzenbaum 
preparáló olló 18 cm

Varratszedő ligatúra 
olló, 13 cm egyenes

Nyelvfogó Collin 16 cm

Sebészeti ollók kiváló minőségű  
rozsdamentes acélból

Bőrvágó olló, egyenes 
Irisz H/H 11 cm

Egyenes körömolló Szájterpesztő Heister

Mayo nyelvlapoc fém 
felnőtt méret  
(19 x 2,4 cm)

Bőrvágó olló, hajlított 
Irisz H/H 11 cm

Hajlított körömolló Szájterpesztő  
Roser-König

Mayo nyelvlapoc fém 
gyermek méret  
(14 x 2 cm)Kendőfogó 18 cm

05.1.1373.00

05.1.1812.00

05.1.1723.00
05.1.0574.00

05.1.0506.00
05.1.1914.00 05.1.0362.00

05.1.0180.00

05.1.0578.00

05.1.1151.00
05.1.0678.00

05.1.1771.0005.1.0709.00

5.500 ft

2.100 ft

1.140 ft
3.700 ft

1.440 ft

1.650 ft

1.850 ft

2.600 ft

1.440 ft

1.650 ft

1.850 ft

2.600 ft

1.140 ft
1.140 ft 10.500 ft

1.000 ft

1.140 ft

1.140 ft
10.500 ft

800 ft3.800 ft

05.1.0209.00

05.1.0208.00

05.1.0725.00

05.1.1172.00

05.1.0937.00

05.1.0777.00

05.1.0504.00

05.1.1170.00

05.1.0195.00

05.1.0875.00

05.1.0994.00

05.1.1173.00

05.1.0665.00

05.1.0866.00

05.1.0692.00

05.1.0938.00

05.1.0196.00

05.1.4055.00

05.1.1085.00

05.1.1099.00

05.1.1704.00

Hegyes-hegyes

Hegyes-hegyes

Hegyes-hegyes

Hegyes-hegyes

Hegyes-hegyes

Hegyes-hegyes

Hegyes-hegyes

Hegyes-hegyes

Tompa-hegyes

Tompa-hegyes

Tompa-hegyes

Tompa-tompa

Tompa-hegyes

Tompa-hegyes

Tompa-hegyes

Tompa-tompa

Tompa-tompa

Tompa-tompa

Tompa-tompa

Tompa-tompa

Tompa-tompa

Kissebészeti szett 
táskában

Műszertáska üresen 
kissebészeti szetthez

05.1.5491.00

05.1.5492.00

18.200 ft

4.700 ft
•	 A szett tartalma: anatómiai csipesz 16 cm, 

szike, szikenyél 3-as, érfogó egyenes 14 
cm, sebészeti olló egyenes tompa-he-
gyes 14 cm, sebészeti olló hajlított T/H 
14 cm, érfogó hajlitott 14 cm, érfogó 
egyenes-horgas 16 cm, érfogó hajlított 
horgas 16 cm, gombosszonda egyenes 
és babérleveles, tűfogó Mathieu 14 cm, 
varrófonal tűvel, nem felszívódó (3/0 
Dafilon), műszertáska
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Körömcsípő

Körömcsipesz

Ujjvédő, fém 3 db-os

Fültölcsérsor

Vattavivő szonda

Komedo nyomó
Gombosszonda 
babérleveles

Gombosszonda egyenes
Szemhéjkanál  
(Desmarres)

Műanyag farkas- 
fecskendő, sterilizálható 
Jasek/Janette 150 ml

05.1.3705.00

05.1.2216.00

05.1.0292.00

05.1.1070.00

05.1.1695.00

05.1.2087.00 05.1.0577.00

05.1.0581.00

05.1.0676.00

10.0.5689.00

3.500 ft

1.140 ft

5.300 ft

4.700 ft

3.700 ft

2.700 ft 840 ft

630 ft

2.900 ft

2.400 ft

Orrterpesztő, gyermek

Orrterpesztő, felnőtt

5.800 ft

5.800 ft

05.1.3750.01

05.1.3750.02

05.1.3750.03

0-ás,  Ø15 mm fej

1-es,  Ø25 mm fej
2-es,  Ø35 mm fej

Killian orrterpesztő

Üveg farkasfecskendő

22.500 ft
•	 140 mm
•	 Hosszabb csőrrel

KaWe gégetükör nyél

KaWe gégetükör

05.1.1221.00
4.100 ft

1.100 ft
05.1.3026.02

05.1.5688.01

05.1.3026.07

05.1.3026.04

05.1.3026.10

05.1.3026.01

05.1.5688.02

05.1.3026.08

05.1.3026.05

05.1.3026.11

05.1.3026.12

05.1.3026.03

05.1.3026.09

05.1.3026.06

00-ás, Ø8 mm

55 mm-es

5-ös, Ø20 mm

2-es, Ø14 mm

8-as, Ø26 mm

0-ás, Ø10 mm

75 mm-es

6-os, Ø22 mm

3-as, Ø16 mm

9-es, Ø28mm
10-es, Ø30mm

1-es, Ø12 mm

7-es, Ø24 mm

4-es, Ø18 mm

05.1.1194.00

05.1.0809.00

05.1.1195.00

25.000 ft

27.000 ft
26.000 ft

100 ml

200 ml
150 ml

Tubusvezető nyárs
1.040 ft

07.2.3560.01

07.2.3560.02

07.2.3560.03

3-as
4-es
5-ös
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Medence körző, Martin

Méhnyaktágító, Hegar

05.1.0627.00

05.1.1459.01

23.500 ft

4.200 ft

Hüvelyterpesztő Sims

Hüvelyterpesztő Sims

4.400 ft

4.300 ft

05.1.1734.01

05.1.1734.02

05.1.1734.03

60x25/30mm 11.5120

70x30/35mm 11.5121

80x35/40mm 11.5120

•	 Méretek: Ø 1-30 mm

Volkmann sebkampó Volkmann sebkaparó 
kanál

Szike rozsdamentes 
acél, hegyes

Szike, rozsdamentes 
acél, hasas

05.1.5679.00
05.1.0200.01

05.1.0200.02

6.300 ft 4.400 ft
630 ft

630 ft

KaWe hüvelytükör 
Cusco “Standard”

KaWe hüvelytükör 
Cusco “Schweizer”

7.800 ft 7.800 ft
05.1.0987.01

05.1.0690.04

05.1.0987.05

05.1.0690.03

05.1.0690.05

05.1.0987.02

05.1.0987.06

05.1.0690.02

05.1.0690.06

05.1.0987.03

05.1.0987.07

05.1.0690.01

05.1.0690.07

05.1.0987.04

Szűz méret,  
75x17 mm

0000

1-es, 75x32 mm

000

1

1-es, 90x25 mm

2-es, 85x35 mm

00

2

2-es, 100x27 mm

3-as, 100x37 mm

0

3

3-as, 110x30 mm

•	 22 cm hosszú
•	 Rozsdamentes anyagból

3-as nyélbe

3-as nyélbe

Szike (műanyag nyél + penge) e.h. steril

4-es nyélbe

4-es nyélbe

Szikenyél

Szikepenge, olasz

Szikepenge, Aesculap

35 ft

55 ft

35 ft

630 ft

55 ft

95 ft

05.1.1321.01

05.1.0201.00

05.1.0370.01

05.1.4785.01

05.1.1321.05

05.1.0403.00

05.1.0370.06

05.1.4785.06

05.1.1321.02

05.1.0370.02

05.1.0370.05

05.1.4785.02

05.1.1321.06

05.1.0370.07

05.1.0370.09

05.1.4785.07

05.1.1321.03

05.1.1321.04

05.1.0370.03

05.1.0370.04

05.1.4785.03

05.1.4785.04

05.1.4785.05

05.1.1321.07

05.1.1321.08

05.1.1321.09

05.1.0370.08

05.1.0370.10

05.1.4785.08

05.1.4785.09

05.1.4785.10

10-es

3-as

10-es

10-es

20-as

4-es

20-as

20-as

11-es

11-es

13-as

11-es

21-es

21-es

23-as

21-es

12-es
15-ös

12-es

15-ös

12-es
15-ös
18-as

22-es
23-as
24-es

22-es

24-es

22-es
23-as
24-es
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 ► áttekinthetőbbek megrendelései
 ► Láthatja, hogy az adott termék van-e raktáron
 ► Hozzáadhatja a kiválasztott termékeket a kívánságlistához
 ► Jövőbeli rendelésekhez nem kell adatait újra megadni
 ► Éjszaka is vásárolhat
 ► termékek keresése és rendelése egyszerű
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Castroviejo tűfogó  
14 cm GOLD

Metzenbaum preparáló olló 
14,5 cm GOLD

Adson csipesz  
12 cm GOLD

Olsen Hegar tűfogó  
18 cm GOLD

Irisz olló  
11,5 cm GOLD

Mayo Hegar tűfogó  
18 cm GOLD

Goldman Fox olló  
13 cm GOLD

11.600 ft

10.500 ft

8.600 ft 11.600 ft

10.500 ft

10.500 ft

9.800 ft

05.1.0573.00

05.1.3200.00

05.1.5678.00 05.1.5676.00

05.1.1904.00

05.1.5677.00

05.1.2883.00
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•	 Rozsdamentes acél, kerek, zárható, elhúzható oldalrésszel, 
akasztó füllel a tetején. Méretek: Ø x magasság

•	 Rozsdamentes acél, kerek, zárható, levehető tető, akasztófül, 
szűrő, függőleges gőzáramlásra. Méretek: Ø x magasság

•	 1 filteres 
•	 Könnyen zárható doboz
•	 2 mm vastag alumínium ötvözetből 
•	 Olasz gyártmány 
•	 Rendkívül jó minőségű
•	 Csak gőzsterilizáláshoz!

•	 Rozsdamentes acél, a doboz fülei egyben zárnak is. Perforált 
tálcával.

Sterilizáló doboz

Műszerdoboz, fül nélkül

Kerek tál, fedéllel

Műszertálca, fedél nélkül

Assepta doboz

Vesetál, fedéllel

Kerek tál, fedél nélkül

Assepta doboz, lyukas fedelű

Műszerdoboz, füllel

Vesetál, fedél nélkül

Műszer tálca, fedéllel

05.2.2355.00

05.2.2128.00

05.2.2701.00

05.2.2573.00

05.2.2661.00

05.2.2699.00

05.2.1995.00

05.2.2237.00

05.2.2335.00

05.2.0285.00

05.2.2243.00

05.2.0407.00

05.2.2493.00

05.2.2547.00

05.2.2574.00

05.2.1611.00

05.2.2697.00

05.2.1997.00

05.2.0396.00

05.2.2412.00

05.2.0284.00

05.2.2549.00

05.2.3068.00 05.2.3383.00

05.2.2354.00

05.2.2532.00

05.2.2702.00

05.2.0813.01

05.2.1612.00

05.2.2698.00

05.2.1996.00

05.2.0955.00

05.2.2529.00

05.2.2271.00

05.2.2342.00

05.2.2338.00

05.2.2938.00

05.2.2548.00

05.2.2693.00

05.2.2214.00

05.2.2828.00

05.2.2662.00

05.2.2572.00

05.2.1998.00

05.2.3388.00

05.2.2545.00

05.2.2164.00

05.2.2939.00

05.2.2893.00

05.2.2660.00

11.600 ft

14.400 ft

1.040 ft

2.700 ft

21.000 ft

2.300 ft

1.650 ft

220.000 ft

14.700 ft

1.650 ft

10.300 ft

16.000 ft

21.000 ft

1.550 ft

5.800 ft

19.000 ft

3.900 ft

2.200 ft

152.000 ft

17.500 ft

2.600 ft

13.700 ft

20.900 ft 25.000 ft

12.600 ft

19.000 ft

1.650 ft

4.500 ft

22.000 ft

2.500 ft

1.850 ft

143.000 ft

16.000 ft

1.850 ft

13.700 ft

16.200 ft

23.000 ft

2.500 ft

8.000 ft

32.000 ft

11.600 ft

30.000 ft

5.000 ft

2.900 ft

235.000 ft

20.000 ft

3.200 ft

25.000 ft
26.500 ft

53.000 ft

Ø12,5 x 8 cm

22 x 12 x 6 cm

Ø4 cm, 30 ml

20 x 15 x 2 cm

Ø12,5 x 8 cm

Ø16 cm, 100 ml

Ø4 cm, 30 ml

60 x 30 x 26 cm

22 x 12 x 6 cm

Ø16 cm, 100 ml

22 x 17 x 5 cm

Ø15 x 15 cm

28 x 14 x 6 cm

Ø8 cm, 150 ml

30 x 22 x 3 cm

Ø15 x 15 cm

Ø25 cm, 550 ml

Ø8 cm, 150 ml

30 x 30 x 11 cm

30 x 12 x 6 cm

Ø25 cm, 550 ml

32 x 26 x 5,5 cm

Ø15 x 19 cm 40 x 16 x 7,5 cm

Ø12,5 x 12,5 cm

25 x 12 x 6 cm

Ø6 cm, 50 ml

24 x 16 x 3 cm

Ø12,5 x 12,5 cm

Ø20 cm, 400 ml

Ø6 cm, 50 ml

30 x 30 x 16 cm

25 x 12 x 6 cm

Ø20 cm, 400 ml

28 x 20 x 5 cm

Ø19 x 19 cm

32 x 15 x 6 cm

Ø10 cm, 250 ml

35 x 25 x 4 cm

40 x 16 x 6 cm

40 x 30 x 4 cm

Ø19 x 19 cm

Ø28 cm, 1000 ml

Ø10 cm, 250 ml

30 x 30 x 26 cm

32 x 15 x 6 cm

Ø28 cm, 1000 ml

37 x 27 x 5 cm
42 x 32 x 5,5 cm

Ø39 x 49 cm
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Safe Laser 150
06.1.5597.00

199.000 ft
Az SL150-es készülék hatása a bőrfelszínhez közeli kb. 
3-4 cm mélységig érvényesül, ezért a felszínhez közeli 
elváltozások, gyulladások, fájdalmak gyógyításában van 
jelentős szerepe.
•	 A Safe Laser 150 egy sokoldalú használatra tervezett lágy- 

lézer készülék, számos kiegészítővel, így több fajta kezelést 
tesz lehetővé:
 - Bőrfelületre helyezve általános lézerként használható
 - Orrkezelővel orrnyílás bevilágítására is alkalmas (tartozék)
 - Száloptikával a fül és a száj kezelhető hatékonyan  

(külön rendelhető)
 - Kozmetikai kezelővel a speciális krémeket lehet  

hatékonyan a bőrbe juttatni (külön rendelhető)
•	 Műszaki jellemzők:

 - Teljesítmény: 150 mW folytonos (szórt sugárzás)
 - Hullámhossz: 660 nm (piros fény)
 - Akkumulátoros működés (Li-ion újratölthető)

•	 Rendelhető kiegészítő: száloptika, kozmetikai kezelő  
(1 db sugár szűkítő tartozék)

•	 Kiválóan használható pl. mozgásszervi betegségek terápiájá-
ban, ahol fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatása van 
és gyorsítja az izmok, inak, ízületek gyógyulását. Nagyobb 
dózis esetén az ízületi porcfelszínek és a porcok regenerálásra 
is alkalmas.

•	 Fogászati kezelések, műtétek után segíti a hatékonyabb 
gyógyulást. Implantátumok beültetésénél gyorsítja a 
csontosodási folyamatokat. Fogszabályozásnál fellépő akut 
fájdalmat csillapítja, illetve elősegíti a fogak gyorsabb 
mozgását (lerövidíti a fogszabályozás időtartamát).

•	 Műszaki jellemzők:
 - Teljesítmény: 500 mW folytonos  (szórt sugárzás)
 - 1-es osztályú lézergyártmány
 - Hullámhossz: 808 nm (infravörös) + 4 db 630 nm LED
 - Akkumulátoros működés

•	 Kiválóan használható pl. mozgásszervi betegségek terápiájá-
ban, ahol fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatása van 
és gyorsítja az izmok, inak, ízületek gyógyulását. Nagyobb 
dózis esetén az ízületi porcfelszínek és a porcok regenerálásra 
is alkalmas.

•	 Fogászati kezelések, műtétek után segíti a hatékonyabb 
gyógyulást. Implantátumok beültetésénél gyorsítja a 
csontosodási folyamatokat.

•	 Műszaki jellemzők:
 - Teljesítmény: 1800 mW folytonos  

(szórt sugárzás)
 - 1-es osztályú lézergyártmány
 - Hullámhossz: 808 nm (infravörös)  

+ 1db 630 nm LED
 - Nagy kezelő felület: 12,5 cm2

 - Akkumulátoros működés

Safe Laser 500 Safe Laser 1800

399.000 ft 1.257.300 ft
06.1.5596.00 06.1.5600.00

A Safe Laser 500 Infra infravörös (808 nm-es) fénye 
sokkal mélyebb rétegekben nyelődik el, mint a piros 
fényű lézereké (biológiai hatása akár 8 cm mélységben is 
érvényesül).

Professzionális felhasználóknak - A Safe Laser 1800 Infra 
infravörös (808 nm-es) fénye sokkal mélyebb rétegekben 
nyelődik el, mint a piros fényű lézereké (biológiai hatása 
akár 10 cm mélységben is érvényesül).

Kiegészítő  
Safe Laser  
készülékekhez 06.1.5603.00 20.500 ft

A Safe Laser GÉL egy különleges szérum, ami speciális lézerfénnyel megvilágítva  
egyedülálló bőrfiatalító és bőrregeneráló hatással rendelkezik. 50 ml.

Safe Laser Gel

LTE350 Laser Plus készülékOceanus WLTS-001 lágylézer kezelő készülék
06.1.4471.0006.1.5606.00

480.000 ft99.000 ft
Monokromatikus 905 nm hullámhosszú lézerfény (infravöröshöz közeli) előállítására és 
kibocsátására képes
Mikroprocesszoros vezérlésű, egycsatornás készülék

Hatékony segítséget nyújt a fájdalomcsillapításban, és a gyulladások kezelésében.

•	 Számos programot kínál, több paraméter 
kiválasztható

•	 Belső biztonsági rendszere automatikusan 
inaktiválja a sugárzást a kezelőfej hiánya 
vagy rossz pozíciója esetén

•	 A készülék tartozéka az egydiódás, 30W-os 
kezelőfej, de más, különböző teljesítményű 
lézerkibocsátó nyelekkel is használható.

•	 Tápellátás: 230 V/ 50 Hz, energiafogyasztás: 
22 VA

•	 Belső biztosíték: T 500 mA
•	 Hullámhossz: 905 nm
•	 Kimeneti frekvencia: 1 Hz-10000 Hz
•	 Impulzus idő: 100 μsec
•	 Csatornák száma: 1
•	 Lézerosztály: 3B
•	 Méretek: 270 x 220 x 110 mm, súly: 1,3 kg
•	 Tartozék: tápkábel, védőszemüveg,   

1 egydiódás 30 W-os kezelőfej, hordtáska

•	 Használata különösen ajánlott a következő 
problémák fennállásakor:
 - Izomgörcsök
 - Lágy szöveti sérülések, gyulladások
 - Rheumatoid arthritis
 - Ízületi gyulladások

•	 Természetes gyógyulás, nem invazív kezelés, 
ezért nincs mellékhatás, nem áll fenn a 
keresztfertőzés veszélye

•	 Tölthető akkumulátor az akár 4 órás folyama-
tos működéshez

•	 Kicsi, ergonómikus kialakítás

•	 Professzionális, és személyes használatra 
egyaránt alkalmas

•	 Könnyen kezelhető, felhasználóbarát
•	 A 810 nm-es, és a 650 nm-es lézernyalábok 

tökéletes kombinációja
•	 Technikai paraméterek:
•	 Lézer hullámhossz: 810nm, és 650 nm
•	 Kimenet: 12 db 650 nm-es lézernyaláb, és 1 

db 810 nm-es lézernyaláb
•	 Maximális teljesítmény: 5mW, és 150 mW
•	 Akkumulátor kapacitás 1 feltöltéssel: kb. 4-5 

óra folyamatos működés

ÚJ
Termék
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Oceanus ETUS-001 
ultrahang kezelő 
készülék
06.1.5608.00

350.000 ft
Letisztult formavilágú, rendkívül  
egyszerűen használható, nagy  
teljesítményű ultrahang kezelő készülék.
•	 Különösen ajánlott izomfájdalom, 

izomgörcs, lágy szöveti zúzódás, beszűkült 
végtag mozgás esetén

•	 Technikai jellemzők:
•	 Frekvencia: 1 – 3 MHz
•	 Max. intenzitás: 3W/m2

•	 Működési mód: folyamatos, és modulált
•	 Pulzus frekvencia: 16 / 48 / 100 Hz
•	 Ultrahang kezelőfej mérete: 5 cm2  (1 cm2, 

és 2 cm2 opcionális)
•	 7”-os érintőképernyő  
•	 Vízálló fej
•	 Méret: 290 x 140 x 130 mm
•	 Súlya: 4 kg

•	 Technikai jellemzők:
•	 Frekvencia: 1 MHz
•	 Max. intenzitás: 1,6W/m2

•	 Működési mód: folyamatos, és modulált
•	 Ultrahang kezelőfej mérete: 5 cm2 ( 1 cm2, 

és 2 cm2 opcionális)
•	 OLED kijelző
•	 Kezelési idő állítás: 1 – 30 perc
•	 A páciens kényelme érdekében a fej 

előfűthető 35 °C fokra
•	  Előfűtési idő 2 perc

Oceanus ETUS-002  
kézi ultrahang kezelő 
egység

130.000 ft
06.1.5609.00

Otthoni, és orvosi használatra is egyaránt 
alkalmas. Ajánlott izomfájdalom, izom-
görcs, lágy szöveti zúzódás, beszűkült 
végtag mozgás esetén.

•	 A készülék kétféle méretű kezelőfejjel 
rendelhető, amelyekkel a legkülönfélébb 
kezelések végezhetők, tömített kivitele 
miatt alkalmas víz alatti kezelésre is

•	 A készülék automatikus dózis adagolással 
rendelkezik, valamint ellenőrzi a kezelőfej 
és a páciens kontaktusának megfelelőségét

•	 Tápfeszültség: 230 V 50 Hz
•	 Üzemi frekvencia: 800-860 kHz 
•	 Kimenő teljesítmény: 0,1 - 3 W/cm2 

modulációs üzem,   
0,1 - 2 W/cm2 folyamatos üzem

•	 Kezelőfejek felülete: nagy kezelőfej 4,2 cm2, 
kis kezelőfej 1,77 cm2

•	 Mérete: 260 x 220 x 100 mm

Ultron Home

399.000 ft
06.1.0519.00

Az Ultron home sikeresen alkalmazható 
a rehabilitációs kezelésekben, valamint a 
sérülések utáni kezelésekben

•	 1 W / cm2 folyamatos ill. impulzus 
üzemű teljesítménye alkalmassá teszi 
izomgörcsök, izom fájdalmak, izületi- és 
íngyulladások, izületi kopások, elhúzódó 
törések, szájzár, heveny derékfájás 
kezelésére, valamint oldatok, krémek, 
hatóanyagok bevitelére is

•	 Kis (1.5cm2) vagy nagy (4.2 cm2) vízhatlan 
kezelőfejjel rendelhető

•	 Kozmetikákban is alkalmazható

MiniSono Home

135.000 ft
06.1.0461.00

Ultrahang terápiás készülék. A nagyfokú 
integráltságnak köszönhetően rendkívül 
kis méretű és súlyú, műanyag kofferben 
szállítható, ill. tárolható, így az otthon- 
ápolásban is kiválóan használható.

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

•	 7” színes érintőképernyő
•	 Több, előre beállított kezelési protokoll
•	 Alacsony karbantartási költségek
•	 Könnyű kezelhetőség
•	 Energia: 10 – 185 mJ
•	 Frekvencia: 1-22 Hz
•	 Működési módok: folyamatos / 4 / 8 / 12 ütés
•	 Előre beállított programok száma: 7
•	 Applikátor méretek: 6 / 12 / 15 mm
•	 Élettartam: minimum 4.000.000 ütés / kezelőfej, 

és minimum 300.000 ütés / applikátor
•	 Méret: 290 x 240 x 130 mm
•	 Súlya: 2,07 kg

06.1.5607.00

Oceanus  
ESWT-002
2.990.000 Ft
1.990.000 Ft

Oceanus lökéshullámterápiás  
eszköz
ESWT-002
A lökéshullám terápia a leghatékonyabb módszer az ízületi fájdalmak  
kezelése tekintetében!
Több, mint 80%-os hatékonyság a fájdalom csökkentésében!
Ajánlott fizikoterápiára, rehabilitációra, sportsérülésekre, urológiai,  
és erekciós problémákra.

ÚJ
Termék

Bevezető kedvezményes ár
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•	 Impulzus forma: négyszög ill. háromszög, 
impulzus szélesség: 0,4 ms

•	 Impulzus frekvencia változtatható  
0,5 - 200 Hz között

•	 Impulzus csomag 1 sec, impulzus csomag 
szünet idő: 1 sec / 3 sec / 5 sec

•	 Kimeneti feszültség 510 ohmmal terhelve 
1 csatornás üzemben +/-60V,  4 csatornás 
üzemben +/-40V

•	 Tápfeszültség: 12 V DC
•	 Felhasználási területe: izomfejlesztés, 

legyengült végtag regenerálása, keringés, 
visszérgyulladás utókezelése, fogyasztás, 
elektrokozmetika, részleges bénulás keze-
lése, gerincsérv műtét utáni utókezelése, 
fájdalomcsillapítás

•	 A készülék a beállított intenzitású 
kezelőáram alá bázisként automatikusan az 
áram 10 %-át adja hozzá

•	 A készülék komplex páciens védelemmel 
rendelkezik, automatikusan figyeli a 
pácienskör ellenállását, nem megfelelő 
kontaktus esetén a kezelőáram 
automatikusan visszaszabályozódik

•	 Ha a páciens kör ellenállása megfelel 
a kezelőáram visszaszabályozása 
lágyan történik, kiküszöbölve a hirtelen 
áramütésérzetet

•	 A készülék automatikus dózisadagolást 
végez, tehát az idő mérése csak akkor 
történik, ha a páciensen kezelőáram folyik

•	 Tápfeszültség: 230 V 50 Hz

•	 Teljesítmény felvétel: max. 35 VA
•	 Kimeneti feszültség: max. 200 Vp vagy 

200 V DC
•	 Kimeneti áram:  

galván üzemmód: 0 - 25 mA DC  
egyéb üzemmód: 0 - 50 mAp folyamatosan 
szabályozható

•	 Kimeneti hullámformák: G – galvánáram MF 
– monofázis 50 Hz DF – difázis 100Hz CP – 
1s MF, 1sDF LP – 5s MF, 1s 10s DF, 1s URS – 
négy szög 140Hz SQ – négyszöghullám EXP 
– exponenciális hullám TRG –háromszög 
hullám MSQ – mod. négyszög h. MEXP – 
modulált exponenciális hullám

•	 Méretek: 260 x 220 x 100 mm, súly: 2 kg

•	 Alkalmazási területek: rehabilitáció, sorvadt, 
bénult vagy ép beidegződésű izomzat kezelé-
se, fájdalomcsillapítás, inkontinencia terápia, 
izomerősítés, izomlazítás, iontoforézis, 
elektrokozmetika

•	 Foerstser-féle kezeléssel mely a sorvadt 
vagy bénult sima és haránt-csíkolt izomzat 
specifikus kezelési lehetősége 

•	 Házi használatra, önkezelésre fejlesztett
•	 Tartozékok: adapter, 1 pár gumielektróda 

(50x100), 1 pár gumielektróda (Ø50 mm), 2 db 
elektróda rögzítő szalag, 4 db nedvesítő tasak

•	 Kezelőáramok típusai: egyenáram, Diadina-
mikus áramok, szelektív ingeráramok, TENS

•	 Kezelőáramok intenzitása:
 - galvánáram: 0 - 25 mA
 - AC hullámformák: 0- 35 mA
 - TENS hullámformák: 0 - 80 mA

•	 Max. kimenő feszültség: 120 V DC
•	 Mérete: 135 x 150 x 65 mm, tömeg: 340 g

Corposano A1

Electrocombi Home

Ministim OE-400

59.000 ft

370.000 ft

59.000 ft
06.1.1037.00

06.1.2336.00

06.1.0027.00

Csatornaszám max. 4 db egymástól 
független izolált kimenet. Monopoláris 
ill. bipoláris impulzusok és impulzus 
csomagok.

Az Electrocombi home egy kombinált készülék, amely 11 hullámforma választékával 
mind diadinamikus, mind szelektív ingeráramú kezelésekre széles körben alkalmazható

A legkorszerűbb műszaki megoldásokat 
ötvözi az orvosi gyakorlatban legjobban 
bevált elektroterápiás kezelési formákkal. 
17 féle hullámformával a széleskörű 
használatért.•	 Izomstimulációra alkalmas

•	 A folyamatos galván áram előállítható tisztán 
vagy diadinamikus ill. farádos árammal keverve

•	 T.E.N.S. áram az analgéziás kezelésekre
•	 Mikroprocesszoros vezérlésű, 2 csatornás 

készülék, mely a kiválasztott paraméterek 
vagy a memóriájában lévő programok 
alapján működik

•	 Tápellátás: 230 V/ 50 Hz, energia fogyasztás: 
22 VA

•	 Impulzív áram: max 60 mA, folyamatos áram: 
max 20 mA

•	 Kimeneti feszültség: max 100 Vdc
•	 A galvanikus áram frekvenciája: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 

100, 200, 500 Hz
•	 Mérete: 27 x 22 x 11 cm, súlya 1,4 kg
•	 Tartozékok: tápkábel, 4 kis kábel 4 mm-es 

csatlakozókkal, 4 szilikon elektróda, 
tépőzáras rugalmas szalag az elektródák 
rögzítéséhez

•	 A készülék képes folyamatos vagy négy-
szögletes hullámformájú áram előállítására 
alacsony frekvencián, mely kiválóan alkalmas 
a gyógyszerbevitelre

•	 Mikroprocesszoros vezérlésű, a kiválasztott 
paraméterek vagy a memóriájában lévő 
programok alapján működik

•	 Tápellátás: 230 V /50 Hz, energiafogyasztás: 22 VA
•	 Max. kimeneti teljesítmény: 20 mA (csator-

nánként)
•	 Galvanikus hullámforma: MF négyszögletes, 

10 Khz
•	 Csatornák száma: 2
•	 Méretek: 270 x 220 x 110 mm
•	 Súly: 1,4 kg
•	 Tartozékok: 2 méteres tápkábel, 4 kis kábel  

4 mm-es csatlakozókkal, 4 szilikon elektróda, 
tépőzáras rugalmas szalag az elektródák 
rögzítéséhez

Ionostim Ionoderm

290.000 ft 140.000 ft
06.1.4469.00 06.1.4468.00

Diadinamikus terápiás áramot produkál 
a fájdalmas izom-gyulladások, izületek, 
perifériás idegek kezelésére ill. hasznos 
eszköz a sportgyógyászatban.

Az Ionoderm terápiás áramot generál, 
mely galvanizációra és iontoforézisre ill. 
hiperhidrózis kezelésekre alkalmas.

Therlan készülék

A THERLAN olyan multifunkciós készülék, amely alkalmas 15 féle elektroterápiára.

•	 Kezelési módok:
 - Ultrahang terápia
 - 2 pólusú középfrekvencia fix vagy változó 

frekvencián
 - 4 pólusú középfrekvencia fix  vagy változó 

frekvencián
 - Hagyományos és szaggatott galvánáram
 - Diadinamikus áramok
 - Tens fix vagy változó frekvencián
 - Tens burst fix vagy változó frekvencián
 - Monofázisú és bifázisú áramok
 - Agonista-Antagonista monofázisú és 

bifázisú áramok
•	 Alkalmazási területek: ízületi- és izombántal-

mak, ínpanaszok, idegsérülések, bőrpanaszok, 
gyógyszerbevitel, fájdalomcsillapítás, migrén, 

iontoforézis, mélységi vérellátás fokozása, 
mélyhatású izomgimnasztika, zsírszövetek 
kozmetológiai csökkentése, vér- 
keringés javítása, törés esetén csontosodás 
gyorsítása, neuralgiás jellegű betegségek, 
posttraumatikus és gyulladásos állapotok, 
csomós visszértágulatok, degenerált és 
sorvadt izom ingerlése, műtét utáni izom 
rehabilitáció, bénulások kezelése.

•	 Mérete: 330 x 420 x 160 mm, súlya: 5 kg
•	 Tartozékok: 1 db hálózati kábel, 2 db speciális 

kezelőkábel, 2 db speciális toldó, 2 db kék 
kezelőkábel, 2 db sárga kezelőkábel, 2 db 
barna kezelőkábel, 2 db zöld kezelőkábel,  
8 db 50x50 mm-es gumielektróda tasakkal,  
4 db 50x100 mm-es gumielektróda tasakkal

06.1.0001.00 

06.1.0003.00

06.1.0005.00

06.1.0004.00

06.1.0006.00

06.1.0002.00

597.000 ft

597.000 ft

914.000 ft
724.000 ft

1.079.000 ft

724.000 ft
2e (2 elektroterápia)

1uh (1 UH fejjel)

2uh2e (2 UH fejjel + 2 elektroterápia)
2uh (2 UH fejjel)

2uh4e (2 UH fejjel + 4 elektroterápia)

4e (4 elektroterápia)
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•	 2-100 Hz-es frekvenciatartomány
•	 8 intenzitási fokozat
•	 9 frekvencia fokozat
•	 5 kezelési mód: automata, vibráló, Shiatsu, ütögető és gyúró 

masszázs
•	 Különböző programok a váll, derék, hát, láb, karok kezelésére
•	 Tápellátás: 2 x AA elem
•	 A készlet tartalma: a készülék, 2 elektróda, egy pár papucs

•	 2 csatornás: segítségével két izomcsoportot kezelhet 
egyidejűleg

•	 9 programos izomstimulátor + TENS, hálózati adapterrel
•	 Izomkezelés bénult és ép izomra, izomállapot mérés, 

iontoforézis, inkontinencia kezelés, fájdalomcsillapítás, elekt-
romasszázs, speciális TENS kezelések, stroke rehabilitáció

•	 Opció: 06.1.0967.00 Elektróda TENSEL, 4-es kábel

•	 Kisméretű, hordozható
•	 Mikroszámítógépes rendszer, LCD kijelző, egyszerű vezérlés
•	 Négy automata masszázs üzemmód és hat manuális  

masszázs üzemmóddal
•	 Különböző elektromos impulzusokat kombinál az élvezetes 

masszázsélményért 
•	 Töltésjelzővel, újratölthető akkumulátorral
•	 Tápellátás: DC 5V 20mA USB kábellel
•	 Frekvencia: 1-1000 Hz, impulzusszélesség: 20-400 µs
•	 Impulzus hullámformája: négyzethullám

•	 Állítható intenzitás: 25 lépésben
•	 Impulzus frekvencia állítás: 2 – 150 Hz
•	 Impulzus időtartam állítás: 50 - 300 µs
•	 Kezelési időartam állítás: 5 – 90 perc
•	 Tápellátás: 3 db AAA elem
•	 Méretek: 117 x 60 x 34 mm
•	 Súlya: 76 g

•	 Tápellátás és irányítás okostelefon segítségével
•	 Szoftvere ingyen letölthető a Google Play áruházból. 

Csatlakozás:
 - eM-101C: microUSB

•	 Hármas hatású, klinikailag bizonyított TENS technológia: 
blokkolja a fájdalomüzenetet, kiváltja az endorfintermelést, 
javítja a vérkeringést

•	 Hordozható, zsebben is elfér
•	 Gyors, hatékony kezelés: 15 perces használat után órákig tartó 

tünetmentesség
•	 9 kezelőprogram, 15 intenzitásszint
•	 6 alkalmazási terület: hát, váll, karok, lábak, lábfejek, ízületek
•	 3 masszázsmód: ütögető, gyúró, dörzsölő
•	 Mosható, tartós tapadópárnák (akár 150 alkalommal is 

használható)
•	 Tartozékok: tapadópárna (1 pár), tapadópárna tartó,  

elektródavezeték, szövettok, övcsat, ajándék ismertető

•	 9 programos izomstimulátor + TENS, hálózati adapterrel
•	 Izomkezelés bénult és ép izomra, izomállapot mérés, 

iontoforézis, inkontinencia kezelés, fájdalomcsillapítás, elekt-
romasszázs, speciális TENS kezelések, stroke rehabilitáció

•	 Tartozékok a Tensel 2001 készüléken felül: osztott kábel, 4-es 
kábel, speciális inkontinencia elektróda pár

TENS PG-2602B

Tensel 2006

Kentro KTR-210 TENS TENS készülék LTK-540

e-TENS 101C (Android)Omron E3 Intense izom- és 
idegstimulátor

Tensel 2001+

18.990 ft

63.000 ft

9.400 ft 19.900 ft

8.290 ft
29.000 ft

52.000 ft

06.1.2636.00

06.1.5591.00

06.1.5599.00 06.1.5611.00

06.1.5601.02
06.1.5602.00

06.1.5593.00

Gyógyszermentes fájdalomcsillapító készülék az  
izmokban, ízületekben fellépő fájdalom enyhítésére.

2 egymástól független csatorna
12 különböző program

LeTöLTheTő  
aLkaLmaZáSSaL

3 éV 
garanCia

ÚJ
Termék

Magnetofix
06.2.4470.00

160.000 ft
Alacsony frekvenciás magnetoterápiás készülék
A készülék négyszögletes hullámú áramot ad le 

A világ egyik legsikeresebb hordozható TENS készüléke. 
Kis mérete ellenére tudása, és teljesítménye jóval az átlag 
felett van a többi TENS-hez képest. •	 A frekvencia 2 Hz és 100 Hz között variálható, akár csak az 

impulzus hossza 
•	 Előre meghatározott intenzitás állítható be 5 és 30 Gauss 

között
•	 Két lapos kezelő fej csatlakoztatható hozzá, így az egyik által 

generált mező fele az egésznek
•	 Mágneses intenzitás: 30 Gauss
•	 Frekvencia 2-100 Hz.
•	 Kezelőfejek száma: 2, kezelőfej típusa: lapos
•	 Kezelési idő: 1- 60 perc
•	 Méretek: 270 x 220 x 110 mm
•	 Súlya: 1,3 kg
•	 A kezelőfej mérete: 160 x 100 x 30 mm 
•	 A kezelőfej súlya 600 g
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•	 Formatervezett kivitel, beállítható lámpafej
•	 4 dőléshelyzet, csúszásmentes talp

•	  Lekerekített alakja lehetővé teszi, hogy a készüléket köny-
nyen, különböző helyzetbe állíthatjuk, és így a beteg egész 
testét kezelhetjük vele.

•	 A BIOPTRON Family készülék szűrőjének átmérője kb. 15 cm
•	 A halogén izzó névleges teljesítménye: 90 W
•	 Hullámhossz: 480 - 3400 nm
•	 Polarizáció foka: >95% (590 - 1550 nm)
•	 Fényenergia percenként: átl. 2.4 J/cm2

•	 A könnyen állítható magasság, a forgatható fejrész, valamint 
a készülék felső részének 360°-os forgathatósága kényelmes 
használatot tesz lehetővé szinte bármilyen helyzetben.

•	 A kezeléseket a kapcsolótábla segítségével, másodperc pon-
tossággal adhatja meg (30 mp). A beépített távolságszabályzó 
segíti a megfelelő kezelési távolság betartását.

•	 Az asztali állványhoz védőburkolat és egy kényelmes sziva-
csos alátét is tartozik (cserélhető és mosható).

•	 A nagy állványt görgővel szállítjuk, az állvány igény szerint 
görgő nélküli változatban is megvásárolható.

•	 A BIOPTRON Pro 1 szűrő átmérője kb. 11 cm.

•	 Az ergonomikus, könnyen kezelhető, hordozható készüléket 
Ön bárhová magával viheti

•	 A kezelés időtartama a beépített időzítő és a kijelző segítsé-
gével pontosan beállítható

•	 Az 5 cm-es szűrőátmérő lehetővé teszi a kisebb-nagyobb 
területek egyszerű kezelését, a test bármely részén

•	 Ön időt, energiát és pénzt takarít meg, mivel a készülék 
készenléti üzemmódban csupán 0,5 W áramot fogyaszt, így 
bármikor készen áll a használatra anélkül, hogy energiát 
pazarolna

•	 Alap sugárzási tartománya: 380-2500 nm
•	 Színszűrők alkalmazásával színterápia is végezhető
•	 Alkalmazási területei: külső, felszíni problémák: bőrfer-

tőzések, ekcéma, psoriasis, hegek, horzsolások, gombás 
fertőzések, herpesz, szemölcsök, nyílt sebek, égési sérülések, 
fekélyek, ráncok, cellulitisz, aranyér 

•	 Belső problémák: fejfájás, migrén, fülgyulladás, fogfájás, fog- 
ínygyulladás, köhögés, reumatikus fájdalmak, izomhúzódás, 
sportsérülés, izületi bántalmak, menstruációs görcsök 

•	 Tápellátás: 230 V/50 Hz, energia igény: 20 W
•	 Izzó típusa: 20 W, Al tükrös halogén
•	 Színhőmérséklet: 2700 K
•	 Izzó névleges élettartama: 2000 üzem óra
•	 Fajlagos teljesítmény: 35 mW/cm2 
•	 Polarizáció foka: 96 % 
•	 Súly: 0.8 kg 
•	 Színterápia készlet lencséi: kék, piros, lila, zöld, narancs

Infralámpa 100 W

Bioptron Family lámpa  
állvánnyal

Bioptron PRO1 lámpa asztali 
állvánnyal

Bioptron MedAllBiopolár gyógylámpa

5.790 ft

4.300.000 ft

920.000 ft
440.000 ft56.900 ft

06.3.0437.00

06.3.3460.00

06.3.3459.00
06.3.3458.0006.3.2409.00

Hatékonyan enyhíti a megfázásos panaszokat
Hatékony az izomfájdalmak, reumatikus fájdalmak és 
meghűlés kezelésére

A BIOPTRON 2 orvostechnikai eszközt gyógyítással 
foglalkozó szakemberek részére tervezték. 

A BIOPTRON Pro 1 fényterápiás készüléket otthoni, 
kórházi és terápiás központokban történő használatra ter-
vezték. A készülék nagy állvánnyal és/vagy ergonomikus 
asztali állvánnyal egyaránt kapható, ami mind az otthoni, 
mind a professzionális használatot lehetővé teszi.

A Bioptron MedAll egyszerűen és biztonságosan 
használható orvostechnikai eszköz, amely hatásos, mégis 
kíméletes kezelést tesz lehetővé. A stílusos formatervezés 
és az innovatív technológia révén a készülék ideális mind 
otthoni, mind professzionális használatra kórházakban, 
wellness- és sportközpontokban.

Fénye kedvezően hat a sejttevékenységgel összefüggő 
biológiai folyamatok javítására és helyreállítására.  
A polarizált fény a mélyebben fekvő szövetekig is eljuthat, 
így ott is kifejti jótékony hatását. Infra tartományba eső 
(IR) sugárzás esetén 1200 nm közelében mm-es nagyság-
rendű a behatolás mélysége.

06.3.1795.00

06.3.0695.00

06.3.2716.00

06.3.1417.00

08.0.3051.00

16.000 ft

13.700 ft

51.900 ft

18.000 ft

3.000 ft

Állvány

150 W

Színterápia készlet

150 W
időkapcsolós

Izzó, 100 W

részletfizetés és bérlés
A Bioptron lámpákkal kapcsolatos  
részletfizetési- és bérlési lehetőségekről 
érdeklődjön szaküzleteinkben!

•	 Biztonságos UV-B fényt bocsájt ki
•	 Könnyű kezelhetőség
•	 Beépített lítium ion akkumulátor, mellyel egy feltöltéssel 

akár 120 perc működés is elérhető
•	 OLED kijelző, nagy kezelőgombokkal

Kernel  
KN-4003 B UV B fényű 
fototerápiás készülék

100.000 ft
06.3.3449.00

Alkalmas otthoni használatra is
Időzítés és dózis beállítási lehetőség

fototerápia
A fototerápiát ma már széleskörűen 
használják a gyógyászatban, kiváló élettani 
hatásai miatt! 
Az UV-B sugarakkal hatékonyan lehet 
kezelni a különböző bőrproblémákat, mint 
például a szerzett pigment hiányt,  az ek-
cémát, vagy a pikkelysömört, míg az UV-A 
sugarakkal fotokemoterápiát alkalmaznak.  
Maga a kezelés rendkívül rövid ideig tart, 
mindössze 10 másodperc, és  
8 perc között!
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•	 Beépített inhalátortartó
•	 Felnőtt és gyermek maszkkal
•	 Működési nyomás: 2,96 bar
•	 Zajszint: 55 dB
•	 Inhalálási ráta: 0,4 ml/perc (teljesen nyílt állásnál)
•	 Szemcseméret: <5 mikron
•	 Méret: 28 x 19 x 10 cm, súly: 1,75 kg
•	 Tápellátás: AC230V/50 Hz

•	 Gyerek és felnőtt maszkkal 
•	 Működési nyomás: 0,5 bar
•	 Zajszint: 53 dB
•	 Inhalálási ráta: 0,25 ml/perc (teljesen nyílt állásnál)
•	 Szemcseméret: ≤ 2,5 µm
•	 Méret: 14 x 10 x 7 cm, súly: 0,6 kg
•	 Tápellátás: 230V/50 Hz (adapterrel)

Rossmax NA-100 inhalátor Rossmax NB-80 inhalátor

12.800 ft 12.500 ft
06.4.5631.00 06.4.5633.00

Kompresszoros inhalátor, otthoni használatra Kompresszoros inhalátor, otthoni használatra

kompresszoros inhalátorok
Ennél az inhalátor típusnál az aeroszol képzés a Bernulli effektus alapján történik.  
Egy kompresszor sűrített levegőt állít elő, ami egy fúvókán keresztül kiáramlik. A nagy sebességű 
levegő nyomáscsökkenést okoz, ami felszívja a gyógyszert, és elporlasztja. A keletkező aerosolt a 
porlasztást végző levegő nyomja ki. A szemcsék mérete és mennyisége az alkalmazott nyomástól, 
és az áramlás sebességétől függ. Előnye: alacsony ár, alacsony üzemeltetési költség.

ultrahangos inhalátorok
Ez az inhalátor típus az aerosolt egy nagyfrekvenciával rezgő kerámia segítségével képzi. 
A kerámia által keltett rezgés a közvetítő folyadékon áthaladva a porlasztandó gyógyszert apró 
részekre robbantja szét. A keletkező szemcsék mérete kizárólag az alkalmazott frekvenciától függ. 
A keletkező aerosolt - ha szükséges - egy külön ventilátor nyomja ki. Előnye: nagy porlasztási  
teljesítmény, ideális szemcseméret, kis súly és méret, szinte hangtalan működés.

állítható szelep technológia rossmax inhalátoroknál
A szabadalmaztatott állítható szelep, különböző viszkozitású orvosságokat is képes porlasztani,  
minden felhasználó egyéni elvárásainak és szükségleteinek megfelelően. A VA-technológia  
lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy egyénileg állítsák az áramlást, 0,15-0,4 ml/min állandó részecskeméret mellett.  
Teljesen nyitott szeleppel a nagy viszkozitású gyógyszerekhez és a nagyobb légzési kapacitású felhasználóknak, míg  a zárt szeleppel:  
a gyermekek/csecsemők, kisebb légzési kapacitású felhasználók igényeihez alkalmazkodva.

mesh technológia
Teljesen hangtalan működés, erős teljesítménnyel. Ötvözi az ultrahangos technológia és a kompresszoros technológia 
előnyeit a hátrányaik nélkül, azaz halk, mint egy ultrahangos készülék, megfizethető áron és nem igényel egyéb  
anyagokat (gyógyszertégely, desztillált víz).

•	 Konzisztens finom részecskeméret a hatékony légzési kezelésért
•	 Szemcseméret: ≤ 2,6 µm (75-80%)
•	 Állítható porlasztás
•	 Mini szivattyú technológiával
•	 Alacsony zajszint, csendes működés
•	 Méret: 6,3 x 6,4 x 15 cm
•	 Tartozékok: felnőtt és gyermek szájmaszk, szájcsutora
•	 12V adapterrel

Rossmax NH-60 inhalátor

14.500 ft
06.4.5644.00

Kompresszoros inhalátor

3 éV 
garanCia

3 éV 
garanCia

3 éV 
garanCia

új , moDern Technológia!

sűrített  
levegő

nyomás  
csökkenés

gyógyszer

Bernoulli effektus 
(vázlat)
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•	 Felnőtt és gyermek maszkkal
•	 Zajszint: <60 dB
•	 Inhalálási ráta: 0,35 ml/perc (teljesen nyílt állásnál)
•	 Szemcseméret: <2,6 mikron
•	 Méret: 204,5 x 148 x 108 mm, súly: 1,36 kg
•	 Tápellátás: AC230V/50 Hz

•	 Gyerek és felnőtt maszkkal
•	 Intenzív igénybevételre
•	 Működési nyomás: 1 bar, zajszint: 55 dB
•	 Inhalálási ráta: 0,5 ml/perc
•	 Szemcseméret: ≤ 2,2 µm
•	 Méret: 22,2 x 15,8 x 12 cm, súly: 1,7 kg
•	 Tápellátás: 230V/50 Hz 

•	 Gyerek és felnőtt maszkkal
•	 Zajszint: ≤60 dB
•	 Inhalálási ráta: 0,3 ml/perc
•	 Szemcseméret: ≤ 2,5 µm
•	 Méret: 26 x 17 x 12 cm, súly: 1,54 kg
•	 Tápellátás: 100-240V/50-60 Hz 

Rossmax NE-100 inhalátor Rossmax NB-500  
professzionális inhalátor

Rossmax NK-1000 
3 funkciós inhalátor 
orrszívóval, orrmosóval17.990 ft

15.000 ft
31.990 ft

06.4.5691.00
06.4.5634.00

06.4.5692.00
Kompresszoros inhalátor, otthoni használatra

Kompresszoros inhalátor, professzionális használatra

Orrszívó, orrmosó és inhalátor egy készülékben!

•	 Tartalma: cső, inhaláló edény, szájcsutora, filter, felnőtt és 
gyermek maszk

Rossmax inhalátor  
tartozékcsomag

6.290 ft
06.4.5658.00

•	 Ultrahang frekvencia: 2,5 MHz
•	 Zajszint: 40 dBA
•	 Inhalálási ráta: 1 ml/perc
•	 Szemcseméret: 0,5-4,0 mikron
•	 Súly: 420 g
•	 Méret: 17 x 9.5 x 14 cm 
•	 Tápellátás: 230V/50 Hz (adapter tartozék)

•	 Zajszint: ≤40 dB
•	 Inhalálási ráta: 0,3 ml/perc
•	 Szemcseméret: ≤4 µm
•	 Méret: 42 x 70 x 117 mm, súly: 70 g
•	 Tartozékok: gyógyszer tartály, gyermek szájmaszk,  

szájcsutora, USB kábel
•	 Tápellátás: 2 x AA elem 3V

•	 Kis mérete ellenére nagyobb porlasztási rátával rendelkezik, 
mint egy hagyományos kompresszoros inhalátor

•	 Kis mérete miatt utazáshoz is kifejezetten ajánlott
•	 Egyszerű, egy gombos működtetés
•	 Állandó kis szemcseméret (5 µm)
•	 Porlasztási sebesség: ≥0,25 mL/ perc
•	 Működési frekvencia: 110 kHz ±5%
•	 Tápellátás: 2 db AA elem, vagy adapter (5V DC)
•	 A csomag tartalma: készülék, felnőtt maszk, gyerek maszk, 

USB kábel a töltéshez (a töltőfej nem tartozék)
•	 Mérete: 71 x 50 x 117 mm

•	 Segítségével eltávolítható az orrüregi váladék
•	 Irritációt nem okoz
•	 Egy akkumulátor töltéssel a működési idő minimum 25 perc
•	 Töltési idő: 8-12 óra
•	 Méret: 92 x 52,5 192 mm, súly: 300 g
•	 Tápellátás: DC6V, 1A

•	 Tágítja a pórusokat, segít a mitesszerek kezelésében és a  
krémek felszívódásában. Hidratálja, nedvességgel látja el 
a bőrt. 

•	 Inhalálásra is alkalmas.

Bremed BD5004 inhalátorRossmax NC-200 CMS NE-M01 MESH inhalátor

Coclean 2 funkciós orrszívó
Arcszauna

21.000 ft22.990 ft 14.990 ft

26.000 ft
7.290 ft

2 éV 
garanCia

3 éV 
garanCia

3 éV 
garanCia

3 éV 
garanCia

06.4.1531.0006.4.5693.00 06.4.5696.00 

06.4.5676.00
06.4.5640.00

Ultrahangos inhalátor, jól alkalmazható csecsemő és 
kisgyermek kezelésére (gyerek és felnőtt maszk tartozék), 
otthoni használatra

Hordozható MESH	technológiás inhalátor A legújabb MESH	technológiának köszönhetően a porlasztás 
rendkívül csendes, és állandó szemcseméretet biztosít. 

A világ elsőszámú, orrüregi megbetegedések kezelésére 
kifejlesztett készüléke. Ultrafinom részecske-formában 
tartalmazza a sóoldatot (0.68 mikron). 

Professzionális arcápolás a gőz természetes tisztító 
erejével.

ÚJ
Termék
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Nagy hatékonyságú, egyirányú szelep az egyszerű ki-és belégzésért. Univerzális hátrész, 
bármilyen orvos által felírt kimért dózisú inhalációs készülékkel használható. Az inhaláló készülék használata során csökken a légúti allergia okozta irritáció, kezeli  

az asztma okozta tüneteket, tisztítja a légutakat.

Tartozékok 
06.4.2825.00

06.4.5635.00

06.4.2236.00

06.4.4336.00

06.4.5637.00

06.4.5632.00

06.4.5636.00

06.4.5638.00

06.4.5650.01

06.4.5650.02

06.4.5646.00

06.4.5648.00

06.4.5657.00

06.4.5650.03

06.4.5647.00

600 ft

920 ft

420 ft
1.990 ft

630 ft

2.100 ft

1.000 ft
420 ft

5.600 ft
5.600 ft

1.200 ft

3.400 ft
2.600 ft

5.600 ft

790 ft

Inhalátor cső kompresszoros, olasz

Felnőtt maszk Rossmax NA100-hoz

Gyermek maszk inhalátorhoz
Inhalátor edény  BD5004-hez

Gyermek maszk Rossmax NA100-hoz

Inhalátor edény F202 és F208-hoz (20 db)

Gyógyszertartó Rossmax NA100-hoz
Szájcsutora Rossmax NA100-hoz

Rossmax szilikonmaszk S
Rossmax szilikonmaszk M

Rossmax N3 inhalátor tartály

Rossmax N5 inhalátor tartály
Rossmax inhalátorhoz cumi

Rossmax szilikonmaszk L

Rossmax N4 inhalátor tartály

További tartozékokról és inhalálási rátával rendelkező  
inhalátor tartályainkról érdeklődjön szaküzleteinkben!

