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Ritter 204 cechy:
-  maksymalna waga pacjenta 225 kg
-  system szuflad z przodu i z boku  

otwieranych na dwie strony
-  regulowane oparcie za pomocą sprężyny  

gazowej.
-  odchylana część z siedziskiem o 7o

-  wysokość fotela: 84 cm.
-  wymiary fotela: szer: 72 cm x dł: 151 cm
-  długość całego fotela  

z wysuniętym podnóżkiem: 193 cm 
przy tapicerce Seamless

-  uchwyt na serwety w rolce: 53 x 9 cm 
-  metalowe podpórki stóp  

(z otworem na piętę)
-  wysuwana taca z tworzywa  

pod siedziskiem
-  tapicerka gładka Seamless 

Cena 10.700 zł

Bestseller!

Midmark 604 
(dodatkowo względem Ritter 204)
-  system szuflad otwieranych na prawą lub lewą stronę
-  tapicerka gładka Premium lub marszczona  

ze skóry ekologicznej Ultra Premium

Cena: 11.700 zł

Opcje wyposażenia:
-  podłokietniki
-  uchwyty metalowe z boku fotela
-  podpórki kolan z możliwością regulacji
-  taca urologiczna z odpływem
-  metalowa taca zamiast z tworzywa
-  gniazdo elektryczne
-  podgrzewana szuflada na instrumenty
-  lampa medyczna

Komfortowy, funkcjonalny fotel o nowoczesnym wyglądzie. 
Fotel Ritter 204/Midmark 604  zapewnia wygodę dla pacjenta, dzięki czemu pacjent  

podczas wizyty czuje się bezpiecznie. Szuflady z trzech stron umożliwiają łatwy  
dostęp do potrzebnych narzędzi i akcesoriów. Nowoczesny wygląd doskonale pasuje  
do współczesnych trendów wyposażania gabinetów lekarskich. Odpowiedni również 

do przyjmowania pacjentów z wagą do 225 kg. Jest to doskonałe i jednocześnie 
ekonomiczne rozwiązanie do wyposażenia gabinetu medycznego. 

Ritter 204/Midmark 604   
fotel medyczny manualny
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BARRIER – FREE

Opcje wyposażenia:
-  podłokietniki
-  podpórki kolan  

z możliwością regulacji
-  taca urologiczna
-  metalowa taca zamiast  

z tworzywa
-  lampa medyczna

Fotele medyczne Ritter 222 i Midmark 623 
dzięki zastosowanym udogodnieniom  

są odpowiednie do przyjmowania pacjentów 
starszych, matek w ciąży  

lub pacjentów z niepełnosprawnością. 
Możliwość łatwego dostępu do fotela, 

powoduje, że pacjent odczuwa większy 
komfort podczas badań, lekarz dokładniej  

i spokojniej może przeprowadzić procedury, 
zwiększając poziom usług medycznych  

w swoim gabinecie.  
Pracując z fotelem Ritter 222 / Midmark 623, 

łamane są bariery, które często  
w przeszłości były przeszkodą  

do osiągnięcia satysfakcjonującej wizyty  
w gabinecie zarówno dla pacjenta  

jak i lekarza.  

Midmark 623
(dodatkowo względem Ritter 222)
-  elektrycznie regulowane oparcie
-  elektryczny sterownik nożny i ręczny  

w standardzie
-  opcjonalnie podgrzewana tapicerka 

siedziska i szuflada na instrumenty
-  tapicerka gładka Premium  

lub marszczona ze skóry ekologicznej 
Ultra Premium

    
Cena: 29.900 zł

Ritter 222 
fotel manualno-elektryczny

Midmark 623 
fotel elektryczny

Ritter 222 cechy fotela:
- maksymalna waga pacjenta 181kg

- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 46-94 cm
- regulowane oparcie za pomocą sprężyny gazowej

- odchylana część z siedziskiem o 5o

- wymiary fotela: szer. 75 x dł. 149 cm
- długość całego fotela z wysuniętym podnóżkiem: 195 cm 

- uchwyt na serwety w rolce: 53 x 9 cm 
- metalowe podpórki stóp (z otworem na piętę)
- wysuwana taca z tworzywa pod siedziskiem

- elektryczny sterownik nożny
- tapicerka gładka Seamless lub miękka, tłoczona Soft Touch

  Cena: 22.900 zł
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Nowoczesny, bezkompromisowy fotel ginekologiczny, sterowany elektrycznie.  
Unikalne rozwiązanie, jakiego nie ma żaden fotel ginekologiczny na rynku.  
Za pomocą sterownika nożnego regulowana jest wysokość fotela z jednoczesnym  
ruchem oparcia.  Dodatkowo, oparcie można dopasować indywidualnie  
za pomocą sprężyny gazowej.