Rossmax AeroSpacer légzéssegítő  
AS175M (gyerek)

AirWolf “Sópipa” sóinhalátor

Rossmax AeroSpacer légzéssegítő  
AS175S (csecsemő)

AirWolf “Sóbagoly” sóinhalátor

AirWolf “Sószipka” sóinhalátor

06.4.5662.00
06.4.5690.00

06.4.5663.00

06.4.0425.01

06.4.2251.01

7.290 ft
2.990 ft

7.290 ft

4.990 ft

3.490 ft

•	 Antisztatikus kamra, amely megkönnyíti 
a gyógyszer egyenletes adagolását és 
meggátolja, hogy a gyógyszerszemcsék 
ráragadjanak a kamra falaira

•	 Puha, rugalmas és jól illeszkedő szilikon-
maszkkal

•	 Hordozható és könnyű a fogása
•	 Könnyű szét-és összeszerelni tisztításkor

•	 A zárósapka megvédi a szájcsutorát a 
piszoktól és a szennyeződésektől, amikor a 
készülék használaton kívül áll

•	 Latex és BPA mentes
•	 Kis (0-18 hónap), közepes (12 hó - 5 év)  

arcmaszkok a különböző igényekhez igazodva
•	 Kamratérfogat: 175 ml
•	 Egy páciens általi használatra lett tervezve

•	 Különösen alkalmas a dohányzás káros 
hatásainak kompenzálására

•	 A sóterápia által a só a légutakba kerülve 
feloldja a lerakódott váladékot, szennyező-
déseket és így könnyebb a tisztulás. 

•	 Megújult sópipa: mostantól műanyag házban
•	 Megfázásnál is hatékonyan alkalmazható
•	 A Sópipa és a Sóbagoly 5 évre, a Sószipka  

2 évre elegendő hatóanyagot tartalmaz
•	 Magyar termék

kIfuTó 
Termék 

- a kéSZLeT 
ereJéig
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•	 Maximum helységméret 50 m2

•	 A párásító szűrőbetét cserélhető
•	 Működés időtartam beállítás is lehetséges
•	 Hideg-meleg párásítás
•	 Automatikus páratartalom fenntartó funkció
•	 Ózonos tisztító funkció
•	 Tápellátás: 230V-50 Hz
•	 Teljesítmény:140 W

•	 Az 56 m3/óra motor teljesítményű készülékek 35-50 m2, míg  
a  70 m3/óra motor teljesítményű készülékek 45-70 m2 alap- 
területű helyiségek légtisztítására alkalmasak.

•	 Lakások, szobák, irodák tisztántartására kiváló

•	 UV-fényforrással, mely segíti a további légfertőtlenítést
•	 Törés és ütésálló műanyag kivitel
•	 Különböző vidám színekben kapható

•	 A készülék  kibocsátó nyílásánál a kiáramló pára jól látható
•	 A víztartályt könnyű újratölteni
•	 Amikor a víztartály üres, a beépített biztonsági érzékelő 

automatikusan kikapcsolja a párásító készüléket
•	 Halk és energiatakarékos működés jellemzi
•	 Névleges teljesítmény: 250 ml/h
•	 A víztartály térfogata: 3,5 liter
•	 Zajszint: <35 dB (A)
•	 Feszültség: 220-240 V, frekvencia: 50 Hz
•	 Teljesítmény: 30 W

Párásító SPS-707

AirWolf ECO légtisztítók többféle kivitelben

Ultrahangos mini párásító

29.490 ft14.990 ft
06.4.5272.0016.0.5770.00

A távvezérlő megkönnyíti a párásító készülék  
üzemeltetését
Tartály térfogata: 5 l

Szűr, fertőtlenít, illatosít egész nap
Hatékonyan veszi fel a harcot a levegőben terjengő vírusokkal, baktériumokkal, allergizáló anyagokkal, atkákkal és 
kellemetlen szagokkal szemben

Magas frekvencia segítségével a vizet apró részecskékre 
bontja, melyeknek átmérője 1-5 mikron.  
A beépített ventillátor kifújja a vízpárát a levegőbe, mely 
ott elpárolog, létrehozva a kívánt páratartalmat.

06.4.5654.01 06.4.5679.01

06.4.5654.06

06.4.5679.07

06.4.5680.03 06.4.5681.03

06.4.5654.03

06.4.5679.04

06.4.5654.08

06.4.5654.02 06.4.5679.02

06.4.5679.03

06.4.5654.07

06.4.5679.08

06.4.5680.04 06.4.5681.04

06.4.5654.04

06.4.5679.05

06.4.5654.09

06.4.5654.05

06.4.5679.06

06.4.5654.10

15.400 ft 19.000 ft

15.400 ft
19.000 ft

4.100 ft 7.900 ft

15.400 ft
19.000 ft

15.400 ft

15.400 ft 19.000 ft
19.000 ft

15.400 ft
19.000 ft

4.100 ft 7.900 ft

15.400 ft
19.000 ft

15.400 ft

14.000 ft
19.000 ft

15.400 ft

airWolf adalékok 250 ml airWolf adalékok 500 ml

Fehér
eco 56 m3/h eco 70 m3/h

Szürke

Szürke
Fehér

Ster Ster

Lime zöld
Lila

Bahama kék

Piros Türkiz
Bahama kék

Türkiz
Lime zöld

Humán Humán

Fekete
Magenta

Lila

Ciánkék
Fekete

Magenta

•	 Elektrosztatikus elven működik, így szűrőbetét cserét nem 
igényel, a kivehető szennyeződésgyűjtő lemez nedves  
ruhával tisztítható

•	 Mozgó alkatrészt nem tartalmaz, így csendes a működés és 
hosszabb az élettartama is

•	 A negatív ionok kedvező élettani hatásával számos kutatás 
foglalkozik

•	 Max. 25 m2-es helyiségbe ajánlott. Szivargyújtóról is 
üzemeltethető. 

Neotec XJ2000  
ionos légtisztító

12.990 ft
06.4.3158.00

Megtölti a szobát negatív ionokkal, a friss eső illatával, 
így semlegesíti a kellemetlen szagokat

•	 Közvetlenül a konnektorba helyezhető
•	 Hosszú élettartamú LED fényforrással
•	 Konyhában, fürdőben, kamrában, kisebb helyiségekben 

ajánlott a használata

Neotec XJ202  
mini légtisztító

5.490 ft
16.0.5769.00

Rendkívül kisméretű ionos légtisztító. A készülék motor 
nélkül működik, zajtalan és energiatakarékos.
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97•	 A szennyeződés gyűjtő fémlemez statikus elektromos töltésénél 
fogva magához vonzza a levegőben található port, polleneket, 
baktériumokat, vírusokat és más allergén anyagokat. 

•	 A szennyeződésgyűjtő lemez nedves ruhával könnyen 
tisztítható, így szűrőbetét cserét nem igényel 

•	 A tisztítási-sterilizációs eljárást segíti a készülék UV lámpája
•	 Javasolt helyiségméret max.15 m2

Neotec XJ1100  
ionos légtisztító UV fénnyel

13.990 ft
06.4.3159.00

A készülék eltünteti a levegőből a dohányfüstöt, port, 
kellemetlen szagokat. Működése teljesen hangtalan.

Tartozékok smokerlyzer készülékekhez

02.2.5147.00

16.0.5148.00

28.000 ft

1.900 ft

250 db csutora + 5 db elem MICRO+ és PICO+  
smokerlyzer készülékekhez

Szén-monoxid smokerlyzer mintavevő D-alakú

A kilégzett levegőből meghatározott szén-monoxid 
hemoglobin érték a dohányzásról való leszokásban 
motiváltakat segíti az eredményesség számszerű 
meghatározásában

Korszerűsített dizájn, amely elnyerte a nemzeti kilátások 
legjobb díját - a Red Star Award-ot.
Összesített időmérés és időzítés funkció.

Kilégzett levegő szén-monoxid tartalmát méri, segít a 
dohányzásról való leszokásban

MICRO+ szén-monoxid  
smokerlyzer készülék

5 literes oxigén koncentrátor PICO+ szén-monoxid  
smokerlyzer készülék

16.0.5146.00
06.4.5697.00 

16.0.5788.00
330.000 ft

250.000 ft
199.000 ft

•	 Színes LCD kijelzőn leolvasható a ppm és Co-hemoglobin 
százalék értéke 

•	 Hang és ledes kijelzéssel kiterjesztett értékelés 
•	 Automata kalibráció, nullázás 
•	 Számítógéphez csatlakoztatható

•	 Négy riasztási funkció:
 - áramszünet riasztás
 - alacsony oxigénkoncentrációs riasztás
 - nyomásciklus-riasztás
 - kompresszor hiba riasztás

•	 Inhalációs funkció:
 - Az oxigénkoncentrátor (porlasztó funkcióval) az oxigénfel-

vétel és a porlasztási funkció kombinációját használja tiszta 
és biztonságos levegő biztosításához.

•	 Műszaki adatok:
 - Áramlási tartomány: 0,5 ~ 5l / perc
 - Oxigénkoncentráció: 95,5% ~ 87%
 - Kimeneti nyomás: 40 ~ 70 kPa
 - Üzemi zajszint: = 53 dB (A)
 - Bemeneti teljesítmény: 400VA
 - Súly: 25 kg

•	 A haemoglobin százalékos meghatározására képes
•	 Grafikus kijelző segítségével könnyen leolvasható a ppm és 

Co-hemoglobin százalék értéke
•	 Számítógépes szoftverrel, az adatok tárolhatóak
•	 Készülék kijelzőjén a kilégzett levegő CO abszolút értéke és a 

vérben oldott CO érték látható

•	 Semlegesíti a kellemetlen szagokat, megköti a por jelentős 
részét, ionizálja a levegőt, a sóterápia által: segítheti a beteg-
ségek megelőzését, erősítheti az immunrendszert, növelheti 
hagyományos kezelések hatékonyságát.

•	 Alkalmazása egyszerű, szakértelmet nem igényel. A sóterá-
piás készülék működése során egy kisméretű sókristályokkal 
teli szűrőn áramoltatja keresztül a levegőt, ezáltal száraz, sós 
levegő keletkezik a helyiségben, akár a sóbarlangok sós levegője. 

•	 A szűrőbetét cseréje félévente javasolt

•	 Alkalmazható: dohányszag, csatorna szag, konyhai szagok 
megkötésére. Levegő tisztítására. Oldószerek, szénhidro-
gének, szaganyagok megkötésére. A szűrő alkalmas lehet 
festékszagok, éttermi, vegyipari, nyomdai, füst és egyéb 
szagok csökkentésére.

•	 Ajánlott helyiségméret: 35-40 m3

•	 A szűrőbetét cseréje félévente javasolt

Rosalina sóslevegő készülék Rosalina Black légtisztító  
aktív szénnel

Rosalina sóslevegő szűrőbetét
Rosalina aktív szén szűrőbetét

10.990 ft
10.990 ft

3.090 ft
4.190 ft

06.4.3862.00
06.4.5669.00

06.4.3864.00
06.4.5678.00

Sóterápiás készülék, mely biztosítja az állandó sós levegő 
jótékony hatását. Az aktív szén kitűnő, szagmentesítő hatása, légtisztító 

tulajdonsága miatt kedvelt. 

ÚJ
Termék
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DIATROM 50 W

DIATROM 200 W

06.5.1945.00

06.5.2492.00

230.000 ft

690.000 ft

Monopoláris nagyfrekvenciás elektrosebészeti készülék vágó, és koaguláló funkcióval. 
Kisebb beavatkozásokhoz ajánljuk.
Üzemmódok: könnyű vágás, koagulálás vagy a kettő együtt.

Nagy frekvenciás monopoláris vagy bipoláris elektrosebészeti készülék, 
9 programmal: vágás 90%, vágás 80%, vágás 70%, vágás, forrasztás, bipoláris vágás, 
bipoláris koagulálás, erőteljes és gyenge koagulálás

•	 Alkalmazása széleskörű: bőrgyógyászati, 
kozmetikai, fog és szájsebészeti, plasztikai, 
esztétikai, állatgyógyászati műtétek

•	 Csak lábkapcsolóval működtethető
•	 Tartozékok: tápkábel 2 m, újra felhasználható 

kézi darab, semleges elektróda és kábel, 

lábkapcsoló, 10 darabos elektróda készlet
•	 Teljesítmény: 40-50 W
•	 Frekvencia: 600 kHz
•	 Ellenállás: 400 Ohm
•	 Mérete:190 x 239 x 85 mm
•	 Súlya: 2,5 kg

•	 Mivel programozható, használható 
mikrosebészeti beavatkozásokban, precíziós 
bőrgyógyászati sebészetben

•	 Teljesítmény: 200 W
•	 Frekvencia: 600 kHz

•	 Tartozékok: tápkábel 2 m, újrafelhasználha-
tó kézi darab, semleges elektróda és kábel, 
lábkapcsoló, 10 darabos elektróda készlet

•	 Mérete: 36 x 26,5 x 15 cm
•	 Súlya: 8 kg

DIATROM 80 W

DIATROM 120 W

DIATROM 160 W

DIATROM 200 W Flash

06.5.2624.00

06.5.3134.00

06.5.2334.00

06.5.5630.00

350.000 ft

380.000 ft

420.000 ft

980.000 ft

DIATROM elektrosebészeti készülék, mely a monopoláris vágás, forrasztás, gyenge és erős 
koagulálás ill. bipoláris funkciók mellett mikrokoagulálásra is alkalmas, 600 KHz-en

Programozható monopoláris vagy bipoláris elektrosebészeti készülék diatermiás- 
koagulátor, mely mikrosebészeti és precíziós beavatkozásokhoz alkalmas

•	 Alkalmazási terület: fogászat, bőrgyógyá-
szat, elsősegélynyújtási sebészet, mikro- 
koagulálás, fül-orr-gégészet, nőgyógyászat, 
állatgyógyászat

•	 Bipoláris adapter, kábel és csipesz külön 
megvásárolandó!

•	 Teljesítmény: 80-160 W

•	 Frekvencia: 600 kHz
•	 Tartozékok: tápkábel 2 m, újra felhasználha-

tó kézi darab, semleges elektróda és kábel, 
lábkapcsoló, 10 darabos elektróda készlet

•	 Mérete: 254 x 288 x 104 mm
•	 Súlya: 5 kg

•	 Képes a rádiofrekvenciás áramot akár csak 
néhány ezred másodpercen keresztül is 
átvinni. CUT, BLEND, COAG FORCED, COAG 
SOFT illetve BIPOLAR műveletek végezhetők 
speciális adapter segítségével. A DIATROM 
FLASH professzionális sebészetben is 
használható, 9 programmal

•	 Teljesítmény: 200 W
•	 Frekvencia: 600 kHz
•	 Tartozékok: tápkábel 2 m, újra felhasználha-

tó kézi darab, semleges elektróda és kábel, 
lábkapcsoló, 10 darabos elektróda készlet

•	 Mérete: 36 x 26,5 x 15 cm
•	 Súlya: 8 kg
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•	 Sterilizálható kézi darab: a 80 W-nál nagyobb teljesítményű 
készülékek kézi darabjain 2 nyomógomb található, egyik a 
vágáshoz és másik a koaguláláshoz

•	 A készülék és a bipoláris csipesz csatlakoztatásához.
•	 Bipoláris	csipesz	rendelése	esetén	kérjük.	ne	felejtsen	

el	rendelni	bipoláris	csipesz	adaptert	(06.5.3136.01),	és	
kábelt	(06.5.3136.02)	is,	mert	csak	együtt	használható	
a	rendszer!

•	 Egyszerhasználatos kauter, kisebb beavatkozásokhoz
•	 Sterilen lezárt
•	 Bipoláris, beépített elemről működő (25 perc)
•	 Működési hőmérséklet: 1200°C

•	 Ceruzaelemmel működik, a kauter finom hegye cserélhető
•	 Kisebb beavatkozásokhoz
•	 Sterilen lezárt
•	 Bipoláris, beépített elemről működő (25 perc)
•	 Működési hőmérséklet: 1200°C

Kézi darab DIATROM 50 W 
készülékhez

Gömbelektróda koagulátorhoz Bipoláris csipesz 80 W feletti 
készülékekhez

Coagulátor bipoláris 
csipeszhez adapter

Coagulátor bipoláris 
csipeszhez kábel

Kézi elektrokauter

Kézi elektrokauter 
nőgyógyászati célra

Kézi elektrokauter  
cserélhető heggyel

Cserélhető hegyek  
kézi elektrokauterhez

Koagulátor semleges gumi 
elektródalap

Elektróda szett 5 cm, 
egyszerhasználatos (10 db)

Kézi darab DIATROM 80 W 
feletti készülékhez

Késelektróda koagulátorhoz

Tűelektróda koagulátorhoz

Kábel semleges gumi  
elektródalaphoz

Elektróda szett 10 cm, 
egyszerhasználatos (10 db)

22.000 ft

2.600 ft 34.000 ft
32.000 ft

32.000 ft

3.400 ft

4.300 ft

12.600 ft
1.600 ft

20.000 ft 39.000 ft

22.500 ft

2.600 ft

2.600 ft

11.400 ft 44.000 ft

06.5.1982.00

06.5.1751.01
06.5.3136.01

06.5.3136.02

06.5.2161.00

06.5.5438.00

06.5.3095.00

06.5.3496.00 06.5.0006.00

06.5.2626.00

06.5.1751.02

06.5.1751.03

06.5.5436.00 06.5.2625.00

06.5.5421.02

06.5.5421.01

06.5.5421.03

F7298FG

F7298FG

F7298L

F7298L

F7298F

F7298F

06.5.2616.1106.5.2616.09

06.5.2616.0706.5.2616.08

06.5.2616.0306.5.2616.05

06.5.2616.0406.5.2616.06

06.5.2616.0106.5.2616.02

hajlított

hajlított bayonet

egyenes

egyenes bayonet

17,8 cm17,8 cm

11,5 cm11,5 cm

21,6 cm21,6 cm

15,2 cm15,2 cm

17,8 cm17,8 cm
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CryoPen B

CryoProfessional

MedGyn Cryo-Probe

CryoPen M

Patron CryoPen B-hez (23,5 g)

Fagyasztóhegy, aranyvégű

Palacktartó kocsi

Patron CryoPen M-hez (8 g)

06.6.4573.00

06.6.4578.00

06.6.4230.00

06.6.0064.00

06.6.4574.00

06.6.4231.00

07.3.4178.00

06.6.4319.00

840.000 ft

17.000 ft

900.000 ft

850.000 ft

12.500 ft

123.000 ft

59.000 ft

2.400 ft
Nagyszerűsége az egyszerűségében és gyorsaságában rejlik
Bőrgyógyászatban, kozmetikában szemölcs, porokeratosis, szeborreás keratosis, fibroma, 
papilloma, hemangioma, májfolt gyors és precíz, milliméter pontosságú eltüntetésére 
alkalmas

Csak	orvosi	használatra!
Gyorsan és hatékonyan távolítja el a bőr elváltozásait

Többfejes fagyasztó rendszer. Erőssége egyszerűségében rejlik, pl. használat alatt a 
hegyek cseréjéhez nem kell kikapcsolni a gáztartályt, teljesen biztonságos.

Alkalmazási célja, technológiája és tulajdonságai ugyanazok mint a Cryo Pen B készüléknek. 
Nagy előnye hozzá képest a fokozott rugalmasság és pontosság a nyomógombnak 
köszönhetően, mellyel a kiáramló gáz mennyisége finoman szabályozható, így takarékos, 
költségkímélő.

•	 A technológia lényege a szövetek rendkívül 
gyors fagyasztása

•	 A csontok, idegrostok és nagy véredények 
azonban ellenállnak a fagyasztás roncsoló 
hatásának

•	 N2O gázzal (-89°C) töltött eldobható 
patronnal működik, átalakítja folyékony 
halmaz állapotúvá és ezt irányítja pontosan 
a célterületre

•	 A kezelés csak néhány másodpercig tart, 
fájdalom és felhólyagosodás nélkül történik

•	 Enyhe fájdalom jelzi, hogy a fagyasztás 
elérte a szemölcs alját (ekkor abba kell 
hagyni a kezelést)

•	 Nem igényel steril felületet és érzéstele-
nítést

•	 A beavatkozás után nincs vérzés és fertőzés 
kockázat illetve csak minimális utóápolás 
szükséges, a regenerálódás gyors

•	 Gyerekeknél is nagy biztonsággal alkal-
mazható

•	 A ki-bekapcsoló gombbal a gázkiáramlás 
szabályozható

•	 2-6 mm kiterjedésű léziók kezelésére
•	 Fagyasztási ráta: 1 mm-es behatolási 

mélység 5 mp gázáramlással, 3 mm-es  
15 mp gázáramlással érhető el

•	 23,5 g-os patronnal működik, melynek 
tartalma 360 másodperc kezelési időre 
elegendő

•	 A szett tartalma: 1 patrontartó, 1 standard 
fehér mikro-applikátor, csipesz, hordtáska

•	 170 ml-es szórófejes palack
•	 30 db 2 mm-es szivacs fagyasztó hegy
•	 30 db 5 mm-es szivacs fagyasztó hegy
•	 15-40 másodperc kezelési idő

•	 A Cryo Professional professzionális krioterá-
piás termék, amelyet 4 év feletti betegeknél 
jóindulatú bőrelváltozások kezelésére 
alkalmazható

•	 A cserélhető, autoklávozható hegyek spe-
ciális, magas hővezetésű arany ötvözetből 
készülnek

•	 A pisztoly a 3 pozíciós elsütő billentyűvel 
egy kézzel vezérelhető, ’freeze’ azaz fa-
gyasztás pozícióban automatikusan rögzül, 
nem kell folyamatosan nyomva tartani a 
művelet alatt

•	 A fagyasztás indítása és megállítása a ravasz 
segítségével történik, mely a jégtelenítő 
funkcióból automatikusan kikapcsol

•	 A rozsdamentes acél szeleptest tartós, 

hosszú élettartamú
•	 3000 PSI-ig tesztelve
•	 Beépített szabályzók, nem kell külön 

nyomáscsökkentőről gondoskodni, állandó 
teljesítményt garantálnak a különböző 
tartálynyomások mellett és leeresztik a 
tartályt, ha a nyomás a megengedett érték 
fölé megy.

•	 Automatikus leeresztés minden ciklusnál, 
60 mikronos beépített szűrő az állandó 
higiénikusság fenntartásához

•	 A CryoPen M-hez csak 8 grammos patron 
alkalmazható, ez 120 másodperc kezelési 
időre elegendő

•	 A szett tartalma: 1 patrontartó a 8 g-os 

patronoknak, három darab mikro-appliká-
tor, csipesz, hordtáska

•	 Az egyes applikátorokon különböző sugarú 
gáz áramlik át
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Gimnasztikai labdák Thera-Band gimnasztikai 
labdák

Javítja a testtartást, az egyensúlyt és a koordinációt, 
erősíti a törzs izmait  (has- és hátizmok), megelőzi a 
hátpanaszokat. 

A tartásjavítás, alakformálás, erősítés, nyújtás ideális 
eszköze

•	 Ajánljuk a mindennapos gyakorlatok elvégzésére nem csak az 
edzésen helytállóknak, hanem kismamáknak és az érettebb 
korosztály tagjainak is.

•	 Sérülés esetén a habosított anyagból készült Fizioball nem 
reped ki, hanem lassan leereszt

•	 Ajándék pumpával
•	 Teherbírása 150 kg

•	 Izomfejlesztő tornához, a labdán ülésrugózás, egyensúlyozás 
az izomzat munkájával segíti a gerinc védelmét

06.7.5442.03

06.7.0571.00

06.7.5442.02

06.7.4019.00

06.7.5442.01

06.7.4018.00

06.7.5442.04

06.7.4020.00

06.7.4021.00

3.690 ft

9.900 ft

4.800 ft

12.000 ft

4.100 ft

10.900 ft

5.500 ft

13.900 ft
22.000 ft

Ø55 cm, piros

Ø45 cm, sárga

Ø75 cm, kék

Ø65 cm, zöld

Ø65 cm, zöld

Ø55 cm, piros

Ø85 cm, szürke

Ø75 cm, kék
Ø85 cm, ezüst

az ön magassága labda Ø cm

140 - 155 cm 45 cm

155 - 165 cm 55 cm

165 - 180 cm 65 cm

180 - 190 cm 75 cm

190 cm, vagy annál több 85 cm

•	 Használata a súlyzóval szemben izületeket kímélő és a 
sérülések lehetőségét minimálisra csökkenti

•	 1,5 m hosszúságú.

Gimnasztikai szalagok  
Thera-Band

Az erősítő gumiszalagok használata ajánlott tartásja-
vításra, alakformálásra, állóképesség növelésre, izületi 
funkciók javítására, izomerősítésre, gyógytornához

06.7.0788.00

06.7.0789.00

06.7.1021.00

06.7.1993.00

06.7.1496.00

2.100 ft

2.300 ft
2.200 ft

2.500 ft
2.700 ft

Sárga, gyenge

Zöld, erős
Piros, közepes

Kék, extra erős
Fekete, szuper erős

•	 Masszírozó maroklabda gumiból, bemelegítéshez, edzésekre 
vagy akár terápiás célokra is használható. Átmérője 8 cm. 
Sárga színű.

Marokerősítő karika

Marokerősítő masszázskarika, 
sárga 17 cm

Maroklabda, sárga

990 ft

2.100 ft

730 ft

06.7.1410.00

06.7.5439.00

06.7.0849.00

Peanut ball

Akupresszúrás matrac  
és párna

5.000 ft

11.000 ft

A gerinc háti és deréktáji szakaszának tornáztatására, 
testtartás, törzs-, hát-, far-, alhasi és combizom erősítő 
gyakorlatok végzésére, mozgás és egyensúly fejlesztésre.

A akupresszúrás pontok stimulálásával javítja a test
szerveinek működését, segíti az izmok ellazulását és
a fájdalomcsillapító hatású endorfin termelését.

•	 Ajánljuk gyermek fejlesztőterápiához, gyógy- és kismama- 
tornához, pilates edzéshez, nyújtó- illetve mozgás  
rehabilitációs gyakorlatokhoz

•	 Formájából adódóan nagyobb stabilitást és biztonságot nyújt
•	 50 x 100 cm
•	 A pumpa tartozék

•	 Praktikus hordtáskával kapható.
•	 Matrac: 64 x 42,5 x 2,5 cm; párna: 15 x 39 x 10 cm.

06.7.5476.00

06.7.5475.00
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06.8.3767.00

06.8.5387.00

06.8.3826.00

06.8.3574.00

3.500 ft
990 ft

3.500 ft
270 ft

118 ml, spray
30 g, tubus

82 g, golyós
5 g, tasak

Kineziológiai tapaszNasara Kinezio Tape

Nasara Cross Tape

Biofreeze fájdalomcsillapító 
gél, 110 g, tubus

Köles- és tönkölypárnák

1.000 ft2.700 ft

3.700 ft

3.500 ft
A kineziológiai szalag egy csúcsminőségű, pamutanyag-
ból készült, légáteresztő, bőrbarát orvosi akril ragasztóré-
teggel ellátott tapasz.

5m x 5cm több féle színben

Az energiával feltöltött fájdalom-, feszültség, és  
akupunktúrás pontokra helyezve segíti a szervezet 
zavartalan energiaáramlásának helyreállítását.

A sérült, fájó testrészre felkenve azonnal hűsítő érzést és 
fájdalomcsillapító hatást fejt ki •	 Az elasztikus tapasz 140-160%-ban hosszirányban nyújtható, 

könnyen rögzíthető, jól tapad, tartós. Alkalmazása egyszerű, 
a szakszerűen felhelyezett tapasz 4-5 napig a bőrfelületen 
marad. Kényelmes viselet, rugalmassága miatt együtt mozog 
a test szöveteivel, nem akadályoz a mozgásban, vízi sportok 
esetén is használható. Bőrirritációt nem okoz, könnyen 
eltávolítható. A standard méret: 5 cm x 5 m

•	 Tulajdonságai:
 - Gyors segítséget nyújthat a fájdalomcsillapításban,
 - Széleskörűen felhasználható;
 - Semmiféle kémiai hatóanyagot nem tartalmaz;
 - Bőrbarát, légáteresztő anyagból készült;

•	 A különböző színű tapaszok anyagukban megegyeznek, 
egyformán elasztikusak és tartósak. A színek közti különb-
ségnek a színterápiában van szerepe. Tudományos kísérletek 
is alátámasztják, hogy a rajtunk lévő színek lelki állapotunkat 
és egészségi állapotunkat is képesek jótékonyan befolyásolni. 
Minden színnek megvan a biológiai hatása, mely használható 
gyógyításhoz és harmonizáláshoz, valamint a mélyebb 
szövetszerkezetek stimulálásához.

•	 A tapasszal stabilizálhatjuk az izmokat, ízületeket, csökkent-
hetjük a sérült szövetek terhelését, megakadályozhatjuk az 
izomgörcsök kialakulását, illetve csökkenthetjük a gyulladá-
sok bekövetkezésének lehetőségét.

•	 Öntapadó, vízálló
•	 20 db ív/csomag

•	 Elsősorban izom és ízületi, valamint reumatikus mélyfájdal-
mak csillapítására ajánlott

•	 Segíthet enyhíteni a sportsérüléseken, a fáradt lestrapált, 
túlhajszolt izmokon és ízületeken

•	 Hatóanyaga a dél-amerikai őserdők őshonos ILEX nevű 
gyógynövényéből származik

16.0.5859.07

06.8.5386.07

06.8.5386.09

16.0.5859.02

06.8.5386.02

16.0.5859.05

06.8.5386.05

16.0.5859.06

06.8.5386.06

06.8.5386.08

16.0.5859.01

06.8.5386.01

16.0.5859.09

16.0.5859.04

06.8.5386.04

16.0.5859.08

16.0.5859.03

06.8.5386.03

Piros

Rózsaszín

Narancs

Fekete

Kék

Testszínű

Zöld

Pink

Lila

Sárga

Kék
normál

Testszínű

Narancs

Zöld

Piros

Sárga

Lila

Fekete

06.8.5392.02

06.8.5392.01

06.8.5392.03

Közepes
Kicsi

Nagy

06.7.5453.00

06.7.5452.00

06.7.5451.00

06.7.5454.00

06.7.5456.00

06.7.5455.00

06.7.5457.00

3.890 ft

6.100 ft
4.400 ft

4.200 ft

2.290 ft
2.690 ft

2.690 ft

kölespelyva párnák

35 x 35 cm

45 x 35 cm
35 x 35 cm

45 x 35 cm

kölesmag töltéssel

gyógy-kisvakond
kicsi

Tönkölypelyva párnák

gyógy-kisvakond

gyógy-béka

06.8.3575.00

színmagyarázat
A meleg színek aktivizáló, energetizáló 
hatást váltanak ki, fokozzák a vérkeringést. 
Legyengült izomzat, lassú vérkeringés 
esetén kifejezetten ajánlott. Ilyen színek: 
vörös, narancs, rózsaszín, citromsárga.
A hideg színek hűsítenek, nyugtatnak,  
ezáltal gyulladás csökkentésére  
alkalmasak. Ilyen szín a kék.
zöld: relaxációs és nyugtató hatású,  
gyulladás csökkentésére szintén alkalmas.
lila: egyesíti a kék hűsítő és a vörös  
aktivizáló hatását.
fekete: fokozza a piros és a kék szín 
hatását.
bézs, testszínű: semleges hatású.
fehér: semleges hatású.

•	 A bite away thermostift gyorsan és hatékonyan enyhíti a 
rovarcsípés utáni viszketést, fájdalmat  és duzzanatot. 

•	 Vegyi anyagoktól mentes. Allergiások és várandósok is 
használhatják. 

Bite Away rovarcsípés  
enyhítő stift

9.900 ft
16.0.6298.00
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TheraPearl hideg-meleg hőtasakok Hideg - meleg gélpárna 13 x 16 cm

TheraPearl hideg-meleg hőtasakok  
gyerekeknek, állatos formában

Hűsítő hatású kendő, kék

Hűsítő hatású kendő, zöld

Hideg - meleg gélpárna 16 x 26 cm

16.0.1941.00

16.0.2745.00

12.0.5874.03

12.0.5874.04

650 ft

1.430 ft

1.090 ft

1.090 ft

790 ft

A Thera gyöngy egyesíti a hideg és meleg terápia gyógyító erejét egyetlen, újrahasznál-
ható hőtasakban. 

Bármikor történhet az emberrel baleset, begyulladhat az izülete, fájhat a foga, lehetnek 
erős menstruációs görcsei, szenvedhet gyenge égési sérüléseket stb. 
Ilyenkor nagyon hasznos, ha van a háztartásban hideg – meleg gélpárna.

Típusok: panda, kutya, malac és béka formában.

Elvezeti az izzadtságot, gyorsan lehűti a bőrt és komfortosan tartja azt.

•	 Felhasználási javaslat: Zúzódások, duzzanat, 
fejfájás, méhcsípés, sportsérülések, menst-
ruációs görcsök esetén. 

•	 Fagyasztóban hűthető, mikrohullámú 
sütőben melegíthető.

•	 A Pearl Technology®-nak köszönhetően a 

hőtasak gyöngyei a terápiás hőmérsékletet - 
a doktorok által javasolt ideig - körülbelül 20 
percig tartja meg. 

•	 Típusok: sport pack (rögzítő pánttal), boka/
csukló, nyak/váll, derék/hát, térd.

•	 Mérete: 70 x 20 cm

•	 Melegíthető mikrohullámú sütőben, 
vagy forró vízbe rakható, hogy átvegye és 
megtartsa a hőmérsékletet.

•	 Meleg terápia esetén alkalmazható átfázás, 
átfagyás, meghűlés esetén, homlok és 
arcüreg gyulladás, menstruációs görcsök 
tüneteinek csökkentésére.

•	 Hideg terápia esetén fagyasztóban érdemes 
lehűteni, és jegelésre javasolt panaszok 
esetén célszerű alkalmazni. 

•	 Pl.: sportsérülésekre, zúzódásokra, ficamnál, 
rándulásra, gyulladásra, duzzanatra, gyenge 
égési sérülésre, rovar csípésre.

06.7.5458.00

06.8.5388.01

06.7.5460.00

06.8.5388.03

06.7.5462.00

06.7.5459.00

06.8.5388.02

06.7.5461.00

06.8.5388.05

06.7.5465.00

06.8.5388.04

06.7.5464.00

1.990 ft

4.800 ft

2.390 ft

4.800 ft

4.190 ft

2.390 ft

4.800 ft

4.190 ft

4.800 ft

4.190 ft

4.800 ft

3.990 ft

Sport pack

00: 6 hónapos korig

Boka/csukló

1: 1,5 év – 4 évesig

Térd

Sport pack rögzítő pánttal

0: 6-18 hónapig

Derék/hát

3: 8 éves kortól

Nyak/váll

2: 4-8 évesig

Arcmaszk

06.7.5463.02

06.7.5463.01

06.7.5463.04

06.7.5463.03

Panda
Malac

Kutya
Béka

•	 Egyidejűleg melegíti a gyermek mindkét fülét, így lehetőség van a szabad mozgásra
•	 Már a nátha kezdetén célszerű használni, mert javítja  

a középfül szellőzését
•	 Ujjszülött kortól felnőtt korig 5 féle méretben kapható

Fülmelegítő gyógysapka
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PRIMEDIC DefiMonitor XD1 PRIMEDIC DefiMonitor EVO

PRIMEDIC DefiMonitor XD100

07.1.3580.00 07.1.0488.00

07.1.3661.00

1.790.000 ft 3.190.000 ft

1.990.000 ft

Szinkron + aszinkron defibrillátor Teljes értékű betegellenőrző monitor, és defibrillátor egyben!
A 8.4”-os színes TFT kijelzőnek köszönhetően rossz fényviszonyok mellett is tökéletes 
áttekintés nyílik a beteg minden mérhető adatára

Szinkron + aszinkron + félautomata defibrillátor
PRIMEDIC DefiMonitor XD1 defibrillátornak félautomata üzemmóddal bővített változata

•	 Beállítható riasztási limit
•	 Specialitása, hogy az áram erősséget a teljes 

defibrillációs impulzus alatt egyenletesen 
tartja, függetlenül attól, hogy mekkora az 
adott páciens testének ellenállása

•	 Felnőtt és gyermek fém elektródák
•	 Nyomtatási üzem módok: Auto, On-line vagy 

memóriából

•	 Kivehető memóriakártya, szoftver
•	 Tápellátás: tölthető, NiCd akkumulátorról
•	 Egy feltöltéssel 56 kisülés
•	 Súlya kb. 4,5 kg tápegység nélkül
•	 A DefiMonitor család többi tagjáról érdek-

lődjön szaküzleteinkben

•	 A monitoron a következő értékek jeleníthetőek 
meg egy időben: EKG görbe, SpO2, légzés, 
hőmérséklet, vérnyomás, szívfrekvencia, EtCO2

•	 Könnyen, és gyorsan beállíthatóak a riasztási 
szintek, és az üzemmódok 

•	 A menüje átlátható, és könnyen kezelhető, a 
multifunkcionális gombok segítségével

•	 Az oldalán elhelyezett tárolórekeszben az 
összes szükséges kiegészítő elfér

•	 Főbb jellemzői:
 - Manuális üzemmódban 22 lépésben 

állítható energiaszint
 - Analízis idő: 5-9 másodperc

 - A feltöltési idő kevesebb mint 6 mp 
(teljesen feltöltött akkumulátor esetén)

 - Pacemaker detektálás, beépített pacer, 
12 csatornás EKG készítés

•	 8.4” TFT monitor (800 x 600 felbontás)
•	 Hőíró printer 80 mm
•	 Memória: SD kártya, illetve USB
•	 Kommunikáció: 3G, WiFi, WCDMA,
•	 Opciók: pulzoximéter, vérnyomásmérő 

(NIBP), hőmérő, kapnográf (EtCO2), invaziv 
vérnyomásmérő (IBP)

•	 Súlya akkumulátorral, és kiegészítőkkel 
együtt kb. 7 kg

•	 Ha laikus kezébe kerül, akkor átkapcsolhatja 
beszélő, analizáló AED üzemmódba. AED 
módban a készülék az energiaszintet és 
az impulzust automatikusan állítja be 

egyedileg a pácienshez
•	 Tartozékok: tappancs (elekróda lapátok) szett, 

egyszer használatos SavePads elektródák, a 
SavePads elektródákhoz kábel, akkumulátor

A PRIMEDIC DefiMonitor XD család további tagjai

A PRIMEDIC EVO tudásszintek

07.1.5655.00 07.1.5741.00

07.1.5742.00

07.1.5653.00

07.1.5740.00

07.1.1264.00

07.1.5656.00 Az EVO 2 kiépítésén felül: EtCO2 mérése

07.1.5654.00

Könnyen, és gyorsan beállíthatóak a riasztási szintek, és az üzemmódok. A menüje átlátható, és 
könnyen kezelhető, a multifunkcionális gombok segítségével. Az oldalán elhelyezett tárolórekeszben 

az összes szükséges kiegészítő elfér. A készülék az alábbi értékek kimutatására képes:
EKG görbe, SpO2, hőmérséklet, NIBP (non-invazív vérnyomásmérés), szívfrekvencia

07.1.5657.00

2.550.000 ft 6.500.000 ft

7.500.000 ft

2.190.000 ft

3.990.000 ft

2.300.000 ft
2.300.000 ft

2.090.000 ft

2.690.000 ft

XD30 EVO 3 verzió 

XD3

EVO 2 verzió

XD300 EVO 4 verzió
XD110

XD10

XD330 Az EVO 3 kiépítésén felül: IBP (invazív vérnyomásmérés)

Heart Save 
EVO

Heart Save 
XD1

Heart Save 
XD3

Heart Save 
XD10

Heart Save 
XD30

Heart Save 
XD100

Heart Save 
XD300

Heart Save 
XD110

Heart Save 
XD330

Saver One 
PAD

Saver One 
Automata

Saver 
One D

Saver 
One P

Automata energiaszintek 140-360J 140-360J 140-360J 140-360J 140-360J 140-360J 140-360J 140-360J 140-360J 150-200J 150-200J 150-200J 150-200J

Manuális energiaszintek - 5-360J 5-360J 5-360J 5-360J 5-360J 5-360J 5-360J 5-360J - - -  5-360J

Töltési idő 200J-ra 6 mp 6 mp 6 mp 6 mp 6 mp 6 mp 6 mp 6 mp 6 mp 9 mp 9 mp 9 mp 9 mp

Működési módok automata / 
manuális manuális manuális manuális manuális automata / 

manuális
automata / 
manuális

automata / 
manuális

automata / 
manuális automata automata automata automata / 

manuális

EKG elvezetések teljes 12 
csatorna

I, II, III, avL, 
avR, avF

I, II, III, avL, 
avR, avF

I, II, III, avL, 
avR, avF

I, II, III, avL, 
avR, avF

I, II, III, avL, 
avR, avF

I, II, III, avL, 
avR, avF

I, II, III, avL, 
avR, avF

I, II, III, avL, 
avR, avF Einthoven II Einthoven II Einthoven II I, II, III, avL, 

avR, avF

Analízis idő 7-12 mp - - - - 7-12 mp 7-12 mp 7-12 mp 7-12 mp 4-15 mp 4-15 mp 4-15 mp 4-15 mp

Artefact felismerés van nincs nincs nincs nincs van van van van nincs nincs nincs nincs

Pacemaker felismerés van nincs nincs nincs nincs van van van van nincs nincs nincs nincs

LCD monitor van van van van van van van van van nincs nincs van van

Hangfelvétel aktív /  
kikapcsolható

aktív /  
kikapcsolható

aktív /  
kikapcsolható

aktív /  
kikapcsolható

aktív /  
kikapcsolható

aktív /  
kikapcsolható

aktív /  
kikapcsolható

aktív /  
kikapcsolható

aktív /  
kikapcsolható aktív aktív aktív /  

kikapcsolható
aktív /  

kikapcsolható

Pulzoximéter van nincs van nincs van nincs van nincs van nincs nincs nincs nincs

Pacemaker (fix, demand, override) van nincs nincs van van nincs nincs van van nincs nincs nincs nincs

Nyomtató van van van van van van van van van nincs nincs nincs nincs

Papír szélessége 80 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm - - - -

Tápellátás akkumulátor akkumulátor akkumulátor akkumulátor akkumulátor akkumulátor akkumulátor akkumulátor akkumulátor elem elem elem elem

Sokkolások száma/ készenléti 
idő/monitorozási idő

200 sokk, 
vagy 10 óra 

monitorozás

160 sokk, 
vagy 5,5 óra 
monitorozás

160 sokk, 
vagy 5,5 óra 
monitorozás

160 sokk, 
vagy 5,5 óra 
monitorozás

160 sokk, 
vagy 5,5 óra 
monitorozás

160 sokk, 
vagy 5,5 óra 
monitorozás

160 sokk, 
vagy 5,5 óra 
monitorozás

160 sokk, 
vagy 5,5 óra 
monitorozás

160 sokk, 
vagy 5,5 óra 
monitorozás

4 év, vagy 300 
sokk

4 év, vagy 300 
sokk

4 év, vagy 250 
sokk, vagy 9 

óra monitorozás

4 év, vagy 250 
sokk, vagy 9 

óra monitorozás

PC szoftver van van van van van van van van van van van van van

Méretek 35 x 43 x 22 cm 33 x 29 x 16 cm 33 x 29 x 16 cm 33 x 29 x 16 cm 33 x 29 x 16 cm 33 x 29 x 16 cm 33 x 29 x 16 cm 33 x 29 x 16 cm 33 x 29 x 16 cm 26,5 x 21.5 x 
7,5 cm

26,5 x 21.5 x 
7,5 cm

26,5 x 21.5 x 
7,5 cm

26,5 x 21.5 x 
7,5 cm

Súly 7 kg (kieg. 
nélkül) 5,9 kg 5,9 kg 5,9 kg 5,9 kg 5,9 kg 5,9 kg 5,9 kg 5,9 kg 2 kg  

(elemmel)
2 kg  

(elemmel)
2 kg  

(elemmel)
2 kg  

(elemmel)

Gyermek elektróda van van van van van van van van van opció opció opció opció

Minden defibrillátorra vonatkozó adatok: Bifázisos energiaforma, Páciens ellenállás: 20-200 Ohm, Szívritmus: 30-300/ perc
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SAVER ONE PAD félautomata

SAVER ONE AED D SAVER ONE AED P

SAVER ONE PAD automata
07.1.5703.00

07.1.5700.00 07.1.5701.00

07.1.5702.00
400.000 ft

490.000 ft 570.000 ft

400.000 ft
Félautomata defibrillátor
Kiváló választás amatőr felhasználók részére
Könnyű gyors, hatékony, praktikus használhatóság

Félautomata defibrillátor
Könnyű, gyors, hatékony, praktikus használhatóság
Vizuális, és szöveges információkat ad a mentés részleteiről a kijelzőn

Félautomata és manuális szinkron - aszinkron defibrillátor
Manuális (csak orvosok számára ajánlott üzemmód) vagy fél-automata defibrillálás 
hangos és szöveges üzenetekkel (orvosok és amatőr felhasználók számára is ajánlott)

Teljesen automata defibrillátor
Kiváló választás amatőr felhasználók részére

•	 Csak 3 lépés az életmentés: bekapcsolás - 
elektródák felhelyezése - sokk

•	 EKG analízis rendszer: kiértékeli az EKG 
ritmusokat, analizálja a beteg mellkasi 
ellenállását az elektródákon keresztül, és 
eldönti, hogy szükséges-e a defibrilláció

•	 Analízis idő: 4 - 15 másodperc.
•	 Külső ház: ABS ütésálló, por, és fröccsenő víz 

ellen védett
•	 Energiaszint: standard verzió 200J. Defibril-

látor hullámforma BTE (bifázisos trapezoid 
exponenciális) technológia

•	 Sokkolható ritmusok: kamrai fibrilláció (VF), 
és kamrai tachycardia (VT)

•	 Impedancia tartomány: 20 - 200 Ohm
•	 Energia betöltési idő kevesebb, mint 9 mp.
•	 Automatikus önteszt: naponta, havonta, 

félévente standby módban, illetve az elem 
behelyezéskor, vagy bekapcsoláskor

•	 Tápellátás: LiMnO2 elem (ütésszám: 250 
standard verzióval, vagy 9 óra monitorozás 
új elemmel)

•	 Elektróda tappancs: Egyszer használatos, 
öntapadós, zselés, kábellel, és csatlakozóval

•	 Méret: 26,5 x 21,5 x  7,5 cm
•	 Praktikus táskával
•	 Magyar nyelvű menüvel

•	 Külső ház: ABS ütés álló, por és freccsenő víz 
ellen védett

•	 Energiaszint: standard 200J
•	 Defibrillátor hullámforma BTE (bifázisos 

trapezoid exponenciális) technológia
•	 AED Protokoll: automatikus, előre beprogra-

mozott választás
•	 Sokkolható ritmusok: kamrai fibrilláció (VF), 

és kamrai tachycardia (VT)
•	 EKG analízis rendszer: kiértékeli az EKG 

ritmusokat, analizálja a beteg mellkasi 
ellenállását az elektródákon keresztül, és 
eldönti, hogy szükséges-e a defibrilláció

•	 Analízis idő: 4 - 15 másodperc. Impedancia 
tartomány: 20 - 200 Ohm

•	 5.7”-os, LED-es háttérvilágítású, 480 x 320 
felbontású LCD kijelző

•	 Megjeleníthető információk: dátum, 
EKG görbe, szívfrekvencia, impedancia, 

energiaszint, töltés szintje, sokkolások 
száma, a mentés időtartama, szöveges 
figyelmeztetések

•	 Csak 3 lépés az életmentés: bekapcsolás - 
elektródák felhelyezése - sokk

•	 Automatikus önteszt
•	 Memória: SD kártya. 40 óra EKG felvétel 

tárolása összes eseménnyel együtt, melyek 
a “Saver View” szoftverrel visszanézhetők 
(opció), vagy 382 óra csak EKG felvétel 
tárolása

•	 Tápellátás: egyszer használatos LiMnO2 
elem (ütésszám: 250 standard verzióval, 
vagy 9 óra monitorozás új elemmel)

•	 Méret: 26,5 x 21,5 x 7,5 cm. Praktikus 
táskával.

•	 Magyar nyelvű menüvel
•	 Opciók: Adatátvitel beépített IrDA porton 

keresztül hőnyomtatóra, Saver View szoftver

•	 Csak EKG monitorozásra is alkalmazható
•	 Manuális üzemmódban a professzionális 

felhasználók igényei szerint alkalmazható
•	 Kiválasztható a megfelelő energiaszint,  

a szöveges üzenet és a beszéd nyelve, stb.
•	 Automata üzemmódban hagyományos 

AED-ként (Automated External Defibrillator) 
működik, kalauzolja a felhasználót vizuális és 
hangos üzenetekkel, az újraélesztés minden 
fázisában

•	 A készülék néhány másodperc alatt sokkolásra 
kész, minden páciensnél (gyerek, felnőtt)

•	 Külső ház: ABS ütésálló, por, és freccsenő víz ellen 
védett. Energiaszint: Standard verzió: 200J.

•	 Defibrillátor hullámforma: BTE (bifázisos 
trapezoid exponenciális) technológia.

•	 AED Protokoll: automatikus, előre beprogra-
mozott választás

•	 Sokkolható ritmusok: kamrai fibrilláció (VF), 
kamrai tachycardia (VT), és szupraventrikulá-
ris tachycardia (PSVT)

•	 EKG analízis rendszer: kiértékeli az EKG 
ritmusokat, analizálja a beteg mellkasi ellen-
állását az elektródákon keresztül, és eldönti, 
hogy szükséges-e a defibrilláció

•	 Analízis idő: 4 - 15 másodperc
•	 Impedancia tartomány: 20 - 200 Ohm
•	 5.7”-os, LED-es háttérvilágítású, 480 x 320 

felbontású LCD kijelző
•	 Megjeleníthető információk: dátum, 

EKG görbe, szívfrekvencia, impedancia, 
energiaszint, töltés szintje, sokkolások 
száma, a mentés időtartama, szöveges 
figyelmeztetések

•	 Automatikus önteszt: naponta, havonta, 
félévente standby módban, illetve az elem 
behelyezéskor, vagy bekapcsoláskor

•	 Memória: SD kártya. 40 óra EKG felvétel 
tárolása összes eseménnyel együtt, melyek 
a “Saver View” szoftverrel visszanézhetők 
(opció), vagy 382 óra csak EKG felvétel tárolása

•	 Tápellátás: LiMnO2 elem (ütésszám: 250 
standard verzióval, vagy 9 óra monitorozás 
új elemmel)

•	 Elektróda tappancs: Egyszer használatos, 
öntapadós, zselés, kábellel és csatlakozóval

•	 Méret: 26,5 x 1,5 x  7,5 cm, praktikus táskával
•	 Magyar nyelvű menüvel
•	 Opciók: Adat átvitel beépített IrDA porton 

keresztül hőnyomtatóra, Saver View szoftver

•	 A készülék felhasználói beavatkozás nélkül 
értékeli az EKG-t, dönt a defibrillálásról, an-
nak erősségéről, és sokkol. A felhasználónak 
csak az elektródákat kell felhelyezni.

•	 Csak 2 lépés az életmentés: bekapcsolás - 
elektródák felhelyezése

•	 Analízis idő: 4 - 15 másodperc
•	 Impedancia tartomány: 20 - 200 Ohm
•	 Energiabetöltési idő kevesebb, mint 9 

másodperc teljesen új elemmel
•	 Automatikus önteszt: naponta, havonta, 

félévente standby módban, illetve az elem 
behelyezéskor, vagy bekapcsoláskor

•	 Külső ház: ABS ütésálló, por, és fröccsenő víz 
ellen védett

•	 Energiaszint: standard verzió 200J. Defibril-
látor hullámforma BTE (bifázisos trapezoid 
exponenciális) technológia

•	 Sokkolható ritmusok: kamrai fibrilláció (VF), 
és kamrai tachycardia (VT)

•	 Tápellátás: LiMnO2 elem (ütésszám: 250 
standard verzióval, vagy 9 óra monitorozás 
új elemmel)

•	 Elektróda tappancs: Egyszer használatos, 
öntapadós, zselés, kompletten kábellel, és 
csatlakozóval.

•	 Méret: 26,5 x 21,5 x 7,5 cm
•	 Praktikus táskával
•	 Magyar nyelvű menüvel

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia

5 éV 
garanCia
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Lifepak defibriLLátorok
A készülékekről érdeklődjön a Rextra  

szaküzletekben!Lifepak 15

Lifepak CR Plus

Lifepak 20e

Lifepak 1000

07 sürgősségi eszközök
7.1 / Defibrillátorok // Lifepak defibrillátorok, elsősegély-készlet, oktató defibrillátor

Oktató defibrillátor Saver One defibrillátorokhozDefibrillátor elsősegély-készlet
07.1.5724.00 07.1.5745.00

132.000 ft7.000 ft
•	 Intelligens, és könnyen használható, nem 

sokkoló gyakorló defibrillátor
•	 Teljes mértékben követi az éles defibrilláto-

rok előre meghatározott protokollját
•	 10 előre programozott, valamint 4, 

teljesen személyre szabható életmentési 
forgatókönyv

•	 Teljes vezérlés távirányítóról (forgatóköny-
vek, pillanat állj, váratlan helyzetek)

•	 Újratölthető akkumulátorral, mely akár 20 
óra folyamatos működést biztosít

•	 A készlet tartalma: 
 - 1 db maszk, 
 - 3 db fertőtlenítő kendő, 
 - 4 db vinyl kesztyű, 
 - 1 db borotva, 
 - 1 db olló

ÚJ
Termék
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Tartozékok METRAX defibrillátorokhoz

Tartozékok PowerHeart defibrillátorokhoz

Tartozékok SAVER ONE defibrillátorokhoz

07.1.4491.00

07.1.5723.00

07.1.4483.00

07.1.5718.00

07.1.5374.00

07.1.5705.00

07.1.5708.00

07.1.3089.00

07.1.5720.00

07.1.3327.00

07.1.5704.00

07.1.5732.00

07.1.5707.00

07.1.5738.00 

07.1.5719.00

07.1.5748.00 

07.1.5747.00 

07.1.5749.00 

07.1.5375.00

07.1.5706.00

07.1.5713.00

07.1.5715.00

07.1.5743.00

129.000 ft
110.000 ft

230.000 ft

130.000 ft

200.000 ft

100.000 ft

28.000 ft

99.000 ft

63.000 ft

29.000 ft

74.000 ft
84.000 ft

12.700 ft
39.000 ft

40.000 ft
31.000 ft
29.000 ft
19.500 ft

200.000 ft

94.000 ft

120.000 ft
19.000 ft
61.000 ft

Akkumulátor töltő, Power Pack

Nem tölthető, élettartam: 3 év sokkolás nélkül, elemről 110 sokkolás vagy 15 óra idejű monitorozás

Elem + elektróda HeartSave ONE-hoz

Akkumulátor XD defibrillátorokhoz

Fali kabin HeartSave defibrillátorhoz

Elem FS Power Heart defibrillátorhoz (Élettartam: 2 év)

Akkumulátor SAVER ONE defibrillátorhoz

Defibrillátor elektróda e.h. SAVER ONE-hoz, gyerek

Elem HeartSave-hez

Tölthető akkumulátor AkuPak LITE, 13,2 DV, 2,3 Ah-30, 36 Wh, XD defbrillátorokhoz

Utángyártott elektródát csak a készülék garanciális idejének lejárta után használjon,  
mivel a gyártó nem vállal garanciát utángyártott kiegészítők használata esetén!

Táska HeartSave defibrillátorhoz 

Elektróda PowerHeart defibrillátorhoz

Defibrillátor elem SAVER ONE SAV-C0010 (2014 előtti termékekhez)
Defibrillátor elem SAVER ONE SAV-C0903 (2014 utáni termékekhez)

Defibrillátor elektróda e.h. SAVER ONE-hoz, felnőtt
ÚJ! 10 pár gyakorló elektróda készlet Saver One oktató defibrillátorhoz 

Elektróda PRIMEDIC HeartSave-hez, gyerek
ÚJ! Elektróda PRIMEDIC HeartSave-hez, felnőtt, pediatric módot tudó verzióhoz

ÚJ! Elektróda PRIMEDIC HeartSave-hez, felnőtt, pediatric módot nem tudó verzióhoz
ÚJ! Elektróda Primedic HeartSave defibrillátorhoz felnőtt, utángyártott

Elem Power Heart AED G3 defibrillátorhoz (Élettartam: 4 év)

Akkumulátor töltő SAVER ONE defibrillátorhoz

Debibrillátor fali kabin riasztóval SAVER ONE-hoz
Debibrillátor fali konzol SAVER ONE-hoz

Univerzális fali kabin

07sürgősségi eszközök
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07 sürgősségi eszközök
7.2 / Reanimációs eszközök, laringoszkópok // Lélegeztető ballonok és maszkok
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Gumi lélegeztető ballon,  
duplafalú, autoklávozható

Gumi lélegeztető maszk 
(4-es méret) auto-
klávozható

07.2.0722.00

07.2.1359.00

16.000 ft

3.700 ft

AMBU lélegeztető ballon

Szilikon lélegeztető maszk

Szilikon lélegeztető ballon, autoklávozhatóPVC lélegeztető ballon, nem autoklávozható

AMBU lélegeztető maszk

PEEP szelep AMBU ballonhoz (olasz)

07.2.0636.00

07.2.1775.00

70.000 ft

3.700 ft

16.000 ft4.800 ft

13.300 ft
•	 Egyutas szeleppel felnőttek és kb. 15 kg-nál 

nehezebb gyermekek lélegeztetésére tervezték 
•	 Az eredeti Ambu duplafalú konstrukciós 

elven alapul. A lélegeztető egy kézzel tör-
ténő működtetése esetén a rugalmas külső 

borítás megakadályozza, hogy a nyomás a 
légutakban 70 mbar fölé emelkedjen. 

•	 100%-ban latex-mentes. Teljes egészében 
autoklávozható.

07.2.5442.02

07.2.5442.01

07.1.3030.00

07.2.5442.03

21.000 ft
21.000 ft
23.500 ft

21.000 ft
3/4-es

2-es
0-ás, gyerek

5-ös

07.2.3342.08

07.2.1362.0207.2.2909.02

07.2.2896.08 07.2.3342.0507.2.2896.05

07.2.3342.07

07.2.1362.0107.2.2909.01

07.2.2896.07 07.2.3342.0407.2.2896.04

07.2.3342.09

07.2.1362.0307.2.2909.03

07.2.2896.09 07.2.3342.0607.2.2896.06

4-es, felnőtt

FelnőttFelnőtt

4-es, felnőtt 1-es, csecsemő1-es, csecsemő
3-as, gyermek

CsecsemőCsecsemő

3-as, gyermek 0-ás, csecsemő0-ás, csecsemő

5-ös, felnőtt

GyermekGyermek

5-ös, felnőtt 2-es, gyermek2-es, gyermek

PVC maszk, egyszerhasználatos
1.040 ft

PEEP szelep adapterrel 
szilikon ballonokhoz
07.2.2373.00

13.700 ft

Újraélesztő CPR 
maszk
07.2.5762.00

1.000 ft
•	 Biztonságos, és maximálisan higiénikus 

módja a szájból szájba történő újraélesz-
tésnek. 

•	 A latexmentes egyutas szeleppel, és 
szűrővel ellátott maszk biztosítja, hogy 
semmi ne tudjon visszaáramolni a maszk 
rendszeren keresztül. Flexibilis gégecső 
gondoskodik a praktikusabb lélegezte-
tésről

•	 Felnőttek, és gyerekek esetén is egyaránt 
használható 

ÚJ
Termék
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C nyél lapochoz, “Italy” Ø28 mm C nyél lapochoz, KaWe, Ø19 mm

F.O. nyél lapochoz, KaWe, Ø19 mm KaWe FLAPLIGHT® laringoszkóp lapoc  
C nyélhez

KaWe FLAPLIGHT® laringoszkóp lapoc  
F.O. nyélhez 3-as

KaWe FLAPLIGHT® laringoszkóp lapoc  
F.O. nyélhez 4-es

Lapoc C nyélhez Lapoc C nyélhez, KaWe

Lapoc F.O. nyélhez, KaWe

Lapoc F.O. nyélhez

F.O. nyél lapochoz, “Italy” Ø28 mm C nyél lapochoz, KaWe, Ø28 mm

F.O. nyél lapochoz, KaWe, Ø28 mm

F.O. LED (standard) nyél, KaWe, Ø28 mm, 2,5 V

F.O. LED (high power) nyél, KaWe, Ø28 mm, 2,5 V

07.2.0995.00 07.2.3122.00

07.2.3130.00

07.2.1936.00 07.2.3123.00

07.2.2264.01

07.2.2264.02

07.2.3131.00

07.2.5386.00

07.2.5387.00

6.300 ft 12.900 ft

27.000 ft 61.000 ft

102.000 ft

102.000 ft

5.200 ft 12.400 ft

27.000 ft

12.600 ft

16.000 ft 13.700 ft

26.000 ft

31.000 ft

47.000 ft

•	 Rozsdamentes nemesacélból készül 
•	 Sterilizálható, autoklávozható, fertőtleníthető
•	 Kiváló megvilágítás biztosítja a kényelmes használhatóságot

•	 A KaWe FLAPLIGHT® McIntosh lapoc hegyének hajlásszöge folyamatosan kívülről állítható 
intubálás közben is 

•	 Így az orvos a nehezebb esetekben is pontos beavatkozásra képes 
•	 A laringoszkóp nyele mellett elhelyezkedő, de a lapochoz rögzített kart a hüvelykujjal mozgatva, 

intubálás közben a lapoc hegye az orvos igényének megfelelő mértékben mozdul, elnyomható 
vele az epiglottis

•	 A metszőfogak és a laringoszkóp kontaktusa is könnyebben elkerülhető

•	 Rozsdamentes nemesacélból készül 
•	 Sterilizálható, autoklávozható, fertőtleníthető
•	 Kiváló megvilágítás biztosítja a kényelmes használhatóságot
•	 F.O. LED high power nyél csak elemmel működik

07.2.0320.06

07.2.3124.01

07.2.3135.02

07.2.3124.04

07.2.3135.05

07.2.1473.02

07.2.4171.05

07.2.0320.03

07.2.4171.02

07.2.0320.05

07.2.3124.07

07.2.3135.01

07.2.3124.03

07.2.3135.04

07.2.1473.01

07.2.4171.04

07.2.0320.01

07.2.4171.01

07.2.0320.07

07.2.3124.02

07.2.3135.03

07.2.3124.05

07.2.3135.06

07.2.3124.06

07.2.0320.04

07.2.4171.03

4-es

0-ás

1-es

3-as

4-es

4-es

4-es

1-es

1-es

3-as

00-ás

0-ás

2-es

3-as

3-as

3-as

0-ás

0-ás

5-ös

1-es

2-es

4-es

5-ös

5-ös

2-es

2-es

jelmagyarázat
Direkt megvilágítás (hagyományos - c): Az izzó  
a lapocban van elhelyezve, a megvilágítás közvetlen.

száloptikás megvilágítás (fiber optic - f.o.): Az izzó a nyélben 
van elhelyezve, a fényt száloptika vezeti a lapoc végéhez.
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•	 Különlegessége az előbbiekhez képest, hogy a lapoc nyél fele 
elkeskenyített 

•	 Ergonomikus forma
•	 Intubálásnál könnyebben bevezethető
•	 Kisebb az esélye annak, hogy kitörik a páciens foga

•	 Akkumulátortöltő laringoszkóp, otoszkóp, dermatoszkóp 
nyélhez

•	 Kawe, műanyag száloptikás lapoc 
•	 Sterilizátorban nem sterilizálható 
•	 Egyszer használatos

KaWe TEPRO® lapoc F.0. 4-es KaWe MEDCHARGE® 4000 
laringoszkóp töltő

KaWe laringoszkóp nyél F.O. 
e.h. műanyag

Lapoc F.O. műanyag nyélhez

34.000 ft
65.000 ft5.400 ft

1.240 ft

07.2.3577.00
07.2.3398.0007.2.5746.00

07.2.5748.00

07.2.5747.00

07.2.5750.00

07.2.5751.00

07.2.5749.00

1-es Miller
0-ás Miller

3-as Macintosh
4-es Macintosh

2-es Macintosh

Trachea tubus, e.h. steril

Trachea tubus, sterilizálható gumiból

310 ft

6.300 ft

07.2.1113.11

07.2.3196.07

07.2.1113.14

10.0.5843.04

07.2.1113.05

07.2.3196.05

10.0.5843.05

07.2.1113.08

07.2.1113.10

07.2.3196.06

07.2.1113.13

10.0.5843.03

07.2.1113.16

07.2.3196.01

07.2.1113.04

07.2.3196.04

10.0.5843.01

07.2.1113.07

07.2.1113.12

07.2.1113.15

07.2.1113.06

07.2.1113.09

7-es, 30 CH

7,5-es, 32 CH

8,5-ös, 36 CH

30 CH

4-es, 18 CH

6,5-es, 28 CH

24 CH

5,5-es, 24 CH

6,5-es, 28 CH

7-es, 30 CH

8-as, 34 CH

28 CH

9,5-ös, 40 CH

3-as, 14 CH

3,5-es, 16 CH

6-os, 26 CH

18 CH

5-ös, 22 CH
7,5-es, 32 CH

9-es, 38 CH

4,5-es, 20 CH

6-os, 26 CH

Normál izzó 00-ás, 
0-ás, 1-es lapochoz, 
2,5 V

F.O. LED izzó, 2,5 V

F.O. Xenon izzó, 3,5 V

Normál izzó 2-es, 
3-as, 4-es, 5-ös 
lapochoz, 2,5 V

F.O. LED izzó, 2,5 V 
high power nyélhez

Akkumulátor KaWe 
nyélbe Ø28 mm

07.2.0527.00

07.2.5740.00

07.2.4464.00

07.2.0528.00

07.2.0142.00

07.2.1228.00

2.600 ft

9.100 ft

8.100 ft

2.600 ft

22.000 ft

20.000 ft

Nasopharingeális tubus, gumi, 34 CH

Nasopharingeális tubus, e.h.

07.2.1825.00
5.700 ft

1.440 ft

07.2.3196.10 6.400 ft9-es, 38 CH

kIfuTó 
Termék 
- a kéSZLeT 

ereJéig
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Laringeális maszk Laringeális tubus Mayo tubus, steril

Mayo tubus, nem steril

Mayo tubus, nem steril

Conicotómiás szett 
mini (vág)

Quick Trach, gyerek 
(szúr)

Quick Trach, felnőtt (szúr)

07.2.2306.00

07.2.5742.00

07.2.2905.00

3.200 ft 310 ft

210 ft

240 ft

28.000 ft

47.000 ft

47.000 ft

•	 Mindig steril, nem szükséges izom relaxáns 
alkalmazása

•	 Minimális a haemodinamikai reakció, mini-
mális lágy szöveti és fogászati sérülés

•	 Latex mentes, eldobható.

•	 Feltárás nélkül vakon bevezethető sürgős-
ségi légút biztosító eszköz 

•	 Steril csomagolásban, kiegészítve egy 
színkódolt fecskendővel és egy rugalmas 
lekötő szalaggal ellátott harapásgátlóval 

•	 Vészhelyzetben alkalmazandó a felső 
légutak elzáródásakor, sikertelen intubálás 
esetén, és amikor a tracheotómia gyorsan 
nem végezhető el

•	 Szett tartalma: védőburkolatos szike, 
hajlított introducer, 4 mm belső átmérőjű 
testhőmérsékleten lágyuló PVC-ből készül 
Blue Line kanül, nyaki rögzítő szalagok, 
leszívó katéter 10 CH, 15 mm-es csatlakozó

07.2.2918.01

07.2.1503.03

07.2.1503.01

07.2.3666.01

07.2.2918.02

07.2.1503.04

07.2.1503.02

07.2.3666.02

07.2.2918.03

07.2.1503.06

07.2.1503.05

07.2.3666.03

07.2.2918.04

07.2.3666.04

07.2.2918.05

07.2.3666.05

07.2.2918.06

00-ás, kék

1-es, fehér

00-ás, kék

1-es

0-ás, fekete

2-es, zöld

0-ás, fekete

2-es

1-es, fehér

4-es, piros

3-as, sárga

3-as

2-es, zöld

4-es

3-as, sárga

5-ös

4-es, piros07.2.2510.02

07.2.2510.04

07.2.5743.01

07.2.0441.00

07.2.2510.07

07.2.5743.04

07.2.5744.03

07.2.2510.01

07.2.2510.03

07.2.2510.06

07.2.5743.03

07.2.0143.00

07.2.5744.02

07.2.2510.05

07.2.5743.02

07.2.5744.01

07.2.0144.00

8.400 ft

8.400 ft

8.800 ft

3.500 ft

8.400 ft

8.800 ft

7.200 ft

8.400 ft

8.400 ft

8.400 ft

8.800 ft

9.100 ft

7.200 ft

8.400 ft

8.800 ft

7.200 ft

12.000 ft

4-es

2-es

Újszülött, 1-es (2-5 kg)

Tépőzáras ballontáska

felnőtt, 155 cm-ig

felnőtt, nagy, 180 cm felett

újszülött, 5 kg-ig

csecsemő, 5-12 kg

gyermek, 125-150 cm

gyermek, 12-25 kg

0-ás

Gyermek, 2,5-es (25-35 kg)

3 db laringoszkóp lapochoz + nyélhez (0-4 méret)

Felnőtt, 5-ös (90 kg felett)

3-as

5-ös

1-es

Kisgyermek, 2-es (10-25 kg)

KaWe kisbőrönd

Felnőtt 4-es (50-90 kg)

5 db laringoszkóp lapochoz + nyélhez (0-5 méret)

felnőtt, közepes, 155 - 180 cm

2,5-es

Csecsemő, 1,5-ös  (5-12 kg)

4 db laringoszkóp lapochoz + nyélhez

Felnőtt, 3-as (30-60 kg)

KaWe bőrönd

I-gél zselés szupraglottikus eszköz

Áttetsző, lágy, gélszerű, orvosi minőségű, hőre lágyuló eszköz, elasztikus polimerből

•	 Az i-gél pontosan illeszkedik a gégevázra, 
és megbízhatóan zárja le a perilaryngealis 
képleteket, ezáltal nincs szükség felfújható 
mandzsettára

•	 Felveszi a pharyngealis, laryngealis és 

perilaryngealis képletek alakját anélkül, 
hogy a környező szövetek és képletek komp-
resszióját okozná, vagy az elmozdításukból 
adódóan sérüléshez vezetne

Laringoszkóp táskák
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•	 Válltáskában 
•	 Egyszer használatos 

lélegeztető ballon és maszk 
(felnőtt és gyermek)

•	 Kézi váladékszívó 
•	 Nyelvfogó 
•	 Szájfeszítő  
•	 3 db Mayo tubus  
•	 2 db infúziós szerelék  

•	 5 és 10 ml-es fecskendők  
•	 Tűk  
•	 2 db szárnyastű
•	 Pupillalámpa   
•	 2 db trachea tubus 
•	 2 db  vénakanül 
•	 Nelaton katéter  
•	 Leszívó katéter 
•	 Bőrfertőtlenítő C-derm 30 ml

•	 Alfa sürgősségi táskában 
•	 Szilikon lélegeztető  

ballon és maszk (felnőtt és 
gyermek)

•	 Taposó szívó készülék
•	 Gyomormosó készlet
•	 Nyelvfogó
•	 Szájterpesztő 
•	 Magill fogó
•	 Laringoszkóp nyél és 3 db 

lapoc tépőzáras táskában
•	 Pupillalámpa
•	 Érfogó, tűfogó 
•	 Ujjvédő fém
•	 Anatómiai csipesz
•	 Horgas csipesz

•	 2 pár steril kesztyű
•	 3 db Mayo tubus    
•	 2 db infúziós szerelék 
•	 5 és 10 ml-es fecskendők
•	 Tűk, szárnyastű  
•	 3 db trachea tubus 
•	 Vénakanül 
•	 Leszívó katéter 
•	 Szike
•	 Sebészeti olló
•	 Bőrfertőtlenítő C-derm 30 ml
•	 BioReX kéztisztító gél 300 ml
•	 Fonendoszkóp Rex-Duo
•	 Otoszkóp KaWe Piccolight C
•	 Vérnyomásmérő órás DM330

•	 Omega táskában 
•	 Egyszer használatos léle-

geztető  ballon és maszk 
(felnőtt és gyermek)

•	 Kézi váladékszívó
•	 Szájfeszítő 
•	 Magill fogó
•	 Laringoszkóp nyél és 3 db 

lapoc tépőzáras táskában
•	 Érfogó
•	 3 db Mayo tubus    

•	 2 db infúziós szerelék 
•	 5 és 10 ml-es fecskendők  
•	 Tűk, szárnyastű  
•	 3 db trachea tubus 
•	 Vénakanül 
•	 Leszívó katéter 
•	 Bőrfertőtlenítő 30 ml-es 

C-derm
•	 BioReX kéztisztító gél 300 ml
•	 Fonendoszkóp Rex-Duo
•	 Vérnyomásmérő órás DM330

•	 Omega sürgősségi 
táskában 

•	 2l-es oxigén palack reduk-
torral és oxigén maszkkal

•	 Szilikon lélegeztető  
ballon és maszk (felnőtt és 
gyermek)

•	 Taposó szívó készülék
•	 Nyelvfogó
•	 Szájterpesztő 
•	 Magill fogó
•	 Laringoszkóp nyél és 3 db 

lapoc tépőzáras táskában
•	 3 db Mayo tubus    

•	 2 db infúziós szerelék 
•	 5 és 10 ml-es fecskendők  
•	 Tűk  
•	 Szárnyastű
•	 pupillalámpa  
•	 2 pár kesztyű 
•	 3 db trachea tubus 
•	 Vénakanül 
•	 Leszívó katéter 
•	 Bőrfertőtlenítő 30 ml-es 

C-derm
•	 BioReX kéztisztító gél 

300 ml

•	 Vállra akasztható nővér-
táskában 

•	 Anatómiai csipesz
•	 Horgas csipesz
•	 Érfogó 
•	 5 és 10 ml-es fecskendők
•	 Tűk
•	 Irrigátor készlet
•	 Karszorító tépőzáras
•	 Katéter női 
•	 Katéter Tiemann 
•	 Gyomorszonda műanyag
•	 2 db infúziós szerelék
•	 100 db Kesztyű PE
•	 Kötszerolló 
•	 Lázmérő digitális

•	 Mayo tubus 
•	 Mérőszalag
•	 2 db Mull-lap steril 
•	 Nyelvlapoc fából
•	 Pupillalámpa
•	 Ragtapasz
•	 Sebészeti olló 
•	 5 db szájmaszk papír 2 rétegű
•	 Tápszonda
•	 Vatta papír 500 g
•	 Vénakanül
•	 Vérnyomásmérő órás DM330
•	 Vesetál
•	 Bőrfertőtlenítő C-derm 30 ml
•	 BioReX kéztisztító gél 300 ml
•	 Fonendoszkóp Rex-Plano

•	 Alfa sürgősségi táskában 
•	 Szilikon lélegeztető 

ballon és maszk (felnőtt és 
gyermek)

•	 Kézi váladékszívó
•	 Nyelvfogó
•	 3 db Mayo tubus    
•	 2 db infúziós szerelék 
•	 5 és 10 ml-es fecskendők  
•	 Tűk  

•	 2 db Szárnyastű
•	 Pupillalámpa  
•	 1 pár kesztyű 
•	 2 db trachea tubus 
•	 2 db vénakanül 
•	 Nelaton katéter 
•	 leszívó katéter 
•	 Bőrfertőtlenítő C-derm 30 ml
•	 BioReX kéztisztító gél 

300 ml

Sürgősségi táska “B”

Készenléti táska “Alfa”Készenléti táska “Compact”

Sürgősségi táska “Oxy”

Felszerelt nővértáska

Sürgősségi táska “Alfa”

36.000 ft

157.000 ft112.000 ft

230.000 ft

28.500 ft

69.000 ft
07.3.0977.00

07.3.3747.0007.3.0033.00

07.3.2455.00

07.3.0655.00

07.3.3746.00

A készenléti és sürgősségi táskáink felszereltsége megfelel az ÁNTSZ által előírt minimum követelményeknek (60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet, 
valamint a 1/2012. (V.31.) EMMI rendelet módosítása). Táskáink egyedi felszereltséggel is rendelhetőek, további 4601 szakmai kódú táskáinkról 
érdeklődjön szaküzleteinkben.
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•	 Műbőr táskában 
•	 Anatómiai csipesz
•	 Horgas csipesz
•	 Érfogó 
•	 5 és 10 ml-es fecskendők
•	 Tűk
•	 Irrigátor készlet
•	 Karszorító tépőzáras
•	 Katéter női 
•	 Katéter Tiemann 
•	 Gyomorszonda műanyag
•	 2 db infúziós szerelék
•	 100 db Kesztyű PE
•	 Kötszerolló 
•	 Lázmérő digitális
•	 Mayo tubus 

•	 Mérőszalag
•	 2 db Mull-lap steril 
•	 Nyelvlapoc fából
•	 Pupillalámpa
•	 Ragtapasz
•	 Sebészeti olló 
•	 5 db szájmaszk
•	 Tápszonda
•	 Vatta papír 500 g
•	 Vénakanül
•	 Vérnyomásmérő órás DM330
•	 Vesetál
•	 Bőrfertőtlenítő C-derm 30 ml
•	 BioReX kéztisztító gél 300 ml
•	 Fonendoszkóp Rex-Plano
•	 Vércukormérő

Extra nővértáska

43.000 ft
07.3.0548.00

“Omega” táska üresen

Gyerek oxigénmaszk  
és csatlakozó cső

Felnőtt oxigénmaszk  
és csatlakozó cső

Reduktor 1 vagy 2 literes 
oxigénpalackhoz

Oxigénpalack, üres 2l Elsősegély doboz “B”

Reduktor 10 literes  
oxigénpalackhoz

10l-es palacktartó kocsi Mentődoboz  
(elsősegélynyújtó doboz), fali

Válltáska palackhoz

Orvosi oxigén palackos

“Alfa” táska üresen

Készenléti hátizsák üresenKoffer üresen

Koffer üresen, feliratos

07.3.3745.00

07.3.1328.01

07.3.1328.02

07.3.0715.00

07.3.1563.00 07.3.2204.00

07.3.2681.00

07.3.4178.00

07.3.5755.00

07.3.3744.00

07.3.2351.0007.3.1069.03

31.000 ft

840 ft

840 ft

53.000 ft

36.000 ft 4.600 ft

64.000 ft

59.000 ft

11.600 ft

27.000 ft

12.100 ft39.000 ft

39.000 ft

•	 Erős tartós anyagból, a sürgősségi ellátás igényeinek 
megfelelően

•	 Praktikus belső elválasztó rekeszekkel 
•	 Zsebekkel, vállpánttal 
•	 Oxigén palack elhelyezésére is 
•	 Mérete: 58 x 34 x 24 cm

•	 Állítható liter/perc áramlással

•	 Erős strapabíró anyagból
•	 A sürgősségi ellátás igényeinek megfelelően
•	 Praktikus belső elválasztó rekeszekkel
•	 Zsebekkel
•	 Vállpánttal
•	 Mérete: 46 x 38 x 24 cm

•	 Extra erős, igényes kidolgozású
•	 Vízálló anyagból
•	 Hátra vehető
•	 Kézben is hordozható
•	 Nagy belső térrel

•	 Merevített szerkezetű, zárható
•	 Tartós anyagból, nagy belső térrel
•	 Rögzítő pántokkal, vállpánttal
•	 Fülekkel a kézi műszerek részére

07.3.1069.02

07.3.1069.01

„Készenléti”
„Sürgősségi”

07.3.1165.00

07.3.1164.00

07.3.1010.00

07.3.0917.00

07.3.1399.00

07.3.0524.00

90.000 ft
37.000 ft

9.700 ft
9.990 ft

15.000 ft
20.000 ft

10 l
2 l

I. 1-30 fő 
II. 31-50 fő

III. 51-100 fő
IV. 101-200 fő
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•	 Összehajtható, PVC bevonatú, vízhatlan
•	 Könnyen mosható anyagból
•	 6 fogantyúval a biztonságos betegszállításért
•	 Méret: 190 x 60 cm
•	 Terhelhetősége: 90 kg

•	 Rendkívül kemény, nagy sűrűségű
•	 Korróziómentes
•	 Extrém hőmérsékletnek és vegyszereknek ellenálló polietilén 

anyagból
•	 Könnyen tisztítható
•	 Testnedvek, petróleum származékok számára átjárhatatlan
•	 Aluminum csőváza a kagylóhoz van rögzítve, ettől a hordágy 

maximálisan erős és merev lesz
•	 Tartozékok: 3 rögzítőpánt, matrac, lábtartó
•	 Méret: 217 x 62 x 18,5 cm, súly: 13,5 kg
•	 Terhelhetőség: 278 kg

•	 100%-os RX-sugár áteresztő anyagból
•	 Mosható, fertőtleníthető
•	 Minden típusú fejrögzítővel kompatibilis
•	 Tartozék: 3 db leakasztós öv a beteg rögzítésére
•	 Mérete: 183 x 40 x 4,5 cm, súlya: 7,6 kg
•	 Teherbírása: 150 kg

•	 Összecsukható
•	 Acélcsőből készül, fekvőrésze erős, impregnált vászon. 
•	 Méretek: 220 x 53 x 20 cm

•	 Összehajtható
•	 Mérete: nyitva 201 x 43 cm, összehajtva: 120 x 43cm
•	 Súlya: 10 kg
•	 Terhelhetősége: 170 kg

•	 Vészhelyzetben alkalmazandó sokcélú sürgősségi olló
•	 Rozsdamentes acélból
•	 Biztonsági öv, ruha átvágására
•	 Sík üvegfelület betörésére
•	 Tokban

•	 Alumínium rúd
•	 PVC bevonatú tűzálló lap
•	 Mérete: nyitva 203 x 50 x 15 cm, csukva 96 x 17 x 15 cm
•	 Súlya: 7 kg
•	 Terhelhetősége: 120 kg

•	 „Amit rögzít az stabil, OXYSTABIL! „
•	 Magyar szabadalom, és Magyarországon készül
•	 A készlet 3 különböző méretből áll , így alkalmas a felnőttek 

és gyermekek alsó és felső végtagjának a biztonságos rögzí-
tésére, a baleset helyszínétől, a végleges ellátásig

•	 Ruházat fennhagyása mellett is alkalmazható, röntgenezés-
hez nem kell levenni

•	 Hagyományos felületfertőtlenítővel való kezelés után minő-
ségromlás nélkül több 100 alkalommal felhasználható 

•	 Műtétek után azoknál a sérüléseknél amik naponta ellátást 
igényelnek a gipszet tökéletesen helyettesíti, így csökkentve 
az ellátás költségét.

•	 KED mellény
•	 Ideális eszköz sérültek mozgatására és kiemelésére abban 

az esetben, amikor a gerinc és a nyak sérülésének veszélye 
áll fenn

•	 Kialakításának köszönhetően lehetővé válik a törzs rögzítése 
mind horizontális, mind vertikális irányban

•	 Megakadályozza a beteg további sérülését a szállítás alatt
•	 Tartozéka: hordtáska

•	 Vízhatlan
•	 Könnyen tisztítható PVC anyagból
•	 Biztosítja a beteg rögzítését és biztonságos szállítását
•	 3 öv rögzíti a beteget a matrachoz
•	 4 övvel a matrac hordágyhoz rögzíthető
•	 Oldalt 2-2 fogantyú, a fej és lábrésznél 1-1 fogantyú biztosít-

ja a könnyű szállítást
•	 Pumpa nélkül

6 fogantyús hordágy Kosárhordágy

Antitrauma hordágy

Klasszikus hordágy

Lapát hordágy

Sürgősségi ollóHordágy, 4 felé összehajtható Oxystabil

Gerincrögzítő

Vákuummatrac

Pumpa

12.600 ft 240.000 ft

41.000 ft

53.000 ft

84.000 ft

24.000 ft37.000 ft 77.000 ft

52.000 ft

150.000 ft

27.500 ft

07.4.1200.00 07.4.3993.00

07.4.2915.00

07.4.1831.00

07.4.2056.00

07.4.1813.0007.4.2790.00 07.4.3994.00

07.4.3253.00

07.4.1719.00

07.4.1720.00
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•	 Biztonságos
•	 Állítható
•	 Párnázott

•	 Testhelyzet változtatást biztosít
•	 Puha, párnázott csuklóvédő

•	 Biztonságos
•	 Állítható
•	 Párnázott

•	 Párnázott rész a sérülések elkerüléséhez

•	 Optimális állíthatóság
•	 Párnázott csuklóvédő

•	 100 x 100 x 140 NW

Betegrögzítő  
csuklópánt 
mágneszárral

Betegrögzítő  
csuklópánt  
1 csatos

Betegrögzítő 
bokapánt  
mágneszárral

Betegrögzítő 
bokapánt 1 csatos

Betegrögzítő  
hasi pánt  
mágneszárral

Krammer sín lábra 
60 cm

Krammer sín karra 
40 cm

Háromszögű kendő

27.000 ft

6.000 ft

53.000 ft

7.400 ft

57.000 ft

1.300 ft

1.200 ft

270 ft

11.0.5665.00

11.0.5673.00

11.0.5666.00

11.0.5674.00

11.0.5667.00

07.4.0324.00

07.4.2058.00

10.0.0107.00

Nyakrögzítő gallér Ambu Perfit ACE 
nyakrögzítő 

Fejrögzítő Izolációs takaró

SAM Splint 91,4 cm 
végtagrögzítő, lapos

SAM Splint 45,7 cm 
végtagrögzítő, lapos

07.4.3995.00
07.4.3022.00 07.4.1314.00

07.2.5759.00

07.2.5757.00

3.700 ft

6.800 ft
32.000 ft 630 ft

7.800 ft

5.400 ft

•	 Megakadályozza az oldalirányú elmozdu-
lást és a nyaki rész előre-hátra nyúlását. 

•	 16 méretben állítható
•	 Nem akadályozza a rádióhullámos 

vizsgálatokat
•	 Szétterítve tárolható

•	 Univerzális fejrögzítő bármilyen típusú 
gerinclaphoz vagy lapáthordágyhoz

•	 Könnyen a fejre igazítható a tépőzáras 
rendszernek köszönhetően

•	 Könnyen tisztítható

•	 Polyester izotermiás sürgősségi takaró
•	 Ezüst oldalával kifelé fordítva a felmele-

gedés ellen
•	 Arany oldalával kifelé fordítva a kihűlés 

ellen véd, így a test védhető a gyors 
hőveszteségtől

•	 Mérete: 140 x 220 cm

•	 Páratlan rugalmassága révén bármilyen 
görbévé formálható, miközben erős 
támasztást nyújt.

•	 Lapos: 11 x 45,7 cm
•	 Tekercs: 11 x 91,4 cm
•	 Könnyű, újrafelhasználható, tisztítható

07.4.3339.01

07.4.3339.04

L
XL
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•	 Háromszoros védelem a visszafolyás és a szennyeződések 
ellen

•	 Tartály kapacitás: 1,4 l
•	 Max. vákuum: 0,73 bar/550 Hgmm
•	 Szívóteljesítmény: 16l/perc
•	 Tápellátás: 100~240 V, 50-60 Hz
•	 Teljesítmény: 24 W
•	 Méretek: 363 x 175 x 255 mm (Sz x Mé x Ma)
•	 Súly: 2 kg

•	 Háromszoros védelem a visszafolyás és a szennyeződések 
ellen

•	 Tartály kapacitás: 1,4 l
•	 Max. vákuum: 0,80 bar/600 Hgmm
•	 Szívóteljesítmény: 30l/perc
•	 Tápellátás: 120 V/220~240 V, 50-60 Hz
•	 Teljesítmény: 60 W
•	 Méretek: 363 x 175 x 255 mm (Sz x Mé x Ma)
•	 Súly: 3,5 kg

•	 Háromszoros védelem a visszafolyás és a szennyeződések ellen
•	 Tartály kapacitás: 1,4 l
•	 Max. vákuum: 0,80 bar/600 Hgmm
•	 Szívóteljesítmény: 30l/perc (eco üzemmód: 25l/perc)
•	 Tápellátás: 100~240 V, 50-60 Hz
•	 Teljesítmény: 40 W
•	 Akkumulátor műkődési ideje: 50 perc (normál mód),  

80 perc (eco mód)
•	 Akkumulátor feltöltési ideje: 6 óra
•	 Méretek: 363 x 175 x 255 mm (Sz x Mé x Ma)
•	 Súly: 4,5 kg

Rossmax V3 váladékszívó Rossmax V5 váladékszívó Rossmax V7 akkumulátoros 
váladékszívó

44.000 ft 63.000 ft
115.000 ft

 07.5.5532.00  07.5.5533.00
07.5.5534.00

Ideális légcsőmetszésen átesett betegekhez, kisebb 
műtéti beavatkozásokhoz és utólagos terápiához otthoni 
vagy kórházi használatra.

Ideális légcsőmetszésen átesett betegekhez, kisebb 
műtéti beavatkozásokhoz és utólagos terápiához otthoni 
vagy kórházi használatra.

Ideális légcsőmetszésen átesett betegekhez, kisebb 
műtéti beavatkozásokhoz és utólagos terápiához otthoni 
vagy kórházi használatra, lítium-ion akkumulátorral.

•	 Kézzel pumpálva több mint 0,25 bar vákuum érhető el
•	 Max. teljesítmény: >20 l/perc
•	 Bármely standard, steril leszívó katéter csatlakoztatható 

hozzá
•	 Kis súlya és mérete miatt sürgősségi táskában könnyen 

elhelyezhető

•	 Könnyű készülék (3,5 kg) ütésálló ház
•	 Mérete: 35 x 21 x 25 cm
•	 1 literes sterilizálható tartály
•	 Max. vákuum: 0.75 bar / 563 Hgmm
•	 Szívóteljesítmény 23 l/perc, erőssége fokozatmentesen 

szabályozható 
•	 Tápellátás: 230 V, 50-60 Hz

•	 Ütésálló házban van 
•	 Könnyű mobilizálni (4 kg) és tisztán tartani
•	 Mérete: 45 x 15 x 28 cm
•	 1 literes sterilizálható tartállyal
•	 Max. vákuum: 0.75 bar / 563 Hgmm
•	 Szívóteljesítmény 33 l/perc
•	 Akkumulátorral (folyamatos működés 45 perc) vagy hálózatról
•	 Tápellátás: 12 Vcc, 230 V, 50-60 Hz

Kézi váladékszívó F20 motoros váladékszívó F31 akkumulátoros váladékszívó

17.000 ft 56.000 ft 151.000 ft
07.5.1513.00 07.5.2715.00 07.5.1079.00

Praktikus, kézi váladékszívó készülék
300 ml-es tartállyal

Professzionális használatra, kisműtétekhez és otthoni, 
műtét utáni kezelésre is ideális

Hordozható váladékszívó kisműtétekhez, professzionális 
használatra, illetve otthoni, műtét utáni kezelésre is kiváló
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•	 Maximális vákuum: 0,40 Bar
•	 Szívásteljesítmény: 22 l/perc
•	 Mérete: 22 x 16 x 9 cm
•	 Súly:1,15 kg
•	 Tartozékok: leszívó cső, katéter csatlakozó, antibakteriális 

szűrő, tartály

•	 Súlyuk: 15-17 kg, méretük: 48 x 46 x 42 cm
•	 F-60: max. vákuum: 0.8 bar / 600 Hgmm; szívótel.: 70 l/perc
•	 F-90: max. vákuum: 0.8 bar / 600 Hgmm; szívótel.: 90 l/perc
•	 F-100: max. vákuum: 0.9 bar / 675 Hgmm; szívótel.:  90 l/perc

Taposószívó Mobil váladékszívók

37.000 ft
07.5.0721.00

Autoklávozható, túlfolyás elleni szeleppel ellátott 400 ml 
polikarbonát palackkal

Kisebb műtétekhez, professzionális használatra
ABS ütésálló házban 2 db 2 literes sterilizálható tartállyal, 
4 kerékkel (ebből 2 fékezhető)

07.5.0489.00

07.5.2714.00

07.5.2713.00

220.000 ft

350.000 ft
260.000 ft

F60

F100
F90

Tartozékok F szériás váladékszívókhoz 

07.5.2165.00

07.5.1214.0407.5.1341.00

07.5.3101.00

07.5.1214.0307.5.2943.00

07.5.1214.01

07.5.1214.0507.5.1214.02

07.5.1214.06

6.300 ft
75 ft5.900 ft

1.140 ft
75 ft2.200 ft

75 ft
75 ft75 ft
75 ft

Műanyag tartály fedéllel, 2 l, autoklávozható

leszívó katéterek
12 CHMűanyag tartály fedéllel, 1 l, autoklávozható

Csőkészlet Fazzini típusokhoz
10 CHAntibakteriális szűrő minden típushoz

6 CH
16 CH8 CH
18 CH

•	 Könnyű készülék (2,5 kg) ütésálló ház
•	 Mérete: 26 x 18 x 22 cm
•	 Tartály: 1 l, autoklávozható és túlfolyás elleni szeleppel ellátva
•	 Max. vákuum: 0.75 bar / 563Hgmm
•	 Szívóteljesítmény 26 l/perc, erőssége fokozatmentesen 

szabályozható 
•	 Tápellátás: 230 V, 50-60 Hz

•	 Könnyű készülék (3,5 kg) ütésálló ház
•	 Mérete: 35 x 21 x 25 cm
•	 1 literes sterilizálható tartály
•	 Max. vákuum: 0.8 bar / 600 Hgmm
•	 Szívóteljesítmény 32 l/perc
•	 Tápellátás: 230 V, 50-60 Hz

•	 Könnyű készülék (2,5 kg) ütésálló ház
•	 Mérete: 26 x 18 x 22 cm
•	 Tartály 1 l, autoklávozható és túlfolyás elleni szeleppel ellátva
•	 Max. vákuum: 0.8 bar / 600 Hgmm
•	 Szívóteljesítmény 38 l/perc 
•	 Tápellátás: 230 V, 50-60 Hz

F18 motoros váladékszívó F40 motoros váladékszívóF36 motoros váladékszívó

47.000 ft 64.000 ft59.000 ft
07.5.0859.00 07.5.2364.0007.5.2100.00

Kisebb sebészeti beavatkozásokhoz, post-tracheotomiás 
kezeléshez és otthoni használatra

Professzionális használatra, kisműtétekhez és otthoni, 
műtét utáni kezelésre is ideális

Kisebb sebészeti beavatkozásokhoz, post-tracheotomiás 
kezeléshez és otthoni használatra
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•	 Alacsony energiafogyasztás
•	 Automatikus kikapcsolás, amikor nincs jel
•	 Kisméretű (57 x 31 x 32 mm), hordozható
•	 Kijelző: 0.96”-os színes OLED kijelző, felbontása: 128x64 pixel
•	 Mérési tartomány: SpO2: 35-99%, pulzus: 30-250 bpm
•	 Felosztás 1% ill. 1 bpm
•	 Pontosság: SPO2 ±2% (70%-99%), nincs meghatározva  

70% alatt, a pulzus ±2 bpm vagy ±2%
•	 Tápellátás: két 1.5V-os (AAA) elem
•	 30 órás folyamatos működés

•	 Háttérvilágításos LCD kijelző, 128 x 64 pixel
•	 Számszerű és grafikonos megjelenítés
•	 Felbontás: 1% oxigén telítettség,1 bpm pulzus
•	 Alacsony energia fogyasztás
•	 Az utolsó 10 perc SpO2 grafikonja és pulzusrátája visszanézhető
•	 Tápellátása: tölthető elemről
•	 Opció: akkumulátor töltő
•	 Akusztikus és vizuális vészjelzések: 100 páciens és 300 óra 

adatainak eltárolása
•	 50 órás folyamatos működés
•	 Pulzus tónus, valós idejű óra
•	 Nellcor és BCI DB9 szenzorokkal kompatibilis

•	 SpO2 érték kijelzés
•	 Pulzus ráta, pulzus hullámforma, oszlopgrafikon megjele-

nítés
•	 A kijelző iránya változtatható
•	 A pulzus ráta hangjelzés
•	 Riasztás történik, ha a mért érték meghaladja a limit értéket 

vagy ha az elem kapacitása alacsony
•	 Alsó, felső riasztási tartomány beállítható
•	 SpO2 és pulzus érték eltárolása a memóriában
•	 Az adatok valós időben, szoftver segítségével számítógépre 

letölthetők
•	 Automata kikapcsolás: ha nem kap jelet 5 másodpercig
•	 Kijelző: 0.96”-os színes OLED kijelző, felbontása: 128x64 pixel
•	 Mérési tartomány: 35-100%, (felosztás 1%), pontosság: 

70%-100%: ±2%
•	 PR Mérési tartomány: 30 bpm-250 bpm, (felosztás 1bpm) 
•	 SpO2 pontosság: ±2 bpm
•	 Ellenállás a környező fényre: mérés eltérés kevesebb  

mint ±1%
•	 Tápellátás: két 1.5V (AAA) alkáli elem
•	 Akár 24 órás folyamatos felvétel, elem kapacitása:  

max. 32 óra

•	 SpO2 és pulzus ráta érték ill. grafikonos és hullámforma 
kijelzés

•	 A kijelzés iránya és a kijelző fényereje módosítható
•	 Pulzus ráta hang
•	 Riasztási funkció, alacsony elemkapacitás kijelzés, riasztási 

limitek beállíthatók
•	 Adattárolási funkció, az elmentett adatok PC-re letölthetők
•	 Automatikus kikapcsolás 5 másodperc után, ha leesik a 

szenzor
•	 Kijelző: 1.3” 65K színes OLED, felbontás 128x96
•	 SpO2 mérési tartomány 35-100%, (felosztás 1%)
•	 Pontosság: 70%-100%:±2%. PR: 30 bpm-250 bpm, (felosz-

tás 1 bpm). Pontosság: ± 2 bpm.
•	 Tápellátás: 3.7 V-os újratölthető lítium elem
•	 Elem üzem idő: 20 óra

•	 Alacsony energia felhasználású
•	 Riaszt, ha kicsúszott a baba ujja
•	 Tápellátás: Li-ion akkumulátor
•	 Kikapcsol ha nem kap jelet
•	 SPO2 mérési tartomány 35-100%, felbontás 1%, pontosság: 

70-100%, ±2% illetve 0-69% nincs meghatározva
•	 Pulzus mérési tartomány 25-250 bpm, felbontás:1 bpm, 

pontosság: ±2 bpm vagy ±2%

•	 Elem kapacitás kijelzés, felhasználóbarát menü, állítható fényerő
•	 Pulzus hang és riasztás funkció - alsó és felsőértékek beállíthatók
•	 PC csatlakozás, a szoftvere analizálja, tárolja és kinyomtatja 

az adatokat
•	 Kényelmes viselet, online monitorozás, és offline felvétel
•	 Tápellátás: újratölthető lítium elem
•	 Alacsony energia felhasználás
•	 Méret: 87 x 45 x 22 mm
•	 1.8” 65K Színes TFT kijelző 160 x 128 pixel
•	 Mérési tartomány SPO2: 35-100%
•	 Pontosság: 70%-100%:±2%. PR: 30 bpm-250 bpm, 

(felosztás 1 bpm) 
•	 Pulzus: 30-250 bpm. Pontosság: ±2 bpm.

CMS 50D pulzoximéter

EDAN H100B pulzoximéter CMS 50D Plus pulzoximéter CMS 50E pulzoximéter

Akkumulátor töltő

CMS 50Q baby pulzoximéter 
rózsaszín

CMS 50Q baby pulzoximéter 
világoskék

CMS 60C pulzoximéter  
(ujjcsipesz nélkül)

Ujjcsipesz CMS 60C-hez

Ujjcsipesz H100B-hez

6.200 ft

92.000 ft 19.000 ft 37.000 ft

34.000 ft

20.000 ft

20.000 ft

42.000 ft

07.6.5382.00

07.6.3712.00 07.6.2942.00 07.6.1761.00

07.6.4983.00

07.6.4320.02

07.6.4320.01

07.6.5266.00
Integrált SPO2 érzékelő fejjel
Elsősorban otthoni használatra ajánlott
SPO2 és PR pontos mérése és megjelenítése a kijelzőn

Hordozható, könnyű, kompakt készülék a pulzus és az 
artériás hemoglobin oxigéntelítettségének valós idejű 
mérésére, professzionális használatra

Sokoldalú, és könnyen használható
Alacsony energiafogyasztású készülék

Kicsi (57 x 32 x 30 mm), könnyű (50 g), hordozható 
készülék
Működése egyszerű, alacsony energiafogyasztású  
(kevesebb mint 100 mA)

Kisgyermekek és csecsemők vizsgálatára tervezett 
pulzoximéter
Viselete kényelmes

Felnőttek és gyermekek vizsgálatára is alkalmas pulzoximéter
Otthoni és professzionális használatra

07.6.0019.00

07.6.4573.00

07.6.5371.00

32.000 ft

37.000 ft
34.000 ft

Újszülött

Felnőtt
Gyermek

07.6.5268.02

02.3.5687.02

02.3.5687.03

14.700 ft
8.000 ft
8.000 ft

Felnőtt
Gyermek
Újszülött
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•	 Hangjelzése kikapcsolható, erőssége 

állítható
•	 Energia ellátás: 4 db AA alkáli elem
•	 12 óra folyamatos működés
•	 Mérési tartomány 

 - SpO2: 35% - 100% 
 - Pulzus: 30 - 250 bpm/perc

•	 Pontosság: SpO2: 70% - 100%: ±2,  
35% - 69%: nem meghatározott,  
pulzus: 30- 250 ± 3

•	 Súly: 150 g
•	 Méret: 14,5 x 7,25 x 2,25 cm

•	 ODI: Oxigén Deszaturációs Index  
meghatározása (legalább 4%-ot elérő  
oxigéntelítettség változás óránként 
átlagosan)

•	 SAHS: alvás alatti légzési apnoe
•	 PI (perfúziós index): mérési tartománya 

0-30%, felbontása 0,1%
•	 Energia ellátás: 2 db AAA elem
•	 Mérési tartomány 

 - SpO2: 35% - 100% 
 - Pulzus: 25 - 250 bpm/perc

•	 Pontosság: 
 - SpO2: 80% - 100%: ±2%;  

70% - 80%:  ±3%;  
70%>: nem meghatározott, 

 - Pulzus: ±2 bpm
•	 Súly: 64,5 g (elemekkel)
•	 Méret: 64 x 38,8 x 35,5 cm

•	 A készülék figyeli az erek állapotát, a 
szaturációt és a pulzusszámot

•	 Az artériás állapotot 1- 6 –ig osztályozza.
•	 Kamrai szisztolés és diasztolés nyomás, az 

erek rugalmassága, és a teljes vérkeringés 
állapotának jelentése: 
 - Szint 1: kiváló állapotban
 - Szint 2: jó állapotban

 - Szint 3: átlagos állapotban
 - Szint 4: átlagos állapotban
 - Szint 5: rossz állapotban
 - Szint 6: nagy a kockázata a szív- és 

érrendszeri betegségeknek, vesebeteg-
ségnek, stb.

•	 Riasztási funkcióval rendelkezik

•	 Gyors oxigénszaturáció (SpO2), szívritmus és 
artéria állapotfelmérés

•	 Nagy, színes 2.4”-os TFT kijelző
•	 Állítható SpO2, szívritmus és memóriain-

tervallum  
küszöbértékek

•	 Mérési tartomány: SpO2: 35%~100%; HR: 
30~250 bpm 

•	 Precizitás: SpO2: 70%~100%; ±2% 
•	 Pulzusszám: 30~250 bpm; ±3 
•	 SpO2 tartozék: ujjcsipesz felnőtt ujjra
•	 Környezeti fény ellen védett
•	 Biokompatibilitás védett

•	 Kikapcsolható riasztási funkcióval
•	 A készülék hangjelzéssel riaszt, ha a mért 

értékek túllépik a beállított limitértékeket. 
A felhasználó ezt egy gombnyomással 
kikapcsolhatja.

•	 Csendes üzemmód
•	 Memóriakapacitás: 1440 tárhely
•	 5 állítható intervallummal: 0/5/10/30/60 - 

perc (a “0” esetén nincsen memóriabeállítás)
•	 Bluetooth® adatátvitel
•	 Pulzuserősségjelzővel
•	 Kétféle tápellátás
•	 Védőtáskával

Rossmax pulzoximéter  
(felnőtt csipesszel)

M170 pulzoximéter  
Oxigén Deszaturációs Index funkcióval

Rossmax SB200  
arteriosclerosis meghatározó

Rossmax SA300 artériaellenőrző pulzoximéter 

Ujjcsipesz gyermek és csecsemő lábujjra

Ujjcsipesz gyermek és csecsemő lábujjra

103.000 ft 20.000 ft

46.000 ft
120.000 ft

30.000 ft

30.000 ft

07.6.2737.00 07.6.5377.00

07.6.5372.00
07.6.5376.00

07.6.5370.00

07.6.5370.00

Kompakt, hordozható készülék, állítható háttérfényű LCD kijelzővel, fogantyúval, profesz-
szionális használatra

Négy paraméteres pulzoximéter: SpO2+PR+PI+ODI4 (SAHS) 
0.96” kétszínű OLED kijelzővel
Alvásproblémák kezelésére
Vizuális és hangriasztásokkal

A véredények rugalmassága és a szív teljesítménye tájékoztatást nyújt  
az érelmeszesedés potenciális kockázatáról, a perifériás keringési zavarokról,  
a szív-és érrendszeri betegségekről.

Beépített artériaellenőrző technológiával (ACT) 
Szívritmus, SpO2 és artéria állapotfelmérés csak egy gombnyomásra

BLueTOOTh-OS 
eSZköZ
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•	 A fej gömbcsukló segítségével mozgatható, 
állítható magasságú.

•	 Fény erőssége: 12.000-20.000 Lux
•	 Színhőmérséklete: 3.000-4.000 K

•	 Halogén vizsgálólámpa hosszú flexibilis 
csővel, gördíthető lábakkal

•	 Fényerőszabályzóval
•	 Fény erőssége: 30.000 Lux
•	 Színhőmérséklete: 4.500 K

•	 Hosszú élettartamú 7 db LED-del
•	 Fényerőszabályzóval
•	 Fény erőssége: 56.000 Lux (0,5 m 

távolságról)
•	 Színhőmérséklete: 5.500 K

•	 Hosszú élettartamú 6 db LED-del
•	 Teljesítmény: 6W
•	 Fény erőssége: 44.000 Lux 50 cm  

távolságról, 18.000 Lux  
100 cm távolságról

•	 Színhőmérséklet: 4.000 - 4.800 K
•	 Fényerő érintéssel beállítható
•	 Érintésre működő be- és kikapcsolás
•	 Komplett lámpa fej, eltávolítható  

sterilizáló fogantyúval
•	 Fej átmérője: 120 mm
•	 Fej vastagsága: 28 mm
•	 Tápellátás: Hálózatról 100V-250V 50/60 

Hz, 300 cm hosszú tápkábellel

•	 Fix fókusz
•	 LED izzók száma: 3
•	 Izzó élettartama: 40.000 óra
•	 Színhőmérséklet: 4.000 K
•	 Fényerősség: 30.000 Lux (0,5 m távolságról)
•	 Megvilágított terület átmérője: 10 cm
•	 Teljesítmény: 7 W

•	 LED-izzós
•	 Teljesítmény: 7 W
•	 Gördíthető lábakon, fékezhető kerekekkel
•	 31.000 Lux extra erős megvilágítás (0,3 m távolságból)
•	 Színhőmérséklet: 2.700 K
•	 Tetszőlegesen hajlítható gégecsöves nyak

•	 Halogénizzós
•	 Teljesítmény: 35 W
•	 Gördíthető lábakon, fékezhető kerekekkel
•	 62.500 Lux extra erős megvilágítás (0,3 m távolságból)
•	 Színhőmérséklet: 3.200 K
•	 Tetszőlegesen hajlítható gégecsöves nyak

Vizsgálólámpa 
halogén mobil ID

Vizsgálólámpa 
halogén mobil KS-Q35

Vizsgálólámpa  
7 LED-del KS-Q7

KS-LA-6S 
vizsgálólámpa

KaWe MASTERLIGHT® 10  
lámpa 3 LED

KaWe MASTERLIGHT®  
állványos lámpa

KaWe MASTERLIGHT®  
állványos LED lámpa

35.000 ft 40.000 ft 82.000 ft 83.000 ft

220.000 ft124.000 ft 147.000 ft

08.0.5399.00 08.0.5397.00 08.0.5408.00 08.0.5411.00

08.0.5395.0008.0.0381.00 08.0.5388.00

kIfuTó 
Termék 

- a kéSZLeT 
ereJéig

kIfuTó 
Termék 
- a kéSZLeT 

ereJéig
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•	 Fényerő: 40.000 – 140.000 Lux fokozatmentesen
•	 Lámpatest átmérője: 500 mm
•	 Színhőmérséklet: 4.300 – 4.800 K
•	 Fényerő szabályozás: közvetlenül a fertőtleníthető 

fogantyúval
•	 Megvilágított terület átmérője: 160 – 320 mm
•	 LED-ek száma: 48
•	 LED-ek élettartama: kb. 50.000 óra
•	 Vezérlés: a lámpatest melletti 4,3”-os érintőképernyőn
•	 Teljesítmény: 100W
•	 Színvisszaadási index (Ra): 95
•	 Árnyékmentes vizsgálati terület
•	 A lámpa elérhető mobil verzióban is. A mobil verzióról 

érdeklődjön üzleteinkben.