Cechy:
- maksymalne obciążenie 170 kg
- wymiary całkowite: dł.: 178,8 cm., wys. 46-106 cm, szer. 60 cm
- waga fotela: 95 kg
- zintegrowany ruch siedziska i oparcia za pomocą jednego silnika elektrycznego
- położenie oparcia regulowane za pomocą sprężyny gazowej
- elektryczny sterownik nożny do regulacji ruchów fotela
- wysokość minimalna 46 cm, max. 106 cm
- pozycja ratunkowa
- wysuwana taca pod siedziskiem, plastikowa, o pojemności 6 litrów
- przygotowane miejsce do montażu uchwytu do kolposkopu
- struktura fotela wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką epoksydową 
- tapicerka bezszwowa, wybór kilkunastu kolorów, zdejmowalna
- uchwyt na rolkę z papierem (szerokość rolki 50 cm, średnica 12,5 cm)
- podpórki pięt

Promotal ELANSA  
fotel ginekologiczny

Opcje wyposażenia:
- podpórki kolan
- podpórki stóp
- sterownik nożny z programowaniem 3 pozycji
- wersja jezdna 
- uchwyt do kolposkopu
-  podpórki nóg umożliwiające  

uzyskanie pozycji leżącej
- dodatkowy zagłówek 
- lampa medyczna

Cena: 21.900 zł
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Promotal ELITE 
fotel ginekologiczny

Elektryczne zasilanie to główny atut fotela ELITE. Niska pozycja do wsiadania oraz  
atrakcyjny wygląd to zachęta dla pacjenta do bezstresowego udziału w badaniach.  

Fotel ELITE łączy w sobie ogromną funkcjonalność, różnorodność pozycji oraz akcesoriów 
dodatkowych. Praca z fotelem jest efektywna, a pacjent odnosi wrażenie pełnego 

profesjonalizmu podczas świadczonej usługi medycznej. 

Cechy:
- maksymalne obciążenie 200 kg

- wymiary całkowite: dł.: 179,6 cm., wys. 54,6-94,6 cm, szer. 62,6 cm
- waga fotela: 136 kg

- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie 54,6-94,6 cm
- siedzisko regulowane silnikiem elektrycznym

- położenie oparcia regulowane za pomoca sprężyny gazowej
- elektryczny sterownik nożny do regulacji wysokości, nachylenia siedziska i opcjonalnie oparcia

- tapicerka bezszwowa, wybór kilkunastu kolorów, zdejmowalna
- zintegrowana rolka na serwety papierowe (szer. 50 cm, śr. 12,5 cm)
- wysuwana taca pod siedziskiem, plastikowa, o pojemności 6 litrów

- przygotowane miejsce do instalacji akcesoriów z dwóch stron fotela
- struktura fotela wykonana ze stali, pokryta powłoką z tworzywa ABS
- uchwyt na rolkę z papierem (szerokość rolki 50 cm, średnica 12,5 cm)

- podpórki pięt

Opcje wyposażenia:
- podpórki kolan

- elektryczna regulacja oparcia
- sterownik nożny z programowaniem pozycji 

- wersja jezdna, 
- metalowa szyna do instalacji akcesoriów 

- uchwyt do kolposkopu, -poduszka do proktologii
- zagłówek nakładany na oparcie
- podpórka nóg do pozycji leżącej