•	 Fényerő: 50.000 – 170.000 Lux fokozatmentesen
•	 Lámpatest átmérője: 700 mm
•	 Színhőmérséklet: 4.300 – 4.800 K
•	 Fényerő szabályozás: közvetlenül a fertőtleníthető 

fogantyúval
•	 Megvilágított terület átmérője: 160 – 350 mm
•	 LED-ek száma: 80
•	 LED-ek élettartama: kb. 50.000 óra
•	 Vezérlés: a lámpatest melletti 4,3”-os érintőképernyőn
•	 Teljesítmény: 100W
•	 Színvisszaadási index (Ra): 95
•	 Árnyékmentes vizsgálati terület
•	 A lámpa elérhető mobil verzióban is. A mobil verzióról 

érdeklődjön üzleteinkben

•	 Kiváló minőségű, 360°-ban forgatható erős fényű mennyezeti 
lámpa

•	 Maximális fényerő 1 m távolságban: 100.000 lux
•	 Fényerő állíthatóság: 10 – 100%
•	 Fejek átmérője: 500mm
•	 LED-ek száma: 63 (fehér, és sárga)
•	 Fókusz állítható
•	 LED élettartama: 50.000 óra
•	 CRI: >95
•	 Változtatható színhőmérséklet: 3800 – 4800K
•	 Megvilágítási mélység: 150cm

•	 A rendszer egy LED700-as, és egy LED500-as lámpafejjel 
szerelve

LED500 mennyezeti sebészeti 
lámpa

LED700 mennyezeti sebészeti 
lámpa

OLOA101 3 ágú mennyezeti 
sebészeti lámpa

LED7050 mennyezeti dupla 
karos sebészeti lámpa

940.000 ft

1.100.000 ft 460.000 ft1.900.000 ft

08.0.5415.00 

08.0.5416.00 08.0.5414.00 08.0.5417.00 

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

•	 Hidegfényű,  nagy fényerejű egy fejes könnyen beállítható 
LED lámpa vizsgálathoz, diagnosztizáláshoz és műtőben való 
használatra

•	 Fényerősség: 60.000 Lux
•	 A megvilágított terület átmérője 22 cm
•	 Színhőmérséklet: 4.400 K
•	 19 W-os LED-es megvilágítás
•	 Élettartam 50.000 óra

Solis 60 mennyezeti lámpa

675.000 ft
08.0.3623.00

•	 Fényerő: 30.000 Lux
•	 Színhőmérséklet: 4.000+/-5.000 K
•	 Izzó teljesítménye: 50 W
•	 Bemeneti teljesítmény: 60 VA
•	 Tápellátás: hálózati

Műtős lámpa

160.000 ft
08.0.5365.00
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•	 Speciális, fluoreszkáló fény azoknak az 
elváltozásoknak a megvilágítására, melyek 
a hagyományos megvilágítás alatt nem 
láthatóak.

•	 Mérete 30 x 21 x 7 cm

Wood lámpa

94.000 ft
08.0.4261.00

•	 A kiváló minőségű német Waldmann 
nagyítós lámpatest a legkorszerűbb 
energiatakarékos LED fényforrásokkal 
biztosítja az optimális megvilágítást, mi-
közben extrém hosszú szervizelés mentes 
használatot nyújt

•	 A zárt fejrész a beépített érintő kapcsolóval 
védett a szennyeződés és sérülés ellen, 
gyorsan és egyszerűen tisztítható. Satus 
rögzítés.

•	 Nagyítás: 6 dioptria
•	 Lencse átmérő: 72 mm
•	 Teljesítmény: 6 W
•	 Élettartam (LED): 50 000 óra
•	 IP20 vízállóság
•	 Érintéses kapcsoló

RING LED nagyítós 
lámpa

200.000 ft
08.0.5391.00

•	 Asztallapra és állványra is szerelhető
•	 Színhőmérséklet: 6400 K  
•	 Fényerő: 1250 lm
•	 125 mm Ø üveg nagyítólencse
•	 Nagyítás: 3 dioptria
•	 Körfénycső: 184 mm T5 22 W
•	 Felhajtható karcolást gátló védőfedél
•	 1,7 m hálózati kábel
•	 Opció: 08.0.5394.00 Görgős állvány

•	 Professzionális orvosi nagyítós lámpa
•	 Nagyító: 5-szörös, és 10-szeres nagyító 

egyetlen  
lámpatestben!

•	 Fényforrás: 36 db LED (12W)
•	 Fényerő szabályzás: digitálisan, 10 

fokozatban
•	 Színhőmérséklet állítás: 

 - Soft (3200 – 3500K)
 - Bright (3600 – 4200K)
 - Daylight (4300 – 6000K)

•	 Elegáns, alumínium karral, melynek a 
kinyúlási rádiusza 1420 mm

•	 5 ágú acél talp, teljesen csendes fékezhető 
kerekekkel

Asztali nagyítós  
lámpa NKL-01

KS-1088 nagyítós 
lámpa

20.000 ft 67.000 ft
08.0.3384.00 08.0.5418.00 

•	 Kiváló minőségű, 360°-ban forgatható erős fényű mobil 
lámpa

•	 Maximális fényerő 1 m távolságban: 100.000 lux
•	 Fényerő állíthatóság: 10 – 100%
•	 Fejek átmérője: 500 mm
•	 LED-ek száma: 63 (fehér, és sárga)
•	 Fókusz állítható
•	 LED élettartama: 50.000 óra
•	 CRI: >95
•	 Változtatható színhőmérséklet: 3800 – 4800 K
•	 Megvilágítási mélység: 150cm

•	 Maximális fényerő 1 m távolságban: 145.000 lux
•	 Fényerő állíthatóság: 10 – 100%
•	 Fej átmérője: 500 mm
•	 LED-ek száma: 52 (fehér, és sárga)
•	 Fix fókuszú
•	 LED élettartama: 50.000 óra
•	 CRI: >95
•	 Változtatható színhőmérséklet: 3800 – 4800 K
•	 Megvilágítási mélység: 150 cm

OLOA 301 3 ágú mobil  
sebészeti lámpa

OLPR 315 mobil sebészeti 
lámpa

460.000 ft 630.000 ft
08.0.5413.00 08.0.5412.00 

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

•	 LED izzók száma: 10
•	 Izzó élettartama: 50.000 óra
•	 Színhőmérséklet: 4-5.000 K
•	 Fényerősség: 46.000 Lux (1 m távolságról)
•	 Megvilágított terület átmérője: 20 cm (1 m távolságról)
•	 Teljesítmény: 12 W

Műtős lámpa 10 LED-del  
KS-Q10

250.000 ft
08.0.5409.00
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•	 Pilótatáska formájú kicsi és nagy méretben, fekete színben 
•	 Kicsi, műbőr: 35 x 23 x 17 cm 
•	 Nagy, műbőr: 44 x  28 x 20 cm
•	 Bőr: 44 x 28 x 20 cm

•	 Magasított hengeres orvosi táska
•	 Finom bőrből
•	 Belül tágas tér, a végein oldalzsebekkel ellátva
•	 Belső 3 rekeszes tér, ampullatartóval, zsebekkel
•	 Kívül bőr, belül műbőr
•	 Méret 37 x 27 x 20 cm

•	 Rekeszes, harmonikaszerű bőr orvosi táska
•	 A tetején levő csatok nyitásakor 3 táguló rekeszt találunk alatta
•	 A táska oldalán található csat egy további kisebb rekeszt nyit
•	 Belül műbőr
•	 Méret: 41,5 x 24 x 15 cm (20 cm bepakolt állapotban)

•	 Extra magas hengeres orvosi táska
•	 Finom bőrből
•	 Belül tágas tér, a végein oldalzsebekkel ellátva
•	 Belső 3 rekeszes tere, ampullatartóval, zsebekkel
•	 Belül műbőr
•	 Méret: 43 x 32 x 20 cm

•	 Orvosi táska, szögletes. Variálható belső térelválasztókkal és 
extra zsebekkel, tetején zárral. 

•	 Méret: 42 x 23 x 23 cm.
•	 Orvosi táska, szögletes. Variálható belső térelválasztókkal és 

extra zsebekkel, tetején zárral. 
•	 Méret: 42 x 23 x 23 cm.

•	 Klasszikus hengeres forma, kiegészítő külső zsebbel. 
•	 Anyaga gyöngyvászon, bőr záró szegélyekkel
•	 Méret: 42 x 22 x 24 cm

•	 Klasszikus hengeres orvosi táska
•	 Méret: 42 x 22 x 21 cm 

•	 Vállszíjjal és fogantyúval
•	 Felülről egy bővebb és egy keskenyebb rekesz nyitható 

cipzárral
•	 Oldalán két cipzáras rekesz az iratok és mobiltelefon részére
•	 Méret: 34 x 26 x 16 cm

“Pilot” nővértáska, műbőr, kicsi

“Classic High” táska, bordó

“Compart” táska, bordó

“Classic Extra” táska, fekete

“Business” kívül-belül 
vörösesbarna bőr

“Pearl” táska, bordó-fekete

“Classic” táska, kívül bordó 
bőr, belül műbőr

“Pilot” nővértáska, műbőr, nagy

“Classic High” táska, fekete

“Compart” táska, fekete

“Classic Extra” táska, bordó

“Business” bordó bőr

“Business” fekete bőr

“Pearl” táska, kék-szürke

“Classic” táska kívül fekete 
bőr, belül műbőr

“Pilot” nővértáska, bőr, nagy

“Classic” táska kívül vöröses-
barna bőr, belül bőr

“Classic” táska, fekete műbőr“Sporty” nővértáska, fekete

“Sporty” nővértáska, kék
23.000 ft

57.000 ft

59.000 ft

79.000 ft

75.000 ft

63.000 ft

49.000 ft
28.000 ft

57.000 ft

59.000 ft

79.000 ft

63.000 ft

63.000 ft

63.000 ft

49.000 ft

74.000 ft

61.000 ft

33.000 ft11.300 ft

11.300 ft

09.0.0036.00

09.0.0821.00

09.0.1755.00

09.0.2205.00

09.0.2739.00

09.0.2139.00

09.0.1705.00
09.0.0354.00

09.0.0683.00

09.0.0355.00

09.0.5361.00

09.0.1765.00

09.0.1519.00

09.0.2947.00

09.0.0032.00

09.0.0436.00

09.0.2729.00

09.0.0606.0009.0.0645.00

09.0.3003.00
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•	 Átfogó pántos, vállra akasztható
•	 Hengeres formájú
•	 Naturbarna bivalybőrből
•	 Tágas belsejű, belső zsebbel 
•	 Bőr kívül, belül
•	 Méret: 43 x 21 x 18 cm

•	 Bőr, mérete: 41 x 27 x 23 cm

•	 Anyaga: Puha bőr
•	 Fekete színben
•	 A táska teljesen szétnyitható a cipzár segítségével
•	 Laptop rekesz tépőzárral
•	 2 nagy belső rekesz
•	 Kivehető oldalsó betét
•	 Vállpánttal
•	 Méret: 47 x 16 x  38 cm

•	 Duplazáras, hengeres orvosi táska 
•	 Bőrből készült
•	 Tágas belsejű, belső zsebbel
•	 Méret: 41 x 25 x 16 cm

•	 Anyaga: bőr
•	 Méret: 41 x 24 x 18 cm

“Buffalo Strap” natúrbarna

“Giant” konyakszínű Dürasol Mobilo táska

“Giant” fekete

“Elegant” táska, bordó

“Buffalo Click” natúrbarna

“Elegant” táska, fekete
57.000 ft

60.000 ft 210.000 ft

57.000 ft

67.000 ft

52.000 ft

67.000 ft

09.0.4043.00

09.0.4988.00 09.0.5365.00

09.0.4990.00

09.0.4044.00

09.0.4989.00

09.0.4045.00

09.0.2846.00 09.0.2667.00

09.0.1278.00 09.0.5364.00

09.0.2806.00

09.0.2817.00

09.0.2843.00 09.0.2666.00

09.0.3322.00 09.0.0951.00

09.0.2845.00

09.0.2847.00 09.0.2096.00

09.0.2844.00 09.0.2642.00

200.000 ft 190.000 ft

190.000 ft 190.000 ft

220.000 ft

220.000 ft

190.000 ft 190.000 ft

220.000 ft 180.000 ft

220.000 ft

200.000 ft 190.000 ft

190.000 ft 180.000 ft

Aranybarna, 1 zsebes, nagy Fekete, nagy

Fekete, 2 zsebes, kicsi Barna, nagy

Fekete, 2 zsebes, nagy

Bordó, 2 zsebes, nagy

Aranybarna, 2 zsebes, kicsi Bordó, nagy

Aranybarna, 2 zsebes, nagy Bordó, kicsi

Sötétbarna, 2 zsebes, nagy

Fekete, 1 zsebes, nagy Szürke, nagy

Bordó, 2 zsebes, kicsi Fekete, kicsi

Dürasol Rusticana bőr orvosi táskák Dürasol Ideal orvosi táskák

•	 Rendkívül strapabíró bőrből készül, kivehető, 
mosható belső résszel, 6 rekeszes belső zseb-
bel, 48 részes ampulla tartóval, praktikus 
külső zsebekkel 

•	 Elegáns, rendkívül igényes kivitelezésű
•	 Méretek és súly:

 - nagy: 43 x 21 x 27 cm; 2,1 kg
 - kicsi: 38 x 21 x 27 cm; 1,8 kg

•	 Az orvosi táskák csúcsa
•	 Precíz kivitel, ütésálló műanyag ház, színes 

borítással 
•	 A szétnyíló felső részek rekeszeit Ön állít-

hatja igény szerinti beosztásúra, akárcsak a 

táskák alsó tároló részét
•	 Méret és súly:

 - nagy: 44 x 24 x 29 cm; 3,7 kg
 - kicsi: 44 x 24 x 22 cm; 3,3 kg

•	 Konyakszínű orvosi táska
•	 Hengeres forma
•	 Bőrből készült
•	 Tágas belsejű, kétrekeszes, belső zsebbel
•	 Állítható ampullatartóval, válaszfalon névjegy- és tolltartó, 

formatervezett, nagy méretű zárral
•	 Méret: 43 x 18 x 24 cm

“Cognac” táska, konyakszínű

60.000 ft
09.0.4042.00



Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

készenléti, sürgősségi és nővér-
táskáinkat keresse a katalógus 
112. oldalán!

09Táskák
9.0 / Orvosi és nővértáskák, recepttartók // Orvosi táskák, recept- és ampullatartók
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•	 Fekete, strapabíró gyöngyvászon
•	 Méret és súly:

 - nagy: 43 x 21 x 27 cm; 1,7 kg
 - kicsi: 38 x 21 x 27 cm; 1,5 kg

•	 Anyaga műbőr
•	 45 helyes

•	 18 helyes

•	 Két részes ampullatartó ballonanyagból 
•	 Egyik oldalon 13 férőhely a vastagabb kémcsövek, másik 

oldalon 12 férőhely a normál kémcsövek részére 
•	 Tépőzárral
•	 Mérete: 16 x 27 x 4 cm (összecsukva)

•	 Ütésálló ABS műanyagból
•	 Gombnyomásra szétnyílik
•	 Könnyen áttekinthető
•	 Mérete: 20 x 12 x 2,9 cm

•	 Elegáns orvosi táska, klasszikus design
•	 Kiváló minőségű, valódi bőrből
•	 Szín: 

 - Piros, fehér kereszttel,
 - Zöld, fehér kereszttel

•	 Nagy belső rekesszel, oldalsó zsebbel
•	 Ergonomikus fogantyúval
•	 Méret: 43 x 21 x 27 cm

Dürasol Rusticana Light Nylon  
táska, nagy méret

Ampullatartó ballonanyagból Ampullatartó, bordó Ampullatartó, gyöngyvászon, 
sürgősségi

Dürasol ampullatartó Receptartó, bőr, fekete

Receptartó, bőr, bordó

Receptartó, műbőr, fekete

Receptartó, műbőr, bordó

Ampullatartó, fekete

Dürasol Rusticana Light Nylon  
táska, kis méret

Dürasol Rusticana Cross, piros

Dürasol Rusticana Cross, zöld 139.000 ft

5.300 ft 6.500 ft
6.100 ft

19.000 ft 8.100 ft

8.100 ft

6.000 ft

6.000 ft

6.500 ft

115.000 ft

200.000 ft 160.000 ft

200.000 ft

09.0.2777.00

09.0.1081.00 09.0.0055.01
09.0.4179.00

09.0.1246.00 09.0.0356.01

09.0.0356.02

09.0.0357.02

09.0.0357.01

09.0.0055.02

09.0.1245.00

09.0.5368.00 09.0.5366.00

09.0.5369.00

Dürasol Picco Bello

•	 Válltáska
•	 Puha bőrből készült válltáska
•	 Fekete színben
•	 Tágas belsejű, belső zsebekkel
•	 Belső 3 rekeszes tér, cipzáras záródással
•	 Oldalsó telefontartó zsebbel
•	 Méret: 40 x  20 x 33 cm
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10.0 / Egyszerhasználatos eszközök // Tűk, vénakanülök
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10.0.0170.04 10.0.0205.04

10.0.0269.04

10.0.0275.02

10.0.3020.04

10.0.0251.0410.0.1108.04

10.0.5891.04

10.0.0220.00

10.0.0170.07 10.0.0205.07

10.0.0170.12

10.0.0170.17

10.0.0170.22

10.0.0170.30

10.0.0170.27

10.0.0170.34

10.0.0170.01 10.0.0205.01

10.0.0269.0110.0.3020.01

10.0.0251.01

10.0.0963.01

10.0.0189.00

10.0.1981.00

10.0.1108.01

10.0.5891.01

10.0.5908.00

10.0.5775.06

10.0.1418.0210.0.1497.00

10.0.0170.05 10.0.0205.05

10.0.3020.05

10.0.0251.0510.0.1108.05

10.0.1108.06

10.0.5891.05

10.0.5891.06

10.0.0170.10

10.0.0170.15

10.0.0170.20

10.0.0170.37

10.0.0170.08

10.0.0170.13

10.0.0170.18

10.0.0170.23

10.0.0170.31

10.0.0170.28

10.0.0170.35

10.0.0170.02 10.0.0205.02

10.0.0269.0210.0.3020.02

10.0.0251.02

10.0.0963.02

10.0.1308.00

10.0.5324.00

10.0.0598.00

10.0.5971.00 

10.0.1108.02

10.0.5891.02

10.0.3419.00

10.0.5775.09

10.0.1418.03

10.0.3825.00

10.0.0170.06 10.0.0205.06

10.0.3020.06

10.0.5688.00

10.0.0170.11

10.0.0170.16

10.0.0170.21

10.0.5909.00

10.0.0170.36

10.0.0170.09

10.0.0170.14

10.0.0170.19

10.0.0170.24

10.0.0170.32

10.0.0170.29

10.0.0170.03 10.0.0205.03

10.0.0269.03

10.0.0275.01

10.0.3020.03

10.0.0251.03

10.0.0963.03

10.0.5911.00 

10.0.1108.03

10.0.5891.03

10.0.5808.00

10.0.5775.12

18 ft 40 ft

91 ft

230 ft

190 ft

1.510 ft190 ft

145 ft

390 ft

8 ft 40 ft

13 ft

8 ft

8 ft

13 ft

8 ft

13 ft

11 ft 48 ft

100 ft190 ft

350 ft

42 ft

26 ft

230 ft

190 ft

145 ft

190 ft

70 ft

210 ft730 ft

9 ft 40 ft

190 ft

2.900 ft190 ft
190 ft

145 ft
145 ft

8 ft

8 ft

9 ft

8 ft

8 ft

8 ft

8 ft

8 ft

8 ft

9 ft

9 ft

8 ft 40 ft

91 ft190 ft

410 ft

44 ft

6.990 ft

7.400 ft

240 ft
60 ft

190 ft

145 ft

105 ft

70 ft

210 ft

55 ft

8 ft 40 ft

190 ft

4.400 ft

9 ft

9 ft

8 ft

8 ft

8 ft

8 ft

8 ft

8 ft

26 ft

14 ft

8 ft

8 ft 40 ft

100 ft

230 ft

190 ft

1.250 ft

42 ft
35 ft

190 ft

145 ft

85 ft

70 ft

Tűk (100 db/doboz; ft/db) szárnyas tűk

Tápszondavenflon vénakanülök

Tűledobó tartály

vérvételi tű

szárnyas vérvételi tű

vérvételi egységdoboz

vasofix vénakanülök

chiraflex vénakanülök

infúziós-, transzfúziós szerelék

biztonsági tű

orrkanül

vénakanül rögzítő

spinál tű (Min. rendelési egység: 25 db)

anel tű 

18 G 1 1/4 (1,2 x 30 mm) 21 G LL, zöld

10-es méret, 40 cm-es

10-es méret, 100 cm-es

18 G/BD, zöld

12 l20 G LL, pink

 20 G

Transzfúziós szerelék

19 G 1 1/2 (1,1 x 40 mm) 25 G LL, narancs

20 G 2 3/4 Sterican  (0,9 x 70 mm)

22 G 1 (0,7 x 25 mm)

23 G 1 1/2 (0,6 x 40 mm)

25 G 7/8 (0,5 x 23 mm)

25 G 1 (0,5 x 25 mm)

27 G 7/8 (0,4 x 23 mm)

16 G 1 1/2 (1,6 x 40 mm) 18 G LL, rózsaszín

5-ös méret, 40 cm-es14 G/BD, narancs

0,7 l

Fekete 22 G 1  1/2 - BD

Harang vacutainer csőhöz

21 G - BD

14 G LL, narancs

 14 G

Infúziós szerelék Luer-Lock

20 G 1 1/2

200 cm, gyerekSpinál tű 18 G

18 G 2 (1,2 x 50mm) 22 G LL, fekete

20 G/BD, pink

30 l22 G LL, kék

24 G LL, sárga

 22 G

 24 G

20 G 1 1/4 (0,9 x 30 mm)

21 G 1 1/4 (0,8 x 30 mm)

22 G 2 (0,7 x 50 mm)

27 G 1/2 (0,4 x 12 mm)

20 G 1 (0,9 x 25 mm)

21 G 1 (0,8 x 25 mm)

22 G 1 1/2 (0,7 x 40 mm)

23 G 1 1/4 (0,6 x 32 mm)

26 G 1/2 (0,45 x 12 mm)

25 G 1 5/8 (0,5 x 42 mm)

30 G 1/2 (0,3 x 12 mm)

18 G 1 (1,2 x 25 mm) 19 G LL, barma

6-os méret, 40 cm-es16 G/BD, szürke

1,5 l

Sárga 20 G 1  1/2 - BD

Élő személyhez

ÚJ!	Halott személyhez

23 G - BD

ÚJ!	Zöld 21 G - KDL

16 G LL, szürke

 16 G

Infúziós szerelék Italy L

21 G 1 1/2

200 cm, felnőtt

Tű Anel 27 G 3/4 hajlított

19 G 1 (1,1 x 25 mm) 23 G LL, kék

22 G/BD, kék

100 db, 6 x 7 cm

20 G 2 (0,9 x 50mm)

21 G 2 (0,8 x 50 mm)

23 G 1 (0,6 x 25 mm)

24 G 1 (0,55 x 25 mm)

27 G 4/5 (0,4 x 20 mm)

20 G 1 1/2 (0,9 x 40 mm)

21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm)

22 G 1 1/4 (0,7 x 30 mm)

23 G 2 3/8 Sterican (0,6 x 60 mm)

26 G 7/8 (0,45 x 23 mm)

25 G 5/8 (0,5 x 0,16 mm)

18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) 20 G LL, sárga

8-as méret, 40 cm-es

8-as méret, 100 cm-es

17 G/BD, fehér

7 l

Zöld 21 G 1 1/2 - BD

ÚJ! Zöld 21 G 1 1/2 – KDL 

Tartalma: üvegcső + káliumoxalát, injekciós tű  Ø1,20 x 38-as, 
szivacs, papírlap + mullpólya, vérvételi jegyzőkönyv

18 G LL, zöld

 18 G

Infúziós szerelék, közdarabos

22 G 1 1/2

Tűk, vénakanülök
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10egyszerhasználaTos eszközök
10.0 / Egyszerhasználatos eszközök // Vacutainer, fecskendők, katéterek
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10.0.0190.04

10.0.1422.00

10.0.0190.07

10.0.0161.00

10.0.5938.00

10.0.0190.12

10.0.0190.17

12.0.0075.00

10.0.0190.01

10.0.5790.00

10.0.2112.00

10.0.5939.00

10.0.5816.00

05.1.1194.00

10.0.0423.00

10.0.5944.00

10.0.0190.05

10.0.1484.00

10.0.1035.00

10.0.5936.00

10.0.1544.00

10.0.0190.10

10.0.0190.15

12.0.0469.01

10.0.0190.08

10.0.0162.00

10.0.0163.00

10.0.0190.13

10.0.0190.02

10.0.2115.00

10.0.5940.00

10.0.1212.00

05.1.1195.00

10.0.5689.00

10.0.0190.06

10.0.0159.00

10.0.5937.00

10.0.1545.00

10.0.0190.11

10.0.0190.16

12.0.0469.02

10.0.0190.09

10.0.0190.14

10.0.0190.03

10.0.5690.00

10.0.2116.00

05.1.0809.00

100 ft
125 ft

44 ft

14 ft

44 ft

57 ft

61 ft

170 ft

50 ft

45.000 ft

55 ft

210 ft

26 ft

25.000 ft

420 ft

1.440 ft

105 ft
130 ft

22 ft

18 ft

16 ft

44 ft

120 ft

520 ft

55 ft

18 ft
28 ft

66 ft

130 ft
70 ft

210 ft

26 ft

26.000 ft

6.790 ft

45 ft

10 ft

26 ft

35 ft

51 ft

57 ft

520 ft

42 ft

57 ft

73 ft

45.000 ft

105 ft

27.000 ft

vacutainer cső

intraosszeális e.h. belövő

3 részes, gumidugattyús, luer-lock

3 részes, 50 ml-es

inzulinos fecskendő + tű 1 ml 29 g 1/2

2 részes

2 részes, zöld dugattyúval, luer

3 részes, gumidugattyús

farkasfecskendő

farkasfecskendő, sterilizálható

fekete 1,8 ml / 366676

Behatolási mélysége: 1,5-2,5 cm között állítható

20 ml-es

lila 4 ml / 368860

5 ml-es

20 ml-es

sárga 5 ml / 367955

zöld 4 ml / 367869

karszorító

Tépőzáras

lila 2 ml / 368841

Gyerek, 18 G

3 ml-es

Luer

U40 1 ml-ben 40 NE

üveg, 100 ml-es

műanyag, 100 ml-es

150 ml-es

kék 4,5 ml / 367704

50 ml-es

1 ml-es

5 ml-es

5 ml-es

piros 6 ml / 368815

sárga 6 ml / 367756

Automata záras, kék

piros 2 ml / 368492

10 ml-es

20 ml-es

sárga 8,5 ml / 367953

fekete 5 ml / 366674

Behatolási mélysége: 0,5-1,5 cm között állítható

5 ml-es

Lock

U100 1 ml-ben 100 NE

üveg, 150 ml-es

műanyag, 150 ml-es

lila 3 ml / 368857

2 ml-es

10 ml-es

10 ml-es

piros 10 ml / 367896

szürke 2 ml /368520

Automata záras, piros

piros 4 ml / 369032

sárga 3,5 ml / 367957

fekete 1,6 ml / 367740

Felnőtt, 15 G

10 ml-es

üveg. 200 ml-es

Vérvételi rendszerek

Fecskendők

10.0.2222.04

10.0.1042.04

10.0.2222.07

10.0.2222.01

10.0.1042.01

10.0.2222.05

10.0.1042.05

10.0.2222.08

10.0.2222.02

10.0.1042.02

10.0.2222.06

10.0.1042.06

10.0.2222.09

10.0.2222.03

10.0.1042.03

270 ft

1.190 ft

270 ft

990 ft

1.190 ft

270 ft

1.190 ft

270 ft

990 ft

1.190 ft

270 ft

1.190 ft

270 ft

270 ft

1.190 ft

ballon nelaton
Ballonkatéter latex, szilikonozott,  

nelaton 2 járatos 40 cm, steril, e.h.

ballon Tiemann
Ballonkatéter szilikonozott, Tiemann,  

2 járatos, 40 cm, steril, e.h.

14 CH

18 CH

20 CH

8 CH

12 CH

16 CH

20 CH

22 CH

10 CH

14 CH

18 CH

22 CH

24 CH

12 CH

16 CH

Katéterek

10.0.5822.04

10.0.0261.03

10.0.2211.04

10.0.1363.04

10.0.3730.04

10.0.5822.07

10.0.2211.07

10.0.1363.07

10.0.5822.01

10.0.0261.06

04.2.5791.00

03.4.0130.00

10.0.2211.01

10.0.1363.01 

10.0.3730.01

10.0.5822.05

10.0.0261.04

10.0.0261.05

10.0.4459.00

10.0.2211.05

10.0.1363.05

10.0.3730.05

10.0.5822.02

10.0.0261.01

03.4.0129.00

10.0.2211.02

10.0.1363.02

10.0.3730.02

10.0.5822.06

10.0.2211.06

10.0.1363.06

10.0.5822.03

10.0.0261.02

10.0.2313.00

03.4.5655.00

10.0.2211.03

10.0.1363.03

10.0.3730.03

1.700 ft

55 ft

90 ft

200 ft

340 ft

1.700 ft

88 ft

200 ft

1.700 ft

65 ft

3.600 ft

110 ft

90 ft

200 ft

340 ft

1.700 ft

55 ft
55 ft

3.200 ft

90 ft

200 ft

340 ft

1.700 ft

55 ft

75 ft

90 ft

200 ft

340 ft

1.700 ft

90 ft

200 ft

1.700 ft

55 ft

6.800 ft

150 ft

90 ft

200 ft

340 ft

brillant szilikon nelaton rüsch 
Ballonkatéter 100% szilikon, nelaton  

2 járatos, 10 ml-es ballonnal, steril, e.h.

katéter, női műanyag

egyéb katéterek

szilikonspray katéterhez

vizeletgyűjtők

nelaton műanyag

Tiemann műanyag

ballon nelaton rüsch
Ballonkatéter szilikonozott, nelaton,  

2 járatos, 30-50 ml-es ballonnal, steril, e.h.

18 CH

14 CH

20 CH, 3 járatú

14 CH

14 CH

20 CH

24 CH

20 CH

20 CH

12 CH

8 CH

Rüsch, 500 ml

Zsák, felnőtt

8 CH

8 CH

14 CH

20 CH

16 CH

18 CH

Mandrinos 8 CH katéter

16 CH

16 CH

22 CH

14 CH

10 CH

Zsák, gyermek

10 CH

10 CH

16 CH

22 CH

18 CH

18 CH

16 CH

12 CH

Rüsch Ballon katéter

Zsáktartó, műanyag

12 CH

12 CH

18 CH
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10.0 / Egyszerhasználatos eszközök // Nőgyógyászati termékek, eldobható eszközök
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10.0.3489.01

10.0.5579.00

10.0.0123.00

12.0.3329.00

10.0.3489.02

10.0.5578.00

10.0.3489.03

10.0.5807.00

10.0.3490.00

12.0.3328.00

10.0.2223.00

10.0.3670.00

160 ft

26 ft

35 ft

30 ft

149 ft

26 ft

149 ft

2.700 ft

47 ft

17 ft

4.300 ft

1.550 ft

kenetvételi pálcák

betegazonosító karszalag

izolációs kendő

nyelvlapoc, tamponok

cipővédők

műszeróvszer, ömlesztett, száraz

műszeróvszer, külön csomagolt, síkosított

borotva

vesetál

Szalay, 1-es fehér

felnőtt méret, kék

Citológiai  Brush

csecsemő méret, rózsaszín

Szalay, 2-es sárga

csecsemő méret, kék

Szalay, 3-as kék

Endometriális mintavevő
Fecskendővel MedGyn, BD zárral

Cell-Brush

felnőtt méret, rózsaszín

Inszeminációs katéter  

18 cm 

Endometriális mintavevő

Nőgyógyászati termékek

Méhgyűrű (portex gyártmány, 
lágy PVC anyagból)

Hüvelytükör,  
egyszerhasználatos, műanyag, 
lezárt steril fóliában

2.500 ft

96 ft

10.0.1601.02 

10.0.5034.02

10.0.0299.03

10.0.1601.07 

10.0.1601.12 

10.0.1601.01 

10.0.5034.01

10.0.0299.04

10.0.1601.06 

10.0.1601.11 

10.0.1601.04 

10.0.0299.01

10.0.1601.09 

10.0.1601.14 

10.0.1601.05 

10.0.1601.10 

10.0.1601.15 

10.0.1601.16 

10.0.1601.03 

10.0.5034.03

10.0.0299.02

10.0.1601.08 

10.0.1601.13 

53 mm

XL-es

S-es

68 mm

85 mm

50 mm

L-es

XS-es

65 mm

80 mm
59 mm 

L-es

74 mm 

95 mm 
62 mm

77 mm

100 mm
110 mm

56 mm

XXL-es

•	 Apukák és hozzátartozók részére szükséges, akik jelen 
akarnak lenni a szülésnél

•	 Tartalma: 
 - nadrág
 - felső
 - hajháló 
 - 1 db szájmaszk
 - 2 db cipővédő

M-es

71 mm

90 mm

•	 2 db bébi lepedő (56 x 80 cm)
•	 1 db nedvszívó lepedő a szülőágyra (60 x 90 cm) 
•	 6 db papírtörlő (18 x 26 cm)
•	 2 db operációs kendő (50 x 60 cm)
•	 20 db nem szőtt törlő (10 x 10 cm)
•	 1 db asztalterítő (100 x 150 cm)

•	 Egyszerhasználatos, elemes, 20 percre elegendő energiával
•	 MedGyn

Szülésvezető szett Apás szülés szett, e.h.

9.000 ft
840 ft10.0.2315.00

Hüvelytükör beépített 
világítással

1.340 ft
10.0.5805.00

10.0.0179.00

10.0.2439.00

10.0.5840.00

10.0.5897.00  

10.0.3641.00

10.0.0239.00

10.0.5895.00 

10.0.1412.00

10.0.3735.00

10.0.1620.00 

10.0.0288.00 

10.0.1414.00

10.0.1556.00

10.0.0089.00

10.0.3280.00

10.0.3502.00

10.0.0224.00

420 ft

840 ft

80 ft/db

45 ft/db

5.300 ft

7 ft/db

9 ft/db

7.300 ft

64 ft

35 ft

44 ft

680 ft

180 ft

520 ft

310 ft

260 ft

6 ft/db

Nyelvlapocfa 100 db-os

Pálcás tampon, kicsi 100 db/cs

Hosszúszárú cipővédő

Felül fehér PP/ talp kék PE

144 db, 22 cm, Ø28 mm

Kék, gumis, nylon

Kék PE 3 g vastag

200 db, 22 cm, Ø34 mm

Ø34 mm

Egyszerhasználatos

Papír

Hurkapálca 100 db-os

 45 x 75 cm

Pálcás tampon, nagy 50 db/cs 

75 x 90 cm

 45 x 75 cm, lyukas

Gumiujj 4-es méret

K
IE

M
EL

T 
AJ

ÁN
LA

Tu
N

K

10.0.1805.04

10.0.1805.01

10.0.1805.07

10.0.1805.05

10.0.1805.06

10.0.1805.02

10.0.1805.03

140 ft/pár

140 ft/pár

140 ft/pár
140 ft/pár
140 ft/pár

140 ft/pár
140 ft/pár

cérnakesztyű

10-es, fehér

7-es, piros

11-es, kék

12-es, barna

13-as, narancs

8-as, sárga

9-es, zöld

10.0.0420.02

10.0.0420.01

3 ft/db
3 ft/db

pe/fólia kesztyű (100 db/csomag) 
M-es méret

L-es méret

10.0.5821.00 45 ft/pár
inszemináló kesztyű

90 cm hosszú
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10.0.4365.01

10.0.5828.04

10.0.4364.04

10.0.5828.01

10.0.4364.03

10.0.4364.02

10.0.5828.0210.0.4364.01

10.0.5828.0314 ft/db
18 ft/db

14 ft/db
17 ft/db

14 ft/db

14 ft/db
18 ft/db14 ft/db
18 ft/db

latex, púderezett, nem steril
(100 db/doboz) (100 db/doboz)

(XS-M: 100 db/doboz)

(50 db/doboz)

(100 db/doboz)

(100 db/doboz)

(S-L:100; XL:90 db/doboz)

(100 db/doboz)

(50 db/doboz)

(100 db/doboz)

(100 db/doboz)

(100 db/doboz)

latex, púdermentes, nem steril,  
mikro-érdesített

L

L

XS

XS

XL

S

Sm

m

10.0.3002.01

10.0.3000.01

10.0.3000.06

10.0.5469.04

10.0.3002.04

10.0.3000.04

10.0.5469.03

10.0.5469.05

10.0.3002.05

10.0.3002.03

10.0.3000.03

10.0.5469.02

10.0.3002.02

10.0.3000.02

10.0.5469.01

15 ft/db
20 ft/db
20 ft/db

17 ft/db

15 ft/db
20 ft/db

17 ft/db
16 ft/db

15 ft/db

15 ft/db
20 ft/db

17 ft/db

15 ft/db
20 ft/db

17 ft/db

vinylex® púderezett, nem steril Dermagel® belül latexmentes  
bevonattal, púdermentes, nem steril 

m
ér

eTezés:

nitril, púdermentes, nem steril, kék

L

L

XL

XL

XS

XS

S

XS

XL

S

S

m

m

m

L

10.0.0223.01

10.0.5800.04

10.0.0223.04

10.0.5800.01

10.0.0223.03

10.0.5800.05

10.0.0223.02

10.0.5800.02

10.0.0222.01

10.0.5800.03

19 ft/db

26 ft/db

19 ft/db

26 ft/db

19 ft/db

26 ft/db

19 ft/db

26 ft/db

19 ft/db

26 ft/db

comfort® latex, púderezett, nem steril

nitrylex® collagen, púdermentes,  
nem steril, pink

L

L

XS

XS

XL

XL

S

S

m

m 10.0.5789.03

10.0.5789.04

10.0.5789.01

10.0.5789.02

80 ft/db
80 ft/db

80 ft/db
80 ft/db

ambulance® latex, púdermentes,  
nem steril, extra vastag, kék

L

XL

S

m

10.0.5751.00

10.0.5754.00

10.0.5755.00

10.0.5752.00

23 ft/db
23 ft/db

23 ft/db
23 ft/db

style: nitril, púdermentes,  
nem steril, fekete 

L

XL

S

m

10.0.5916.03 10.0.5959.03

10.0.5916.04

10.0.5916.01 10.0.5959.01

10.0.5916.02 10.0.5959.02

22 ft/db 20 ft/db
22 ft/db

22 ft/db 20 ft/db
22 ft/db 20 ft/db

nitril, púdermentes, nem steril, 5,5 g, 
e.h., teljes felületén érdesített, fekete

nitril, púdermentes, nem steril  
e.h., ujjaknál textúrált, pink

L m

XL

S XS

m S

10.0.5793.04

10.0.5793.01

10.0.5793.05

10.0.5793.06

10.0.5793.07

10.0.5793.02

10.0.5793.03

180 ft/pár

180 ft/pár

180 ft/pár
180 ft/pár
180 ft/pár

180 ft/pár
180 ft/pár

Dermagel®, púdermentes, steril

7,5-es

6-os

8-as

8,5-es

9-es

6,5-es

7-es

(XS-L: 100 db/doboz)

10.0.5958.03

10.0.5958.04

10.0.5958.01

10.0.5958.02

20 ft/db
20 ft/db

20 ft/db
20 ft/db

latex, púderezett, nem steril,  
mentolos, e.h., méhsejt textúrával, zöld

m

L

XS

S

PúdereZeTT

PúdereZeTT

PúdereZeTTPúdereZeTT

LaTeX

LaTeX

LaTeX

LaTeX

LaTeX

SZín: Fehér SZín: Fehér

SZín: Fehér SZínTeLen SZín: Fehér

SZín: Fehér

PúdermenTeS

PúdermenTeS PúdermenTeS

PúdermenTeS

PúdermenTeS

PúdermenTeS

PúdermenTeS

PúdermenTeS

PúdermenTeS

érdeSíTeTT

érdeSíTeTT

SZín: kék

SZín: FekeTe

SZín: FekeTe

SZín: ZöLd SZín: Pink

SZín: Pink

SZín: kékniTriL

niTriLniTriL

niTriL

niTriL

nem STeriL

nem STeriL

nem STeriL

nem STeriL

nem STeriL nem STeriL

nem STeriL

nem STeriL

nem STeriL

nem STeriL

nem STeriL

nem STeriL

TeXTúráLT TeXTúráLT

VinyL

LaTeXmenTeS

STeriL

latex kesztyű: 
Természetes gumi, kiválóan simulékonyan illeszkedik, nagyobb fogásérzékenységet 
biztosit. Olajos környezetben károsodhat. Egyeseknél allergiás reakciót okozhat.

nitril kesztyű:
Latexmentes, szintetikus gumiból készül. Magas fogásérzékenység, jó illeszkedés a 
kézre. Vegyszerekkel, olajjal szemben ellenálló. A leginkább ellenálló átszúrás ellen.

vinyl kesztyű:
Latexmentes. Lazábban illeszkedik a kézre. Rövidebb időtávú hordásra javasolt. 
Antisztatikus. A legkevésbé ellenálló, veszélyes anyagokhoz nem ajánlott.

75 mm ± 2

XS

83 mm ± 2

S

94 mm ± 2

m

105 mm ± 2

L

115 mm ± 2

XL
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•	 Teljes bőrhiányos sebek (pl. égési sérülé-
sek) lefedésére . Nem ragad bele, a tapasz 
csere fájdalommentes. 

•	 5 db 45 x 80 mm; 5 db 38 x 75 mm;   
14 db 20 x 120 mm; 16 db 19 x 72 mm;  
10 db 25 x 72 mm

•	 6 cm x 5 m: 10.0.4524.00 8.100 Ft

•	 Vízálló, a kisebb sebek minden típusának 
lefedésére alkalmas

•	 12 db 25 x 72 mm, 8 db 39 x 39 mm

•	 Átlátszó és diszkrét ragtapasz. Lélegző, víz 
és szennyeződésálló. A sebpárna aloe verát 
tartalmaz. 

•	 6 db 25 x 72 mm, 8 db 19  x 72 mm,   
6 db 16 x 56 mm

•	 Alternatív lehetőség a sebészek számára a szövetragasztó 
használat, varrás és kapcsozás helyett. 

•	 Jellemzői: monomer n-butil-2- cianoakrilátot tartalmaz, 
amely gyorsan polimerizálódik, ha a szövetfolyadékkal 
érintkezésbe lép

•	 Lecsavarható kupakkal ellátott, steril, műanyag ampullában 
kapható

•	 Sebtisztító készlet 50 ml folyadék pumpás 
flakonban 10 db törlőkendővel 

•	 Szúrt-, zúzódott-, vágott, horzsolt sebek 
ellátásához

•	 Egyenként csomagolt, steril mull-lap
•	 Kifejezetten teljes bőrhiányos sebek pl. 

égési sérülések lefedésére alkalmas
•	 Nem ragad bele! A kötszer csere fájda-

lommentes 

•	 20 ml

•	 50 darabos sebtapasz készlet, fehér
•	 Nagyon jó légáteresztő
•	 5 db 45 x 80  mm; 5 db 38 x 75 mm;  

14 db 20 x 120 mm;  
16 db 19 x 72 mm; 10 db 25 x 72 mm

•	 A Kemagel egy viszkózus hidrogél, amely 
védi a sebágyat a külső szennyeződésektől, 
és támogatja a sebgyógyulás szempont-
jából fontos környezet kialakulását, nem 
citotoxikus, és nem szenzitizáló. Színtelen, 
átlátszó, magas víztartalmú, nem olajos 
hidrogél.

•	 Varrás helyetti finom módszer, elsődleges elzárás, sebészeti 
varratok és kapcsok kiegészítésére, varratszedés utáni biztosítás 

•	 Hipoallergén ragasztó, atraumatikus alkalmazás
•	 Kisebb fertőzés veszély, gyorsabb sebgyógyulás

•	 350 ml

Alumed sebtapasz  
készlet (50 db)

Hansaplast Aqua Protect 
sebtapasz (20 db)

Salvequick Aloe Vera 
sebtapasz (20 db)

Histoacryl szövetragasztó, 
színtelen, 0,5 ml

yPSILIN sebtisztító 
készlet

Alumed mull-lap  
10 x 15 cm

yPSIPOR sensitive  
sebtapasz készlet

Amorphous Kemagél

Steri-Strip sebzáró csík

Prontosan  
seböblítő oldat

Schülke Octenisept 
sebgél

5.100 ft

870 ft 830 ft

6.000 ft

2.200 ft

330 ft

2.200 ft

4.600 ft

680 ft

3.600 ft
10.0.4523.00

10.0.5929.00 10.0.5931.00

10.0.5802.00

10.0.4521.00

10.0.4525.00

04.2.5686.00

10.0.4522.00

10.0.5857.00

04.2.5784.00
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10.0.2227.00

10.0.1699.00

10.0.2250.00

350 ft

330 ft
350 ft

3 db, 6 x 75 mm

5 db, 3 x 75 mm

5 db, 6 x 38 mm

10.0.4526.00

10.0.4484.00

10.0.4485.00

10.0.4486.00

13.200 ft

1.200 ft
2.500 ft

11.400 ft
25 x 25 cm

5 x 5 cm

10 x 10 cm

22 x 28 cm

•	 Kb. 4 mm vastag átlátszó hidrogél. Nedvesen tartja a sebet, védel-
met nyújt külső, bakteriális fertőzések ellen. Jó légáteresztő, felszívja 
a sebváladékot, fájdalomcsillapító hatású, lehűti a sebet (égési 
sérülésnél). Nem ragad a sebbe, a kötés csere fájdalommentes.  
Átitatható antibiotikummal vagy más gyógyszerrel. Nem mérgező, 
nem allergizáló, elasztikus, puha, formálható (kézre, arcra).

•	 Felhasználása: égési sebek, fekélyek, felfekvések, bőr- 
átültetés utáni sebek, horzsolások, egyéb sérülések

Aquagél égési kötszer
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•	 250 g, 10 mm
•	 Puha, nedvszívó, tömör cellulózból készült henger
•	 Nem steril, ha szükséges, sterilizálható

•	 300 g, 10 mm
•	 Nem steril, puha, kiváló nedvszívó pamut henger
•	 Megtartja alakját 

•	 Rugalmas csőkötszer: korszerű kötöző anyag
•	 Fedőkötések, sebet borító kötések, borogatások rögzítésére 

szolgál

Fogászati vattarollni, cellulóz

Fogászati vattarollni, pamut

Mull lapok, pólyák

Vatták

Ramofix: rugalmas  
csőháló kötszer

740 ft

1.800 ft

10.0.1423.00

10.0.5289.00
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10.0.0083.00

10.0.5746.00

10.0.5904.01

10.0.0091.00

10.0.5941.00

10.0.0090.00

10.0.0704.00

10.0.0093.00

10.0.5773.00

10.0.5934.00

10.0.5920.00

10.0.5815.00

10.0.0084.00

10.0.1547.00

10.0.5904.02

10.0.1549.00

10.0.5904.04

10.0.0892.00

10.0.5942.00

10.0.0533.00

10.0.5930.00

10.0.5933.00

10.0.1337.00

10.0.0094.00

10.0.5774.00

10.0.5850.00

10.0.1225.00

10.0.5564.00

10.0.5904.03

10.0.5675.00

10.0.0092.00

10.0.2599.00

10.0.5823.00

10.0.5846.00

10.0.5921.00

10.0.5814.00

140 ft

330 ft

730 ft

390 ft

660 ft

790 ft

540 ft

500 ft

150 ft

220 ft

8.300 ft

2.100 ft

170 ft

390 ft

730 ft

480 ft

730 ft

730 ft

1.490 ft

1.900 ft
8.800 ft

14.700 ft

1.550 ft

1.140 ft

270 ft

10.900 ft

300 ft

2.000 ft

730 ft

2.200 ft

1.550 ft

180 ft

210 ft

4.400 ft

8.200 ft

730 ft

steril mull pólya, vágott

peha-haft rugalmas pólya

rugalmas, öntapadó, kompressziós pólya

steril sebészeti vatta

nem steril szemészeti vatta

papír vatta

pamut vatta

kevert vatta

steril mull lap, vágott

sterilux mull lap, vágott

sterilux gyorskötöző pólya, steril

nem steril mull lap, hajtogatott, 16 rétegű

6 cm x 5 m

4 cm x 4 m

Kék, 4 m x 10 cm

50 g

200 g

500 g

200 g

200 g

6 cm x 6 cm

5 cm x 5 m

17 szálas mullból, előírás szerint sterilizálható

5 x 10 cm /20 x 40 cm

10 cm x 10 cm

10 cm x 5 m

8 cm x 4 m

Zöld, 4 m x 10 cm

10 cm x 4 m

Sárga, 4 m x 10 cm

100 g

500 g

Pehazell 500  g

20x20 cm 1000  g

28,5x37 cm 15 kg

500  g

500  g

10 cm x 10 cm

400 lapos (méret/kiterített méret)

200 lapos (méret/kiterített méret)

es-kompressen mullkötszer, 8 rétegű

7,5 x 7,5 xm /30 x 30 cm

15 cm x 5 m

8 cm x 20 m

Piros, 4 m x 10 cm

10 cm x 20 m

200 g

50 cm  x 80 cm

100 cm  x 80 cm

5 x 5  cm /20 x 20 cm

10 x 10  cm /40 x 40 cm

5 cm x 5 cm

10.0.1295.00

10.0.0612.00

10.0.1866.00

10.0.0615.00

10.0.2317.00

10.0.0616.00

10.0.0611.00

10.0.1867.00

10.0.2630.00

10.0.2316.00

10.0.3552.00

10.0.1870.00

10.0.0609.00

10.0.1864.00

10.0.2629.00

10.0.0613.00

10.0.1868.00

10.0.2631.00

10.0.2733.00

10.0.1366.00

10.0.2541.00

10.0.0545.00

10.0.1865.00

10.0.0614.00

10.0.1869.00

10.0.3551.00

10.0.0544.00

10.0.2542.00

92 ft

130 ft

360 ft

850 ft

980 ft

1.600 ft

110 ft

330 ft

720 ft

700 ft

1.270 ft

280 ft

97 ft

210 ft

410 ft

140 ft

420 ft

980 ft

3.900 ft

75 ft

300 ft

105 ft

300 ft

510 ft

480 ft

1.120 ft

86 ft

370 ft

3-as

5 méteres

7-es

6-os

4-es

10-es

8-as

6-os

5-ös

3-as

9-es

7-es

9-es

1 méteres

4-es

2-es

1-es

8-as

7-es

5-ös

25 méteres

11-es

1-es

10-es

5-ös

4-es

2-es

8-as

6-os

2 méteres

2-es

11-es
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Steril, sebészeti varróanyag

Sapkák

Hulladékgyűjtők

Műanyag alapú ragtapaszok

Vágható sebtapasz

Selyem alapú ragtapaszok

Nem szőtt alapú ragtapaszok

Papír alapú ragtapaszok

Textil alapú ragtapaszok

Porvédők, szájmaszkok

10.0.0417.01

10.0.0242.01

10.0.0250.06

10.0.0250.05

14.0.0243.00

10.0.5907.00

10.0.0550.00

10.0.0897.00

10.0.2253.00

10.0.1927.00

10.0.4245.00

10.0.1160.00

10.0.0984.00

10.0.0110.00

10.0.5459.00

10.0.3390.00

10.0.2135.00

10.0.3662.00

10.0.5825.00

10.0.1732.00

10.0.4742.00

10.0.0417.02

10.0.0242.02

10.0.0250.07

10.0.0250.08

10.0.3380.00

10.0.0898.00

10.0.0106.00

10.0.0103.00

10.0.4246.00

10.0.1107.00

10.0.0109.00

10.0.2210.00

10.0.0241.00

10.0.3483.00

10.0.2395.00

10.0.0417.03

10.0.5826.00

10.0.0250.03

10.0.0417.08

10.0.5779.00

10.0.0250.01

10.0.5426.00

10.0.3381.00

10.0.0904.00

10.0.1153.00

10.0.2352.00

10.0.4247.00

10.0.4248.00

10.0.2495.00

10.0.1224.00

10.0.0240.00

10.0.5817.00

10.0.4458.00

10.0.5824.00

10.0.1733.00

10.0.2396.00

10.0.0417.10

880 ft

10 ft

360 ft

870 ft

22 ft

610 ft

230 ft

710 ft

220 ft

730 ft

35 ft

790 ft

320 ft

950 ft

2.500 ft

1.240 ft

170 ft

880 ft

10 ft

600 ft

1.800 ft

310 ft

740 ft

370 ft

1.090 ft

65 ft

1.170 ft

570 ft

3.400 ft

1.260 ft

270 ft
880 ft

9 ft

680 ft

880 ft

9 ft

400 ft

4.300 ft

520 ft

1.340 ft
1.600 ft

1.750 ft

115 ft
160 ft

870 ft

1.900 ft

1.600 ft

470 ft
870 ft

Dafilon, nem felszívódó

nővérsapka

veszélyeshulladék gyűjtő papírdoboz 
fólia nélkül

operációs sapka

farmaplasto

rexsilk

mefix

micropore

omnisilk

mepore

omniplast

Transpore

gyorstapasz

Dermaplast

műtéti szájmaszk

porvédő szájmaszk
aktuális árainkat keresse a honlapunkon!

safil, felszívódó

rexplast

2/0-ás (C0932221)

Kerek, fehér

1 l-es, doboz

20 l-es, doboz

Hátulkötős

6 cm x 1  m

1,25 cm x 5 m

2,5 cm x 10 m

1,25 cm x 9 m

1,25 cm x 5 m

6 cm x 7 cm

1, 25 cm x 9 m

2,5 cm x 9 m

28 db-os

4 cm x 5 m

Kék, gumis

Fehér

FFP3

Kék

2/0-ás (C1048242)

1,25 cm x 5 m

3/0-ás (C0932213)

Kerek, zöld

2 l-es, doboz

50 l-es, doboz

2,5 cm x 5 m

5 cm x 10 m

2,5 cm x 9 m

2,5 cm x 5 m

9 cm x 10 cm

2,5 cm x 9 m

5 cm x 9 m

6 cm x 5 m

Zöld, kötős

influenza szájmaszk

gyermek szájmaszk

3/0-ás (C1048221)

2,5 cm x 5 m

3/0-ás (C0932353)

Harmonikás, zöld

10 l-es, doboz

4/0-ás (C0932205)

Harmonikás, fehér

3 l-es, doboz

60 l-es, zsák, 25 db

5 cm x 5 m

10 cm x 10 m

15 cm x 10 m

5 cm x 5 m

9 cm x 20 cm

9  cm x 30 cm

Silkafix 2,5 cm x 5 m

5 cm x 9 m

Zöld, gumis

Szakállvédő

FFP2

Rózsaszín

4/0-ás (C1048213)

5 cm x 5 m

5/0-ás (C0932124)

•	 FFP3: Alkalmas kemény faporok, erősen mérgező anyagok, 
biokémiai anyagok, vírusok, por alakú vegyszerek elleni 
védelemre; hegesztés, forrasztás során, ha a koncentráció 
nem lépi túl az 50X-es egészségügyi határértéket

•	 Részecskék elleni hatékonyság: 98 %

•	 Vlies, nem szőtt kötszer érzékeny bőrre, közepén nedvszívó 
párnával, ami nem ragad a sebbe, méretre vágható.