- lampa medyczna

Cena: 29.900 zł
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Stół medyczny Duolys został tak zaprojektowany, aby zapewnić maksymalny komfort 
dla pacjentów i lekarza. Łatwość pozycjonowania oparcia oraz wysokość regulowana 
w zakresie 49-95 cm pozwala na uzyskanie idealnej pozycji pracy, dającej optymalny 

dostęp do pacjenta. Duolys jest wielofunkcyjnym fotelem ginekologicznym jak również 
stołem do badań ogólnych. Ogromny wybór opcji pozwala dostosować stół do najbardziej 

indywidualnych potrzeb zarówno do badań jak i zabiegów.
Cechą wyróżniającą Duolys jest sekcja tapicerki, która jest dwudzielna, a każda z części 

jest niezależna. W łatwy sposób można uzyskać jedną poziomą płaszczyznę – jako stół do 
badań lub fotel ginekologiczny - po podniesieniu centralnego oparcia. Dodatkowo pozycja 

Trendelenburga zapewnia bezpieczeństwo pracy. 

Promotal DUOLYS
stół medyczny, leżanka,  
fotel ginekologiczny w jednym

Cechy:
-  elektrycznie regulowana wysokość  

w zakresie: 49-95 cm
-  konstrukcja stalowa, lakierowana
-  pozycja Trendelenburga/Anty-Trendelenburga
-  oparcie zewnętrzne regulowane  

manualnie - sprężyna gazowa
-  oparcie centralne regulowane elektrycznie
-  tapicerka o szerokości 73 cm.  

z zaokrąglonymi brzegami
-  zdejmowana, bezszwowa  

tapicerka siedziska
-  sterownik ruchów fotela,  

ręczny
-  nóżki poziomujące 
-  plastikowa taca wysuwana  

pod siedziskiem o pojemności 6 litrów
-  2 rolki na papier, za każdym oparciem
-  maksymalna waga pacjenta 200 kg.

Cena: 14.900 zł

Opcje wyposażenia:
-  Block’n Roll system - wysuwane kółeczka  

do przesuwania fotela
-  uchwyty na ręce „hand grip” 
-  uchwyt do kroplówki 
-  barierki boczne, uchylne
-  zagłówek nakładany na oparcie
-  taca urologiczna
-  wersja jezdna
-  sterownik nożny
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QUEST
elektryczny stół medyczny

BEAUMOND 
BX 4014
elektryczny 
fotel ginekologiczny

Cechy:
-  elektrycznie sterowana wysokość  

w zakresie: 46 – 92 cm.
- konstrukcja stalowa pokryta lakierem,
-  oparcie regulowane manualnie  

lub elektrycznie
-  pozycja Trandelenburga  

i Anty-Trandelenburga
- sterownik nożny i opcjonalnie ręczny
-  nóżki poziomujące stół  

lub system Block’n Roll  
ułatwiający przesuwanie stołu

- uchwyt na rolkę z papierem
- udźwig 200 kg.
- 5 rodzajów tapicerki

Cena: 9.900 zł
 (nóżki poziomujące,  
tapicerka płaska 65 cm,  
oparcie manualne)

Cechy:
-  konstrukcja fotela wykonana jest  

z lakierowanej stali
-  elektrycznie sterowana wysokość  

w zakresie: 54 – 93 cm.
-  oparcie regulowane manualnie,  

opcjonalnie regulacja elektryczna
-  uchylna podpórka pod nogi – opcja
-  uchwyty rąk „handgrips”
-  para strzemion lub podkolanników
-  uchwyt na rolkę z papierem  

umiejscowiony za zagłówkiem
-  wysuwana taca pod siedziskiem
-  odchylane siedzisko o kąt 16o
-  nóżki poziomujące fotel
-  sterownik nożny
-  maksymalna waga pacjenta 200 kg.