•	 3 rétegű, baktériumszűrő, nem kelt allergiát
•	 Üvegszáltól mentes, folyadékot lepergető 
•	 Latexet nem tartalmazó szájmaszk 

10.0.0100.00

10.0.0101.00

10.0.0102.00

770 ft
920 ft

1.700 ft

leukoplast
1, 25 cm x 4,6 m

2,5 cm x 5 m

5 cm x 5 m
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•	 Összecsukható
•	 Terhelhetőség 100 kg
•	 Mérete: 88 x 65 cm
•	 Ülőfelülete: 50 x 45 cm

•	 Összecsukható
•	 Terhelhetőség 110 kg
•	 Mérete: 91 x 65 cm
•	 Ülőfelülete: 47 x 65 cm
•	 Súlya: 20 kg

•	 Közepes és magas szintű felfekvésre
•	 12 percenkénti nyomás változtatás
•	 Testsúly függvényében állítható nyomás
•	 Könnyen satbilizálható
•	 Anyaga: nylon
•	 Maximális terhelés: 135 kg
•	 Halk működés 
•	 A pumpa tartozék

•	 Alacsony szintű felfekvésre és megelőzésre
•	 6 percenkénti nyomás változtatás
•	 Testsúly függvényében állítható nyomás
•	 Könnyen satbilizálható
•	 Anyaga: PVC
•	 Maximális terhelés: 100 kg
•	 Halk működés 
•	 A pumpa tartozék

Kerekesszék, standard Kerekesszék, erősített vázzal

Rossmax AM40 antidecubitus 
matrac és pumpa  
2-4. stádium kezelésére

Rossmax AM30 antidecubitus 
matrac és pumpa  
0-1. stádium kezelésére

42.000 ft 48.000 ft

42.000 ft15.500 ft

11.0.0924.00 11.0.2665.00

11.0.5802.0011.0.5830.00

Kerekesszékes szoba WC

Gördíthető szoba WC TRS 130

Szoba WC háttámlával

Antidecubitus matrac 70 kg-ig

Antidecubitus matrac  
- 70 kg felett

Szoba WC standard
11.0.5678.00

16.0.5845.00

11.0.5711.00

11.0.5756.00

11.0.5755.00

11.0.4986.00
50.000 ft

40.000 ft

25.990 ft

16.500 ft

17.500 ft

9.990 ft
•	 Terhelhetősége 100 kg
•	 Legnagyobb szélessége 63 cm
•	 Legnagyobb magassága 87 cm
•	 Az ülőlap 44 cm széles

•	 Gördíthető szoba wc állítható lábtámaszokkal, leszedhető 
kartámaszokkal

•	 Terhelhetőség: 130 kg
•	 Ülőlap szélessége: 41,5 cm
•	 Rozsdamentes kerekek
•	 Összeszerelése külön eszközt nem igényel

•	 Beállítható magasság
•	 Levehető ülőfelülettel
•	 Mosható kárpitozott háttámlával és karfával
•	 Vödörrel és fedővel
•	 Ülőkeszélesség: 41 cm, magasság: 41 cm

•	 Méret: 190 x 80 x 10/6 cm
•	 Anyaga egy speciális egészségügyi célra kifejlesztett polyuretán hab
•	 Igen tartós, sűrű rácsszerkezetű, rugalmas
•	 A térbeli gúlák biztosítják az egyenletes teherelosztást, és a 

szellőzést
•	 Huzat nélkül

•	 Összecsukható szobai WC a nehezen mozgó betegek számára.
•	 Festett, fekete fém váz 
•	 Műanyag kartámasz, háttámasz és ülőke 
•	 A vödör tartozék, fedővel együtt. A vödör lefedhető és 

eltávolítható hátra felé történő kihúzással.
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Fürdetőszék, állítható 
magasságú

Zuhanyzószék, forgóFürdőkád pad

Járókeret,  
összecsukható

Járóbot, színes Összecsukható 
járóbot DM-08-802

Rollátor, könnyű 
szerkezetű

Zuhanyzó ülőke Fürdetőszék háttámla 
nélküli

Fürdetőszék háttámlával

11.0.5718.00

11.0.5726.00

11.0.0739.00
11.0.5650.00

11.3.5919.00

11.0.0805.00

11.0.5676.00
11.0.5651.00 

11.0.5655.00 

9.990 ft

12.990 ft

14.990 ft
7.400 ft

4.100 ft

30.000 ft

9.990 ft
10.200 ft

13.000 ft

•	 Beállítható magasság: 20-27cm
•	 Vízelvezető lyukakkal
•	 Csúszásmentes
•	 Méret: 43 x 23 x 20-27 cm
•	 Maximális terhelhetőség: 158 kg

•	 Forgatható ülőke
•	 Ülőfelület átmérője: 36 cm
•	 Alumínium keret, 4 gumi talp
•	 Összeszerelése nem igényel eszközt

•	 Állítható lábakkal a fürdőkádra tökéletesen 
rögzíthető

•	 Beépített fogantyúval és szappantartóval 
•	 Puha, csúszásgátló gumival bevont lábak 

védik a fürdőkádat a sérüléstől 
•	 Maximális terhelhetőség: 150 kg

•	 Alumínium vázszerkezetű járókeret
•	 Alsó végein gumidugóval
•	 Párnázott fogantyúk
•	 Állítható magasság: 77-95 cm
•	 Szélesség: 47 cm
•	 Súlya: 2,4 kg

•	 Különbőző színekben kapható
•	 4 részre összecsukható
•	 Praktikusan tárolható
•	 Magassága állítható

•	 Ergonómikus fogantyújának és alumínium 
törzsének köszönhetően praktikus segéd-
eszköz, segíti a járást

•	 Állítható magasságú
•	 Mivel összecsukható, így nem foglal sok 

helyet, mikor nem használják
•	 Könnyen elfér egy táskában
•	 3 színben kapható: ezüst, fekete, bronz

•	 Külső és belső használatra is alkalmas, 
könnyen összecsukható mozgássegítő 
eszköz.

•	 Állítható magasságú fogantyúkkal, 
bottartóval.

•	 Átmeneti járásbizonytalanság, időskori 
szédülés, fizikai gyengeség esetén ajánljuk

•	 Állítható alumínium lábak 8 fokozatban
•	 Műanyag ülőke
•	 130 kg-ig terhelhető
•	 Csúszásmentes gumi lábak

•	 Állítható magasságú
•	 Rozsdamentes acél csavarokkal
•	 Max teherbírás: 135 kg
•	 Súly: 2 kg

11.0.5801.00

16.0.5797.00

11.990 ft
12.990 ft

69 cm

74,5 cm

•	 Könnyű alumínium vázszerkezetű járókeret,  
két alsó végein gumidugóval, elülső végein 
kerekekkel

•	 Gumírozott fogantyúkkal
•	 Állítható magasság: 72-98 cm között 
•	 Lábai behajthatók, praktikusan tárolható
•	 Kerekek: 13 cm átmérőjű, 2 cm széles 

elülső kerekekkel

Járókeret,  
összecsukható

14.990 ft
11.0.5725.00

Rollátor ülőkével
11.0.5848.00

22.000 ft
•	 Külső használatra alkalmas járássegítő, 

stabilitást biztosító eszköz. Nagyméretű tá-
rolórésze teljes értékű ülőrésszé alakítható. 

•	 Kerekek: 15 cm átmérőjű, 3 cm széles 
stabil, dupla kerekek

•	 Fékrendszere által fixálható
•	 Könnyen, kicsire összecsukható

•	 Maximális terhelhetőség: 100 kg
•	 Kosárral és tálcával
•	 Fékezhető kerekekkel
•	 Kerekek: 19 cm átmérőjű, 5 cm széles
•	 Szélesség: 62 cm
•	 Magasság: 65 cm

Rollátor

23.990 ft
11.0.5708.00

ÚJ
Termék
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Betegemelő

Heveder

WC magasító Vákuumos  
kapaszkodó rúd

Nadrág vizeletgyűjtő 
zsákhoz

Fürdetőszék

Gipszvédő

WC magasító  
Easy-Clip

Csúszásgátló Kapaszkodó 
fürdőkádba

11.0.5719.00

11.0.5720.00

11.0.5799.00
11.0.5812.00

11.0.5713.00
11.0.5823.00

11.0.5709.00
11.0.5724.00

240.000 ft

33.000 ft

9.290 ft
3.590 ft

22.900 ft

18.990 ft
8.590 ft

2.490 ft
10.490 ft

•	 Manuális betegemelő
•	 Festett acél váz

•	 WC magasító 10 cm-es magasítással
•	 Bármilyen WC-re
•	 Csavaros rögzítéssel
•	 Fedéllel

•	 Segítséget nyújt a fürdőszobában való 
mozgásban

•	 Biztonságos fogás
•	 Szerszámok nélkül felhelyezhető
•	 30 cm

•	 Egyedülálló inkontinencia nadrág, amelyet 
hölgyek, és urak egyaránt használhatnak. 
Ez messze a legbiztonságosabb módja a 
vizeletgyűjtő zsák fix rögzítésének, meg-
könnyítve ezzel a munkát és az életet.

•	 A nadrág 5 méretben kapható, széles és 
nyújtható derékpánttal 

•	 Anyaga bőrbarát, nem irritáló
•	 Bármelyik lábon viselhető, és minden 

hagyományos vizeletgyűjtő zsákkal 
kompatibilis. 

•	 A zsák problémamentesen leüríthető a 
nadrág levétele nélkül. 

•	 95 °C -ig mosható.

•	 Bármilyen standard fürdőkádba helyezhető
•	 Az ülőke szintje a kád pereménél  

kb. 15 cm-rel lejjebb helyezkedik el
•	 Ülőfelület: fehér műanyag szék
•	 A csőkeret a fürdőkád szélére fekszik, külön 

rögzítést nem igényel

•	 Zuhanyzáshoz, végtagra vízmentes rázáró-
dó, gumigyűrűvel. Többszöri használatra. 

•	 A szintbeli különbségek kiegyenlítéséhez, a 
fürdőszoba kompletté tételéhez

•	 Stabilan támaszkodik a WC-csészére
•	 Magasítás: 10 cm
•	 A rögzítés egyszerű mozdulattal oldható és 

a magasító leemelhető

•	 Anyaga: PVC
•	 Méret: 78 x 38 cm, 550 g
•	 Tapadókoronggal •	 Fürdőkádra szerelhető kapaszkodó

•	 Segítséget nyújt a ki-és beszállásban, 
felülésben

•	 Biztonságos fogás
•	 Praktikus, kis helyigény
•	 Szerszámok nélkül felhelyezhető

11.0.5721.00

11.0.5722.00

11.0.5808.00

11.0.5807.00

11.0.5723.00

2.050 ft

2.700 ft

1.990 ft
1.990 ft

2.990 ft

felnőtt

gyerek

Kézre

Lábra

Lábra

Karra

Lábra, nagy

SENI Super Large 
pelenka

Carin Light Super Soft 
inkontinencia betét

11.0.5862.0011.0.5860.00
5.900 ft390 ft

•	 A Seni Super nadrágpelenka megbízható 
védelmet nyújt középsúlyos és súlyos 
inkontinencia esetén.

•	 Nőknek/férfiaknak
•	 30 db

•	 Vékony, szárnyas inkontinencia betét, amely 
kialakításából adódóan tökéletesen követi a 
test vonalát, ezáltal észrevétlen marad.

•	 Gyors nedvszívó és hatékony nedvesség 
megtartó (kb. 500 ml), extra puha, 
antiallergén, kiemelkedő szivárgás elleni 
védelemmel. 8 db.

ÚJ
Termék

03.4.5677.00

03.4.5679.00

03.4.5680.00

03.4.5681.00

03.4.5678.00

S

L
XL

XXL

M
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Ülőgyűrű felfújható

Ék alakú gyógypárna

Láberősítő pedálozó

FarkcsontpárnaÜlőgyűrű szivacsos

Háttámasz

16.0.5849.00

16.0.3355.00

06.7.5443.00

16.0.5790.0011.0.5652.00

16.0.3356.00

4.490 ft

3.990 ft

17.990 ft

5.590 ft4.990 ft

3.390 ft

•	 Átmérő: 40 cm
•	 Piros színben

•	 Megelőzi és kezeli a rossz testtartásból 
adódó problémákat.

•	 Optimális ülést biztosít melynek során a 
gerincoszlopot csökkentett terhelésnek 
teszi ki.

•	 A térd, boka, láb vagy a kar izomerő 
fejlesztésére használható.

•	 A digitális kijelző mutatja a termék 
használatának időtartamát, számolja a 
lépések számát, a felhasznált kalóriát, a 
percenkénti átlagos köridőt. A pedálokon 
rögzítő pánttal, amely 2 méretre állítható.

•	 A párna levegőben tartja a farkcsontot, így 
az nem nyomja alulról fölfelé a gerincet. 

•	 Speciális ék alakjának köszönhetően a 
gerincet előre dőlésre készteti, visszaállítva 
ezzel a gerinc természetes görbületét. 

•	 A levehető cipzáras huzat mosógépben 
mosható.

•	 Felfekvéses felület tehermentesítésére 
alkalmas. Javasolt farkcsont fájdalom, 
keresztcsont felfekvés megelőzésére és  
kezelésére, medencetáji fájdalmak, vala-
mint aranyér esetén és szülést követően. 

•	 Rugalmas habbal töltve, mosható huzattal 
•	 Átmérője 41 cm

•	 Ideális segítséget nyújt hosszan tartó 
ülésnél, pl. autóvezetésnél

•	 Deréktáj mögé helyezve megtámasztja 
a hátat és a derekat, helyreállítva ezzel a 
gerinc szükséges görbületeit

Table Mate  
hordozható asztal
11.0.3819.00

4.490 ft
Sokoldalú és praktikus segítője lehet otthoná-
ban. A felhasználás lehetőségei korlátlanok: 
étkezéskor helyettesíti a tálcát, kiválóan 
alkalmas íráshoz, festéshez, olvasáshoz, 
társasjátékhoz, gyerekeknek leckeíráskor, 
esetleg laptop használatához. Nagyszerű 
segédeszköz idősebb, illetve mozgáskorláto-
zott betegeknek is.

•	 Fürdőkádra szerelhető kapaszkodó
•	 Segítséget nyújt a ki-és beszállásban, 

felülésben
•	 Biztonságos fogás
•	 Praktikus, kis helyigény
•	 Szerszámok nélkül felhelyezhető

Fürdőkád lift

110.000 ft
11.0.5654.00

Reggeliző asztal
11.0.5800.00

19.990 ft
•	 Kerekeken guruló praktikus, stabil 

ágyasztal
•	 Segítségével az ágyban fekvők is komfor-

tosan étkezhetnek
•	 70 és 105 cm között állítható magassággal
•	 Az asztal felület 60 x 39 cm
•	 Súlya 8,5 kg
•	 A tálca terhelhetősége: 10 kg

Reggeliző asztalka
11.0.0549.00

2.990 ft
•	 Anyaga: műanyag

Párnaemelő 
háttámasz
11.0.5677.00

10.990 ft
•	 Acél kerettel
•	 Fehér színben
•	 Állítható magasság
•	 Lélegző nylon anyagból, párnával
•	 Méret: 66,5 x 57,5 x 11 cm

Kézhosszabbító
11.0.5712.00

2.490 ft
•	 Hossza: 80 cm
•	 Anyaga: alumínium
•	 Műanyag véggel és markolattal
•	 Apró fém tárgyak felemelésére
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Bokatámasz 
A135

Bokamerevítő 
géles A016

Térdvédő K021

Bokatámasz 
A009

Térdvédő K003Elasztikus 
térdvédő K024

Bokatámasz 
A010

Térdtámasz 
K033

Bokatámasz  
A011

Térdvédő 
gyűrűs K011

11.0.5730.00 11.0.5689.00
1.690 ft 6.790 ft

3.690 ft

1.690 ft

3.490 ft
1.790 ft

2.290 ft

10.490 ft

5.490 ft

9.990 ft

Gumis bokatámasz nyitott 
sarokrésszel bokarándulás, 
húzódás és ödéma kezelésére. 
Megtámasztja a bokaízületet, 
enyhíti a fájdalmat, megelőzi 
a további sérüléseket. Szabá-
lyozható a szorítás erőssége, 
tépőzárral rögzül.

Akkut és krónikus bokaficam és 
degeneratív ízületi gyulladás 
esetén javasolt használni a boka 
merevítő kengyelt. Anatómiailag 
tervezett műanyag váz stabilitást 
és támogatást nyújt a fájó 
testrésznek. A gél támaszték hideg 
terápiaként is szolgálhat.
Stabilizál és támaszt, fájdalmat és 
terhelést csökkent.

A térdet sporttevékenység 
közben rögzíti, ezáltal megelőzi 
a sérüléseket, valamint a sérülés 
utáni mozgás segítésére is 
szolgálhat.

Keresztvonalú elasztikus pántja 
enyhíti a gyulladás, duzzanat 
okozta fájdalmat. 
Javasolt: enyhe bokaficam és 
boka ödéma esetén. Funkciói: 
sérüléstől véd, támaszt, stabilizál, 
fájdalmat enyhít.

A neoprén megőrzi a test melegét, 
támogatja a vérkeringést, csökkenti 
az ödémát. Megtámasztja az izmo-
kat, szorosan illeszkedik, nem csúszik 
le. Szalagsérülések megelőzésére, 
a sérülés utáni mozgás segítésére 
szolgál.

Érzékeny vagy fájdalmas  ízület 
rugalmas rögzítésére alkalmas, 
például enyhe rándulások 
esetén.

Enyhe bokarándulások és 
húzódások, boka ödéma esetén 
támaszt és stabilizál
Enyhítheti a fájdalmat, csökken-
ti a terhelést
Kényelmesen elfér a cipőben, 
rugalmas anyagból készült.

Zúzódás, rándulás, enyhe porc 
károsodás esetén ajánlott. 
Oldalirányból két fém spirál 
segítségével stabilan tartja a 
térdet. Enyhítheti a terhelést és 
a fájdalmat. Sportolás közben is 
használható.

Használata: zúzódás, rándulás, 
esetén ajánlott. Oldalirányból két 
fém spirál segítségével stabilan 
tartja a bokát, ezzel támogatja a 
sérült tesztrészt  
és megelőzi a sérüléseket.

Az oldalsó két sín korlátozza 
a térd mozgását, hajlítását. 
A neoprén párnák nyomást 
biztosítanak és támogatják a 
térdkalácsot. Két tépőzárral.

11.0.5690.02

11.0.5300.03

11.0.5305.02 11.0.5308.01

11.0.5729.02

11.0.5731.02

11.0.5728.02

11.0.5688.01

11.0.5729.04

11.0.5731.04

11.0.5728.04

11.0.5688.03

11.0.5728.05

11.0.5688.04

11.0.5690.01

11.0.5300.02

11.0.5305.03 11.0.5308.02

11.0.5729.01

11.0.5731.01

11.0.5688.05

11.0.5690.03

11.0.5300.01

11.0.5305.01 11.0.5308.03

11.0.5729.03

11.0.5731.03

11.0.5728.03

11.0.5688.02

M

XL
M L

M

M

M

M

XL

XL

XL

XL

XXL

XXL

S

L
S M

S

S
S

L

XXL
L XL

L

L

L

L

Lábujj  
rögzítő A001

2.290 ft
Stabilizálja a nagy ujjat a meg-
felelő pozícióba. Könnyen elfér 
sport és normál cipőben is. 
A neoprén anyag megfelelő 
hőmérsékletet és nyomást ad 
a lábnak.

16.0.5906.02

16.0.5906.01

Jobbos
Balos

O-Tape 
térdrögzítő

6.000 ft
A térdszorító és a kompressziós 
tape kombinációja, hatékonyan 
stabilizálja a térdízületet. Javasolt: 
térdízületi instabilitás, oldalszalag 
sérülés, terheléses fájdalom 
esetén.

11.0.5837.02

11.0.5837.04

11.0.5837.01

11.0.5837.03

L

XXL

M

XL

Könyökvédő 
E005

Csuklóvédő 
W002

Rugalmas váll-
rögzítő DR128

Sínes csukló- 
rögzítő W004

Ujjrögzítő 
W132-2

11.0.5316.0011.0.5705.00 2.700 ft
2.390 ft

4.890 ft
7.990 ft

3.690 ft
2.890 ft A neoprén megőrzi a test mele-

gét, támogatja a vérkeringést, 
csökkenti az ödémát. Megtá-
masztja az izmokat, szorosan 
illeszkedik, nem csúszik le. 

Csukló enyhe rándulása, 
íngyulladása, vagy más 
ínrendellenessége, reumás 
betegségek esetére.

Csökkenti az ödémát, támasztja a 
gyenge és megfáradt izmokat és 
ízületeket.

Tökéletesen stabilizálja a hüvelyk- 
ujjat és a csuklót. A tépőzárakkal és 
aluminíum betéttel.

Stabilan rögzíti a csukló ízületeit 
a sínek segítségével. A csukló 
súlyos rándulása, gipszlevétel 
után használható. Külön jobb és 
bal kezes kivitelben.

Támogatja a gyenge vagy sérült 
ujjakat és csuklót. Mindkét kézre 
alkalmazható szorító. Sporttevé-
kenység közben rögzít, ezáltal 
megelőzi a sérüléseket.

16.0.5749.02
11.0.5863.06

16.0.5750.02
11.0.5863.02

11.0.5314.0111.0.5328.02

11.0.5328.04
16.0.5749.01

11.0.5863.05

16.0.5750.01
11.0.5863.01

11.0.5314.0211.0.5328.03

16.0.5749.03

16.0.5750.03
11.0.5863.03

16.0.5749.04

16.0.5750.04
11.0.5863.04

11.0.5314.0311.0.5328.01

jobb, M
jobb, XL

bal, M
bal, L

LM

XLjobb, S
jobb, L

bal, S
bal, M

MS

jobb, L

bal, L
bal, XL

jobb, XL

bal, XL
jobb, M XLL

Hüvelykujj- és 
csuklórögzítő 
W022
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Combszorító  
DM-08-313

Kartartó heveder, 
csatos, derékövvel 
együtt DM-08-513

Szalagtámogató 
bokarögzítő, boka-
védő DM-08-211

Csuklórögzítő  
DM-08-503

Kulcscsont rögzítő 
DM-08-409

Tépőzáras neoprém 
térdszorító DM-08-310

Csuklószorító  
DM-08-505

Megerősített boka- 
rögzítő, bokavédő  
DM-08-210 

Térdkalács rögzítő 
patellapánt DM-08-304

Derékszorító, derék 
támasz DM-08-407

Rövid térdszorító, 
patellagyűrűvel  
DM-08-308

Térdszorító patella 
gyűrűvel DM-08-306

11.1.5895.00

11.1.5910.00

11.1.5887.00

11.1.5894.00

11.1.5903.00

11.1.5886.00

11.1.5890.00

11.1.5896.00

11.1.5892.00
11.1.5891.00

2.800 ft

2.600 ft

4.100 ft

2.600 ft

3.500 ft

3.800 ft

1.600 ft

3.900 ft

3.300 ft

4.700 ft

3.600 ft
3.700 ft

Ez a légáteresztő neoprénből gyártott, állítható 
termék teljesen idomulni tud a vádlihoz.
Megőrzi a test hőjét, így lazán tartja az izmokat, 
és ezáltal csökkenti a fájdalmat. Görcs, zúzódás, 
rostkopás, izomgyulladás esetén, valamint 
műtét után és bármilyen sporttevékenység 
során használható. Egy méretben kapható.

Izzadást nem okozó, szivacsos anyagból készült.
Mivel egy vállpánt segítségével a feszesség 
állítható, a kar testhez való rögzítésekor 
beállíthatjuk az ideális, stabil kéztartást.
Nyugtatja a vállízületet, a felkarcsontot és a 
könyököt. XS, S, M, L, XL-es méretekben kapható. 
Jobb és bal kar számára egyaránt megfelelő.  
A kartartó hálós modellben is kapható.

Mindkét lábon használható. A megdagadt 
bokáknak kiváló támogatást nyújt és megvédi 
a gyenge bokát a sérülésektől. A boka területein 
elhelyezett lemezek révén a megakadályozza a 
boka mediális és laterális mozgását. Ugyanezen 
megerősítések révén a gyulladásos, reumás 
és műtét utáni fájdalmakat is enyhíti. Egy 
méretben kapható.

Lélegző neoprénből készült, az ergo-nomikus 
alumínium merevítőnek, valamint a csuklót 
körülfogó elasztikus kötésnek köszönhetően a 
csuklót stabilan tartja. A csukló pihentetését igénylő 
esetben, könnyebb sérülés és ficam, reumás és 
traumás arthiritisz, carpalis alagút szindróma, 
aszeptikus nekrózis, törés utáni fájdalmak esetében 
és gipsz viselése után egyaránt használható. Egy 
méretben, jobb- és balkezes kivitelben kapható.

Válltörés esetén a váll visszahúzását és stabilan 
tartását szolgálja. Ergonomikus kialakításának 
köszönhetően segít kijavítani a tartási 
problémákat és abban, hogy a test egyenesen 
álljon.Gyermek és felnőtt méretben kapható.

Ezt az izzadásmentes neoprénből gyártott 
terméket meszesedés esetén a melegen tartás 
és a kompresszió érdekében használják.
Műtét után segít megvédeni és rehabilitálni a 
térdet. Ezenkívül oszteoarthrózis, ízület-
nedvesedés és kisebb térdfájdalmak esetén is 
használatos.

A lélegző neoprénből készült termék a gyenge 
és sérült csukló mozgásképességét segíti.
Könnyebb sérülések, ficamok és traumák esetén 
a testhőmérséklet megtartásával védi a csuklót.
Mindkét kézen használható, egy méretben 
kapható.

Ez a lélegző neoprénből gyártott termék a boka 
külső és belső pontján meg van erősítve és így 
kiválóan támogatja a megdagadt bokát.
Ugyanezen megerősítések révén a gyulladásos, 
reumás és műtét utáni fájdalmakat is enyhíti.
A gyenge bokát megvédi a sérülésektől.
Egy méretben kapható.

A térdkalács-inat a térd anatómiai felépítéséhez 
illeszkedő párnával támogatja.
A kompresszió révén csökkenti a fájdalmat. 
Felső merevítőjével extra stabilizációt 
szolgáltat. Az Osgood-Schlatter-betegség, 
a térdkalács-inhüvelygyulladás és a 
chondromaláció gyógyításában használatos.

Ez a légáteresztő neoprénből gyártott termék 
a feszült, sérült és fájó derék támogatására 
készült, ugyanakkor csípő összehúzó hatása is 
van. Megőrzi a test hőjét, így lazán tartja az 
izmokat. Lumbágó, isiász és sérv gyógyítására 
használják. Egy méretben kapható.

Osteoarthritisz, a szalagdegeneráció és bármilyen 
térdprobléma esetében alkalmazható. Ízületi 
gyulladások, nyáktömlőgyulladás, ízület- 
nedvesedés, térdkalács-problémák, meniszkusz-
problémák, dagadás és szalaginstabilitás, valamint 
műtét utáni védelem esetében használatos. 
Kompressziós- és masszás hatása révén csökkenti 
az ödémát. Egy méretben kapható.

Ez az izzadásmentes neoprénből gyártott 
termék az osteoarthritisz, a szalagdegeneráció 
és bármilyen térdprobléma esetében 
alkalmazható. Ízületi gyulladások, nyáktömlő-
gyulladás, ízületnedvesedés, térdkalács-
problémák, meniszkuszproblémák, dagadás 
és szalaginstabilitás, valamint műtét utáni 
védelem esetében használatos. Kompressziós- 
és masszás hatása révén csökkenti az ödémát. 
Egy méretben kapható.

11.1.5902.01

11.1.5898.01

11.1.5902.02

11.1.5898.02

bal

felnőtt

jobb

gyermek

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék
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Kompressziós  
bokazokni, zárt

Kompressziós  
térdzokni, zárt

Kompressziós  
térdzokni, nyitott

Kompressziós  
combharisnya, zárt

Kompressziós  
combharisnya, nyitott

Bokaszorító Térdszorító

1.270 ft 1.990 ft 1.990 ft

3.300 ft 3.300 ft
1.090 ft 1.590 ft

11.0.5826.02 11.0.5827.02 11.0.5845.02

11.0.5828.07 11.0.5846.02

11.0.5851.02 11.0.5850.02

11.0.5826.04 11.0.5827.04 11.0.5845.04

11.0.5828.03 11.0.5846.04

11.0.5851.04 11.0.5850.04

11.0.5826.06 11.0.5827.06 11.0.5845.06

11.0.5828.05 11.0.5846.06

11.0.5851.06 11.0.5850.06

11.0.5826.01 11.0.5827.01 11.0.5845.01

11.0.5828.06 11.0.5846.01

11.0.5851.01 11.0.5850.01

11.0.5826.03 11.0.5827.03 11.0.5845.03

11.0.5828.02 11.0.5846.03

11.0.5851.03 11.0.5850.03

11.0.5826.05 11.0.5827.05 11.0.5845.05

11.0.5828.04 11.0.5846.05

11.0.5851.05 11.0.5850.05

M M M

M M
M M

XL XL XL

XL XL
XL XL

Extra Extra Extra

Extra Extra
Extra Extra

S S S

S S
S S

L L L

L L
L L

XXL XXL XXL

XXL XXL
XXL XXL

Dr Tex-soft és stand 
kompressziós harisnyák
kompressziós harisnyák: Az orvosi 
előírásoknak megfelelő szorítóerőt 
fejtik ki és kellemes rugalmasságuk-
kal elősegítik az ideális vérkeringést. 
A Dr. Tex harisnyák viselése ajánlott 
visszértágulatok megelőzésére, 
kezelésére, lábak túlterheltségének 
enyhítésére, valamint hosszan tartó 
ülés, állás esetére, valamint terhes-
ség ideje alatt.
szorítók: Minőségi elasztán szálaknak 
köszönhetően fáradhatatlan és 
kellemes rugalmasságot biztosítanak 
minden olyan esetben, ahol a térd/
boka és ízületei az átlagosnál nagyobb 
igénybevételnek van kitéve pl. sporto-
lás, nehéz fizikai munka, stb. Valamint 
ajánlott a térd/boka sérüléseinek 
rehabilitációjára, mint ficam, húzódás, 
szalagok megnyúlása.
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•	 Ez a lyukacsos, ergonomikus felépítésű damilos szövetből 
készített termék a hát megfelelő helyzetbe hozása érdekében 
műanyag zsinórokkal van ellátva.

•	 Helytelen háttartás és hátizom-elégtelenség esetén 
használatos.

•	 Méretek: (mellbőség szerint)
 - S – 83-91 cm
 - M – 91-99 cm
 - L – 96-104 cm
 - XL – 107-115 cm
 - XXL – 115-123 cm
 - 3XL – 122-129 cm

•	 Három méretben kapható. •	 12 mm vastagságú, lyukacsos Plastazote habszivacsból 
készült.

•	 Textilborítású a felülete, így nem irritálja a nyakat.
•	 Azzal, hogy a nyakat melegen tartja segíti a nyaki izmok 

fellazulását, melynek következtében a fájdalom csökken.
•	 Mivel csak kis mértékben akadályozza a nyaki mozgást, így a 

terméket viselve vezethet autót vagy dolgozhat.
•	 S, M, L, XL-es méretekben elérhető.11.1.5897.01 11.1.5913.01

11.3.5925.01

11.1.5897.03 11.1.5913.03

11.1.5913.04

11.3.5925.03

11.1.5897.02 11.1.5913.02

11.3.5925.02

1 1

S

3 3
4

L

2 2

M

Tartásjavítő fűző (Posturex) 
DM-08-408

Könyökmankó DM-08-815 Nelson nyakrögzítő DM-08-601 

5.500 ft
9.000 ft 2.100 ft

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék
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Talpbetét Eva Med 
7014

1.600 ft

Lábujj elválasztó 
gél 7108

Géles lábujj 
elválasztó 7116

Sarokfogó gél  
7104

Sarokemelő,  
parafa 3114

14.0.6339.00

14.0.6344.00

16.0.5875.00

600 ft

999 ft

790 ft
730 ft

•	 Puha gélből, mely kipárnáz és 
védelmet biztosít az érintett terü-
leten. Két lábujj közötti fájdalmat 
és érzékenységet csökkenti. 

•	 Gyulladt, vízhólyagos, vagy 
tyúkszemes lábujjak esetére.

•	 Puha szövet textilből készült, 
géllel kipárnázott, mely kipárnáz 
és védelmet biztosít az érintett 
területen. Két lábujj között kiala-
kult fájdalmat vagy érzékenységet 
csökkenti.

•	 A sima és puha gél megakadá-
lyozza a kidörzsölést, valamint a 
legjobb választás, ha már sebes a 
sarok. Használatával csökkenti a 
kidörzsölt pontokat ért irritációt és 
puha párnázottságot nyújt. 

•	 A nemkívánatos kilépés is meg-
előzhető a sarokfogóval.

•	 Sarokemelő párna, valódi bőr 
felső résszel valamint parafa alsó 
résszel

•	 Rugalmassága kényelmessé teszi 
a laposabb talpú cipőket is

•	 Emelése 1 cm
•	 Öntapadós fóliával rögzíthető

•	 Enyhe vagy közepes fokú 
öregujj deformitásra, a hallux 
valgus kezelésére, korrekciójára, 
a műtét utáni állapot kezelésére 
használható.

•	 Géles bütyökvédő párna, mely 
védi a fájdalmas bütyköt és 
megszünteti a dörzsölést.

•	 Gyors és tartós bütyök védelem, 
hatékonyan osztja el a bütyköt ért 
nyomást.

•	 A textil borítás kényelmes és fix 
tartást ad.

•	 Puha gél lábujj párna a kalapácsujj 
és a hajlott ujjak számára. Hurkos 
kialakítása révén jól illeszkedik.

•	 Megelőzi a láb nemkívánatos 
előrecsúszását a cipőben. Az 
alátámasztással védelmet nyújt a 
haránt boltozat számára. 

•	 Kellemesen alápárnázza és védi a 
haránt csontozatot.

•	 Két lábujj között kialakult 
fájdalmat vagy érzékenységet 
csökkenti. 

•	 A puha gél kipárnázza és védelmet 
biztosít az érintett területen. 

•	 Kifejezetten ajánlott gyulladt, 
vízhólyagos, vagy tyúkszemes 
lábujjak esetében.

•	 Két lábujj között kialakult 
fájdalmat vagy érzékenységet 
csökkenti. 

•	 A puha gél kipárnázza és védelmet 
biztosít az érintett területen. 

•	 Kifejezetten ajánlott gyulladt, 
vízhólyagos, vagy tyúkszemes 
lábujjak esetében.

•	 Puha szilikon, mely sarokra 
húzható. 

•	 Viselése során elnyeli a sarkakat 
érő mikroütődéseket valamint 
megelőzi a bőr kiszáradását, 
kirepedését.

Lábujj védő sapka 
7109

Korrekciós sín 
7118

Bütyökvédő párna 
7110

Bütyökvédő 
bandázs 7119

14.0.6340.00

14.0.6345.00

14.0.6341.00

14.0.6346.00

600 ft

3.090 ft

600 ft

1.740 ft

Lábujj párna  
7111

Harántpárna  
7105

Lábujj elválasztó 
7102

Lábujj elválasztó 
7103

14.0.6342.00

16.0.5876.00 16.0.5873.00

16.0.5874.00

990 ft

890 ft 790 ft

790 ft

•	 Szendvics-szerkezetű, haránt-, és 
lúdtalpemeléses gyógytalpbetét, 
peremes sarokággyal. 

•	 Könnyített kivitel, így minden 
cipőben elfér.

Szilikonos  
sarokvédő 7115
14.0.6343.00

1.640 ft

14.0.6338.01

14.0.6348.01

35/36

Női

14.0.6338.02

14.0.6348.02

37/38

Férfi

14.0.6338.0339/40
14.0.6338.0441/42
14.0.6338.0543/44
14.0.6338.0645/46
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Lábujj széthúzó 
párna T005

1.190 ft
•	 A lábujj széthúzó párnák 

hatékony megkönnyebbülést 
nyújtanak a szalagoknak, 
izmoknak és inaknak. A párnák 
anatómiailag tervezettek és 
anyaguk nem irritálja a bőrt. 

16.0.5882.02

16.0.5882.01

L
M

Lábujj széthúzó 
szilikonpárna T008
16.0.5885.00

990 ft
•	 A lábujj széthúzó párnák 

hatékony megkönnyebbülést 
nyújtanak a szalagoknak, 
izmoknak és inaknak. A párnák 
anatómiailag tervezettek és 
anyaguk nem irritálja a bőrt. 
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Gyomormosó készlet Szemüveg közepes vagy magas 
véralkohol szint szimulálására

Hordozható irrigátor készletBosch vértelenítő mandzsetta

RA141D minihűtő Gyógyszerhűtő 27 lE600 hűtőszekrény

Körtefecskendő

Irrigátor készlet

12.0.0247.00
12.0.5869.00

12.0.0290.0012.0.5391.00

12.0.5855.00 03.4.5649.0012.0.5857.00

12.0.0289.00

3.200 ft
52.000 ft

2.600 ft60.000 ft

102.000 ft 160.000 ft126.000 ft

2.600 ft

•	 Tartalma: kanna, tölcsér, vesetál, PE kötény, szilikon cső, 
gyomorszonda

•	 Magasabb véralkohol szint szimulálása BAC: 0.08-0.15
•	 A szemüveg a szédülés, a csökkent éberség, a lassult 

reakcióidő, a zavartság, a vizulális torzulás, a változó mély-
ségérzékelés, a kettős látás és a helytelen távolságbecslés 
hatásait szimulálják. Érzékeltetik továbbá a periférikus látás 
csökkenését, a lassuló döntéshozatalt és helyzetmegítélést, 
valamint a koordináció hiányát.

•	 Az átlagember számára átlagos körülmények esetén 
elfogyasztott alkohol hatásait szimulálja leginkább ez a 
szemüveg, megközelítőleg BAC (Véralkohol koncentráció) 
0.08-0.15 szinten.

•	 A készlet tartalma: műanyag kanna, gumicső, 2 féle végdarab

•	 Precíziós kézi pneumatikus vértelenítő mandzsetta, nyomás-
szabályzóval

•	 Skála átmérője: 50 mm
•	 Nyomás: 0-600 Hgmm
•	 Krómozott pumpa és manométer
•	 Felkaros és comb mandzsettával

•	 41 liter névleges űrtartalom
•	 Teljesen zajtalan, igy alkalmas beteg-

szobákba, orvosi szobákba a betegek és 
orvosok személyes használatára

•	 Automatikus leolvasztás
•	 Bútorba épithető
•	 Fehér és fekete színben kapható

•	 Átlátszó előlappal határolt tálcák, melyek 
ajtónyitás esetén megakadályozzák a tálca 
tartalmának gyors felmelegedését 

•	 Digitális belső hőmérséklet mérő
•	 Hangjelzés nyitott ajtónál, a kinyitást követő 

20 másodpercet követően 
•	 Méretek: 58 x 42 x 39 cm 
•	 Energiafogyasztás: 0.86 kw/1,05 kw/24h 
•	 Hőmérséklet tartomány: 2-8°C
•	 52 literes kivitel: 03.4.5665.00 190.000 Ft

•	 56 liter névleges űrtartalom, 5 literes 
mélyhűtő rekesszel

•	 Automatikus leolvasztás
•	 Mérete: 486 x 592 x 484 mm  

(Sz x Ma x Mé)
•	 Változtatható ajtónyitási irány
•	 Rendelhető színek: fehér és sötétbarna

12.0.0165.00

12.0.1187.00

12.0.0597.00

12.0.1370.00

12.0.0956.00

12.0.0596.00

1.370 ft

2.800 ft
2.200 ft

4.100 ft

1.800 ft

3.400 ft

3-as

9-es

7-es

13-as

5-ös

11-es

Infúziós mandzsetta 500 ml, 
német

Infúziós mandzsetta 1000 ml, 
német

Infúziós mandzsetta 500 ml, olasz

20.000 ft

20.000 ft

6.300 ft

12.0.1168.00

12.0.1169.00

12.0.2743.00

DS600 hűtőszekrény
12.0.5856.00

146.000 ft
•	 60 liter névleges űrtartalom
•	 Elektronikus hőmérséklet szabályozás 

(Fuzzy Logic)
•	 Infravörös nyitás érzékelő, LED belső 

világitással
•	 Változtatható ajtónyitási irány
•	 Rendelhető színek: fehér, fekete és fekete 

alu ajtóval

Irrigátor garnitúra eh.  
ENEMA szett

340 ft
12.0.5923.00    

ÚJ
Termék
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•	 Teljes egészében rozsdamentes acélból készült
•	 Automata mosószer adagolója és 13 szórófeje az ágytál/

vizelőkacsa tökéletes tisztítását biztosítja
•	 Mosótartály űrtartalma: 54 l
•	 Teljesítménye: 900 W
•	 2,5 bar nyomású hideg és meleg vizet használ
•	 Egy teljes mosási ciklus: 90 másodperc
•	 Mérete: 55 x 65 x 85 cm, súlya: 60 kg
•	 Opció: konténer lecsepegtetéshez, rozsdamentes acél

Ágytálmosó berendezés Filmnéző szekrények

Tölthető elemek (Varta, 2 db/ár)
Alkáli elemek  
High Energy (Varta)

Konténer ágytálmosóhoz
1.270.000 ft

160.000 ft

12.0.1276.00

12.0.5660.00

12.0.2721.00

12.0.2183.00

12.0.0337.00

12.0.2178.00

12.0.0338.00

12.0.0342.00

12.0.0366.00

12.0.0341.00

12.0.0464.00

12.0.2723.00

12.0.0393.0012.0.0339.00

12.0.0367.00

12.0.0340.00

12.0.2722.00

107.000 ft

3.600 ft
950 ft

77.000 ft

950 ft

7.600 ft

3.000 ft
1.650 ft

2.700 ft

123.000 ft

4.900 ft930 ft

3.600 ft
1.240 ft

92.000 ft

fényerő szabályzóval
120 x 43 cm

Ceruza AA 2700 mAh

AAA, 4 db

+4 db 2100 mAh elem

7 órás töltési idő AA/AAA 

80 x 43 cm

AA, 4 db

Akkutöltő Varta

Mikro AAA 1000 mAh

9 V-os, 1 db

Akkutöltő Varta Pocket

160 x 43 cm

Baby C 3000 mAhC, 2 db

9V 200 mAh

 D, 2 db

fényerő szabályzó nélkül

120 x 43 cm

•	 Az emberi hemoglobin nagyobb mértékben nyeli el az 
infravörös fényt, mint a többi szövet, így a vénák sötét vona-
lakként fognak megjelenni a megvilágított területen.  
A készülék fejlett technológiájának segítségével a láthatatlan 
vénák egészen 80%-a láthatóvá válik.

•	 Fényerősség: állítható
•	 Infravörös sugárzás hullámhossza: 850 nm & 940 nm
•	 Képfelbontás: 856 x 480 pixel
•	 Tápegység: újratölthető lítium akkumulátor vagy hálózat
•	 Mérete: 213 x 65 x 62 mm, súly: 430 g
•	 Három különböző üzemmóddal: alapüzemmód, zöld fényű 

üzemmód, mélydetektáló üzemmód
•	 Az állvány nem tartozék

•	 A Vein Spy-t a tartósság és a maximális hordozhatóság 
érdekében tervezték. A készülék olyan kórházi osztályokhoz is 
alkalmazható, mint például a sürgősségi osztály és a laborok, 
ahol a helyigény és az ellátás sebessége hordozható és 
megbízható vénakeresőt igényel.

•	 A vénakereső célterület megvilágítását 22 narancs, és 8 vörös 
színű LED biztosítja

•	 Gyerekeknél, felnőtteknél, és túlsúlyos embereknél egyaránt 
használható

•	 Tápellátás: 3.7V-os, 1150 mAh-ás líthium – ion akkumulátor
•	 Mérete: 125 x 65 x 22.7 mm
•	 Súlya: 90g

•	 A ZD-VEZ200 az átvilágítási technikának köszönhetően segít 
megkülönböztetni a vénákat az őket körülvevő szövetektől, 
így megkönnyíti az injekciók beadását.

•	 6 LED
•	 Egyaránt alkalmas otthoni és kórházi használatra
•	 Állítható fényerősség
•	 Biztonságos és energiatakarékos, újratölthető lítium akkumulátorral

•	 A hordozható infralámpás vénakereső a bőrre kibocsátott 
jelek alapján állít elő egy képet a szubkután vénákról. Így a 
szubkután véna képe a megfelelő pozícióban lesz megjelenít-
ve a bőrfelületen.

•	 Projekciós távolság: 29 cm - 31 cm 
•	 Fényvetítés erőssége: 300 Lux - 1.000 Lux
•	 Sugárzási hullámhossza: 750 nm - 980 nm
•	 Tápegység: lítium ion polimer akkumulátor
•	 Nettó tömeg: 280 g
•	 Vízállóság: IPX0

VIVO vénakereső

Vein Spy egykezes vénakereső

VEIN EZ vénakereső lámpaHordozható vénakereső

1.700.000 ft

160.000 ft

51.900 ft690.000 ft
12.0.5893.00

12.0.0076.00

12.0.5882.0012.0.5895.00

ÚJ
Termék
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A gyógyszerek kiterjesztett adagolási sebességű, nagyfo-
kú pontossággal történő folyamatos infúziójára alkalmas
Adagolási sebessége: 0.1 ml/óra – 500 ml/óra (fecsken-
dőtől függően)

A gyógyszerek kiterjesztett adagolási sebességű, nagyfo-
kú pontossággal történő  
folyamatos infúziójára alkalmas
Automatikus és manuális bólus üzemmóddal

Volumetrikus infúziós pumpa használható önálló készü-
lékként és az Alaris infúziós rendszer részeként is
Ideális a páciens szállítása, ambuláns ellátása esetén

A gyógyszerek kiterjesztett adagolási sebességű, nagyfo-
kú pontossággal történő folyamatos infúziójára alkalmas
Adagolási sebessége: 0.1 ml/óra – 750 ml/óra

Szemmosó eszközök

Vizelő kacsák, ágytálak

12.0.1908.00

12.0.0291.03

12.0.5681.00

12.0.0131.00

12.0.1889.00

12.0.0291.02

12.0.5682.00

12.0.0364.00

12.0.0291.01

6.800 ft

1.140 ft

4.600 ft

1.340 ft

18.500 ft

8.900 ft

5.400 ft

1.800 ft

520 ft

Palack, 0,5 l

Női műanyag

Palack, 0,5 l

Ágytál, műanyag

Palack, 1 l

Férfi rozsdamentes

Palack, 0,2 l

Pohár, üveg

Férfi műanyag

0,9% nátriumklorid oldattal

4,9% foszfát oldattal

•	 Micro flow ráta 0.1 ml/órától
•	 Anti-bólus rendszerű
•	 Az infúzió teljes volumene: 0,1-9999,9 ml
•	 Használható fecskendők: 10 ml/20 ml/50 ml
•	 Pontosság: +/- 3%
•	 Riasztás funkció: kiürült fecskendő, közeli kiürülés, okklúzió, 

tápellátás megszűnése, elem lemerülése, kimozdult fecsken-
dő, program vége, stb.

•	 Véna fenntartó üzemmód (KVO)
•	 A készülék tápellátása: AC és beépített tölthető lítium 

akkumulátor
•	 Kijelző: 2.0” LCD kijelző háttérvilágítással
•	 Méret: 310 x 125 x 115 mm, súly: 1,8 kg

•	 Numerikus billentyűzettel
•	 A páciens biztonságát anti-bólus és anti-szifon funkciók fokozzák
•	 Infúziós paraméterek megváltoztatása az infúzió folyamatá-

nak megszakítása nélkül
•	 Adagolási sebessége: 0,1-1500 ml/óra
•	 Az infúzió teljes volumene: 0,1-9999,9 ml
•	 Használható fecskendők : 10-, 20- 30-, 50-, 60-, 100 ml
•	 Pontossága az alkalmazott fecskendőkkel: +/-2%
•	 Bólus adagolás: 10-1500 ml
•	 A készülék tápellátása: 220-230V AC+/-10%, 50/60 Hz, vagy 

beépített tölthető akkumulátor
•	 Az akkumulátor működési ideje: 8 óra 5 ml/óra működési 

sebességnél
•	 Kijelző: 16 karakter X 2 soros LCD kijelző háttérvilágítással
•	 Mérete: 135 x 305 x 195 mm, súlya: 2,6 kg

•	 Kisméretű, könnyű készülék. Mérete: 135 x 305 x 195 mm
•	 Intelligens nyomásérzékelője jelzi a vezeték elzáródását, kiala-

kítása megakadályozza a folyadék esetleges szabad áramlását
•	 Választható üzemmódok: Makro mód: 1 ...999 ml/h / mikro 

mód: 0,1 ...99,9 ml/h nyomáshatár: alacsony/közepes/magas
•	 Áramlási sebesség / térfogat-idő beállítás
•	 Kétsebességes (primer/szekunder) adagolási mód
•	 Adagolási sebesség: 0.1-999ml/h
•	 Orvosi műszer interfész (MDI)
•	 Állvány rögzítő
•	 Bolus / purge funkció
•	 Véna fenntartó üzemmód (KVO)
•	 Átlagos térfogathiba: +/- 5%
•	 Kommunikáció: kétirányú IrDa, opcionális RS 232 port
•	 Opcionális cseppérzékelő
•	 Speciális célokra széleskörű szerelékválaszték kedvező áron
•	 Akkumulátoros üzem: 4 óra 5 ml/h adagolási sebesség 

mellett, teljesen feltöltött akkumulátorról

•	 Micro flow ráta 0.1 ml/órától
•	 Anti-bólus rendszerű
•	 Az infúzió teljes volumene: 0,1-9999,9 ml
•	 Pontosság: +/- 3%
•	 Riasztás funkció: közeli kiürülés, okklúzió, tápellátás megszű-

nése, elem lemerülése, program vége, stb.
•	 Véna fenntartó üzemmód (KVO)
•	 A készülék tápellátása: AC és beépített tölthető lítium 

akkumulátor
•	 Kijelző: 3,5” LCD kijelző

Contec SP500 fecskendős 
infúziós pumpa

AITECS SEP-10S Plus  
fecskendős infúziós pumpa

ALARIS GW volometrikus  
infúziós pumpa

Contec SP750 volometrikus 
infúziós pumpa

240.000 ft
390.000 ft

770.000 ft

140.000 ft
12.0.5871.00

12.0.1016.00

12.0.5752.00

12.0.5872.00

ólom termékek  
(ólom egyenérték Pb=0,25 mm)

12.0.1773.00

12.0.2093.00

12.0.2091.00

12.0.2092.00

12.0.2094.00

12.0.2123.00

22.000 ft

12.200 ft

96.000 ft

104.000 ft

165.000 ft

91.000 ft

Ólom gonádvédő

Ólom nyakvédő

Ólomkötény II. modell

Ólomkötény, III. modell

Ólomkötény IV. modell

I. modell (60 x 100 cm)

VIII. modell (40 x 40 cm)

Ólom fogászati takaró

VII. modell (18 x 50 cm)

Elöl véd (60 x 90-100 cm, „S”)

Elöl véd, hátul keresztpántos (65 x 100-110 cm, „M”)

 Elöl-hátul véd (70 x 110-120 cm, „L”)

•	 Az ólom védőruházat 0,35 és 0,5 mm-es ólom egyenértékkel 
is rendelhető.
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•	 170 cm magas a guruló állvánnyal együtt
•	 Ez a klasszikus modell kórházak, iskolák,egyetemek és 

laboratóriumok szabvány minősége

•	 Méret: 20 x 13,5 x 15,5 cm, súly: 700 g
•	 Legjobb választás anatómiai tanulmá-

nyokhoz

•	 A 22 csont 9 különböző színű, hogy 
a különféle csontokat könnyű legyen 
megkülönböztetni. A szimmetrikusan 
elhelyezkedő azonos csontok jelölése 
egyforma.

•	 Méret: 21 x 14 x 16 cm
•	 Súly: 600 g

•	 Az áttetsző és csontos koponyafél kombi-
nációja révén segíti a struktúrák topográfiai 
elhelyezését. 

•	 A jobb oldali áttetsző koponyafél elősegíti 
fontos anatómiai részletek tanulmányozását, 
a baloldali csontos koponyaféllel kombinálva a 
struktúrák áthelyezése könnyűvé válik.  
Az állkapocs áttetszősége kivételes betekintést 
nyújt a fog körüli tasakokra és a foggyökerekre, 
bemutathatóak a rágómozgások.

•	 A háromrészes alapváltozat a legjobb 
választás anatómiai tanulmányokhoz, ill. 
igényes ajándék orvosoknak. 

•	 Méret: 20 x 13.5 x 15.5 cm
•	 Súly: 600 g

•	 Az eredeti méret 3-szorosa, 6 részes,  
9 x 9 x 15 cm, 100 g

•	 Részei:
 - az ínhártya felső része szaruhártya és 

szemizom függelékekkel; 
 - az érhártya mindkét fele szivárvány- és 

recehártyával; 
 - szemlencse; csarnokvíz.

•	 Rugalmasan szerelt természetes mintájú 
öntvény az emberi gerincoszlopról kiváló 
minőségben. 

•	 Részletesen és valósághűen ábrázolja az 
anatómiai szerkezeteket 

•	 Valós tömeg
•	 Férfi medencével és koponyaalappal
•	 A koponyaalap és a fejgyám külön-külön 

levehetők
•	 Állvány nélkül, 85 cm, 1,5 kg

•	 A középen kettéválasztott agy minden 
struktúrája kézzel festett, számozott, 
jelmagyarázattal. 

•	 A jobb fél szétszedhető: 
 - homloki- és fali lebenyekre 
 - agytörzsre halántéki- és nyakszirti 

lebennyel
 - fél kisagyra

•	 Eltávolítható talapzattal

•	 Ez a modell az ágyéki gerinc egészséges 
ill. degenerált állapotú porckorongjainak 
rendkívül szemléletes összehasonlítását 
teszi lehetővé. A porckorong-degeneráció-
nak mind kidudorodásos, mind előreeséses 
formája megjelenik a csigolya változásaival 
együtt. A modell elemeire szétszerelhető 
(csigolyatestekre, porckorongokra és 
gerincvelői idegekre).

Standard csontváz “A10”

Klasszikus koponya,  
1 részes

Szétszedhető, színes, 
22 részes koponya

Kombinált áttetsző/
csontos, 8 részes koponya

Klasszikus koponya,  
3 részes “A20”

Szem 6 részes 
anatómiai modell

Gerincoszlop modellAgy 4 részes 
anatómiai modell

Gerincferdülés 
szakaszai modell

Standard csontváz “Oscar”

Klasszikus koponya,  
3 részes

134.000 ft

5.300 ft 138.000 ft 380.000 ft35.000 ft

47.000 ft
300.000 ft

83.000 ft 70.000 ft

95.000 ft

27.000 ft

12.0.5440.00

12.0.4443.00 12.0.5803.00 12.0.5801.0012.0.5444.00

12.0.5807.00
12.0.5811.00

12.0.5805.00 12.0.5802.00

12.0.4072.00

12.0.1621.00

Anatómiai poszterek 50 x 70 cm-es  
műnyomópapírból (latin/angol)

•	 Jó minőségű, részletes, kiváló oktatásra, szemléltetésre
•	 A felsoroltakon kívül választható poszterekről érdeklődjön  

szaküzleteinkben! 

12.0.4993.00

12.0.4994.00

12.0.4992.00

12.0.4991.00

12.0.5011.00

12.0.5755.00   

5.500 ft
5.500 ft

5.500 ft
5.500 ft

5.500 ft
5.500 ft

Emberi érrendszer

Emberi idegrendszer

Emberi izomzat

Emberi csontváz

Emberi bőr hálózata

Gerincoszlop
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•	 Alsó lábszár, izülettel
•	 Hordozható modell

•	 Ez a modell nagy részletességgel mutatja 
be az emberi szív anatómiáját, kamrákkal, 
pitvarokkal, billentyűkkel, vénákkal és az 
aortával. Az elülső szívfal eltávolítható, 
így láthatóvá válnak a kamrák és a belső 
szerkezetek. 

•	 Méret:19 x 12 x 12 cm, súly: 300 g

•	 A sorozat részei:
 - 1 hónapos embrió
 - 2 hónapos embrió
 - 3 hónapos embrió
 - 5 hónapos magzat (farfekvéses 

helyzetben)
 - 7 hónapos magzat

•	 A modellek egy talapzaton helyezkednek el

•	 Az élethű májmodell sajátosságai: 4 lebeny 
epehólyaggal; betorkolló erek 

•	 Eltávolítható állványon
•	 Méret: 22,5 x 26 x 18,5 cm, súly: 1,3 kg

•	 Kiváló minőségű, életnagyságú  
funkcionális modell

•	 A váll anatómiai és mechanikai  
tulajdonságait mutatja be 

•	 Részei: lapocka, kulcscsont, felkarcsont egy 
része, ízületi szalagok

•	 Segítségével az abdukció, antroverzió,  
retroverzió, ki- és berotáció demonstrálható

Boka alsó lábszár 
csonttal modell

Szív 2 részes modell Terhességi sorozat 
modell

Máj epehólyaggal 
anatómiai modell

Vállízület modell

75.000 ft

28.000 ft
210.000 ft34.000 ft

33.000 ft

220.000 ft95.000 ft

12.0.5804.00

12.0.5806.00
12.0.5858.0012.0.5809.00

12.0.5859.00

•	 Tartalma: fej, nyak, mellkas, valós méretű tüdő, átlátszó gyomor
•	 Kiváló bőrimitáció
•	 Fekvő pozícióban, a fej enyhén dönthető
•	 Kitapintható carotis
•	 Elektronikusan monitorozható az intubáció  

(szájtól-gyomorig)
•	 Hangfigyelmeztetés helytelen intubációnál
•	 Pupillák: 1 normál és 1 merev 
•	 Méret: 59 x 42 x 29 cm, súly: 7.15 kg

•	 Felnőtt, és gyerek páciens szimulálására egyaránt alkalmas
•	 Élethű műtüdő a légzés tökéletes imitálására
•	 Mozgó állkapocs
•	 AED képzésekhez
•	 A csomag tartalma: 1 db torzó, 5 db műtüdő, 2 db szelep, 1 db 

hordtáska matraccal

Endotracheális  
intubációs modell

Practi-Man gyakorló 
újraélesztő torzó

12.0.5810.0007.1.5750.00
•	 Az Ambu Sam baba rendelkezik a már jól ismert egyedülálló 

higiénés rendszerrel: a cserélhető arcrésszel és fejzsákkal
•	 A torzó zárt, az anatómiailag pontos tájékozódási pontok 

segítik a BLS algoritmus elsajátítását, beleértve az AED 
elektródák felhelyezését

•	 A légutak kizárólag akkor átjárhatók, ha a fej hátrahajtott 
pozícióban van

•	 Élethű légúti ellenállás és mellkas kitérés figyelhető meg
•	 Újraélesztés oktatására szolgáló torzó kijelzővel rendelkezik. 

A kijelzőn mozgó sáv mutatja a kompresszió helyes és 
helytelen mélységét.

•	 A baba feje levehető, a torzó hátuljában tárolható, így szállí-
tása is kényelmesebb, mivel egy hordtáskában könnyen elfér.

Ambu SAM

66.000 ft
07.1.0580.00

•	 Kiváló minőségű, életnagyságú  
funkcionális modell

•	 A csípő anatómiai és mechanikai  
tulajdonságait mutatja be

•	 Részei:
 - Combcsont egy része
 - Csípőcsont
 - Ízületi szalagok

•	 Segítségével az abdukció, antroverzió,  
retroverzió, ki- és berotáció demonstrálható

Csípőízület modell

33.000 ft
12.0.5866.00

•	 A modell a megtermékenyítés folyamatá-
tól induló és a terhesség 2. hónapjáig tartó 
stádiumokat mutatja be.
 - Pete a megtermékenyítés pillanatában 
 - Zigóta 2/4/8 sejtes stádiumban
 - Morula
 - Blastocysta kb. 4./5./8-9. nap után
 - Csírasejt kb. 11. /20. napon
 - Embrió kb. a terhesség első il. második 

hónapjának a végén

Embrió fejlődése -  
12 stádium

230.000 ft
12.0.5914.00

•	 Kiváló minőségű, életnagyságú funkcioná-
lis modell, mely a térd ízület anatómiai és 
mechanikai tulajdonságait mutatja be

•	 Részei:
 - Combcsont egy része, sípcsont egy része
 - Szárkapocscsont egy része
 - Meniszkusz
 - Térdkalács négyfejű ínszalaggal
 - Ízületi szalagok, beleértve az elülső és 

hátsó keresztszalagot

Térdízület modell

33.000 ft
12.0.5867.00
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•	 Életnagyságú here modell 3B SKINlike 
kiváló minőségű szilikonból. A bőrt részle-
teiben megjeleníti, tapintása életszerű.

•	 Bőrgyógyászatilag tesztelt.
•	 A herezacskóban két mozgatható here, a 

mellékherék és az ondózsinórok tapintha-
tóak ki. A bal herében két kóros elváltozás 
tapintható. A modell elülső része a pénisz 
kezdetének másolatát is bemutatja.

•	 A csomag tartalmaz egy önvizsgálatról 
szóló részletes leírást és egy hordozható 
zsákot.

•	 A HIV-vírus modell több milliószoros nagyí-
tása a fehérjeszerkezeteket tartalmazó 
külső lipid membránt, a sejtmagot, és a 
vírus örökítő anyagát ábrázolja (RNS). 

•	 A sejtmag eltávolítható, és üzenetként 
óvszereket helyezhet alá, hogy milyen in-
tézkedésekkel lehet védekezni a HIV ellen. 

•	 Óvszerek nélkül. Talapzaton.

•	 3B SKINlike™ szilikonból, műanyag 
keretben, szimulált jóindulatú tumorral 
demonstrációs ultrahang vizsgálathoz.

•	 Három különböző, rendkívül élethű C és D 
korsaras női emlő másának természetes 
öntvénye, az emlővizsgálat oktatásához 
és gyakorlásához. Az új 3B SKINlike kiváló 
minőségű szilikonból készült; a bőrt rész-
leteiben megjeleníti; tapintása életszerű, 
bőrgyógyászatilag tesztelt. 

•	 Egy egészséges emlő mellett a két másik emlő 
jó és rosszindulatú daganatokat tartalmaz.

•	 Talapzattal és hintőporral együtt.

•	 Kitűnő modell a gyermekápolás főbb 
alapelveinek oktatásához és fiatal szülők 
felkészítő kurzusaihoz. Lehet öltöztetni, 
levetkőztetni, mosdatni, pelenkát cserélni.

•	 Mozgatni lehet a végtagjait, a fejét és a 
derekát, hogy lehessen gyakorolni a baba-
tornát és fizikoterápiás gyakorlatokat. 

•	 Nagysága miatt használhatók a hétköznapi 
babaruhák is. 50 cm; 2 kg. 

•	 Képszerű oktatási anyag szexuális felvi-
lágosítás céljára az iskolákban, dolgozó 
fiatalok, illetőleg felnőttek részére.

•	 A táska a következőket tartalmazza:  
1 styropor pénisz, 24 óvszer, 5 női óvszer, 
2 minta csomag fogamzásgátló tabletta, 
1 méhen belüli fogamzásgátló eszköz, 1 
méhszájsapka, 1 pesszárium gél, 1 appli-
kátor a pesszárium gélhez, 1 pesszárium, 
1 Ciklus naptár

•	 A herék önvizsgálata legalább olyan 
fontos, mint a női mellek önvizsgálata 
a tumorok korai észleléséhez. Kivételes 
természetességet nyújt, és a puha, vékony 
külső bőr alatti finom struktúrák és négy 
beágyazott tumorutánzat található. Ideális 
a helyes tapintási technikák oktatására. 

•	 Az élethű tapintás megőrzéséhez időnként 
babahintőporral (mellékelve) kell kezelni.

•	 A készlet öt tányérból, bemutatóállvány-
ból és 42 részes ételkészletből áll, mely 
tartalmaz gabonaféléket, fehérjéket, 
gyümölcsöket és zöldségeket.

•	 Ez a gazdaságos CPR tanbábu egyszerhasz-
nálatos légút/tüdő/védőálarc rendszert 
tartalmaz, melyet nem szükséges tisztíta-
ni, fertőtleníteni vagy szétszerelni. 

•	 Sajátosságai:
 - élethűen emelkedő mellkas;
 - anatómiai támpontok, mint például a 

szegycsont, mellkasváz és a szegycsont 
mögötti barázda

•	 Dohányzó Zsuzsi látványosan mutatja 
be az egy cigaretta elszívását követően a 
tüdőben összegyűlő kátrány mennyiségét. 
A normálisan közvetlenül letüdőzött 
kátrány egy áttetsző csőben gyűlik össze, 
így megfigyelhető a tüdőbe jutó kátrány 
mennyisége egy cigaretta elszívásakor. 

•	 Állványon, 3 gyűjtőcsővel és táskával.

•	 Látványosan ábrázolja a dohányzás 
tüdőkre gyakorolt hatásait. 

•	 Egyszerűen csak tegyünk egy égő cigaret-
tát a „Dohányzó ember” szájába és szívjuk 
le a füstöt a tartozékként adott fecskendő 
pumpa segítségével. Az eredmény meg-
döbbentő, amint a bábú tüdeje elsötétül.

•	 Ez a felnyitható, fogakat, hajlékony nyelvet 
és szájüreget tartalmazó modell bemutatja 
a dohány hatását dohányzás nélkül. 

•	 Talapzaton, egy üveg dohánylevél-utánza-
tot tartalmazó tartozékkal.

Here modell

AIDS vírus modellMellvizsgálati modellEmlőönvizsgáló modellÉlettani baba fiú  
ruhákkal

Fogamzásgátlás 
demonstrációs táska

Here önvizsgáló 
modell

Ételpiramis

Csecsemő  
újraélesztési baba

Dohányzó ZsuzsiA dohányzás hatásaiDohányos száj

88.000 ft

34.000 ft66.000 ft220.000 ft
49.000 ft

122.000 ft96.000 ft

410.000 ft

83.000 ft

108.000 ft49.000 ft106.000 ft

12.0.5860.00

12.0.5863.0012.0.5868.0012.0.5918.00
12.0.5912.00

12.0.5915.0012.0.5920.00

12.0.5864.00

12.0.5865.00

12.0.5861.0012.0.5922.0012.0.5921.00

•	 Eredeti méret 3-szorosa, óriás fogkefével
•	 18 x 23 x 12 cm, súly: 1,5 kg

Fogápolási modell

43.000 ft
12.0.5808.00
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A számítástechnikai eszközök, gépek árainak gyors változása miatt megrendelés előtt kérjük egyeztessen!  
Konfigurációs változtatási igényüket rugalmasan kezeljük. REXTRA informatikai osztály telefon: 06 70 946-9136

Az árak az operációs rendszert 
nem tartalmazzák!

“BASIC” számítógép

“TURBO” számítógép

“PROFI” számítógép

“MULTIMEDIA” 
számítógép

ACER Aspire A114

ASUS E406MA

HP 250 G6

Samsung 23,5” LED 
monitor

Samsung 31,5” ívelt 
LED TV-monitor

LG 23,6” LED monitor

Samsung 21,5” LED 
monitor

Dell 3580
13.0.0694.01

13.0.0694.02

13.0.0694.03

13.0.0694.04

99.000 ft

105.000 ft

140.000 ft

275.000ft

105.000 ft

160.000 ft

235.000 ft

49.900 ft

113.500 ft
49.900 ft

48.000 ft

345.000 ft

•	 P5i alaplap, 2,8 GHz-es processzor (CPU), 
4 GB (DDR-3) memória (RAM), 500 GB 
merevlemez (winchester, HDD), integrált 
videokártya (VGA), integrált hangkártya, 
integrált hálózati kártya (UTP), USB portok, 
DVD író / olvasó, ATX midiház. 

•	 Tartozékok: billentyűzet, egér, hangszórók.

•	 P5i alaplap, Intel DualCore - 2,9 GHz-es 
processzor (CPU), 4 GB (DDR-3) memória 
(RAM), 500 GB merevlemez (winchester, 
HDD), integrált videokártya (VGA), integrált 
hangkártya, integrált hálózati kártya (UTP), 
USB portok, DVD író / olvasó, ATX midiház. 

•	 Tartozékok: billentyűzet, egér, hangszórók.

•	 P5i alaplap, Intel i3-as - 3 GHz-es procesz-
szor (CPU), 4 GB (DDR-3) memória (RAM), 
500 GB merevlemez (winchester, HDD), 
integrált videokártya (VGA), integrált 
hangkártya, integrált hálózati kártya 
(UTP), USB portok, DVD író / olvasó, USB3 
450VA ATX ház. Tartozékok: multimédiás 
billentyűzet, egér, hangszórók.

•	 P5i USB 3 alaplap, Intel i5-ös - 2,8 GHz-es 
processzor (CPU), 8 GB (DDR-3) memória 
(RAM), 1 TB  merevlemez (winchester, HDD), 
240 GB SSD, nVidia GT730 2GB memóriás 
videokártya (VGA), integrált hangkártya, 
integrált GLAN hálózati kártya (UTP), USB 
portok (3.0 szabvány), DVD író / olvasó, 
USB3 500VA ATX midi ház. 

•	 Tartozékok: memóriakártya olvasó (All in 
one), internet billentyűzet, optikai egér, 
5.1 hangszóró rendszer.

•	 Intel Celeron N3350 (2 x 1,10GHz / 2,40GHz 
Turbo, 2MB Cache)

•	 Kijelző: 14” HD (1366x768) LED
•	 Memória: 4GB DDR3 1600MHz
•	 Háttértár: 32 GB eMMC
•	 Grafikus kártya: Intel HD Graphics 500
•	 Operációs rendszer: Microsoft Windows 10 

Home 64bit
•	 USB csatlakozók: 2 x USB 2.0 + USB 3.0
•	 BlueTooth: 4.0
•	 Súly: 1.7 kg
•	 Akkumulátor: 2 cella, 9 óra üzemidő

•	 Intel Celeron N4000 (2 x 1,10GHz / 2,60GHz 
Turbo, 4MB Cache)

•	 14” HD (1366x768) LED matt
•	 4GB DDR4 2400 MHz
•	 64 GB eMMC
•	 Intel UHD Graphics 600
•	 2 x USB 3.0, micro SD, HDMI, Bluetooth: 4.1
•	 Microsoft Windows 10 Home 64bit

•	 Intel Core i5-7200U (2 x 2,50GHz / 3,10GHz 
Turbo, 3MB Cache)

•	 Kijelző: 15.6” HD (1366x768) LED matt
•	 Memória: 4GB DDR4 2133MHz
•	 Háttértár: 500 GB SATA 5400rpm
•	 Grafikus kártya: Intel HD Graphics 620
•	 Operációs rendszer: Microsoft Windows 10 

Home 64bit
•	 USB csatlakozók: USB 2.0 + 2 x USB 3.1
•	 BlueTooth: 4.2
•	 Súly: 1.9 kg
•	 Akkumulátor: 3 cella

•	 Kijelző: 23,5” LED
•	 Kijelző felbontás: 1920x1080
•	 Fényerő : 250 cd/m2

•	 Kijelző betekintési szög: 178° / 178°
•	 Kijelző válaszidő: 4,0 ms
•	 Csatlakozók:

 - D-Sub be: 1 db
 - HDMI be: 1 db

•	 Kijelző: 31,5” LED
•	 Kijelző felbontás: 1920x1080
•	 Fényerő : 250 cd/m2

•	 Kijelző betekintési szög: 178° / 178°
•	 Kijelző válaszidő: 4,0 ms
•	 Tuner: DVB-T/C
•	 Csatlakozók:

 - Komponens: 1 db
 - USB 2.0 be: 1 db, HDMI be: 2 db

•	 Kijelző: 23,6” LED
•	 Kijelző felbontás: 1920x1080
•	 Fényerő : 250 cd/m2

•	 Kijelző betekintési szög: 170° / 170°
•	 Kijelző válaszidő: 2,0 ms
•	 Csatlakozók:

 - D-Sub be: 1 db
 - HDMI be: 1 db

•	 Full HD LED monitor szuper vékony 
kialakítással

•	 Felbontás: 1920 x 1080
•	 Kontrasztarány: 1000:1
•	 Fényerő: 250 cd/m2

•	 Válaszidő: 4 ms

•	 Intel Core i7-8565U 1,8 GHz
•	 Kijelző: 15.6” FULL HD (1920x1080) LED matt
•	 Memória: 4GB DDR4 2400MHz
•	 Háttértár: 256 GB SSD
•	 Grafikus kártya: AMD Radeon R5 M420X 2GB
•	 Operációs rendszer: Microsoft Windows 10 

Home 64bit
•	 USB csatlakozók: USB + 2 x USB 3.0
•	 BlueTooth: 4.1
•	 Akkumulátor: 4 cella

Microsoft Windows  
10 Home

Microsoft Windows  
10 Pro

50.000 ft

70.000 ft

Office 2013 Home & 
Business

Office 365 Home 1 év 
előfizetés

Office 2016 Pro

Office 365 Business  
1 év előfizetés

95.000 ft

14.620 ft

162.000 ft

162.000 ft

•	 Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook

•	 Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
Outlook, Publisher, Access

•	  Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
Outlook, Publisher, Access

•	 Word, Excel, PowerPoint, OneNote,  
Outlook, Publisher, Skype vállalati verzió
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Hardverek és egyéb eszközök
35.000 - 280.000 ft

10.000 ft

Okostelefonok, okosórák,  
navigáció, fordítók rendelésre

Szoftver telepítés

HP LaserJet Pro 
M130nw multifunk-
ciós lézer nyomtató 

Okostelefonok

Eminent EM6325 
Vezeték nélküli HD IP 
kamera

Ewent EW3150 
Vezeték nélküli  
ergonómikus egér

DokiRex.Lite vényíró 
szoftver

DokiRex.SQL beteg-
nyilvántartó szoftver

55.000 ft 20.890 ft6.890 ft

ingyenes

•	 Felbontás fekete (max.): 600 dpi
•	 Nyomtatási sebesség fekete: 22 oldal/perc
•	 Kijelző típus: 2 soros LCD
•	 Csatlakozók: USB 2.0, LAN, Wifi

•	 Aktuális ajánlatainkról érdeklődjön 
irodáinkban!

•	 Pan/Tilt HD IP Kamera
•	 Hálózati beállítások ismerete nem szükséges
•	 Felvétel micro SD kártyára
•	 Push értesítések és e-mail fogadása 

riasztás alatt
•	 Jó minőségű képek a sötétben az éjjellátó-

nak köszönhetően
•	 Kétirányú kommunikáció a beépített 

mikrofonnal és hangszóróval
•	 Konfiguráció és kontroll az ingyenes 

alkalmazáson keresztül

•	 Függőleges kialakítás, amely lehetővé teszi 
kényelmes munkavégzést és csökkenti a 
megerőltetést.

•	 USB töltőkábel a belső akkumulátor 
feltöltéséhez.

•	 Nagy pontosság az 1600 DPI optikai 
érzékelővel

•	 5 gomb és görgető kerék

•	 Ingyenes, minősített vényíró szoftver 
azonnali használatra azoknak, akik anyagi 
ráfordítás nélküli, azonban kizárólag alap-
funkciókkal rendelkező vényíró programot 
keresnek.

•	 Professzionális, moduláris felépítésű, 
minősített betegadminisztrációs szoftver 
mindennapi használatra, a legegysze-
rűbb igényektől a komplex intézményi 
elvárásokig.

•	 Egyedi árajánlat alapján

EPSON tintasugaras 
nyomtató

55.000 ft-tól
•	 Beépített tintatartályrendszerrel a költség-

hatékony, megbízható, színes nyomtatás-
hoz, akár két évre elegendő tintával

•	 Nyomtatási sebesség: 7 lap/perc (mono- 
króm), 3,5 lap/perc (színes) 

•	 Nyomtatási felbontás: 5.760 x 1.440 dpi

LeTöLTheTő  
aLkaLmaZáSSaL

Állványos jegynyomtató sorszámosztóval

Fali jegynyomtató terminállal

12.0.5741.01

12.0.5741.02

850.000 ft

850.000 ft
Önálló számítógéppel vezérelt betegirányító rendszer / ügyfélhívó rendszer.
Vezetékezés nélkül telepíthető, mivel Wi-Fi és rádió kommunikációval működik.
•	 Windows kezelői felület az irodai számító-

gépre telepítve
•	 Érintő képernyős sorszám nyomtató 

konzollal
•	 Az ügyfelek többszintű menüből választ-

hatnak, így pontosan behatárolható, hogy 
milyen ügyben várakoznak

•	 Sürgős eseteket is külön mutatja a kezelőfe-
lület, így előre vehetők a sorban

•	 Nyitvatartási időtől és terheltségtől függő 
sorszámkiadás a rendszerben

•	 Ügyfél azonosítási lehetőség már a sorszám 
húzásnál (Pl: TAJ kártyás bejelentkezés)

•	 Telepítést, üzembe helyezést akár a rend-
szergazda is el tudja végezni

•	 Olcsó üzemben tartás, hosszú élettartam
•	 Könnyen bővíthető, továbbfejleszthető a 

megváltozott feladatkörökhöz igazodva
•	 Fertőtleníthető berendezés
•	 Az ár 1 munkahelyes rendszerre vonatkozik, 

de a rendszer korlátlan számú rendelőre ki-
bővíthető. Mindkét rendszer alkotó eleme a 
sorszámkiadó (lásd két változat), a  digitális 
sorszámkijelző és a szoftver.

•	 Több munkahelyes rendszerre kérje 
ajánlatunkat!
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Az e-MedSolution termékcsalád legújabb tagja, 
a startMedSol egy magánorvosok számára kifej-
lesztett informatikai rendszer, amely a mindennapi 
feladatokon kívül (mint vényírás, ellátási dokumen-
táció) biztosítja az EESZT-hez való csatlakozást, 
és akár a készletkezelést, az elektronikus időpont-
foglalást is lehetővé teszi.

Hogyan tudja megkönnyíteni a startMedSol az Ön munkáját?
 EESZT-csatlakozás
 ellátási dokumentáció (űrlapok, beutalók, vizsgálatkérések, vények) 

előállítása és kezelése
 elektronikus előjegyzés, naptárkezelés
 készletkezelés, raktározás 
 akár több praxis kezelése
 kedvező, előfi zetéses konstrukció

EESZT-csatlakozás 
magánorvosoknak

Megrendelés: startmedsol@paninform.hu
További információk: www.paninform.hu/services/medsol-start/

A startMedSol-t a Pan-Inform, a 
T-Systems leányvállalata fejleszti.
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Cherokee a márkás egészségügyi ruházat
Miért jó választás Cherokke ruházat a munkához:
•	ez egy olyan márka, ami az Ön igényeihez alkalmazkodik
•	modern - klasszikus, hagyományos - klasszikus és divatos fazonok közül az Önhöz illőt viselheti
•	színes és mintás ruhák viselése kényelmes viselet
•	légáteresztő és tartós
•	egyedül a Cherokke márkás termékek rendelkeznek szabadalomvédett vízlepergető és antibakteriális 

tulajdonsággal (csak az azzal megjelölt fazonok)
•	10 méretben rendelhető (XXS-5XL)
•	közel 30 színben és mintában, 16 féle szövetből készül a kollekció

A Cherokee Uniforms által használt amerikai méretjelzések eltérnek az Európában szokásostól.  
Egy adott amerikai méret jellemzően eggyel nagyobb, mint az európai párja. Pl. egy amerikai S-es ruha egy  
európai M-esnek felel meg.

Elérhető modellekért keresse szaküzlethálózatunk üzleteit (ld. a borító hátoldalán)!
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Tunika V-nyakú, T-ujjú  
(XS-XXL)

Tunika belebújós, T-ujjú  
(XS-XL)

Tunika V nyakú, bevarrt ujjú 
(XS-XXL)

Női, hosszú ujjú köpeny  
(XS-XXL)

Tunika galléros, bevarrt ujjú 
(XS-XXL)

Női nadrág gumis derékkal 
(XS-XXL)

Női, rövid ujjú köpeny  
(XS-XXL)

Tunika V-nyakú, T-ujjú  
(3XL-4XL)

Tunika belebújós, T-ujjú  
(XXL-4XL)

Tunika V nyakú, bevarrt ujjú 
(3XL-4XL)

Női, hosszú ujjú köpeny  
(3XL-4XL)

Tunika galléros, bevarrt ujjú 
(3XL-4XL)

Női nadrág gumis derékkal 
(3XL-4XL)

Női, rövid ujjú köpeny  
(3XL-4XL)

5.400 ft

5.400 ft5.400 ft

5.900 ft

5.400 ft

4.600 ft5.900 ft

5.900 ft

6.300 ft5.900 ft

6.300 ft

5.900 ft

4.800 ft5.900 ft

14.0.4576.08

14.0.4590.0814.0.4583.08

14.0.4624.07

14.0.4595.08

14.0.4600.0814.0.4631.07

14.0.4576.04

14.0.4590.0414.0.4583.04

14.0.4624.03

14.0.4595.04

14.0.4600.0414.0.4631.03

14.0.4576.06

14.0.4590.0614.0.4583.06

14.0.4624.05

14.0.4595.06

14.0.4600.0614.0.4631.05

14.0.4576.02

14.0.4590.0214.0.4583.02

14.0.4624.01

14.0.4595.02

14.0.4600.0214.0.4631.01

14.0.4576.01

14.0.4590.0114.0.4583.01

14.0.4624.08

14.0.4595.03

14.0.4600.0114.0.4631.08

14.0.4576.05

14.0.4590.0514.0.4583.05

14.0.4624.04

14.0.4595.05

14.0.4600.0514.0.4631.04

14.0.4576.07

14.0.4590.0714.0.4583.07

14.0.4624.06

14.0.4595.07

14.0.4600.0714.0.4631.06

14.0.4576.03

14.0.4590.0314.0.4583.03

14.0.4624.02

14.0.4595.01

14.0.4600.0314.0.4631.02

3XL

3XL3XL

3XL

3XL

3XL3XL

M

MM

M

M

MM

XL

XLXL

XL

XL

XLXL

XS

XSXS

XS

XS

XSXS

4XL

4XL4XL

4XL

4XL

4XL4XL

L

LL

L

L

LL

XXL

XXLXXL

XXL

XXL

XXLXXL

S

SS

S

S

SS

női méretek (testmagasság: 162-172 cm-ig)

Méretezés S M L XL XXL 3XL 4XL

Mellkerület 84-88 92-96 100-104 110-116 122-128 134-140 146-152

Derékkerület 66-70 74-78 82-86 92-98 104-110 116-122 128-134

Csípőkerület 92-96 100-104 108-112 118-124 130-136 142-148 154-160

Belsőhossz 32-es hossz 80 cm

férfi méretek (testmagasság: 174-182 cm-ig)

Méretezés S M L XL XXL 3XL 4XL

Mellkerület 88-92 96-100 104-108 112-116 120-128 132-140 144-152

Derékkerület 76-80 84-88 92-96 100-105 110-120 125-135 140-150

Csípőkerület 94-98 102-106 110-114 116-120 124-132 136-144 148-156

Belsőhossz 32-es hossz 81 cm
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Férfi nadrág rávarrt zsebbel 
(XS-XXL)

Férfi hosszú ujjú köpeny  
(XS-XXL)

Férfi ing  
(XS-XXL)

Férfi nadrág rávarrt zsebbel  
(3XL-4XL)

Férfi hosszú ujjú köpeny  
(3XL-4XL)

Férfi ing  
(3XL-4XL)

5.600 ft7.300 ft 4.300 ft

6.100 ft7.300 ft 4.600 ft

14.0.3480.0814.0.4611.08 14.0.4794.07 14.0.3480.0214.0.4611.04 14.0.4794.03

14.0.3480.0514.0.4611.06 14.0.4794.05 14.0.3480.0714.0.4611.02 14.0.4794.01

14.0.3480.0114.0.4611.01 14.0.4794.08 14.0.3480.0614.0.4611.05 14.0.4794.04

14.0.3480.0414.0.4611.07 14.0.4794.06 14.0.3480.0314.0.4611.03 14.0.4794.02

3XL3XL 3XL MM M

XLXL XL XSXS XS

4XL4XL 4XL LL L

XXLXXL XXL SS S

Műtős nadrág  
(XS-XXL)

Műtős köpeny  
(XS-XXL)

Műtős nadrág  
(3XL-4XL)

Műtős köpeny  
(3XL-4XL)

3.700 ft 5.900 ft

3.900 ft 6.300 ft

14.0.4695.02 14.0.4680.0314.0.4690.03 14.0.4675.03

14.0.4695.08 14.0.4680.0114.0.4690.01 14.0.4675.01

14.0.4695.03 14.0.4680.0414.0.4690.04 14.0.4675.04

14.0.4695.01 14.0.4680.0214.0.4690.02 14.0.4675.02

14.0.4695.04 14.0.4680.0514.0.4690.05 14.0.4675.05

14.0.4695.05 14.0.4680.06

14.0.4695.06 14.0.4680.07

14.0.4695.07 14.0.4680.08

14.0.4690.06 14.0.4675.06

14.0.4690.07 14.0.4675.07

14.0.4690.08 14.0.4675.08

zöld zöldkék kék

M MM M

XS XSXS XS

L LL L

S SS S

XL XLXL XL
XXL XXL
3XL 3XL
4XL 4XL

XXL XXL
3XL 3XL
4XL 4XL

Kellemes viseletű, praktikus, könnyen kezelhető, 100%-os pamut anyagból kiváló minőségben.  
Méretek: férfi méretezés alapján.

Műtős ruha  
(XS-XXL)

Műtős ruha  
(3XL-4XL)

3.700 ft

3.900 ft

14.0.4710.0314.0.4700.03

14.0.4710.0114.0.4700.01

14.0.4710.0414.0.4700.04

14.0.4710.0214.0.4700.02

14.0.4710.0514.0.4700.05

14.0.4710.06

14.0.4710.07

14.0.4710.08

14.0.4700.06

14.0.4700.07

14.0.4700.08

zöldkék

MM

XSXS

LL

SS

XLXL
XXL
3XL
4XL

XXL
3XL
4XL
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Műtős ing kék 
(XS-XXL)

Műtős ing zöld 
(XS-XXL)

Műtős ing  
(3XL-4XL)

3.700 ft

3.600 ft

3.900 ft

14.0.1740.0314.0.4640.03

14.0.1740.0114.0.4640.01

14.0.1740.0414.0.4640.04

14.0.1740.0214.0.4640.02

14.0.1740.0514.0.4640.05

14.0.1740.06

14.0.1740.07

14.0.4840.03

14.0.5555.07

14.0.5555.11

14.0.4820.06

14.0.4808.06

14.0.1740.08

14.0.4640.06

14.0.4640.07

14.0.4840.14

14.0.5555.17

14.0.5555.13

14.0.4820.05

14.0.4808.05

14.0.4640.08

zöldkék

MM

XSXS

LL

SS

XLXL
XXL
3XL

4XL

3XL/68

4XL/72

4XL

4XL

4XL

XXL
3XL

4XL

M/50

L/54

4XL

4XL

4XL

•	  Praktikus, 3 funkciós, kivehető béléssel (polár kardigán, mely 
önmagában is hordható) és lecipzározható ujjakkal (mellény 
funkció) vízlepergetős kevertszálas alapanyagból készül.

•	 Fényvisszaverő csík 2.5 cm szélességű az ujjakon és a mellkas 
részen körben.

•	 „AMBULANCE” vagy „DOCTOR” felirattal

•	 Kellemes viselet, 100% pamutvászonból készül 
•	 Lábszáron 1 x 5 cm fényvisszaverővel
•	 Kék színben
•	 Választható piros színben is

•	 Piros színben
•	 „AMBULANCE” vagy „DOCTOR” felirattal

•	 Piros színben
•	 „AMBULANCE” vagy „DOCTOR” felirattal

•	 Piros színben
•	 „AMBULANCE” vagy „DOCTOR” felirattal
•	 Elérhető elől cipzáras verzióban is

Mentős Rescue kabát  
kivehető béléssel

Mentős Rescue nadrág

Mentős téli dzseki

Mentős Paramedic vászon  
dzseki

Mentős kapucnis pulóver

33.000 ft

12.800 ft

22.000 ft

17.000 ft
5.700 ft

14.0.4840.05

14.0.5555.29

14.0.4820.08

14.0.4808.08 14.0.4800.04

14.0.4840.04

14.0.5555.35

14.0.4820.07

14.0.4808.07 14.0.4800.03

14.0.4840.09

14.0.5555.15

14.0.4820.12

14.0.4808.12 14.0.4800.08

14.0.4840.08

14.0.5555.31

14.0.4820.11

14.0.4808.11 14.0.4800.07

14.0.4840.11

14.0.5555.01

14.0.4820.14

14.0.4808.14 14.0.4800.10

14.0.4840.10

14.0.5555.21

14.0.4820.13

14.0.4808.13 14.0.4800.09

14.0.4840.07

14.0.5555.27

14.0.4820.10

14.0.4808.10 14.0.4800.06

14.0.4840.06

14.0.5555.33

14.0.4820.09

14.0.4808.09 14.0.4800.05

14.0.4840.01

14.0.5555.03

14.0.4820.02

14.0.4808.02 14.0.4800.02

14.0.4840.12

14.0.5555.23

14.0.4820.01

14.0.4808.01 14.0.4800.01

14.0.4840.02

14.0.5555.05

14.0.5555.09

14.0.4820.04

14.0.4808.04

14.0.4840.13

14.0.5555.25

14.0.5555.19

14.0.4820.03

14.0.4808.03

Doctor

Doctor

Doctor Doctor

ambulance

ambulance

ambulance ambulance

L

XL/60

L

L L

L

XS/42

L

L L

S

L/56

S

S S

S

XS/38

S

S S

XL

2XL/62

XL

XL XL

XL

S/44

XL

XL XL

M

XL/58

M

M M

M

XS/40

M

M M

XXL

2XL/64

XXL

XXL XXL

XXL

S/46

XXL

XXL XXL

3XL

3XL/66

4XL/70

3XL

3XL

3XL

S/48

M/52

3XL

3XL

Matrica, 10 x 10 cm

14.0.4070.00

14.0.4071.00

300 ft
300 ft

Külső matrica
Belső matrica
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•	 Kellemes viseletű (100% pamut), könnyen kezelhető, praktikus szabásvonal

•	 100% pamut, galléros kivitel

Mentős környakas pólók

Mentős Rescue galléros pólók

2.000 ft-tól

3.400 ft-tól

fehér mentős környakas póló

ár 2.000 ft-tól 2.300 ft-tól

méretezés s m l Xl XXl 3Xl

Ambulance 14.0.4950.14 14.0.4950.11 14.0.4950.08 14.0.4950.17 14.0.4950.02 14.0.4950.05

Doctor 14.0.4950.15 14.0.4950.12 14.0.4950.09 14.0.4950.18 14.0.4950.03 14.0.4950.06

Felirat nélkül 14.0.4950.16 14.0.4950.13 14.0.4950.10 14.0.4950.19 14.0.4950.04 14.0.4950.07

fehér mentős rescue galléros póló

ár 3.400 ft-tól 4.100 ft-tól

méretezés s m l Xl XXl 3Xl

Ambulance 14.0.4900.14 14.0.4900.11 14.0.4900.08 14.0.4900.17 14.0.4900.02 14.0.4900.05

Doctor 14.0.4900.15 14.0.4900.12 14.0.4900.09 14.0.4900.18 14.0.4900.03 14.0.4900.06

Felirat nélkül 14.0.4900.13 14.0.4900.10 14.0.4900.07 14.0.4900.16 14.0.4900.01 14.0.4900.04

kék mentős környakas póló

ár 2.200 ft-tól 2.500 ft-tól

méretezés s m l Xl XXl 3Xl

Ambulance 14.0.4950.33 14.0.4950.29 14.0.4950.26 14.0.4950.35 14.0.4950.20 14.0.4950.23

Doctor 14.0.4950.34 14.0.4950.30 14.0.4950.27 14.0.4950.36 14.0.4950.21 14.0.4950.24

Felirat nélkül 14.0.4950.32 14.0.4950.31 14.0.4950.28 14.0.4950.37 14.0.4950.22 14.0.4950.25

kék mentős rescue galléros póló

ár 3.800 ft-tól 4.200 ft-tól

méretezés s m l Xl XXl 3Xl

Ambulance 14.0.4900.32 14.0.4900.29 14.0.4900.26 14.0.4900.35 14.0.4900.20 14.0.4900.23

Doctor 14.0.4900.31 14.0.4900.30 14.0.4900.27 14.0.4900.36 14.0.4900.21 14.0.4900.24

Felirat nélkül 14.0.4900.33 14.0.4900.28 14.0.4900.25 14.0.4900.34 14.0.4900.19 14.0.4900.22

sárga mentős környakas póló

ár 2.200 ft-tól 2.500 ft-tól

méretezés s m l Xl XXl 3Xl

Ambulance 14.0.4950.69 14.0.4950.65 14.0.4950.62 14.0.4950.71 14.0.4950.56 14.0.4950.60

Doctor 14.0.4950.70 14.0.4950.66 14.0.4950.63 14.0.4950.72 14.0.4950.57 14.0.4950.61

Felirat nélkül 14.0.4950.68 14.0.4950.67 14.0.4950.64 14.0.4950.73 14.0.4950.58 14.0.4950.59

sárga mentős rescue galléros póló

ár 3.800 ft-tól

méretezés s m l Xl XXl

Ambulance 14.0.4900.68 14.0.4900.65 14.0.4900.62 14.0.4900.71 14.0.4900.56

Doctor 14.0.4900.67 14.0.4900.66 14.0.4900.63 14.0.4900.72 14.0.4900.57

Felirat nélkül 14.0.4900.69 14.0.4900.64 14.0.4900.61 14.0.4900.70 14.0.4900.55

piros mentős környakas póló

ár 2.200 ft-tól 2.500 ft-tól

méretezés s m l Xl XXl 3Xl

Ambulance 14.0.4950.52 14.0.4950.47 14.0.4950.44 14.0.4950.53 14.0.4950.38 14.0.4950.42

Doctor 14.0.4950.51 14.0.4950.48 14.0.4950.45 14.0.4950.54 14.0.4950.39 14.0.4950.43

Felirat nélkül 14.0.4950.50 14.0.4950.49 14.0.4950.46 14.0.4950.55 14.0.4950.40 14.0.4950.41

piros mentős rescue galléros póló

ár 3.800 ft-tól 5.100 ft-tól

méretezés s m l Xl XXl 3Xl

Ambulance 14.0.4900.50 14.0.4900.47 14.0.4900.44 14.0.4900.53 14.0.4900.38 14.0.4900.41

Doctor 14.0.4900.49 14.0.4900.48 14.0.4900.45 14.0.4900.54 14.0.4900.39 14.0.4900.42

Felirat nélkül 14.0.4900.51 14.0.4900.46 14.0.4900.43 14.0.4900.52 14.0.4900.37 14.0.4900.40

A felhőtlen mozgás öröme a mindennapi életben,  
otthon, a munka során, séta vagy sportolás közben.

A rextránál
EgyEdi talpbEtét készítés

Egyedi talpbetét készítése, országszerte kizárólag az arra  
kijelölt Rextra és Egészség Plusz szaküzleteinkben, melyek listáját  
megtalálja weboldalunkon:: https://rextra.hu/szakuzletek

orvostechnikai háttér magasszintű tervezés

személyreszabott podiart garancia

nemzetközileg elismert magyar szabadalom

154
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•	 134 °C-on sterilizálható, 90 °C-on mosható

A feltüntetett kép illusztráció.  
Csak kék és zöld színben elérhető.

A feltüntetett kép illusztráció.  
Csak kék és zöld színben elérhető.

•	 134 °C-on sterilizálható, 90 °C-on mosható

Wock® BLOC munkapapucs Wock® CLOG munkapapucs
16.000 ft 20.000 ft

14.0.6466.03

14.0.6466.06

14.0.6465.03

14.0.6465.06

14.0.6466.01

14.0.6466.04

14.0.6466.07

14.0.6466.08

14.0.6465.01

14.0.6465.04

14.0.6465.07

14.0.6465.08

14.0.6466.02

14.0.6466.05

14.0.6465.02

14.0.6465.05

zöldTengerészkék

37/38

41/42

37/38

41/42

35/36

38/39

43/44
45/46

35/36

38/39

43/44
45/46

36/37

39/40

36/37

39/40

14.0.6468.03

14.0.6468.06

14.0.6468.09

14.0.6468.11

14.0.6467.03

14.0.6467.06

14.0.6467.09

14.0.6467.11

14.0.6468.01

14.0.6468.04

14.0.6468.07

14.0.6467.01

14.0.6467.04

14.0.6467.07

14.0.6468.02

14.0.6468.05

14.0.6468.08

14.0.6468.10

14.0.6467.02

14.0.6467.05

14.0.6467.08

14.0.6467.10

zöldTengerészkék

38

41

44

46

38

41

44

46

36

39

42

36

39

42

37

40

43

45

37

40

43

45

WOCK® papucsok
A WOCK® BLOC és CLOG papucsok 
egyrészes időtálló kialakítású klumpák. 
Felépítésük könnyű tisztítást és ápolást 
tesz lehetővé. Különlegesen kialakított 
sarka páratlan komfortot és kényelmet 
biztosít viselőjének.
•	 134 °C-on sterilizálható, 90 °C-on 

mosható
•	Unisex kialakítás, férfiak és nők is 

egyarát viselhetik
•	A lábbeli friss citrom illattal ellátott
•	Rezgéscsillapító - A speciális 

kialakítás segíti csökkenteni az inak, 
a csontok és az ízületek terheléseit, 
valamint a fáradt lábak érzését.

További választékért keresse szaküzleteinket!
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Ágyneműk és egyéb textilek

2 rétegű krepp papírlepedő 
tekercsek

Nem szőtt textil lepedő,  
80 x 200 cm, lap

Kötények

Borogató 75 x 80 cm

Matrac- és ágyvédőkHuzatok és lepedők

350 ft

14.0.2295.00

14.0.2906.00

14.0.0236.00

12.0.5773.0214.0.4332.00

14.0.5332.0014.0.1209.00

14.0.2551.00

14.0.4338.00

14.0.1254.06

12.0.5773.04

14.0.4069.00

14.0.2508.00

11.0.5672.02

14.0.0993.00

14.0.3444.00

14.0.2775.00

14.0.0237.00

12.0.5773.01

14.0.2296.00

14.0.1266.00

14.0.0238.00

12.0.5773.03

14.0.1210.00

14.0.0231.00

14.0.4549.00

14.0.1254.04

14.0.4337.00

14.0.1254.05

11.0.5672.01

14.0.2320.00

14.0.3418.00

14.0.0229.00

14.0.3443.00

14.0.0235.00

15.1.2082.00

14.0.1053.00

14.0.0696.00

14.0.5605.00

14.0.1254.03

14.0.5417.00

14.0.1254.02

14.0.2445.00

14.0.4547.00

14.0.1254.01

14.0.0454.00

11.0.5672.03

11.0.5672.04

14.0.2679.00

10.0.0232.00

14.0.0230.00

5.700 ft

910 ft

40 ft

6.090 ft14.300 ft

14.200 ft800 ft

1.340 ft

990 ft

990 ft

7.190 ft

5.900 ft
460 ft

4.590 ft
3.200 ft

5.700 ft

790 ft

26 ft

4.890 ft

1.850 ft

1.040 ft

220 ft

6.490 ft

290 ft

2.200 ft

1.550 ft

1.010 ft

2.400 ft

1.010 ft

3.790 ft
1.400 ft

4.100 ft

1.800 ft/m

11.300 ft

170 ft

13.000 ft

4.600 ft

1.650 ft

1.190 ft

1.010 ft

950 ft

990 ft

670 ft

880 ft

990 ft

2.300 ft

5.390 ft
5.790 ft

3.700 ft

150 ft

250 ft

Paplanhuzat 140 x 200 cm

49 cm x 50 m

Polietilén kötény 160 cm

140 x 200 cm, frottírMatracvédő huzat

Matracvédő huzatDarázstörlő 50 x 100 cm

39 cm x 100 m

49 cm x 50 m

Zöld

180 x 200 cm, frottír

Párnavédő huzat 

Konyharuha

prémium, 100% cellulóz, hófehér

pe bevonatú krepp lepedő

140 x 200 cm

Textil sima lepedő, fehér

150 x 230 cm

90 cm széles, fehér

Párna 70 x 90 cm

39 cm x 50 m

Polietilén kötény 125 cm

90 x 200 cm, frottír190 x 180 x 10 cm, vízhatlan, cipzáras

Párnahuzat 75 x 95 cm

59 cm x 50 m

Laborkötény PVC

160 x 200 cm, frottír200 x 90 x 10 cm, vízhatlan, cipzáras

200 x 80 x 10 cm, vízhatlan, cipzáras

Műszertörlő

59 cm  x 100 m

39 cm x 100 m

Kék, lyukas

59 cm  x 100 m

Zöld, lyukas

90 x 200 cm

Textil haránt lepedő, fehér

Textil sima lepedő, kék

Gumilepedő

Paplan 140 x 190 cm

normál, 80% cellulóz

Vészhelyzet köpeny

matracvédőMatracvédő huzat

Takaró, felnőtt

49 cm x 100 m

59 cm x 50 m

Fehér, lyukas

43 cm x 50 m

Kék

ágyvédő lepedő, gumipántos
70 x 90 cm

Tetra textil pelenka

39 cm x 50 m

Fehér

60 cm x 50 m

160 x 200 cm

180 x 200 cm150 x 230 cm

Textil sima lepedő, zöld

PVC/Nylon

Matracvédő nylon lepedő

150 x 230 cm

120 x 200 cm

Gumírozott szélű

14.0.2277.02

14.0.2277.04

14.0.2277.06

14.0.2277.08

14.0.2277.01

14.0.2277.03

14.0.2277.05

14.0.2277.07

Narancs

Középkék

Rózsaszín

Napsárga

Fehér

Középzöld

Lila

Piros

•	 Nem szakad, nem ragad a nedves testre, 40-50X mosható 
vagy eldobható
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Bútor szállítási információk
A megrendelt bútorok személyesen a szentendrei raktárunkban (2000 Szentendre, Rózsa utca 16.) vehetők át, illetve igény 
esetén futárszolgálattal, vagy saját teherautónkkal juttatjuk el a megrendelőkhöz. A futárszolgálattal történő szállítás 
lehetőségét és ennek bruttó szállítási költségét a termékek mellett feltüntettük. Azokat a termékeket, amit nem tudunk 
futárszolgálattal küldeni, saját teherautóval szállítjuk. Ezeknek a szállításoknak a költsége egyedi, függ az adott címre 
szállítandó bútorok mennyiségétől, a kiszállítandó bútorok méretétől, a szállítási cím és a szentendrei raktár közötti 
távolságtól. 
A kiszállítás munkanapon 8-17 óra között történik a megrendelésben megadott címre. Kérjük, hogy a megrendelésben olyan 
szállítási címet jelöljenek meg, ahol a megrendelő, vagy egy meghatalmazottja napközben is elérhető. Amennyiben az általunk 
előzetesen jelzett szállítási időpont nem felel meg, úgy vagy egy következő fuvarba tudjuk betervezni az adott megrendelés 
címre szállítását (ami plusz 1-2 hét is lehet), vagy egyedi szállítási díj ellenében a megrendelő által kért időpontban szállítjuk 
le a termékeket.
A 30 kg-nál kisebb súlyú, a méretét tekintve egyedül is mozgatható bútoroknál tudjuk az ajtóig történő szállítást biztosítani. 
Amennyiben a termék méretéből vagy súlyából fakadóan a kiszállítást végző kolléga egyedül nem tudja azt bevinni, úgy a 
megrendelő feladata a kocsitól a kívánt helyre történő árumozgatás megszervezése. Ha megrendelő a helyszínen nem tud a 
pakoláshoz segítséget szervezni, úgy kérheti plusz rakodó biztosítását a teherautóra. Ennek költsége 20 000 Ft / fő.

•	 Fejrésze több fokozatban, fogazott támasz segítségével  
állítható 60°-ig

•	 Mérete: 
 - Gyermek: 165 x 60 x 80 cm (H x Sz x M)
 - Felnőtt: 190 x 60 x 75 cm (H x SZ x M)

•	 Opció: 15.1.2644.00 Lepedőtartó állvány 13.000 Ft

•	 Fejrésze több fokozatban, fogazott támasz segítségével 
0-45°-ig állítható

•	 Terhelhetőség: 250 kg 
•	 Mérete 190 x 60 x 75 cm (H x SZ x M),  

dobozolt mérete 195 x 65 x 15 cm
•	 Opció: 15.1.2644.00 Lepedőtartó állvány 13.000 Ft

•	 Mosható műbőr kárpittal 
•	 Méretei: 195 x 65 x 65 cm (H x Sz x M)
•	 Teherbírás: 180 kg 
•	 Papírlepedő tartóval

Vizsgálóágy, festett, felnőtt

65.000 ft
Fekvőrésze szivaccsal ellátott, műbőrrel kárpitozott 
faforgácslap.

Váza szinterezett acél, magassága fix.
Az ágy fekvőfelülete könnyen tisztítható, 5 cm szivacsból 
préselt varrás nélküli műbőr-kárpitozással ellátott.

Váza festett acél 
50 fokig 10 lépésben állítható fejrésszel 

15.1.0428.03

15.1.4354.0315.1.0428.01

15.1.4354.01

15.1.0428.04

15.1.4354.0415.1.0428.02

15.1.4354.02

15.1.0428.05

15.1.4354.05Fekete

FeketeFehér

Fehér

Bordó

BordóNarancs

Narancs

Bézs

Bézs

Vizsgálóágy, festett, gyermek Fix magasságú vizsgálóágy, 
festett

KaWe vizsgálóágy, fekete

KaWe vizsgálóágy, kék

KaWe vizsgálóágy, szürke

54.000 ft 65.000 ft 170.000 ft

170.000 ft

170.000 ft

15.1.5487.00

15.1.0428.01

EXMöbel

LaPraSZereLT LaPraSZereLT

15.1.3739.01

15.1.3739.02

15.1.3739.03

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

5.000 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

5.000 FT/dB

felnőtt
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•	 Fejrésze több fokozatban, fogazott támasz segítségével 
0-45°-ig állítható

•	 Mérete 190 x 60 x 59-74 cm (H x SZ x M),  
dobozolt mérete 195 x 65 x 15 cm

•	 Opció: 15.1.2644.00 Lepedőtartó állvány 13.000 Ft
•	 Fejrész fokozatmentesen állítható: 0-55°
•	 Asztallap mérete: 190 x 60 cm
•	 Hidraulikus ágy terhelhetősége: 250 kg
•	 Rendelhető kiegészítők:

 - egyénileg fékezhető görgőkkel
 - központi fékes kivitelben
 - fejrésze arckivágásos kivitelben
 - fejrész gázrugó segítségével állítható a kívánt pozícióba
 - kárpit mérete igény szerint változtatható

•	 Az ágy fejrésze több fokozatban, fogazott támasz segítségé-
vel 0-45°-ig állítható.

•	 Mérete 190 x 80 x 50 cm (H x SZ x M) 
•	 Opció: 15.1.2644.00 Lepedőtartó állvány 13.000 Ft

Váza szinterezett acél, állítható magasságú (59-74 cm-ig)
Az ágy fekvőfelülete könnyen tisztítható, 5 cm szivacsból 
préselt varrás nélküli műbőr-kárpitozással ellátott.

Váza szinterezett acél, állítható magasságú (50-80 cm-ig).  
Az ágy fekvőfelülete könnyen tisztítható, 5 cm szivacsból 
préselt varrás nélküli műbőr-kárpitozással ellátott.

Szinterezett acél vázzal, az ágy fekvőfelülete köny-
nyen tisztítható, 5 cm szivacsból préselt varrás nélküli 
műbőr-kárpitozással ellátott.

15.1.4355.03

15.1.0865.0315.1.4355.01

15.1.0865.01

15.1.4355.04

15.1.0865.0415.1.4355.02

15.1.0865.02

15.1.4355.05

15.1.0865.05Fekete

FeketeFehér

Fehér

Bordó

BordóNarancs

Narancs

Bézs

Bézs

Állítható magasságú  
vizsgálóágy

Elektromosan állítható  
vizsgálóágy

Hidraulikusan állítható  
vizsgálóágy

Vizsgálópamlag (fektetőágy)

73.000 ft 280.000 ft

315.000 ft

69.000 ft

EXMöbel EXMöbelEXMöbel

LaPraSZereLT LaPraSZereLT

15.1.5744.0315.1.5743.03

15.1.5744.0115.1.5743.01

15.1.5744.0415.1.5743.04

15.1.5744.0215.1.5743.02

15.1.5744.0515.1.5743.05

hidraulikuselektromos

FeketeFekete

FehérFehér

BordóBordó

NarancsNarancs

BézsBézs

A bútorszállítással kapcsolatos információkat a 157. oldalon találja.

Vizsgálóágy,  
krómozott
15.1.1351.00

107.000 ft
•	 Olasz vizsgálóágy krómozott kerek acélcsőből 
•	 Állítható fejrésszel
•	 Mérsékelten tűzálló, mosható világosszürke műbőr 

bevonattal 
•	 Méretei: 178 x 58 x 78 cm 
•	 Opció: 15.1.2644.00 Lepedőtartó állvány 13.000 Ft

LaPraSZereLT LaPraSZereLT LaPraSZereLT

Vizsgálópamlag  
(fektetőágy)
15.1.0845.00

113.000 ft
•	 Mérete: 190 x 80 x 50 cm 
•	 Fa vázszerkezettel, lapraszerelt kivitelben

Kórtermi ágy

130.000 ft
15.1.2159.00

•	 Az ágyrács és az infúziós  
állvány rozsdamentes acélból 

•	 A fejrész dőlés szöge állítható (0-80°) 
•	 Mérete: 208 x 91 x 52 cm

Fekvőrésze műanyaggal bevont  
rozsdamentes acélból

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

5.000 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

5.000 FT/dB
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A bútorszállítással kapcsolatos információkat a 157. oldalon találja.

15.1.5358.03

15.1.5358.01

15.1.5358.04

15.1.5358.02

15.1.5358.05

Fekete

Fehér

Bordó

Narancs

Bézs

15.1.5724.00
Elektromos kórtermi ágyElektromos vizsgálóágy

270.000 ft-tól
475.000 ft

Mérete: 200 x 90 cm
Alap ár tartalmazza: egyedi fékes görgős lábak, 4 sarkon ütközőgörgők, elektromos  
magasságállítás kézivezérlővel, műanyag ágyvégek
Anyaga: szinterezett fém váz (zártszelvény illetve oválcső)
230 V/50 Hz

Könnyen tisztítható, hőkezeléssel préselt varrásmentes kárpitozás,  
több színben rendelhető
Speciálisan formázott szivacs
Elektrosztatikus porszórt illetve krómozott alkatrészek
•	 Formatervezett, sterilizálható nagy szilárd-

ságú műanyag burkolatok
•	 Tápegység: 230/24V, 20 VA kettős szige-

telésű transzformátor (dugaszolóaljzatba 
csatlakoztatható)

•	 Kárpit mérete: 190 x 70 cm (felár nélkül 
változtatható)

•	 Magassága elektromosan állítható  
60-90 cm-ig

•	 Szállítási méret: 200 x 70 x 70 cm,  
súly: 80 kg

•	 Terhelhetőség: 150 kg
•	 Rendelhető kiegészítők:

 - Alapszín: fehér, de felár nélkül rendelhető 
más színekben is

 - Alap változat fejrész és arckivágás nélkül, 
 de felár nélkül kérhető mindkettővel is

 - Elektromosan állítható fejrésszel is 
rendelhető, felára +30.000 Ft

 - Lábvezérlő

EXMöbelEXMöbel

Rendelhető kiegészítők kórtermi ágyhoz
15.1.5725.00

15.1.5732.01

15.1.5729.00

15.1.5735.00

15.1.5726.00

15.1.5732.02

15.1.5730.00

15.1.5733.01

15.1.5739.00

15.1.5736.00

15.1.5727.00

15.1.5732.03

15.1.5733.04

15.1.5742.00

15.1.5731.00

15.1.5733.02

15.1.5740.00

15.1.5737.00

15.1.5728.00

15.1.5732.04

15.1.5734.00

15.1.5733.03

15.1.5741.00

15.1.5738.00

43.000 ft

51.000 ft

45.000 ft

24.000 ft

44.000 ft

113.000 ft

19.000 ft

45.000 ft

19.000 ft

27.000 ft

65.000 ft

128.000 ft

89.000 ft

8.000 ft

59.000 ft

72.000 ft

34.000 ft

70.000 ft

45.000 ft

145.000 ft

14.000 ft

79.000 ft

4.000 ft

47.000 ft

Központi fékes kerekek, 4 db

1 részes fekvőfelület

Harmonikás oldalrács, 1 db

fekvőfelület osztható, fix kivitelű ágyráccsal

Gázrugóval

Festett ágyvégek, 2 db

2 részes fekvőfelület

Műanyag ágyvég, pár

1 részes fekvőfelület

Infúziós állvány

Elektronikusan

Trendelenburg/anti-trendelenburg pozíció 

Rozsdamentes ágyvégek, 2 db

3 részes fekvőfelület

4 részes fekvőfelület

Ágytál tartó

Műanyag oldalrács, 4 db

2 részes fekvőfelület

Betegkapaszkodó

0-10°, elektromos

Rugós oldalrács, pár

4 részes fekvőfelület

Mechanikusan
fekvőfelületek mozgatása

fekvőfelület osztható, kivehető kivitelű ágyráccsal

3 részes fekvőfelület

Vizeletgyűjtő tartó

0-10°, gázrugós•	 Az ágy magassága elektromosan, a fej és lábrész merev tartású gázrugókkal állítható,  
a középső rész fix

•	 75 mm vastag lángálló kárpittal van bevonva
•	 Első két lábán fix műanyag görgők, hátsó két lábán emelhető süllyeszthető önbeállós görgő
•	 Mérete: Lábrész: 70 cm, középrész: 57 cm,  

fejrész: 57,5 cm (H) x 60 cm (SZÉ) x 45 cm (MA - 98 cm-ig emelhető)
•	 Terhelhetőség: 150 kg

Elegáns formatervezésű, 3 részes vizsgálóágy, lélegző nyílással ellátott,  
levehető fejtámlával

15.1.1628.03

15.1.1628.01

15.1.1628.02

Kék

Fehér
Bézs

Elektromos vizsgálóágy
364.000 ft



www.rextra.huEXT   A

15 búTorok
15.1 / Ágyak // Kórházi- és kórtermi ágyak

160

•	 A fejtámla mechanikusan 60°-ig állítható
•	 Opciók: 15.1.5616.00 Gázrugós állítható fejtámla 36.000 Ft
•	 15.1.5617.00 Elektromosan állítható fejtámla 76.000 Ft

•	 A fejrész 0-60°-ig több fokozatban kézzel állítható
•	 4 db önbeálló keréken mozog, melyből 2 db fékezhető
•	 Az alapszín fehér, de más színben is rendelhető

•	 Trendelenburg és antitrendelenburg helyzetbe motorosan 
állítható (+16°; -16°)

•	 Fejrész 0-60°-ig, felső lábrész 0-40°-ig motorosan, állítható
•	 Alsó lábrész 5 fokozatban állítható
•	 Kivehető acélcső ágyvégek, kompaktlemez (vízálló) betéttel
•	 4 db Ø 125 mm-es, önbeálló kerék, központi fékkel, nyomot 

nem hagyó futófelülettel
•	 Fejvégnél infúziós állvány részére kialakított hely, négy 

sarkán ütközőkerék
•	 Lehajtható oldalrács, konzolos betegkapaszkodó, ágytáltartó 

részére kialakított csatlakozó
•	 Mindkét oldalon vészleeresztő működtető kar
•	 Tápfeszültség: 230V/50Hz

200 x 90 x 50 cm
Acél vázszerkezettel, lapraszerelt kivitelben

200 x 90 x 55 cm
Acél vázszerkezettel, lapraszerelt kivitelben

190 x 80 x 50 cm (H x Sz x M)
Acél vázszerkezettel, lapraszerelt kivitelben

190 x 80 x 55 cm (H x Sz x M)
Acél vázszerkezettel, lapraszerelt kivitelben

200 x 90 cm-es, 4 részes fekvő felület
Porszórt huzalhálóból, zártszelvény keretben
Magassága 45-84 cm-ig motorosan állítható, kézi 
távkapcsolóval

Kórházi ágy  
fix fejtámlával, fix lábbal

Kórtermi ágy  
fix fejtámlával, fix lábbal

Elektromos kórtermi ágy  
Medinovo

Kórházi ágy emelhető  
fejtámlával, fix lábbal

Kórtermi ágy emelhető  
fejtámlával, fix lábbal

Emelhető fejtámlával,  
kerekes lábbal

Emelhető fejtámlával,  
kerekes lábbal

Emelhető fejtámlával, fix lábbal Emelhető fejtámlával, fix lábbal Kapaszkodó, konzolos

Emelhető fejtámlával,  
kerekes lábbal

Emelhető fejtámlával,  
kerekes lábbal

Lehajtható oldalrács

Infúziós állvány

63.000 ft 58.000 ft 693.000 ft

91.000 ft 91.000 ft

115.000 ft 116.000 ft

82.000 ft 82.000 ft 37.000 ft

103.000 ft 108.000 ft
95.000 ft

19.000 ft

15.1.5611.00 15.1.1629.00 15.1.4413.00

15.1.5614.00 15.1.4984.00

15.1.5615.00 15.1.4985.00

15.1.5612.00 15.1.1260.00 15.1.3121.00

15.1.5613.00 15.1.1320.00
15.1.3117.00

15.1.3119.00

EXMöbel

Matracvédő huzat, vízhatlan, 
cipzáras

Univerzális oldalrács

Kapaszkodó

15.1.2082.00

15.1.5700.00

15.1.5701.00

14.0.4332.00

15.1.4302.00

14.0.5332.00

15.1.1250.00

15.1.1251.00

13.000 ft

51.000 ft/pár
51.000 ft/pár

14.300 ft

54.000 ft/pár

14.200 ft

53.000 ft/pár

11.990 ft

200 x 90 x 10 cm

RexMöbel 190 cm

RexMöbel 200 cm

190 x 80 x 10 cm

200 cm

200 x 80 x 10 cm

190 cm

Hevederes

LaPraSZereLT

LaPraSZereLT

Matrac vízhatlan huzattal

15.1.4303.00

15.1.2081.00

15.1.5331.00

34.000 ft
30.000 ft
33.000 ft

200 x 90 x 10 cm

190 x 80 x 10 cm

200 x 80 x 10 cm

•	 Kiegészítők:
 - Egyedi fékes kivitel 
 - Mindkét oldalon lehúzható oldalrács
 - Kukazsák tartó
 - Infúziós állvány 
 - Ütköző görgők

Fekvőrészének magassága függőlegesen állítható,  
valamint dönthető is. Egyik oldalon lehúzható oldalrács, 
külső részen ütköző görgők. Kerekei önbeálló görgők,  
2 db normál és 2 db fékezhető kivitelben. 

Csecsemő ágy

150.000 ft
15.1.5745.00

A bútorszállítással kapcsolatos információkat a 157. oldalon találja.



Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

15búTorok
15.1 / Ágyak // Nőgyógyászati vizsgálóágyak

161

RexMöbel nőgyógyászati/urológiai elektromos 
vizsgálóasztal

650.000 ft-tól
Könnyen tisztítható, hőkezeléssel préselt varrásmentes kárpitozás, több színben rendelhető
Speciálisan formázott szivacs
Elektrosztatikus porszórt illetve krómozott alkatrészek
Formatervezett, sterilizálható nagy szilárdságú műanyag burkolatok
•	 Tápegység: 230/24V, 20 VA kettős szigetelésű 

transzformátor (dugaszolóaljzatba csatla-
koztatható)

•	 A háttámlát 45°-ba állítva a szék hossza a 
lábtartó kengyellel együtt 145 cm

•	 A háttámlát vízszintesbe állítva a kihúzhatós 
lábtartóval együtt a szék hossza 180 cm

•	 Szállítási méret: 82 x 135 x 62 cm
•	 Súly: 80 kg
•	 Terhelhetőség: max. 150 kg

•	 Alapfelszereltsége:	
 - Elektromosan állítható magasság 62-92 cm 

Elektromosan állítható háttámla 0-70°
 - Lábtartó kengyel (a szék elején lévő kisebb 

furatba csatlakozik, kartámasz szükséges hozzá)
 - Papírlepedő-tartó a háttámla mögött 
 - (50 cm széles papírlepedőhöz)
 - Vízszintező tappancsok
 - Kézi vezérlő
 - Rozsdamentes acél tál normál méretben 

(33 x 25 x 5 cm)
 - Kartámasz festett

1. háttámla
2. központi lábtartó 

(festett vagy 
krómozott)

3. ülőrész
4. rozsdamentes tál
5. kézi vezérlő
6. orvosi lábtartó

7. talp vízszintelő 
tappancsokkal

8. lábtartó rögzítő
9. emelőoszlop
10. papírlepedő-tartó

15.1.0047.03

15.1.0047.01

15.1.0047.04

15.1.0047.06

15.1.0047.02

15.1.0047.05

15.1.0047.07

Fekete

Fehér

Bordó

Kiwizöld

Narancs

Bézs

Sárga

EXMöbel

Rendelhető kiegészítők elektromos vizsgálószék- és asztalhoz
15.1.5703.00

15.1.5719.00

15.1.5587.00

15.1.2689.00

78.000 ft

46.000 ft

48.000 ft

52.000 ft

15.1.5720.00

15.1.5706.00

15.1.5705.00

15.1.5721.00

15.1.5723.00

15.1.5711.00

15.1.5710.00

32.000 ft

67.000 ft

38.000 ft

26.000 ft

50.000 ft

87.000 ft

50.000 ft

Elektromosan állítható ülés 0-15°

Orvosi lábtartó (krómozott)

Kárpitozott lábtartó

Széles lábtartó

A vizsgálat elvégzésének könnyítése érdekében, a csípő pozíciójának változtatására

A szék talp-burkolata fölé nyúlik, célja az orvos lábának megtámasztása,  
ezáltal stabil kéztartás elérése

A szék elején lévő kisebb furatba csatlakozik - ahová betehető a lábtartó kengyel is - e mellé 
ajánlott a kartámasz, a lábtartó kárpitja azonos a központi lábtartóéval, de csak a térd külső  

részét lehet megtámasztani

„Olasz” - tartószerkezete a szék elején lévő kisebb furatba csatlakozik, e mellé ajánlott a 
kartámasz, csak fekete habosított szivacs kivitelben rendelhető, amely a könnyű haszná-
lat érdekében csuklórendszerrel 3D pozícióba állítható, a páciens vádliját támasztja meg

A talp szerkezetből kifordítható tartóegység, amibe az infúziós állvány szárát tudjuk 
belehelyezni

Krómozott kartámasz

Kihúzhatós lábrész

Lábvezérlő

Infúziós állvány-szár krómozott

Polírozott, krómozott felületkezeléssel ellátott

Műszertál központi lefolyó rendszerrel 
Olyan kezelésekhez, ahol több folyadék szükséges

A kárpit 3. része, ezáltal alakítható a szék ággyá

Sterilebb, egyszerűbb megoldás a szék pozíciójának  
állítására abban az esetben amikor mindkét kéz foglalt

Központi krómozott lábtartó
Polírozott, krómozott felületkezeléssel ellátott, a lábtartó rész kárpitozott, a szék háttámlá-

jához közeli nagy furatba csatlakozik, a páciens stablian rá tud könyökölni, meg tudja fogni, 
kartámasz helyett is alkalmazható, valamint a térd külső részét is megtudja támasztani, 

ki- és beszálláskor kihajtható

Központi festett lábtartó
Az előbbi festett változata

1

10

 9
 8

 7

 6

 5

 4
 3

 2
1.
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2.

5.

3.

6.

1.

5.

4.
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•	 Terhelhetőség: max. 150 kg
•	 Ülésmagasság 80 cm, szélesség 60 cm, ülésmélység 50 cm
•	 Az ülőrész alaphelyzetben 10° -ban döntött a stabil üléspozíció érdekében
•	 Tartozék: 1 db rozsdamentes acél tál, 2 db lábtartó kengyel
•	 Dobozolt méret: 100 x 70 x 30 cm

•	 Az ülőrész, a háttámla és a lábtoldat 
varrásvonal nélküli, műbőr kárpittal bevont 
poliuretán habszivacsból készült

•	 A kárpit, a műanyag elemek és a védőborítá-
sok könnyen tisztíthatók és fertőtleníthetők

•	 Ülőrész: 40 cm, hátrész 50 cm, fejrész 40 cm
•	 Tartozék: párnázott lábtartó

•	 Súlya: 60 kg. Maximális terhelhetőség: 
150 kg

•	 Szélesség: 60 cm. Beépítési méretek:  
80 x 140 cm

•	 Magassága (fix) 80 cm, manuálisan állítható 
háttámla 0° -tól +80°-ig

•	 Az ülőrész rögzített

•	 Fejrésze 0-60° között mechanikusan 
állítható, több fokozatban

•	 Az ágy mozgatását 4 db önbeálló kerék 
segíti, melyből 2 db fékezhető

•	 Matrac külön kapható

•	 Mérete:  200 x 80 x 45 cm (H x SZ x M)
•	 Külön rendelhető: ágyrács
•	 Opció: 15.1.4498.00 Oldalrács szanatóriumi 

ágyhoz 54.000 Ft

Nőgyógyászati vizsgálóasztal, krómozott
165.000 ft

Mechanikusan állítható hát-és lábrésszel
Könnyen tisztítható, 5 cm szivacsból préselt varrás nélküli műbőr-kárpitozással

Nőgyógyászati és urológiai kezelésekhez, vizsgálatokhoz,  
de vizsgálóasztalként is használható
A modern, kifinomult forma tervezés a funkcionalitással párosul

Acélcső vázszerkezet, melyet bútor lapoldal, és végelem vesz körül

Nőgyógyászati vizsgálóasztal, festett Nőgyógyászati vizsgálóágy Golem 6P

Szanatóriumi ágy 
kerekes, ágyneműtartó nélkül

Szanatóriumi ágy 
fix, ágyneműtartóval

144.000 ft
920.000 ft

147.000 ft

147.000 ft

15.1.0317.00

15.1.4494.00

15.1.4495.00

EXMöbel

15.1.0629.0315.1.0045.03

15.1.0629.0115.1.0045.01

15.1.0629.0415.1.0045.04

15.1.0629.0215.1.0045.02

15.1.0629.0515.1.0045.05

krómozottfestett

FeketeFekete

FehérFehér

BordóBordó

NarancsNarancs

BézsBézs

LaPraSZereLT

A bútorszállítással kapcsolatos információkat a 157. oldalon találja.
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A bútorszállítással kapcsolatos információkat a 157. oldalon találja.

EXMöbel

•	 Váza: krómozott acélcső
•	 A felső rész mosható műanyag bevonatú
•	 Négy 10 cm átmérőjű kerékkel
•	 Méretei: 190 x 59 x 88 cm
•	 Súlya: 36 kg
•	 Terhelhetőség: 150 kg
•	 Tartozék: infúziós állvány, oldalrács, alul tároló kosár

•	 Betegszállító kocsi és matracos, levehető hordágy 
•	 Méretek: 195 x 75 x 82 cm

•	 Méretek: 200 x 75 x 80 cm (H x Sz x Ma)
•	 Terhelhetőség 150 kg, súlya 45 kg
•	 Rozsdamentes lecsukható oldalrács, emelhető fejtámla
•	 Minimum 200 mm görgőkkel, tetszés szerint egyedi és köz-

ponti fékes rendszerrel, levehető hordággyal is rendelhető.
•	 Kiegészítők:

 - Oxigénpalack tartó
 - Infúziós állvány
 - Csomagtartó

Betegszállító JNEC-2L Betegszállító kocsi hordággyal Beteghordó fix magasságú

180.000 ft 239.000 ft 250.000 ft
15.2.4416.00 15.2.1283.00 15.2.5668.00

LaPraSZereLT

•	 Méretek: 200 x 75 x 80 cm (H x Sz x Ma)
•	 Terhelhetőség 150 kg, súlya 45 kg
•	 Rozsdamentes lecsukható oldalrács, 

emelhető fejtámla
•	 Minimum 125 mm görgőkkel, tetszés 

szerint egyedi és központi fékes rendszerrel, 
levehető hordággyal is rendelhető.

•	 Kiegészítők:
 - Oxigénpalack tartó
 - Infúziós állvány
 - Csomagtartó

•	 Változat:
 - A fenti ágy röntgenezhető változata.  

A fekvőfelület anyaga epoxigyanta.

Beteghordó hidraulikus  
magasság állítással

Beteghordó hidraulikus  
magasság állítással, röntgenezhető felülettel

375.000 ft

450.000 ft

15.2.5667.00

15.2.5673.00

•	 Központi fékezésű kerekekkel ellátott
•	 Magassága lábbal működtetett hidraulikus 

pumpával állítható
•	 Az asztal egyes elemei könnyen állíthatók 

gázrugók segítségével
•	 A lágy poliuretán habból készült varratmen-

tes párnák és az asztal felületei könnyen 
tisztíthatók és ellenállnak a fertőtlenítősze-
reknek

•	 Az asztalt az igények szerint egyedileg 
összeállított kiegészítő eszköz készlettel 
szállítják

•	 Az asztalhoz csatlakoztatható ortopédiai, 
nőgyógyászati, urológiai toldat

•	 Az SZ-01 asztal porszórt váz
•	 Méretek: 202 x 55 cm (H x Sz), magassága: 

81-105 cm
•	 Trendelenburg pozíció: 25°
•	 Anti-Trendelenburg pozíció: 12°
•	 Háttámasz dőlésszöge: -40°-tól + 80°-ig
•	 Fejtartó dőlésszöge: -40°-tól + 50°-ig
•	 Javasolt tartozék: kartartó

Az SZ-01 kezelőasztalt kezelésre tervezték a kötözés, kisebb műtétek, ortopédia,  
proktológia nőgyógyászat, gégészet, urológia, stb. területén
Felépítése lehetővé teszi a beteg monitorozását és  
röntgenfelvétel készítését a kezelések és a műtétek alatt

Műtő/kezelő asztal SZ-01

Kartartó műtő/kezelő  
asztalhoz

2.200.000 ft

130.000 ft

15.2.4417.00

15.2.5661.00

EXMöbel

EXMöbel
ÚJ

Termék
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•	 A mozgatás négy önbeálló kerék segítségével történik, 
melyből kettő fékezhető. A termék elektrosztatikus por-
szórással felületkezelt. Alapszíne fehér, de igény szerint a RAL 
színkódok alapján megrendelhető más színekben is.

•	 Méretek: 190 x 75 x 118 cm

•	 Mérete: 120 cm (hosszúság) - kinyitva  
180 cm, 75 cm (magasság),  
90 cm (szélesség)

•	 Anyaga: rozsdamentes acél
•	 4 fiókkal, csúszó-sínnel szerelve

•	 Felszereltség: 
 - négy fiók 
 - egy oldalsó hulladéktároló 
 - egy extra oldalsó asztal 
 - infúziós állvány 
 - defibrillátor tartó (plexi üvegtálca) 
 - 5 literes oxigéntartó (hátul)
 - Antisztatikus kerekekkel

•	 Méretei: 82 x 64 x h 100 cm

Vázszerkezete hegesztett acél zártidom és cső, az ágyne-
műtartó polcok bútorlapból készülnek. Két tároló zsákkal 
rendelkezik a használt ágynemű összegyűjtésére. 

Professzionális kocsi festett acélszerkezettel és külső 
műanyag bevonattal

Ágyazó kocsi Gipszkezelő kocsiSürgősségi kocsi - Standard 

116.000 ft 460.000 ft430.000 ft
15.2.1262.00 15.2.5666.0015.2.5672.00

EXMöbel

•	 Kazetták mérete:
 - 6 kazetta 115 x 290 x h 75 mm
 - 9 kazetta 115 x 290 x h 45 mm
 - 15 kazetta 70 x 290 x h 45 mm

•	 A kocsi mérete: 920 x 590 x h 810 mm.
•	 4 db 125 mm-es görgővel ellátva (3 fékkel, 

1 antisztatikus). 

•	 Asztallapja: 50 x 35 cm (SZ x MÉ) / 100 x 35 
cm (SZ x MÉ) / 160 x 35 cm (SZ x MÉ)

•	 Kézi vezérlővel, 220 V elosztóval, központi 
áramtalanító kapcsolóval

•	 Tápegység: 230/24V, 20 VA kettős szigetelé-
sű transzformátor  
(dugaszolóaljzatba csatlakoztatható)

•	 Fékezhető görgőkkel

Két kocsi egyben: 3 nagy fiók az egyik oldalon, és 30 (6, 9, 15) kisebb kazetta a másik 
oldalon.

Asztallap anyaga: 36 mm ABS él-zárt (2 mm) bútorlap
Magassága elektromosan állítható 50-80 cm

Kétoldalas gyógyszerosztó kocsiElektromos vizsgálóasztal szemvizsgálathoz  
1 műszerférőhelyes

2 műszerférőhelyes

3 műszerférőhelyes

550.000 ft
220.000 ft

250.000 ft

290.000 ft

15.2.5671.00
15.2.5663.00

15.2.5664.00

15.2.5665.00

A bútorszállítással kapcsolatos információkat a 157. oldalon találja.

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék
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•	 A szennyes gyűjtő zsák molinóvászonból készül és mindkét 
oldalán 3-3 lyukkarika segítségével rögzíthető a vázszerkezet 
csapjaiba

•	 Mozgatása négy önbeálló görgő segítségével történik
•	 Váza elektrosztatikus porszórással felületkezelt
•	 Alapszíne fehér, de igény szerint megrendelhető más 

színekben is
•	 Tartozék: három szennyes gyűjtő zsák
•	 Méretek: 56 x 94 x 48 cm

•	 A felső kosár mérete: 50 x 70 cm
•	 Matrac nem tartozék, matrac rendelés esetén 5 cm szivacsból, 

műbőrborítással készül
•	 ABS élzárással ellátott bútorlapból, fém lábakkal. 
•	 Méret:

 -  70 x 70 x 95 cm (1 személyes) 
 - 70 x 140 x 95 cm (2 személyes)

Acélcső vázszerkezettel készül
Használaton kívül összecsukható

Felülete szinterezett acélváz
A kocsi hátul két fékezőgörgővel van szerelve

Pelenkázó szekrény fiókkal / egy vagy kétszemélyes Tároló polccal

Szennyesgyűjtő kocsi

Csecsemő kocsi Pólyázó asztal 1 személyes

Pólyázó asztal 2 személyes

54.000 ft

83.000 ft 89.000 ft

111.000 ft

15.2.1433.00

15.5.2080.00 15.2.5606.00

15.2.5607.00

EXMöbelEXMöbel

A bútorszállítással kapcsolatos információkat a 157. oldalon találja.

Pólyázó asztal festett, 1 részes

Pólyázó asztal festett, 2 részes

15.2.0843.00

15.2.0844.00

75.000 ft

99.000 ft

•	 1 részes mérete:  
105 x 70 x 86 cm, fém vázas, erős

•	 2 részes mérete:  
170 x 70 x 86 cm, fém vázas, erős

Sonnenburg asztalMayo asztal
15.2.1608.0015.2.2193.00

53.000 ft115.000 ft
•	 Műszerasztal kézi műszerek tárolására
•	 Az állvány alsó része elektrosztatikus porszórással festett, 

felső része krómozott acél
•	 Az asztallap rozsdamentes lemezből készül, körben galériával
•	 Tisztításhoz a lemeztálca kiemelhető
•	 Magassága kézi szorítócsavar segítségévelállítható, mozgatá-

sát görgők segítik
•	 Alapszíne fehér, igény szerint egyéb színekben is rendelhető
•	 Méretek: 46 cm x 58 cm x 95-135 cm  

(Sz x H x M)
•	 Tálca mérete: 55 x 34 cm (belső méret)

•	 Kiváló minőségű rozsdamentes acélból
•	 Magassága állítható 80-tól 115 cm-ig
•	 4 db 50 mm átmérőjű kerekeken gurul
•	 A levehető tálca mérete: 70 x 45 x 3 cm

LaPraSZereLT
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Műszerállvány,  
3 polcos

3 férőhelyes masszív 
műszerállvány epoxy porral 
bevont acél polcokkal

Műszerasztal

Műszerállvány

Műszerasztal, 3 polcos

15.2.2901.00

15.2.5670.00

15.2.2149.00

38.000 ft

99.000 ft

89.000 ft

•	 Műanyag műszerállvány
•	 Gördíthető lábakon
•	 Mérete: 64 x 88 x 45 cm
•	 Terhelhetősége: 40 kg

•	 Magasság: 79 cm
•	 Polcok száma: 3 polc (40 x 36 cm)
•	 Állítható magasságú polcok
•	 Méret: 50 x 45 x 79 cm
•	 Teljes terhelés: 140 kg
•	 Polcok terhelhetősége: 25 kg
•	 A polcok mérete: 40 x 36 cm
•	 4 db kerék Ø 65 mm ebből 2 fékezhető
•	 Függőleges tartórudazat anyaga: alumínium
•	 Polc: acéllemez, epoxy porral bevonva
•	 A többi, kisebb elemek anyaga: ABS műanyag

•	 Rozsdamentes acél vázzal
•	 70 x 80 x 50 cm (H x M x Sz)
•	 3 polccal, gördíthető
•	 80 mm átmérőjű kerekekkel, melyből 2 db fékezhető

•	 Rozsdamentes acél vázzal
•	 2 polccal, gördíthető
•	 80 mm átmérőjű kerekekkel, melyből 2 db fékezhető

•	 Görgős lábakon, kivehető polcokkal

LaPraSZereLT

LaPraSZereLT

LaPraSZereLT

LaPraSZereLT

Üveglapos asztal Lemezlapos asztal

•	 Műszerasztal, két polccal, fehérre festett 
váz, üveglapos, terhelhetőség: 20 kg/ polc

•	 Műszerasztal, két polccal, fehérre festett 
váz, lemezlapos, terhelhetőség: 20 kg/ polc

15.2.0858.00 15.2.2110.00

15.2.0313.00 15.2.2774.00

15.2.0857.00

15.2.2469.00

15.2.2664.00

15.2.2769.00

15.2.1241.00

15.2.2344.00

15.2.2730.00

15.2.0498.00

15.2.2773.00

48.000 ft 76.000 ft

52.000 ft 84.000 ft

46.000 ft

63.000 ft

68.000 ft

75.000 ft

49.000 ft

79.000 ft

91.000 ft

137.000 ft

84.000 ft

Görgős Görgős

80 x 90 x 50 cm 80 x 90 x 50 cm
Görgős Görgős

60 x 90 x 50 cm

60 x 80 x 40 cm

46 x 77 x 37 cm

60 x 90 x 50 cm

80 x 90 x 50 cm

70 x 80 x 50 cm

46 x 85 x 37 cm

46 x 112 x 37 cm, hosszabbító konnektorral

80 x 90 x 50 cm

60 x 90 x 50 cm 60 x 90 x 50 cm

Fix lábbal

2 polcos

2 polcos

Fix lábbal

Fix lábbal

2 polcos

3 polcos

4 polcos

Fix lábbal

LaPraSZereLT LaPraSZereLT

EXMöbel EXMöbel

A bútorszállítással kapcsolatos információkat a 157. oldalon találja.

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.500 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.500 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.500 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.500 FT/dB

ÚJ
Termék
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LaPraSZereLT

LaPraSZereLT

•	 Masszív fekete színű acél lábazattal és állítható csúszásgátló 
talpakkal, strapabíró műanyag ülőfelülettel és háttámlával

•	 Mérete: 49 x 44 x 88 cm (ülésenként) •	 Fém vázzal és ülőfelülettel, krómozott karfákkal. 

Lapraszerelve vásárolhatók, összeszerelés felára 10.000 Ft/pad

15.3.5634.00 15.3.5632.00

15.3.5638.00

Bordó Kék

Fekete

15.3.5635.00 15.3.5633.00Bordó Kék

15.3.5637.00 15.3.5636.00

15.3.5639.00

Bordó Kék

Fekete

Iso Colorplast várótermi pad

Shell várótermi pad  
4 üléses, 244 cm

2 üléses (100 cm)

Várótermi pad 2 üléses

Párnázott, 3 üléses

3 üléses (150 cm)

Várótermi pad 3 üléses

4 üléses (200 cm)

Várótermi pad 4 üléses

Párnázott, 4 üléses

51.000 ft

69.000 ft

60.000 ft

79.000 ft

89.000 ft

•	 Festett fehér. Fém ülőkével, perforált
•	 Alapszín: fehér, de 10% felár ellenében a RAL színskála 

bármelyik színében rendelhető

•	 Szinterezett acél lábakkal, rétegelt falemez ülőkével
•	 Tartós, könnyen tisztítható kivitel
•	 Az árak natúr színben értendők, cseresznye színben + 10% felár
•	 Méretek: ülés magasság 47 cm, háttámla magasság 82 cm, 

ülés mélység 60 cm

Gabi várótermi pad Vario várótermi pad, fehérVárótermi pad, 4 üléses, 200 cm

Várótermi pad fa ülőkével

66.000 ft
K

IE
M

EL
T 

AJ
ÁN

LA
Tu

N
K

15.3.2598.00

EXMöbel

15.3.3835.02

15.3.3654.02

15.3.3706.02

15.3.5609.01

15.3.4197.02

15.3.4197.06

15.3.0846.0015.3.5621.05

15.3.3835.01

15.3.3654.01

15.3.3706.01

15.3.5608.00

15.3.4197.01

15.3.4197.05

15.3.0847.0015.3.5621.04 

15.3.3835.03

15.3.3654.03

15.3.3706.03

15.3.5610.00

15.3.4197.03

15.3.4197.07

15.3.0518.0015.3.5621.06

76.000 ft

89.000 ft

111.000 ft

64.000 ft

138.000 ft

138.000 ft

45.000 ft35.000 ft

76.000 ft

89.000 ft

111.000 ft

54.000 ft

138.000 ft

138.000 ft

39.000 ft32.000 ft

76.000 ft

89.000 ft

111.000 ft

76.000 ft

138.000 ft

138.000 ft

52.000 ft39.000 ft

Kék

Kék

Kék

3 üléses, 175 cm

Drapp

Kék

3 üléses, 170 cm3 üléses, 170 cm

Bordó

Bordó

Bordó

2 üléses, 120 cm

Bordó

Narancs

2 üléses, 110 cm2 üléses, 110 cm

Szürke

Szürke

Szürke

4 üléses, 230 cm

Fehér

Zöld

4 üléses, 210 cm4 üléses, 210 cm
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•	 Zártszelvény vázszerkezet, elektrosztatikus porszórással 
festve, ülő és háttámla műbőrrel kárpitozott

•	 A székek egymásba rakhatók, megkönnyítve a tárolást, 
szállítást

•	 Alapszíne fehér váz és műbőr
•	 Méretek: 88 x 44 x 56 cm (Ma x Sz x Mé)

•	 Fehér műbőr bevonatú
•	 Mérete: 41,5 x 31 x 31 cm (Ma x Sz x Mé)
•	 Ülőlap mérete: 29 cm x 29 cm

Támlás szék,  
festett, karfa nélkül

Látogató ülőke

Támlás szék, festett, karfás
17.000 ft

10.000 ft

24.000 ft

15.3.0588.00

15.3.1790.00

15.3.0991.00

Karfa vérvételi székhez

13.000 ft
15.3.4356.00

15.3.2300.03

15.3.2300.01

15.3.2300.02

Fekete

Fehér
Narancs

15.3.2300.04

15.3.2300.05

•	 Formatervezett, sterilizálható nagy szilárdságú műanyag 
burkolatok

•	 Tápegység: 230/24V, 20 VA kettős szigetelésű transzformátor 
(dugaszolóaljzatba csatlakoztatható)

•	 Szállítási méret: 820 x 
1350 x 620 mm 

•	 Súly: 80 kg
•	 Terhelhetőség: max. 

150 kg
•	 Alapfelszereltsége:

 - Elektromosan állítható 
magasság 62-92 cm

 - Elektromosan állítható háttámla 0-70°
 - Mechanikusan állítható lábrész 90-0°
 - Papírlepedő-tartó, kartámasz (festett)
 - Vízszintelő tappancsok, kézi vezérlő

•	 Mérete: 60 cm szélesség (karfákkal 83 cm), magassága 
hidraulikusan 52-67 cm-ig állítható, ülésmélység 45 cm, 
teljes hossza vízszintes helyzetben 160 cm

•	 Alapszín fehér. Igény szerint +10% felár ellenében más 
színben és méretben rendelhető!

•	 Önsúlya 50 kg, terhelhetősége max. 150 kg

Bordó
Bézs

15.3.3404.03

15.3.3404.01

15.3.3404.02

Fekete

Fehér
Narancs

15.3.3404.04

15.3.3404.05

Bordó
Bézs

15.3.2274.03

15.3.2274.01

15.3.2274.04

15.3.2274.02

15.3.2274.05

Fekete

Fehér

Bordó

Narancs

Bézs

EXMöbel

EXMöbel EXMöbel

EXMöbel

•	 A szék háttámlája és lábtartója mechanikusan állítható, akár 
vízszintes helyzetbe is. A karfa dőlésszöge állítható a kar 
megfelelő felfekvéséhez.

•	 Az ülőrész alaphelyzetben 10°-ban döntött a stabil  
üléspozíció érdekében

•	 Mérete vízszintes helyzetben 160 x 56 cm (H x SZ),  
ülésmagasság 55 cm, ülésmélység 40 cm

•	 Dobozolt méret: 100 x 60 x 30 cm
•	 Önsúlya 35 kg, terhelhetősége max. 150 kg

•	 Háttámla és ülőfelület fehér, vagy igény szerint pasztell  
színekben gyártható, mosható műbőr bevonatú, hátsó 
felülete, karfa fekete műanyag burkolattal

•	 Ülés: 50 x 43 (Sz x Mé), magassága 49-59 cm-ig állítható
•	 Támla magasság: 75 cm (fejvéggel) 

•	 Mérete: ülésmagasság 45 cm, ülésmélység 40 cm, szélessége 
karfa nélkül 50 cm, háttámla magassága 82 cm.

•	 Tartozék: 1 db karfa, mely fokozatmentesen állítható több 
pozícióba

•	 Igény szerint plusz karfa rendelhető

Krómozott acél vázzal, könnyen tisztítható, 5 cm  
szivacsból préselt  varrás nélküli műbőr-kárpitozással

Könnyen tisztítható, hőkezeléssel préselt varrásmentes 
kárpitozás, speciálisan formázott szivacs
Elektrosztatikus porszórt illetve krómozott alkatrészek

Könnyen tisztítható, 5 cm szivacsból préselt  varrás nélküli 
műbőr-kárpitozással ellátott.
Az ülőrész alaphelyzetben 10°-ban döntött a stabil  
üléspozíció érdekében!

Fül-orr-gégészeti, szemészeti vizsgálatok, kisebb beavat-
kozások elvégzéséhez
Igény szerint görgős talppal, krómozott lábazattal

Fehérre festett váz, könnyen tisztítható, 5 cm szivacsból 
préselt  varrás nélküli műbőr-kárpitozással

Vérvételi szék

RexMöbel elektromos  
vizsgálószék

RexMöbel hidraulikus  
kezelőszék

Gemini fül-orr-gégészeti  
vizsgálószék

Vérvételi szék festett vázzal
107.000 ft

630.000 ft-tól 205.000 ft

43.000 ft

15.1.5705.00

15.5.4363.00

15.1.5707.00

38.000 ft
70.000 ft

79.000 ft

Lábvezérlő

Lábtartó kárpit

Lábrész
elektromosan állítható, 0-90°

elektromosan állítható

LaPraSZereLT

15.3.5360.03

15.3.5360.01

15.3.5360.02

Fekete

Fehér
Narancs

15.3.5360.04

15.3.5360.05

Bordó
Bézs

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

5.000 FT/dB

15.3.1532.02

15.3.1532.06

15.3.1532.08

15.3.1532.01

15.3.1532.09

15.3.1532.05

15.3.1532.04

15.3.1532.07

15.3.1532.10

165.000 ft

170.000 ft

170.000 ft

165.000 ft
165.000 ft

170.000 ft
170.000 ft

170.000 ft

170.000 ft

Kék

Barna

Fekete

Piros
Fehér

Zöld
Narancs

Bézs

Szürke



Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

15búTorok
15.3 / Ülőbútorok // Székek

169

Nova Easy orvosi szék, görgős

15.3.5624.00

15.3.1127.04

15.3.4190.00

15.3.1127.07

15.3.4194.00

15.3.1127.10

15.3.1088.00 15.3.5629.00

15.3.5623.00

15.3.4193.00

15.3.1127.06

15.3.4192.00

15.3.1127.09

15.3.1120.00 15.3.5628.00

15.3.5625.00

15.3.1127.01

15.3.2078.00

15.3.1127.05

15.3.4191.00

15.3.1127.08

15.3.2218.00

15.3.0587.00 15.3.5627.00

30.000 ft

23.000 ft

17.000 ft

23.000 ft

17.000 ft

23.000 ft

19.000 ft 35.000 ft

30.000 ft

17.000 ft

23.000 ft

17.000 ft

23.000 ft

21.000 ft 35.000 ft

34.000 ft

23.500 ft

17.000 ft

23.000 ft

17.000 ft

23.000 ft

17.000 ft

34.800 ft 39.000 ft
Szürke, szövet

Narancs

Fehér

Bézs

Fekete

Szürke

Szürke, szövet Szürke, szövet

Fekete, szövet

Narancs

Barna

Kék

Fehér

Fekete, szövet Fekete, szövet

Fehér, műbőr

Bordó

Bordó

Zöld

Drapp

Fekete

Zöld

Fehér, műbőr Fehér, műbőr

•	 Magas háttámlás
•	 Görgős, gázrugós
•	 Szivacsvastagság: 3,5 cm
•	 Opció.15.3.1452.00 Karfa Torino/Mátrix székhez 5.400 Ft

•	 Magastámlás forgószék, háttámla magasság állítási 
lehetőséggel

•	 Üléslap-támla szabadon mozgató 2 karos mechanikával
•	 Gázrugós magasságállítóval, ötágú lábcsillaggal

•	 Életviteli bőr azoknak ajánlott, akiknek fontos a könnyű 
kiszállás, a derék alátámasztás, a kényelmes kipárnázottság

•	 Acél váz
•	 Barna műbőr borítás
•	 Derék megtámasztás
•	 Állítható magasság
•	 Minden részen kipárnázott
•	 Tűzálló huzat
•	 Szélesség: 62 cm, hossz: 67 cm, ülőmagasság: 46-61 cm
•	 Ülőlap hossza: 46 cm, ülőlap szélessége: 48 cm
•	 Terhelhetőség: 165 kg

•	 Gázrugós laborszék, fekete ülőkével háttámla nélkül 
•	 Magassága 43 cm-től 55 cm-ig állítható
•	 Fekete, műanyag, görgős lábakon, fekete, párnázott ülőkével

Torino orvosi forgószék Iris Asyncro támlás szék

Kiültető szék

Gázrugós laborszék

78.000 ft

16.000 ft

15.3.5630.00

15.3.1610.00

•	 Krómozott acél lábazat, csúszásgátló talpak
•	 Kárpitozott ülő- és hátlap
•	 Ülés: 41 x 46 x 44 cm (Ma x Sz x Mé)
•	 Teljes magasság: 80 cm, támla magasság: 39 cm

•	 Támlás szék krómozott vázzal, széles, kényelmes ülőfelülettel, 
karfa nélkül. Méret: ülőszélesség: 46 cm, ülés mélység:  
44 cm, ülő magasság: 41 cm, támla magasság: 39 cm 

•	 Egymásba rakható

Iso Full támlás szék

Shell támlás szék

LaPraSZereLT LaPraSZereLT

LaPraSZereLT

LaPraSZereLT

•	 Laborszék rozsdamentes ülőkével háttámla nélkül 
•	 Fekete, műanyag, görgős lábakon
•	 Magassága 43 cm-től 55 cm-ig állítható

Gázrugós laborszék

Csavarorsós laborszék
33.000 ft

30.000 ft

15.3.0767.00

15.3.1856.00

LaPraSZereLT

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.000 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.000 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.000 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.000 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.000 FT/dB
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15.3.1696.03

15.3.2206.03

15.3.1696.01

15.3.2206.01

15.3.1696.02

15.3.2206.02

15.3.1696.04

15.3.2206.04

15.3.1696.05

15.3.2206.05

Fekete

Fekete
Fehér

Fehér

fix lábakkal

fix lábakkal

Narancs

Narancs

Bordó

Bordó

Bézs

Bézs
15.3.1075.01

15.3.2536.01

15.3.1075.02

15.3.2536.02

15.3.1075.04

15.3.2536.04

15.3.1075.03

15.3.2536.03

15.3.1075.05

15.3.2536.05

Fehér

Fehér

görgős lábakkal

görgős lábakkal

Narancs

Narancs

Bordó

Bordó

Fekete

Fekete

Bézs

Bézs

15.3.2201.03

15.3.1606.03
15.3.2201.05

15.3.1606.05

15.3.2201.01

15.3.1606.01
15.3.2201.02

15.3.1606.02
15.3.2201.04

15.3.1606.04

Fekete

Fekete
Bézs

Bézs

Fehér

Fehér
Narancs

Narancs
Bordó

Bordó

•	 Műanyag láb
•	 Gázrugós, görgős
•	 Ülőke: fekete műbőr kárpit
•	 Magassága 45 cm-től 57 cm-ig állítható
•	 Terhelhetőség: 110 kg
•	 Súlya: 5,5 kg

•	 Csavarorsós laborszék háttámla nélkül
•	 Krómozott, fehér, párnázott ülőkével
•	 Állítható magasságú (42-54 cm)

•	 Krómozott lábakon, fehér, párnázott ülőkével és háttámlával
•	 Állítható magasságú (42-54 cm)
•	 Gázrugós, görgős lábakkal

•	 Krómozott lábakon, fehér, párnázott ülőkével és háttámlával
•	 Állítható magasságú (42-54 cm)
•	 Csavarorsós, fix lábakkal

•	 Felülete szinterezett acélváz, könnyen tisztítható, 5 cm 
szivacsból préselt, varrás nélküli műbőr-kárpitozás. 

•	 Méret: ülőszélessége: 41 cm, ülőmagassága: 55-65 cm

KaWe szék párnázott ülőkével Gázrugós laborszék króm, 
háttámla nélkül

Laborszék  
csavarorsós, fix lábakkal

Háttámlás laborszék  
csavarorsós, fix lábakkal

Laborszék  
csavarorsós, görgős lábakkal

Háttámlás laborszék  
gázrugós, görgős lábakkal

Térdeplő szék

37.000 ft

27.000 ft 35.000 ft

29.900 ft

49.000 ft

26.000 ft

EXMöbel

EXMöbel EXMöbel EXMöbel

EXMöbel

ajánlatunk
Vállaljuk akár újonnan megnyíló praxisok, rendelők és magánklinikák komplett – kulcsrakész – felszerelését is (egyes bútorokat 
akár egyedi igények alapján legyártunk), valamint a szállított műszerek beüzemelését, azok betanítását, a műszerek időszakos 
felülvizsgálatát, azok garanciális időn belüli és azon túli javítását.

LaPraSZereLT

LaPraSZereLT LaPraSZereLT LaPraSZereLT

LaPraSZereLT

15.3.2325.03

15.3.2325.02

15.3.2325.01

40.000 ft
40.000 ft
40.000 ft

Szürke
Kék

Fekete

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.000 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.000 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.000 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.000 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.000 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.000 FT/dB
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Öltöző szekrény Műszer- és  
gyógyszerszekrény

Gyógyszerszekrény  
1 ajtós, fali

•	 Műszer- és gyógyszerszekrény alul fa, felül 
üvegajtó, polcokkal

•	 Méretek: Sz x Ma x Mé
15.4.0762.00

15.4.0623.00

15.4.0624.0015.4.0872.00

15.4.0825.00

15.4.1779.00

15.4.1326.00

15.4.1183.00

15.4.0622.00

15.4.1336.00

15.4.1786.00

15.4.0502.00

15.4.0841.00

15.4.1242.00

15.4.0978.00

88.000 ft

90.000 ft
42.000 ft58.000 ft

134.000 ft

111.000 ft

101.000 ft
44.000 ft

63.000 ft

139.000 ft

145.000 ft

108.000 ft
38.000 ft

111.000 ft
41.000 ft

1 ajtós

1 oszlopos

ÜvegajtósFaajtós

2 oszlopos

60 x 180 x 60 cm

60 x 180 x 45 cm

60 x 60 x 30 cm

90 x 180 x 60 cm

2 ajtós

1 oszlopos

Üvegajtós

Üvegajtós

2 oszlopos

90 x 180 x 60 cm

45 x 180 x 60 cm

45 x 60 x 30 cm

60 x 180 x 60 cm

60 x 60 x 30 cm

45 x 180 x 60 cm

45 x 180 x 45 cm

45 x 60 x 30 cm

90 x 180 x 45 cm

3 ajtós

1 oszlopos

Faajtós

1 oszlopos

Faajtós

Méregszekrény

•	 Kétajtós fali méregszekrény, fából,  
üvegajtós vagy teleajtós

•	 90 x 60 x 30 cm (Sz x Ma x Mé) •	 Méretek: Sz x Ma x Mé

•	 Méretek: Sz x Ma x Mé

Fém műszerszekrény 
2-2 ajtós

Fém műszerszekrény 
2 ajtós

Fém műszerszekrény 
1-1 ajtós

Fém műszerszekrény 
1 ajtós

15.4.0840.00 15.4.1180.00 15.4.0839.00 15.4.0838.00
213.000 ft 173.000 ft 167.000 ft 133.000 ft

•	 Acéllemezből készült szekrénytest, hegesz-
tett zártidom lábakon

•	 Felülete elektrosztatikus porszórással 
festett, polcai felül üvegből, alul lemezből 
készülnek

•	 Gumiágyba rögzített üvegbetétes felső 
és lemezből készült alsó ajtói biztonsági 
zárral vannak ellátva

•	 Alapszíne fehér, igény szerint más színek-
ben is rendelhető

•	 Felül üveg, alul fém ajtók
•	 Méretek: 100 x 180 x 45 cm (Sz x Ma x Mé)

•	 Acéllemezből készült szekrénytest, hegesz-
tett zártidom lábakon

•	 Felülete elektrosztatikus porszórással 
festett, polcai felül üvegből, alul lemezből 
készülnek

•	 Gumiágyba rögzített üvegbetétes felső 
és lemezből készült alsó ajtói biztonsági 
zárral vannak ellátva

•	 Alapszíne fehér, igény szerint más színek-
ben is rendelhető

•	 3 oldalán üveges
•	 Méretek: 100 x 180 x 45 cm (Sz x Ma x Mé)

•	 Acéllemezből készült szekrénytest, hegesz-
tett zártidom lábakon

•	 Felülete elektrosztatikus porszórással 
festett, polcai felül üvegből, alul lemezből 
készülnek

•	 Gumiágyba rögzített üvegbetétes felső 
és lemezből készült alsó ajtói biztonsági 
zárral vannak ellátva

•	 Alapszíne fehér, igény szerint más színek-
ben is rendelhető

•	 3 oldalán üveges
•	 Méretek: 53 x 180 x 45 cm (Sz x Ma x Mé)

•	 Fehér acéllemezből készült szekrénytest, 
hegesztett zártidom lábakon

•	 Felülete elektrosztatikus porszórással 
festett, polcai felül üvegből, alul lemezből 
készülnek

•	 Gumiágyba rögzített üvegbetétes ajtóval
•	 Alapszíne fehér, igény szerint más színek-

ben is rendelhető
•	 3 oldalán üveges
•	 Méretek: 53 x 180 x 45 cm (Sz x Ma x Mé)

EXMöbel

A bútorszállítással kapcsolatos információkat a 157. oldalon találja.
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172 Fa kartotékszekrény, 
fém fiókkal

15.4.1218.00

15.4.1220.00

15.4.5498.00

15.4.5499.00

98.000 ft

130.000 ft

165.000 ft

148.000 ft

5 fiókos

63 x 131 x 51 cm, A4-es álló kartonokhoz
6 fiókos

67 x 131 x 51 cm, A5-ös fekvő kartonokhoz

A4-es fekvő kartonokhoz

35 x 131 x 51 cm, A5-ös fekvő kartonokhoz

10 fiókos

EXMöbel

EXMöbel

EXMöbel EXMöbel EXMöbel

Fém műszer- és 
tárolószekrény RM01

Fa szekrény, 3 fiókos, 
üvegajtós

Fém műszer- és 
tárolószekrény RM02

Fém műszer- és 
tárolószekrény RM03

Fém műszer- és 
tárolószekrény RM04

15.4.0835.00

15.4.5504.00

15.4.0729.00 15.4.2578.00 15.4.1219.00
180.000 ft

185.000 ft

215.000 ft 175.000 ft 137.000 ft
•	 Biztonsági zárral felszerelt kétajtós üveg-

betétes fém szekrény üvegpolcokkal
•	 Felülete szinterezett, alapszín fehér, de 

igény szerint +10% felár ellenében más 
színben is rendelhető!

•	 Mérete: 90 x 180 x 40 cm (Sz x Ma x Mé)
•	 Súlya: 85 kg
•	 Szállítás összeszerelt állapotban, igény sze-

rint +10 % felár ellenében lapraszerelten 
is rendelhető!

•	 Anyaga 18 mm ABS él-zárt (2 mm) 
bútorlap

•	 Fém lábakkal, vízszintező tappancsokkal
•	 Mérete: 90 x 180 x 40 cm  (Sz x Ma x Mé)
•	 A 3 db fiók magassága, felosztása igény 

szerint felár nélkül kérhető
•	 Üvegajtókkal, mely rendelhető zárható 

kivitelben, felár nélkül
•	 Felár nélkül üvegpolcokkal is rendelhető

•	 Biztonsági zárral felszerelt fém szekrény  
üvegpolcokkal

•	 2 db felső ajtó üvegbetétes, 2 db alsó ajtó 
fémlemez

•	 Felülete szinterezett, alapszín fehér, de 
igény szerint  +10% felár ellenében más 
színben is rendelhető!

•	 Mérete: 90 x 180 x 40 cm (Sz x Ma x Mé)
•	 Súlya: 85 kg 
•	 Szállítás összeszerelt állapotban, igény sze-

rint +10 % felár ellenében lapraszerelten 
is rendelhető!

•	 Biztonsági zárral felszerelt fém szekrény 
üvegpolcokkal

•	 1 db felső ajtó üvegbetétes, 1 db alsó ajtó 
fémlemez

•	 Felülete szinterezett, alapszín fehér, de 
igény szerint +10% felár ellenében más 
színben is rendelhető!

•	 Mérete: 40 x 180 x 45 cm (Sz x Ma x Mé)
•	 Súlya: 50 kg 
•	 Szállítás összeszerelt állapotban, igény sze-

rint +10 % felár ellenében lapraszerelten 
is rendelhető!

•	 Biztonsági zárral felszerelt, egyajtós, üveg-
betétes fém szekrény üvegpolcokkal 

•	 Felülete szinterezett, alapszín fehér, de 
igény szerint +10% felár ellenében más 
színben rendelhető!

•	 Mérete: 40 x 180 x 45 cm (Sz x Ma x Mé) 
•	 Súlya: 55 kg 
•	 Szállítás összeszerelt állapotban, igény sze-

rint +10 % felár ellenében lapraszerelten 
is rendelhető!

Fa kartotékszekrény Fém kartotékszekrény

•	 Könnyen kihúzható, görgősínes fiókokkal
•	 5 fiókos: 1 oszlopos, 10 fiókos: 2 oszlopos

15.4.0501.00

15.4.4497.00

15.4.0448.00

15.4.4496.00

102.000 ft
110.000 ft

148.000 ft
161.000 ft

5 fiókos

5 fiókos

70 x 131 x 60 cm, A5-ös fekvő kartonokhoz

65 x 150 x 54 cm, A5-ös fekvő kartonokhoz10 fiókos

10 fiókos35 x 131 x 60 cm, A5-ös fekvő kartonokhoz

33 x 150 x 54 cm, A5-ös fekvő kartonokhoz

A bútorszállítással kapcsolatos információkat a 157. oldalon találja.
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•	 Zárral, polccal
•	 Gyógyszerszekrény: 2 oldalon üveges, és üvegajtós 
•	 Méregszekrény 2 oldalon fém és fémajtós
•	 Méretek: 50 x 70 x 30 cm

•	 Acéllemezből készült szekrény test, hajlított zártidom 
lábakon

•	 Felülete festett, tetőlapja üveg
•	 Mozgatása 4 db kerék segítségével történik, melyből 2 

fékezhető
•	 Gumiágyba rögzített üvegbetétes ajtaja biztonsági zárral 

van ellátva 
•	 Alapszíne fehér, igény szerint egyéb színekben is rendelhető 
•	 Méret: 76 x 76 x 51 cm

•	 Porszórt lemezből készült szekrénytest, alsó részén ajtós, 
felső részén fiókos

•	 Oldalán palacktároló, 2 db 2 literes palack tárolására
•	 Az asztallap és tetőlap laminált bútorlap
•	 Fiók- és ajtó előlap anyaga acéllemez
•	 Az asztallap magassága állítható, dönthető
•	 Használaton kívül a szekrénytest mellé csúsztatható. 
•	 A mozgatást négy darab, 5 cm átmérőjű önbeálló görgő segíti
•	 A fém váz alapszíne fehér, de igény szerint választhatók 

egyéb színek is RAL alapján
•	 Méretek: 68 x 76/108 x 40 cm

•	 Fémből, 3 oldalon zárt váz, ajtóval, fiókkal
•	 Felső lapja laminált forgácslap
•	 Fix lábakon, nem gördíthető
•	 Méretek: 41 x 60 x 36 cm

•	 Porszórt lemez szekrénytest, alsó részén ajtós, felső részén 
fiókos

•	 A tetőlap laminált bútorlap, a fiók és ajtóelőlap anyaga 
acéllemez

•	 Alapváltozatban fix lábakon áll
•	 A fémváz és bútorlap alapszíne fehér 
•	 Méretek: 41 x 82,5 x 36 cm

•	 Anyaga 18 mm ABS él-zárt (2 mm) bútorlap
•	 Fém lábakkal, vízszintező tappancsokkal
•	 Mérete: 88 x 40 x 38 cm (magasság x szélesség x mélység)
•	 igény szerint jobbos vagy balos kivitelben, felár nélkül
•	 Rendelhető zárható ajtóval, felára +3.000 Ft
•	 Rendelhető fékezhető görgőkkel, felára +3.000 Ft

Fém, fali gyógyszerszekrény Fogászati szekrény és kezelő 
asztal

Kombinált éjjeli szekrény, 
jobbos

Szanatóriumi éjjeliszekrény, 
jobbos

Kórtermi éjjeliszekrény,  
jobbos

Fa kórtermi éjjeliszekrény, 
jobbos

Kombinált éjjeli szekrény, 
balos

Szanatóriumi éjjeliszekrény, 
balos

Kórtermi éjjeliszekrény,  
balos

Fa kórtermi éjjeliszekrény, 
balos

Zár kórtermi éjjeliszekrényhez

Görgős láb éjjeliszekrényhez 
4 db

Fém, fali méregszekrény
76.000 ft

93.000 ft 129.000 ft

47.000 ft 55.000 ft 46.000 ft

129.000 ft

47.000 ft 55.000 ft 46.000 ft

8.000 ft

8.000 ft

76.000 ft

15.4.1457.00
15.4.0842.00 15.4.1211.00

15.4.2203.01 15.4.2605.00 15.4.5500.00

15.4.2997.00

15.4.2203.02 15.4.1032.00 15.4.5501.00

15.4.5502.00

15.4.5503.00

15.4.1141.00

EXMöbel

A bútorszállítással kapcsolatos információkat a 157. oldalon találja.



www.rextra.huEXT   A

15 búTorok
15.5 / Egyéb bútorok // Infúziós állványok, paravánok

174

•	 Rozsdamentes acélból. 5 görgős lábon, melyből kettő 
fékezhető, egy antisztatikus kerék

•	 Magassága 213 cm-ig állítható

•	 Univerzális paraván fix vagy görgős
•	 Anyaga 20 x 20 zártszelvény, szinterezett festéssel, levehető, 

tisztítható vászonnal 
•	 Egy elem: 50 x 180 cm
•	 Az elemek egymásba szerelhetők

•	 Krómozott acélcső keret, görgőkkel a lábakon
•	 Lemosható műanyag függönnyel
•	 Egy elem: 50 x 167 cm

•	 Fehér festett csővázas keret, vászonfüggönyökkel, fix vagy 
gördíthető

•	 Egy elem mérete: 90 x 180 cm 
•	 Az elemek egymáshoz csatlakoztathatók

•	 Új, rozsdamentes szár és tartó rész
•	 Fehér, festett acélból
•	 5 görgős lábon, melyből kettő fékezhető
•	 Magassága 213 cm-ig állítható

KaWe infúziós állvány,  
rozsdamentes

Vászon paraván 50 x 180 cm Krómozott paravánok
2 elemes

Festett fix paravánok
1 elemes

Festett görgős paravánok
2 elemes

3 elemes 2 elemes

3 elemes

4 elemes 3 elemes

Infúziós állvány,  
ágyra szerelhető

Infúziós üvegtartó,  
rozsdamentes

Infúziós állvány, festett,  
dobozolt

28.000 ft

22.000 ft
45.000 ft 25.500 ft

64.000 ft

62.000 ft 50.000 ft

92.000 ft

75.000 ft 76.000 ft

9.100 ft

6.700 ft

24.500 ft
15.5.0029.00

15.5.4358.00
15.5.0314.00 15.5.1306.00

15.5.1434.00

15.5.1261.00 15.5.1067.00

15.5.1738.00

15.5.1537.00 15.5.1766.00

15.5.1841.00

15.5.1186.00

15.5.2433.00

EXMöbelLaPraSZereLT

LaPraSZereLT

LaPraSZereLT

A bútorszállítással kapcsolatos információkat a 157. oldalon találja.

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

1.490 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

1.490 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

1.490 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

2.000 FT/dB
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•	 Könnyen tisztítható, 5 cm szivacsból préselt, varrás nélküli 
műbőr-kárpitozással

•	 20 x 20 mm zártszelvény váz
•	 Szinterezett festéssel
•	 Állítható lábtartóval

•	 Egyik oldalon szekrény, másik oldalon négy fiók, zárható
•	 Festett fém lábbal
•	 Méretek: 65 x 77 x 130 cm

•	 Teljes magasság: 176 cm
•	 Teljes szélesség: 55 cm
•	 Vállfás használatra
•	 Esernyőtartóval

•	 Egyik oldalon négy fiókkal, zárható
•	 Festett fém lábazattal 
•	 Méretek: 65 x 78 x 115 cm

•	 Teljes magasság: 174 cm
•	 Teljes szélesség: 45 cm
•	 Esernyőtartóval

•	 Rozsdamentes acélból
•	 Terhelhetőség: kb. 200 kg

Pedikűr csikó

Orvosi íróasztal

Antares 100 fogas, fehér, 
festett

Nővér íróasztal

Antares Elix fogas,  
krómozott

Műtőzsámoly, festett,  
1 lépcsős, 46 x 26 x 22 cm

KaWe műtőzsámoly  
1 lépcsős

2 lépcsős, 46 x 52 x 44 cm 2 lépcsős

14.000 ft

84.000 ft

17.000 ft

72.000 ft

23.000 ft

12.000 ft 20.000 ft

21.000 ft 36.000 ft

15.5.4359.00

15.3.0503.00

15.5.4364.00

15.3.0638.00

15.5.4365.00

15.5.0418.00 15.5.4361.00

15.5.0808.00 15.5.4360.00

EXMöbel

A bútorszállítással kapcsolatos információkat a 157. oldalon találja.

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

1.490 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

1.490 FT/dB

FuTárraL 
SZáLLíThaTó:

1.490 FT/dB
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drriedl termékek
Részletekért látogasson el a www.drriedl.hu weboldalra!

•	 Arclemosó tej organikus növényi kivonatokkal
•	 Vitalizáló arctonik organikus növényi kivonatokkal
•	 Hámeltávolító, pórustisztító arcradír
•	 Bőrtökéletesítő BB gel sminkalap
•	 24 órás hatású bőrmegújító arckrém normál bőrre
•	 Bőrpuhító arckrém száraz, extra száraz, ekcémás bőrre
•	 Speciális arckrém aknés, problémás bőrre
•	 Bőrregeneráló mélyhidratáló szérum
•	 Botox hatású anti-age szérum

•	 Bőrfeszesítő hatású lifting szérum
•	 Öregedésgátló arcápoló olaj
•	 Intenzív szemránckrém
•	 Szemránckezelő koncentrátum
•	 Bőrfeszesítő, energizáló testápoló bármely bőrtípusra
•	 Bőrfiatalító kézkrém öregségi barnafoltos bőrre
•	 Frissítő lábápoló krém visszeres, fáradt lábra
•	 Napvédő krém, 30-as faktor HIGH UVA/UVB=0,6

A sampon aktív összetevői fokozzák a fejbőr vérellátását, segítik 
az új szőrtüszők kialakulását. Természetes hatóanyagai mélyebb 
rétegekbe jutva táplálják, erősítik a hajhagymákat, a sejtanyag-
csere javításával serkentik a hajnövekedést. 
Esszenciális olajtartalma gátolja a hajhullással gyakran együtt 
járó korpásodást és túlzott zsírosodást is. 250 ml.

Magas koncentrációban tartalmazza a Kigelia  
Africana levelének kivonatát, melynek termése és levele az afrikai népi 
gyógyászat nagyhatású szere évszázadok óta. Simítja a ráncokat, 
védi a bőrt az oxidációtól és az UV sugárzástól.  Afrikában használják 
napégette vagy extra száraz bőrre, pattanásokra, mellfeszesítésre, 
terhességi csíkokra és hegekre is. Paraffin-, parabénmentes, 
hypoallergén. 50 ml.

Speciális készítmény a hajhullás és a zsíros fejbőr kezelésére, 
amely hatóanyagainak köszönhetően szabályozza a faggyú- 
termelést, bőrtisztító és szagtalanító hatású lehet. Tisztítja a 
fejbőrt, megakadályozza a túlzott mértékű zsírosodást, ugyanakkor 
nem károsítja a fejbőr természetes lipidrétegét.  Törékennyé vált 
haj erősítésére is alkalmas lehet. 125 ml. 

Sampon hajhullásraGyógyír problémás bőrre Hajszesz hajhullásra

2.990 ft3.990 ft 1.690 ft
16.0.6155.0016.0.6154.00 16.0.6157.00
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Lábmelegítő masszírozó  
funkcióval

Shiatsu masszázsülés

Shiatsu masszírozó 
párna

14.990 ft 19.990 ft

18.990 ft

16.0.6285.00

16.0.4436.00

16.0.4130.01

16.0.4130.02

Kék
Piros kockás

Kentro nyakmasszírozó

11.990 ft
16.0.6259.00

Pangao fej- és  
nyakmasszírozó

14.990 ft
16.0.6265.00

Acu-Pen Plus elektromos 
akupunktúrás pont-
kereső és kezelő

14.990 ft
06.3.3445.00

Zsírégető alakformáló 
kézi masszírozó

9.990 ft
16.0.6174.00

Squirrel kézi masszírozó

Pangao szemmaszírozó

19.990 ft

12.990 ft

16.0.6281.00

16.0.6266.00
Vénusz masszírozó öv

14.990 ft
16.0.4098.00

Pangao ultrahangos  
arcmasszírozó M616

13.990 ft
16.0.6180.00

Relax masszázsfotel

139.900 ft
16.0.5949.00

RejuvenAir AM0100  
lábmasszírozó

23.000 ft
16.0.6327.00 

Alakformáló  
vibrációs tréner

59.900 ft
16.0.6267.00

Nyirokmasszírozó készülék

69.000 ft
06.7.5474.00

06.7.5474.01

06.7.5474.03

06.7.5474.06

06.7.5474.04

06.7.5474.02

32.000 ft

54.000 ft
57.000 ft
10.500 ft

32.000 ft
Derékmandzsetta

Lábmandzsetta

Lábmandzsetta XL

Lábmandzsetta bővítő

Karmandzsetta
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Rex-Neck  
nyakmasszírozó

1.990 ft
06.7.5473.00

TW64E aktivitásmérő 
okosóra

9.990 ft
12.0.5896.00

Mágneses női titán 
karkötők

7.990 ft
16.0.5935

16.0.4376

16.0.5907

„1573”

„1676”
„1675”

Bremed ágymelegítő

14.990 ft
16.0.2319.00

Rossmax melegítő 
párna

8.990 ft
16.0.6264.00

Memóriahabos párna

6.690 ft
16.0.3472.00

Bremed térd- és 
lábtámasztó párna

8.700 ft
16.0.0286.00 

Dinamikus légpárna

4.490 ft
16.0.3677.00

McKenzie hengerpárna

3.990 ft
16.0.6250.00

Emlékeztető heveder
4.490 ft

16.0.5961.01

16.0.5961.02

16.0.5961.04

16.0.5961.03

16.0.5961.05

2
3

5
4

6

Roxy Pocket Shaver

5.100 ft
16.0.6302.00

DRI Sleeper Excel  
vizeletérzékelő

DRI Sleeper Eclipse  
vizeletérzékelő

20.000 ft 42.000 ft
12.0.5890.00 12.0.5891.00

Végre újra tisztán látni  
könyv + ajándék 
szemüveg

5.290 ft
12.0.4097.00

Kompressziós 
harisnyák

2.600 ft

11.0.5796.01

11.0.5795.01

Fekete
Testszínű

Alakformáló trikó
6.300 ft

14.0.5785.01

14.0.5785.03

14.0.5785.02

14.0.5785.04

M

XL
L

2XL
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Nutribullet turmixgép

Gyógyszeradagoló hetiGyógyszeradagoló heti

23.990 ft
16.0.6301.00

12.0.5879.01

12.0.5879.02

Vörös
Szőke

“Angry Mama” mikro-
hullámú sütő tisztító

990 ft

Wellmed Classic  
víztisztító kancsó

4.900 ft
16.0.0004.01

16.0.0004.02

16.0.0004.03

Kék
Piros
Zöld

3 db-os  
szűrőbetétek

Aquajet LD-A8  
szájzuhany

Aquajet LD-A3  
szájzuhany

27.900 ft 16.500 ft
16.0.6251.00 16.0.6307.00

Hűtőtáska, 25 l

Jégakku, 200 g
3.700 ft

420 ft

12.0.0541.00

12.0.2489.00

12.0.5898.04

12.0.5898.01

12.0.5898.05

12.0.5898.02

12.0.5898.06

12.0.5898.03

fehér

kék

sárga

pink

narancs

zöld

3D toll, kék

3D toll, rózsaszín

3D toll betétek

9.990 ft

9.990 ft

1.540 ft12.0.5897.01

12.0.5897.02

12.0.0305.00

16.0.1534.01

12.0.0421.00

12.0.1614.00

16.0.1534.02

12.0.0304.00

570 ft

2.900 ft

220 ft
730 ft

2.790 ft

125 ft
7 ablakos

Oval

4 fiókos

Kerek

Classic

Kerek

Gyógyszeradagoló heti  
beosztású, színes téglatest

Gyógyszeradagoló heti  
beosztású, színes henger

1.650 ft 1.790 ft
12.0.5760.00 16.0.5850.00
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BLueTOOTh-OS 
eSZköZ

Telemetriai eszközök
Keresse a Bluetooth címkével megjelölt termékeket a katalógusban!

vitaminok- és étrend-kiegészítők
Keresse folyamatosan webáruházunkban és szaküzleteinkben.

Mega 1 tabletta
C-vitamin 1000 mg + Bioflavonoid

Haj-bőr-köröm komplex
Calcium + MAgnézium + Cink

D3 vitamin 2000 NE
Omega 3 halolaj 1200 mg
Fokhagymaolaj kapszula
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Medela Swing Flex™ 2-fázisos elektromos 
mellszívó 

Medela Harmony™ kézi mellszívó 

Medela Swing Maxi Flex™ 2-fázisos dupla 
szívófejes elektromos mellszívó

18.4.0067.00

18.1.0001.00

18.4.0069.00
59.900 ft

12.990 ft

79.900 ft
A gyors és hatékony fejést garantál. Ideális  azon szoptató anyák számára, akik meg 
akarják osztani a baba táplálását a partnerükkel, vagy egyszerűen csak kicsit pihenni 
szeretnének.

Kétfázisú kézi mellszívó, mely egy kézzel is használható. A készülék az ergonómiát és a 
szépséget ötvözi a technikai egyszerűséggel és a könnyű kezelhetőséggel.

Azoknak az anyáknak, akik fele annyi idő alatt szeretnének az extra palack lefejt anyatej-
hez jutni.  Ez a hordozható, kétfázisú technológiával ellátott dupla szívófejes elektromos 
mellszívó ideális - függetlenül attól, hogy a célja a szoptatás fenntartása, vagy szoptatási 
problémák kezelésében szorul segítségre, vagy egyszerűen csak több időt szeretne 
gyermekével tölteni.

•	 Új PersonalFit Flex™ melltölcsér - egy 
teljesen új fejési élményt nyújt, és igazodik a 
mellformádhoz.

•	 A Medela 2-Phase Expression® két fázisos 
technológia, mely utánozza a csecsemők 
szoptatását a természetes fejési élmény 
érdekében

•	 Kompakt, hordozható és könnyen 
használható

•	 Tartalma: 
 - 1 x Swing motor 
 - 1 x adapter
 - 1 x 150 ml anyatejgyűjtő palack 
 - 1 x palacktartó állvány 
 - 1 x PersonalFit Flex™ csatlakozó, 
 - 1 x PersonalFit Flex™ melltölcsér 21 mm (S) 
 - 1 x PersonalFit Flex™ melltölcsér 24 mm (M)
 - 1 x Swing Flex™ cső

•	 Hatékony: több tej kevesebb idő alatt, a két-
fázisú fejési technológiának köszönhetően.

•	 Ideális alkalmi kézi fejésre
•	 Ergonomikus fogantyú teszi lehetővé a 

kényelmes használatot
•	 Könnyű összeszerelhetőség, használat és 

tisztítás
•	 Hordozható: könnyű súlya lehetővé teszi a 

hatékony, diszkrét használatot
•	 Minden más kézi mellszívónál kevesebb 

alkatrészt tartalmaz
•	 A kétfázisú technológiának köszönhetően a 

stimulációs módban gyorsan beindítja a tej-
leadó reflexet, majd a baba szopási módját 

utánozva hatékonyan és fájdalommentesen 
lehet fejni

•	 Minden anyatejjel érintkező alkatrész BPA 
mentes műanyagból készül 

•	 Vákuum: 0 - 250 Hgmm
•	 A készlet tartalma: Harmony pumpakar és 

csatlakozóelem, PersonalFit™ 24mm-es 
szívófej, 150 ml-es palack zárófedéllel, 
szelepfej membránnal (+1 db tartalék 
membrán), állvány a palackhoz

•	 A teljes tejmennyiség tartós lefejését kézi 
mellszívóval az ízületek erős igénybevétele 
miatt nem javasoljuk!

•	 Új PersonalFit Flex ™ melltölcsér - egy 
teljesen új fejési élményt nyújt, és igazodik a 
mellformádhoz.

•	 A Medela 2-Phase Expression® két fázisos 
technológia utánozza a csecsemők szoptatá-
sát a természetes fejési élmény érdekében

•	 Dupla fejes mellszívás több és nagyobb 
energiatartalmú tej lefejését teszi lehetővé

•	 Tartalma: 
 - 1 x Swing Maxi motor 
 - 1 x adapter
 - 2 x 150 ml anyatejgyűjtő palack
 - 2 x palacktartó állvány
 - 2 x PersonalFit Flex™ csatlakozó
 - 2 x PersonalFit Flex™ melltölcsér 21 mm (S)
 - 2 x PersonalFit Flex™ melltölcsér 24 mm (M)
 - 1 x Swing Maxi Flex™ cső

ÚJ
Termék

ÚJ
Termék

+36 26 309 109 info@medela.hu www.medela.hu

 fElső hónapra: 19.900 Ft + ajándék 7.990 Ft  
értékű felhasználói csomag
 fMásodik hónap: ingyenes
 fTovábbi hónapokban: 550 Ft/nap

Béreljen Medela Symphony  
kórházi fokozatú  
mellszívót!
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•	 Közvetlenül csatlakoztatható minden Medela mellszívóhoz.

Az anyatej higiénikus tárolására alkalmas hűtő- vagy
fagyasztószekrényben. Műanyag, 150 ml-es tasakok 4 
vagy 25 db-os kivitelben.

Medela anyatejtároló tasak  
(4 db)

Medela anyatejtároló tasak  
(25 db)

500 ft

4.990 ft

18.4.0062.00

18.4.0063.00

SNS - szoptanít készülék
18.2.0020.00

15.990 ft
Gyenge, koraszülött, örökbefogadott vagy szopási 
problémákkal küzdő babák számára tervezték. Azoknak 
az anyáknak készült, akik természetes módon nem tudják 
szoptatni babájukat.

•	 A szoptanít készülék az anya nyakába akasztható. A táplálék 
a palackból egy vékony csövön keresztül jut a bimbóhoz. 
Etetés közben a baba nem érzi a csövet, azt hiszi, a mellből 
kapja a tejet. Azok a babák, akik gyengén vagy helytelenül 
szopiznak, nem tudnak szoptatás során kellő mennyiségű 
táplálékot magukhoz venni. Ebben az esetben a szoptanít 
készülék ideális a kiegészítő táplálásra.  A szívási ellenállás 
állítható, így még a cumizavaros babák is visszaszoktathatók 
a mellre.

•	 3 különböző méretű csővel és a tartály magasságának 
állításával szabályozhatod az áramlás ellenállását. 

Medela Harmony™ kézi 
mellszívó szett Calma etető- 
cumival és melltartóbetéttel

Medela Smyphony kórházi 
mellszívó

18.1.0002.00
18.1.0007.00

19.990 ft
850.000 ft

A Medela Harmony kétfázisú kézi mellszívó, mely egy 
kézzel is használható. A készülék az ergonómiát és a 
szépséget ötvözi a technikai egyszerűséggel és a könnyű 
kezelhetőséggel. Csomagban még kedvezőbb!

Nagy teherbírású, hatékony kórházi mellszívó
Speciális Comfort Flow Zone vákuummintázat a kényel-
mes és gyengéd fejéshez

•	 A szett tartalna:
 - Medela Harmony kézi mellszívó
 - Medela etetőcumi
 - 4 db eldobható melltartóbetét

•	 Kórházi fokozatú mellszívót javasoljuk: 
 - hosszan elhúzódó szoptatási problémák esetén 
 - koraszülött babák táplálásához a tejtermelés fokozására 
 - a többlet anyatej lefejésére a mellgyulladás megelőzésére 

és kiegészítő terápiájára 
 - valamint az ellenőrzött anyatejleadás segédeszközeként.

•	 Használható egy vagy két szívófejjel is

•	 Gyorsabb, és egyszerűbb, mint a forralás. A zacskóba 
helyezett alkatrészeket a rájuk töltött 60 ml víz forrásakor 
keletkező gőz fertőtleníti a mikrohullámú sütőben. Utazáshoz 
kis helyigénye miatt különösen praktikus.

•	 A kezelés során a leggyakrabban fertőzést okozó baktériumok 
99,9%-a elpusztul. Egy zacskó 20 alkalommal használható

•	 Kiszerelés: 5 zacskó /doboz, összesen 100 alkalomra

•	 Új PersonalFit Flex ™ szívófejnek köszönhetően könnyen 
beállíthatja a Medela mellszívó illeszkedését, hogy segítsen 
megtalálni a legkényelmesebb és leghatékonyabb fejési pozíci-
ót - még akkor is, ha a mell alakja megváltozik. Ez egy teljesen 
új fejési élmény, mely teljesen személyre szabható. 

•	 A puha, kanál alakú etetőfej finoman érinti a baba ajkait és 
megelőzi a tej kiömlését.

•	 Nem okoz problémát a későbbiekben a szoptatásnál.
•	 80 ml-es tartállyal szállítjuk

•	 Nem okoz cumizavart, egyszerűen használható, biztonságos 
eszköz

•	 Rövid távú, ellenőrzött mennyiségű anyatejes tápláláshoz

Biztonságos, gyors és praktikus. Segítségével a szoptatás 
során használt eszközök kevesebb, mint 3 perc alatt 
fertőtleníthetők – csak három egyszerű lépés. 

Könnyebbé teszi az etetést szoptatási problémák esetén. 
Kitűnő alternatívája a pohárból történő itatásnak.

Kipróbált módszer a babák ellenőrzött mennyiségű 
anyatejjel történő táplálására olyan esetekben, amikor a 
szoptatás nem lehetséges.

QuickClean™ gőzfertőtlenítő 
zacskó

PersonalFit Flex™ szívófej

SoftCup™ puha,  
adagolós babaetető kanál

Babaetető pohár

5.690 ft

4.500 ft11.000 ft
440 ft

18.2.0003.00

18.2.0016.00
18.2.0015.00

18.4.0071.00

18.4.0072.00

18.4.0074.00

18.4.0073.00

S
M

XL
L

ÚJ
Termék
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•	 150 ml-es/250 ml-es Medela palack, kis átfolyású (S)/
közepes átfolyású (M) cumi feltéttel

•	 Közvetlenül használható a Medela mellszívóihoz
•	 BPA mentes termék!

•	 Mosogatógépbe és mikrohullámú sütőbe is tehető
•	 Gőzzel fertőtleníthető
•	 A Medela mellszívókra közvetlenül csatlakoztatható
•	 Biztonságos polipropilén anyagból. BPA-t nem tartalmaz

A Medela anyatejtároló palackokat az anyatej biztonsá-
gos, hosszú ideig tartó tárolására tervezték.
Ideális az anyatej fejéséhez, tárolásához, fagyasztásához, 
és etetéshez.

Medela palack S (150 ml)  
szilikon cumival

Medela anyatejtároló palack 
250 ml (2 db palack)

Medela anyatejtároló palack 
150 ml (3 db palack)

Medela palack M (250 ml)  
szilikon cumival

2.890 ft 3.890 ft

4.390 ft3.290 ft

18.2.0007.00 18.1.0024.00

18.1.0022.0018.2.0008.00

Melltartó szoptatáshoz Trikó szoptatáshoz

Medela Calma 150 ml

Medela Calma 250 ml

Medela Calma etetőfej

18.2.0004.00

18.2.0005.00

18.2.0006.00

9.990 ft 13.990 ft

7.890 ft

8.590 ft

6.690 ft

Kiváló minőségű, rugalmas anyagból készült melltartó 
szoptatós és várandós kismamák számára. Merevítő 
nélküli és varrásmentes kivitel a maximális kényelemért.

Karcsúsító, alakformáló trikó, puha, légáteresztő 
pamutból szoptatós kismamák számára. Merevítő nélküli 
és varrásmentes kialakítása gondoskodik a maximális 
kényelemről.

Tudományos eredményeken alapuló etető eszköz, 
amelyik segít fenntartani a babának a szoptatás során 
kialakuló táplálkozási viselkedését és megkönnyíti a 
mellről és palackról való táplálás közötti váltást.

•	 Az egykezes, könnyen kezelhető “nyitó-záró” kapcsok gyorsan 
és könnyen kioldhatók, megkönnyítve ezzel a szoptatás folya-
matát. Zárt állapotban biztonságosan tartanak.

•	 A szoptatós felső lehetővé teszi, hogy kényelmesen és 
diszkréten szoptassa gyermekét, bárhová is megy. Ideális 
hosszúsága lehetővé teszi a réteges öltözetet és a sokoldalú, 
aktív életmódot a szoptatás alatt is.

•	 Az egykezes, könnyen kezelhető “nyitó-záró” klipszek 
megkönnyítik a szoptatást.

•	 A baba saját ritmusában ehet, szünetet tarthat és levegőt 
vehet. A tej csak akkor folyik, ha a baba az anyai mellből való 
szopáshoz hasonlóan szív, azaz vákuumot képez. 

•	 A tej áramlása azonnal megszűnik, amikor a baba nyel, 
levegőt vesz, vagy lazításként szünetet tart. 

•	 Elősegíti a természetes táplálási viselkedés fenntartását 
palackból történő táplálás esetén is és megkönnyíti a mellre 
való visszatérést. BPA-t nem tartalmaz.

Tartozékok Medela mellszívókhoz

18.4.0028.00 4.190 ft
18.1.0030.00

18.1.0031.00

2.200 ft
7.990 ft

Összekötő cső Medela Swing mellszívóhoz
Tartozékok 2 szelep + 6 membrán

Comfort szívófej

18.4.0052.00

18.4.0058.00

18.4.0048.00

18.4.0055.00

18.4.0050.0018.4.0046.00

18.4.0053.00

18.4.0059.00

18.4.0049.00

18.4.0056.00

18.4.0051.00

18.4.0057.00

18.4.0047.00

18.4.0054.00

fekete

fekete

fehér

fehér
L

L

L

L

SS

XL

XL

XL

XL

M

S/M

M

S/M

•	 Kicsi és kényelmes kialakításának köszöhetően egyszerűen 
szállítható

•	 Az anyatejet a belső szigetelés hosszú ideig hidegen tartja
•	 Kiegészítők: 1 speciálisan kialakított jégakku, 4 db 150 ml-es 

tejtartó palack

A City Style™ táskában is megtalálható, praktikus,  
speciálisan kialakított hűtődoboz. Ideális megoldás a 
lefejt anyatej hűtve történő szállítására.

Hűtődoboz 4 db 150 ml-es 
palackkal

13.990 ft
18.2.0021.00
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•	 A melltartóbetét speciálisan zárt varrása megakadályozza, 

hogy az anyatej kiszivárogjon. Tökéletesen illeszkedik a mell 
formájához.

•	 Vékony és légáteresztő anyaga biztosítja a maximális 
kényelmet. Környezetkímélő: alacsony hőfokon (40 °C, 60 °C) 
legalább 50 alkalommal mosható. Kiszerelés: 4 db/doboz.

•	 A puha szilikon betét nagyon kényelmes, tökéletesen illesz-
kedik a mellre. A felfogott anyatej egyszerűen kiönthető.

•	 Csak a szoptatás vagy fejés ideje alatt javasolt a használata.  
A kagyló zárt, nem levegőzik, ha huzamosabb ideig fenn-
hagyják, kipállhat a bőr.

•	 BPA-t nem tartalmaz. Kiszerelés: 2 db/doboz.

•	 Hosszabb időn keresztül is használható a szellőzőnyílások miatt
•	 Puha, rugalmas szilikon anyagból készült, ami tökéletesen 

illeszkedik a mellre. Megbízható és kényelmes viselet, 
segítségével a szoptatási probléma a múlté.

•	 BPA-t nem tartalmaz.
•	 Kiszerelés: 2 db/doboz.

•	 A puha, rugalmas szilikonból készült hátoldal tökéletesen 
illeszkedik a mell formájához. Hosszabb időn keresztül is 
használható a szellőzőnyílások miatt. A szellőző nyílások 
szándékosan a bimbó felett helyezkednek el.

•	 BPA-t nem tartalmaz.
•	 Kiszerelés: 2 db/doboz.

•	 Lehetővé teszi a szoptatást bármilyen nehézség ellenére is. 
Szoptatás közben védi a mellbimbót és segíti a babát táplálkoz-
ni. Speciálisan kialakított körvonalának köszönhetően szoros 
kapcsolatot biztosít anya és kisbabája között. A bimbóvédő 
sapka tárolását és szállítását egy praktikus doboz segíti. 

•	 A bimbóvédő sapka három  
méretben kapható: S, M és L. 

•	 Kiszerelés: 2 db/doboz.

•	 Érdemes hűtőszekrényben tartani! A hűvös párnát a sebes mell-
bimbóra helyezve csökkenti a fájdalmat, és egyedülálló hűsítő 
hatásának köszönhetően azonnali megkönnyebbülést nyújt.

•	 A párnák higiénikus, egyedi csomagolásban kaphatók, sterilek. 
24 órán belül többször is felhasználhatóak.

•	 Kiszerelés: 4 párna/doboz.

•	 100%-os különlegesen tisztított lanolin (gyapjúviasz)
•	 Tartósító- és színező anyagoktól mentes, nem okoz allergiát
•	 Úgy hidratál, hogy bevonatot képezve nem engedi kiszáradni a 

bőrt. Száraz sarok, könyök kezelésére is kiváló.
•	 Szoptatás előtt nem kell lemosni
•	 Annyira biztonságos, hogy a baba bőre is ápolható vele.

•	 Alkalmazkodik a mell formájához, vékony, légáteresztő 
anyaga maximális kényelmet biztosít.

•	 A melltartóbetét ultramagja rendkívül nedvszívó, így nagy 
mennyiségű (kb. 60 ml) tejet képes megkötni úgy, hogy sem 
kívül, sem belül nem érezni nedvességet. 

•	 Ragasztócsíkja megakadályozza, hogy lecsússzon a mellről. 
•	 Formált betét, ragasztócsíkkal, egyenként csomagolva.

•	 Innovatív ovális forma a tökéletes illeszkedésért
•	 5 felszívó réteg kevesebb mint 2 mm vastagságon belül
•	 Puha, hipoallergén bélés a kényelemért és a szárazon tartásért
•	 Flexibilis, kifolyás elleni védelmi csíkok a széleken

Minimális tejszivárgás ellen. Speciális antibakteriális 
anyagból készült, amely akadályozza a baktériumok 
szaporodását, és a kellemetlen szagokat.

Ha a tejszivárgás annyira erős, (főleg szoptatás közben) 
hogy a melltartóbetét már nem elég, az anyatejgyűjtő 
kagyló segít.

A terhesség 34. hetétől használható bimbóformázó kagyló 
enyhe nyomást fejt ki a bimbó környékére és óvatosan segíti a 
lapos vagy befelé fordult mellbimbót a szoptatásra felkészíteni.

A bimbóvédő kagyló óvja a fájó, kirepedt bimbót, bizto-
sítja a levegőzést és megakadályozza, hogy a ruhanemű 
hozzáragadjon vagy kidörzsölje, így az érzékeny bőrnek 
hagy időt a gyógyulásra.

A Contact™ bimbóvédő sapka gyors segítséget nyújt fájdalmas, 
berepedt, lapos vagy befelé forduló mellbimbó esetén.

A Hidrogél™ párnával könnyen kezelhető a kisebesedett, 
érzékeny és fájó mellbimbó. A párna által biztosított 
nedves környezetben gyorsabban gyógyulnak a sebek.

Az érzékeny és száraz mellbimbó ápolására való  
természetes anyagú mellápoló kenőcs.

A Medela eldobható melltartóbetétek speciálisan az erős 
tejszivárgás felfogására lettek kifejlesztve. 

A Medela ultravékony eldobható melltartóbetétek az 
alacsony vagy mérsékelt tejszivárgás felfogására lettek 
kifejlszetve.

Mosható melltartóbetét

Anyatejgyűjtő kagyló Bimbóformázó kagylóBimbóvédő kagyló

Contact bimbóvédő sapka 
tárolódobozzal

Hidrogél™ párna a sebes  
mellbimbó kezelésére Purelan™ 100 bimbóápoló kenőcs

Eldobható melltartóbetét 30 dbEldobható ultra-vékony  
melltartóbetét 30 db

60 db-os kivitel
5.390 ft

4.990 ft 5.590 ft5.590 ft

4.490 ft5.690 ft

2.190 ft
2.190 ft

3.990 ft

18.4.0017.00

18.4.0018.00 18.4.0009.0018.4.0010.00

18.4.0008.00

18.4.0014.00
18.4.0065.00

18.4.0015.00

18.4.0005.00

18.4.0027.00

2.390 ft
3.490 ft

7 g

37 g

18.4.0011.00

18.4.0012.00

18.4.0013.00

S
M
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•	 Nagy teljesítményű Li-ion akkumulátor, 1 
feltöltéssel  
kb. 4-5 óra működés

•	 Automata / manuális mód

•	 Leesett elektróda érzékelés és kijelzés
•	 Beépített szűrők: AC (hálózati zaj),  

EMG (izomzaj), DFT (alapvonal)
•	 Kiváló minőségű nyomtatási kép

•	 Citrátos teljes vérből származó minta használata
•	 Egy fedett és fűtött mérőcsatorna
•	 Színes LCD érintőképernyő
•	 Számítógépes csatlakozók a kommunikációhoz és  

szoftverfrissítéshez
•	 Hálózati csatlakozóról vagy elemről is működtethető

•	 Szívműködés folyamatos nyomon követése műtétek közben
•	 Szisztolés vérnyomás mérése
•	 A keringési rendszer ellenőrzése műtét után
•	 Alapcsomag tartalma: DOPPY-VET készülék, 8 MHz-es UH fej, 

akkutöltő, 3 db érzékelő rögzítő-pánt, UH gél, táska
•	 Opció: 2 MHz -es mellkasi UH fej + mellkasi rögzítő-pánt   

46.000 Ft (01.3.5380.00)

1 csatornás EKG
Kialakításának köszönhetően könnyen mobilizálható

Teljesvér mintához kifejlesztett PT/aPTT mérő készülék Állatorvosok számára kifejlesztett ultrahangos doppler 
készülék, amely a keringési rendszer általános megfigye-
lésén túl az alábbiakra is alkalmas:

EDAN VE-100 állatorvosi EKG

ObserVET Doppy VET érdoppler

200.000 ft

300.000 ft 85.000 ft

01.1.5773.00

03.3.5764.00 01.3.5379.00

CMS 60 D  
állatorvosi pulzoximéter
07.6.5373.00

51.000 ft
Kis méretű, kis energiafogyasztású külső érzékelős hordozható állatorvosi pulzoximéter
Riasztás funkció
24 órás felvétel rögzítési lehetőség
•	 Számítógéppel összekötve az adatok le-

menthetőek, kiértékelhetőek, nyomtathatók
•	 Online monitorozási lehetőség a számítógé-

pen keresztül
•	 Kényelmes érzékelő csipesz, mely hosszú 

távon sem zavarja az állatot

•	 Mérési tartomány: 30 – 250 bpm,  
és 0 – 100% SpO2

•	 1,8” LCD kijelző
•	 Tápellátás: 2db AA alkáli elem
•	 Megjeleníthető adatok a kijelzőn: Spo2, 

pulzusszám, oszlop diagram, pulzus hullám 

KaWe Suprabell állatorvosi 
fonendoszkóp

Microchip leolvasó

Állatorvosi csipesz  
20 cm

Rodent szájterpesztő

KaWe EUROLIGHT® C30  
állatorvosi otoszkóp

01.8.5431.00

12.0.5850.00

05.1.5692.00

05.1.5691.00

01.9.1942.00
24.000 ft

72.000 ft

3.000 ft

2.600 ft

49.000 ft
•	 Harang alakú fejjel
•	 Forgatható olivákkal és összehajtható fülkengyellel
•	 Fej átmérője: 49,5 mm
•	 Cső hossza: 75 cm

•	 Leolvasási távolság: 5 – 8 cm
•	 Készenléti állapot: 7 nap
•	 Folyamatos működési idő: 12 óra
•	 Páratartalom: 5% és 90% között
•	 Képernyő 128 x 32 OLED, óra kijelzés, hangjelzés leolvasáskor
•	 Adattárolási kapacitás: 32 kB (kb. 1000 adat)
•	 Csatlakozás: USB 2.0. 3 db AA elemmel működik (nem tartozék)

•	 C (hagyományos) megvilágítás
•	 Vákuum izzó, állítható fényerő
•	 2X-es nagyítás, speciális gyújtótávolság
•	 Masszív fém ház, klikkes csatlakozás
•	 Tápellátás: 2 db Baby elem (nem tartozék)
•	 Tartozék: 3 db fémcsatlakozós, sterilizálható, nagy méretű 

fültölcsér (Ø 4.0 / 5.0 /  
7.0 mm), cipzáras hordtáska

03.3.5765.00

03.3.5768.00

03.3.5766.00

24.000 ft

24.000 ft
24.000 ft

ObserVET PT (25 db)

ObserVET cCRP (10 db)

ObserVET PTT (25 db) 
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3D toll 179

A, Á
ABPM holter 10, 11
Adagoló 77, 78
Adapter 16, 49, 51
Ágy 157, 158, 159, 160, 161, 162
Ágytál 143
Ágytálmosó 142
Akkumulátor 107, 110, 142
Akupresszúra 101
Alkoholszonda 54
Állatorvosi mérleg 58
Aloe Verás gél 20
Alvásfigyelő 11
Ampullatartó 125
Anatómiai poszter 144
Anoszkóp 23
Antidecubitus matrac 133
Arcüreg vizsgáló 60
Arcszauna 94
Arteriosclerosis meghatározó 119
Asztal 136, 165, 166, 175
Automata vérnyomásmérő 49, 50, 51, 
52

B
Betegellenőrző monitor 15
Betegemelő 135
Betegszállító 163
Binokuláris szemüveg 39
Boka-kar index 12, 13, 52
Borszeszégő 71
Bőrredőmérő 60

C
Cipővédő 128
CTG 14

CS
Csecsemőhosszmérő 59
Csecsemőmérleg 56, 58, 59
Csipesz 16, 82, 86, 99, 185
Csontsűrűségmérő 60
Csontváz 144
Csúcsáramlásmérő 45
Csuklórögzítő 137, 138
Csutora 43, 45

D
Defibrillátor 104, 105, 106
Dermatoszkóp 36, 37
Dermatoszkóp gél 36
Diagnosztikai készlet 34, 35
Diagnosztikai szett 39
Doppler 12, 185
Dörzstál 71

E, É
Egészségügyi ruházat 150, 151, 152, 
153, 154

EKG gél 16
EKG készülék 4, 5, 6, 7, 185
EKG öv 16
EKG papír 17
EKG terheléses modul 9
Elektróda 16, 99, 107
Elektrokauter 99
Elektronikus fonendoszkóp 25, 26
Elektroterápia 90
Elsősegély készlet 106, 113
Érfogó 82
E-személyi olvasó 2
Eszközfertőtlenítő 81

F
Fájdalomcsillapítás 102
Farkasfecskendő 84, 127
Fecskendő 84, 127, 141
Fedőlemez 70
Fejkörfogatmérő 60
Fejlámpa 21
Felületfertőtlenítő 81
Fényforrás 23
Fénykábel 23
Fényterápia 92
Fertőtlenítő 20, 28, 81
Fertőtlenítő adagoló 78
Flow méter 45
Fonendoszkóp 24, 25, 26, 27, 28, 185
Fonendoszkóp fertőtlenítő 28
Fototerápia 92
Futópad 9
Fülkengyel 28
Fültölcsér 29, 30, 84
Fürdetőszék 134

G
Gél 16, 20, 36, 88, 102
Germicid lámpa 76
Gimnasztikai labda 101
Gimnasztikai szalag 101
Gipszvédő 135
Gőztekercs 74
Gőzsterilizátor 72, 74
Gumigyűrű 23
Gumiheveder 16
Gumikesztyű 129
Gumilabda 48
Gumipánt 16

GY
Gyógyszeradagoló 179
Gyógyszerhűtő 141
Gyógyszerosztó kocsi 164
Gyomormosó 141
Gyorsdiagnosztika 7, 8

H
Hangvilla 22
Hemoglobinmérő 63, 66
Holter 10, 11
Homloklámpa 21

Homloktükör 21
Homloküreg vizsgáló 60
Hordágy 114
Hordozható EKG 7, 8
Hőlégsterilizátor 75
Hőmérő 53
Hőtasak 103
Húgysavmérő 63
Hulladékgyűjtő 78, 132
Hűtőszekrény 141
Hüvelytükör 85, 128

I
Infralámpa 92
Infúziós állvány 174
Infúziós mandzsetta 141
Infúziós pumpa 143
Infúziós szerelék 126
Inhalátor 93, 94, 95
INR-meghatátozó 69
Intubációs modell 145
Ízületi szögmérő 60
Ízületi támasz 137

J
Járóbot 134
Járókeret 134

K
Kábel  8, 16
Kacsa 143
Kapnográf 45
Kartotékszekrény 172
Katéter 127
Kémcső 71
Kenetvizsgáló teszt 62
Képrögzítő csomag 38
Kerekesszék 133
Kerékpárergométer 9
Kesztyű 128, 129
Kettesy tábla 61
Kézfertőtlenítő 81
Kineziológiai tapasz 102
Koagulátor 98
Kocsi 77, 100, 113, 163, 164, 165
Koleszterimérő 63, 66
Kolposzkóp 38
Kompressziós harisnya 139
Kontakt spray 16
Kontaktlemez 36
Koponya 144
Kórtermi ágy 158, 159, 160
Kozmetikum 176
Könyv 61
Krioterápia 100

L
Lábbeli 155
Laborcentrifuga 70
Laborinkubátor 70
Laborkészülék 67, 68, 69
Lágylézer 88
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a katalógusban szereplő árucikkekre vonatkozó ár- és műszaki változtatások jogát fenntartjuk. az ÁFa kulcs és az árfolyam változása az árakat arányosan változtathatja. aktuális 
árainkat a rextra.hu honlapon találhatja. a leírás mellett szereplő ábrázolás eltérhet a szállított kiviteltől. termékkatalógusunk az egészségügyi szakszemélyzetnek készült, tájékoztatás 
céljából. a termékkatalógus cégünk szellemi terméke, így tartalmának, vagy akár egyes részeinek felhasználása a rextra kft. hozzájárulása nélkül jogi következményeket von maga 
után! Szentendrei logisztikai központunk csak nagykereskedelmi kiszolgálást végez előzetes megrendelés alapján.

Lámpa 21, 76, 120, 121, 122
Lándzsahegy 65
Laringoszkóp 109, 110
Látásvizsgáló tábla 61
Légtisztító 96, 97
Légzésfigyelő 59
Légzéssegítő 95
Lélegeztető ballon 108
Lepedő 156
Ligátor pisztoly 23
Lökéshullámterápia 89

M
Magasságmérő 56, 57, 59
Mágnesterápia 91, 178
Mandzsetta 11, 15, 48, 49, 51, 52, 141
Maszk 95, 108, 111, 132
Masszírozó 177
Mellkasi EKG öv 16
Mellkasi gumiheveder 16
Mellkasi szívóelektróda 16
Mellszívó 181, 182
Melltartó betét 184
Mentős ruházat 153, 154
Mérleg 55, 56, 57, 58
Mérőszalag 56, 60
Mikroszkóp 31, 69
Mobil EKG 7, 8
Monitor 15, 147
Mull lap 131
Műszerasztal 165, 166
Műszerszekrény 171, 172
Műszertálca 87
Műszertisztító 75
Műtőasztal 163
Műtős lámpa 121, 122
Műtőzsámoly 175

N
Névtartó 28
Nőgyógyászati ágy 161, 162

NY
Nyakrögzítő 115, 137
Nyomtató 44, 74, 148

O, Ó
Oftalmoszkóp 32, 33, 34, 35
Okosóra 11, 178
Oktató fonendoszkóp 27
Olló 83, 86, 114
Ólomkötény 143
Órás vérnyomásmérő 46, 47, 48
Orrcsipesz 43, 45
Orvosi táska 123, 124, 125
Otoszkóp 29, 30, 31, 34, 35, 185
Oxigén koncentrátor 97

P
Páciens kábel 16

Papírlepedő 156
Papírmasé 61
Párásító 96
Paraván 174
Patika mérleg 58
Peanut ball 101
Politzer ballon 35
Pólyázó 165
Poszter 144
Professzionális vérnyomásmérő 52
Proktoszkóp 23
Pulzoximéter 118, 119, 185
Pumpa 16, 20, 23, 143
Pupillalámpa 22

R
Recepttartó 125
Reduktor 113
Reflexkalapács 22
Rektoszkóp 23
Réslámpa 37
Rollátor 134

S
Sebészeti lámpa 121, 122
Sebgél 130
Sebtapasz 130, 132
Smokerlyzer 97
Sóinhalátor 95
Spirométer 42, 43, 44
Sterilizáló doboz 87
Sterilizátor 72, 74, 75, 76
Sürgősségi kocsi 164
Sürgősségi táska 112, 113

SZ
Szájcsutora 43, 45, 97
Szájmaszk 132
Szájterpesztő 83
Szájzuhany 179
Számítógép 147
Szappan 81
Szappanadagoló 78
Szék 168, 169, 170
Széklettartály 70
Székletvizsgáló teszt 62
Szekrény 171, 172, 173
Szemüveg 39, 141
Szemüvegszekrény 61
Szigmoidoszkóp 23
Szikenyél 85
Szikepenge 85
Színlátásvizsgáló könyv 61
Szívóelektróda 16
Szoba WC 133
Szoftver 8, 12, 13, 40, 44, 147, 148
Szorítóerő mérő 60
Sztereo teszt 61
Szűrőaudiométer 40, 41

T
Takarító kocsi 77
Tápszonda 126
Tárgylemez 70
Táska 11, 16, 56, 107, 111, 112, 113, 
123, 124, 125
TENS 91
Térdvédő 137, 138
Testösszetétel analizátor 55
Teszt, tesztcsík 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69
Tonométer 61
Törlő adagoló 77
Transzport készlet 62
Trigliceridmérő 66
Turbina 43
Tű 126
Tűdőtornász 45
Tympanométer 41

U
Ujjcsipesz 15, 51, 118, 119
Ujjszúró 65
Ultrahang 18, 19, 20, 89, 90
Ultrahang gél 20

V
Vacutainer cső 127
Váladékszívó 116, 117
Várótermi pad 167
Varróanyag 132
Vatta 131
Vattavivő 23
Védőszemüveg 39
Végtagi csipesz 16
Vénakanül 126
Vénakereső 142
Vércukormérő 63, 64, 65, 66
Vérnyomás holter 10, 11
Vérnyomásmérő 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Vérvételi egységdoboz 126
Vérvizsgáló teszt 62
Vesetál 70, 87, 128
Videó otoszkóp 31
Videoprinter 20
Videoprinter papír 17
Visus keret 61
Vízdesztilláló 75
Vizeletanalizátor 67
Vizeletes pohár 71
Vizeletvizsgáló teszt 62
Vizsgálóágy 157, 158, 159, 161
Vizsgálólámpa 120
Vizsgálószék 168

Y
Y cső 26, 28
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REXTRA - Kelet-Pest
1148 Budapest, Bolgárkertész utca 29.
(Örs vezér tér, IKEA közelében)
Tel.: 06 (1) 368-6959 
Fax: 06 (1) 269-8842
Mobil: 06 (30) 208-5711
E-mail: keletpest@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Dél-Buda
1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 
(Újbuda Center - belső átjáróban a postával szemben)
Tel./Fax: 06 (1) 203-7106
Mobil: 06 (20) 936-2778
E-mail: delbuda@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-18:00

REXTRA - Óbuda 
1033 Budapest, Szentendrei út 87.
Tel.: 06 (1) 242-2924 
Mobil: 06 (20) 96-22222
E-mail: obuda@rextra.hu, 
obuda2@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - SOTE
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 
(SOTE Elméleti tömb, a főbejárattól balra)
Tel./Fax: 06 (1) 215-3218
Mobil: 06 (30) 297-6211
E-mail: sote@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 9:00-17:00; 
Nyári időszakban: 10:00-16:00 (júl. 1-től - aug. 31-ig)

REXTRA - Pólus Center
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.   
(Pólus Center 133. üzlet - a Deichmannal szemben)
Tel.: 06 (1) 211-3383
Mobil: 06 (30) 197-9011
E-mail: polus@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 10:00-20:00; Sz.: 10:00-17:00, V: Zárva

REXTRA - Bel-Buda 
1011 Budapest, Fő utca 56-58. 
(Batthyányi tér közelében)
Tel.: 06 (1) 224-0033
Mobil: 06 (30) 195-1245
E-mail: buda@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Andrássy út 55-57. (a piac közelében)
Tel.: 06 (66) 440-450
E-mail: bekescsaba@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:30-16:30

REXTRA - Debrecen
4025 Debrecen, Postakert utca 10. 
Tel./Fax: 06 (52) 311-747
Mobil: 06 (20) 553-2829
E-mail: debrecen@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-17:00; Nyári időszakban: 8:00-16:00

REXTRA - Eger
3300 Eger, Széchenyi I. utca 21.  (Nagypostával szemben)
Tel./Fax: 06 (36) 515-105
Mobil: 06 (20) 365-9959
E-mail: eger@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:30-17:00

REXTRA - Győr
9024 Győr, Zrínyi utca 70. 
Tel./Fax: 06 (96) 311-526
Mobil: 06 (20) 5532-632
E-mail: gyor@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 9:00-17:00

REXTRA - Kaposvár
7400 Kaposvár, Rippl Rónai tér 2.
Tel./Fax: 06 (82) 321-444
Mobil: 06 (30) 955-1446
E-mail: kaposvar@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Kecskemét
6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 3.
Tel./Fax: 06 (76) 322-447
Mobil: 06 (20) 661-9705
E-mail: kecskemet@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Miskolc
3527 Miskolc, Baross Gábor utca 17. (a Herbatárral szemben)
Tel./Fax: 06 (46) 414-698
Mobil: 06 (20) 370-3432
E-mail: miskolc@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Zrínyi utca 8-10. (a SÁVHÁZ alatt)
Tel./Fax: 06 (42) 500-116
Mobil: 06 (30) 665-4402
E-mail: nyiregyhaza@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Pécs
7633 Pécs, Erkel Ferenc utca 6/A. 
(POTE-vel szemben - 100 m.; a LIDL mellett)
Tel./Fax: 06 (72) 324-177
Mobil: 06 (20) 987-7979
E-mail: pecs@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30;  (nyári időszakban: 8:00-16:00)

REXTRA - Salgótarján
3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6.
Tel./Fax: 06 (32) 422-062
Mobil: 06 (20) 501-5047
E-mail: salgotarjan@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Szeged
6724 Szeged, Bakay Nándor u. 1.
(Árkád mellett - Levelezési cím: Londoni krt. 1.)
Tel./Fax: 06 (62) 490-511
Mobil: 06 (20) 553-2737
E-mail: szeged@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Szekszárd
7100 Szekszárd, Tinódi utca 9.
Tel.: 06 (74) 502-035
Fax: 06 (74) 502-036
Mobil: 06 (30) 678-2951
E-mail: szekszard@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Palotai út 8.
Tel./Fax: 06 (22) 301-280
Mobil: 06 (20) 398-2327
E-mail: szekesfehervar@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Szolnok
5000 Szolnok, Baross utca 27-29. (UniCredit Bank mellett)
Tel./Fax: 06 (56) 340-440
Mobil: 06 (20) 500-6006
E-mail: szolnok@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Szombathely
9700 Szombathely, Óperint utca 25.
(Evangélikus templom közelében, a körforgalomnál)
Tel.: 06 (94) 310-760
Mobil: 06 (20) 621-8684
E-mail: szombathely@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:00

REXTRA - Tatabánya
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 60.
Tel./Fax: 06 (34) 309-002
Mobil: 06 (30) 678-2874
E-mail: tatabanya@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-16:30

REXTRA - Veszprém
8200 Veszprém, Ady Endre utca 7/B. 1. em. 6. 
(Levendula üzletházban)
Tel.: 06 (88) 620-570
Mobil: 06 (30) 479-7920
E-mail: veszprem@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 08:30-17:00

REXTRA - Zalaegerszeg
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc út 9.
Tel.: 06 (92) 952-319, 06 (92) 348-053
E-mail: zalaegerszeg@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8:00-12:00; 13:00-16:30
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REXTRA - Szerviz
1031 Budapest, Emőd u. 38.
Mobil: 06 (20) 661-9750
E-mail: szerviz@rextra.hu
Nyitva: H-P.: 8-16:30

2020. májusától az új cím:
1033 Budapest,  
Szentendrei út 87.

2000 Szentendre, rózSa u. 16.
H-P.: 8:00-16:00
06 (20) 452-2222
info@rextra.Hu@
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