Cena: 9.900 zł
(oparcie manualne, podkolanniki)

Leżanka  
medyczna 1810
Cechy:
-  stabilna konstrukcja stalowa,  

opcjonalnie pokryta białym lakierem
-  nogi leżanki łatwo demontowane
-  możliwość wypoziomowania
-  tapicerka gładka, bezszwowa, 
-  regulowane nachylenie oparcia
-  dwie szerokości leżanki: 65 i 75 cm.
-  uchwyt na rolkę z papierem-opcja

Cena: 2.590 zł
(nogi lakierowane, szerokość 65 cm)
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ALLTION AC–1110
Kolposkop ginekologiczny

Cechy:
- powiększenie całkowite 9 – krotne
- długość ogniskowej: 316 mm
- pole widzenia: 22 mm
- głębia ostrości: 4 mm
- natężenie światła: 15.000 lux
- indywidualna korekcja dioptryjna okularów
-  prawy binokular wyposażony w dwa okręgi 

pomiarowe
-  regulacja intensywności natężenia oświetlenia
-  wbudowany zielony filtr dla uzyskania lepszego 

kontrastu
- regulacja wysokości w zakresie: 84-120 cm
-  przegub kulisty umożliwiający ruch głowicy  

w zakresie 360o

-  stabilna podstawa na dwóch kółkach 
umożliwiająca łatwe przesuwanie kolsposkopu

-  urządzenie jest gotowe do użycia  
bez konieczności kalibracji

Cena: 6.500 zł 

Dostępne modele
AC-1310 cena: 8.100 zł
- 3 stopnie powiększenia: 3.75x, 7x, 15x
- natężenie światła 29.000 lux 

AC-1320 cena:  9.100 zł
- Binokular kątowy 45o 
- 3 stopnie powiększenia: 3.75x, 7x, 15x 
- natężenie światła 29.000 lux 

Źródłem światła w kolposkopie jest dioda LED  
o mocy 5W o białej barwie światła.
Kompaktowa budowa, podstawa na kółkach 
i lekka konstrukcja czynią kolposkop bardzo 
wygodnym w użyciu. Doskonałą jakość obrazu 
zapewnia optyka niemieckiego producenta 
SCHOTT Optical Glasses.



9

ALLTION seria AC–3000
Kolposkop ginekologiczny

Dostępne modele
AC-1310 cena: 8.100 zł
- 3 stopnie powiększenia: 3.75x, 7x, 15x
- natężenie światła 29.000 lux 

AC-1320 cena:  9.100 zł
- Binokular kątowy 45o 
- 3 stopnie powiększenia: 3.75x, 7x, 15x 
- natężenie światła 29.000 lux 

AC-3300
-  Kąt obserwacji: prosty, 

opcjonalnie pochylony o 45o

-  Długość ogniskowej: 300 mm
-  Całkowite powiększenie, 

trzy stopnie: 2,7x, 6,7x, 16,7x
-  Regulacja ogniskowej: 

ręczna
-  Ramię: pojedyncze, pionowe
-  Oświetlenie:  

halogenowe 150W
-  Natężenie światła:  

38.000 lux
-  Filtr: zielony
-  Podstawa: statyw 

podłogowy, jezdny
-  Wysokość: regulowana  

1050 – 1200 mm 

Cena: xxxx

AC-3500
-  Kąt obserwacji: prosty, 

opcjonalnie pochylony o 45o

-  Długość ogniskowej: 300 mm
-  Całkowite powiększenie,  

pięć stopni:  
2,7x, 4,2x, 6,7x, 10,7x, 16,7x

-  Regulacja ogniskowej:  
ręczna

-  Ramię: poprzeczne  
regulowane

-  Oświetlenie:  
halogenowe 150 W

-  Natężenie światła:  
38.000 lux

-  Filtr: zielony
-  Podstawa: statyw  

podłogowy, jezdny
-  Wysokość regulowana:  

800 – 1200 mm

Cena: xxxx

AC-3900
-  Kąt obserwacji: prosty, 

opcjonalnie pochylony o 45o

-  Długość ogniskowej: 300 mm
-  Całkowite powiększenie:  

zoom 2,2x - 12,9x
-  Regulacja ogniskowej:  

ręczna
-  Ramię: poprzeczne  

regulowane
-  Oświetlenie:  

halogenowe 150 W
-  Natężenie światła:  

38.000 lux
-  Filtr: zielony
-  Podstawa: statyw  

podłogowy, jezdny
-  Wysokość regulowana:  

800 - 1200mm 

Cena: xxxx

Niezwykle ergonomiczne kolposkopy ginekologiczne,  
charakteryzują się doskonałą optyką niemieckiego producenta SCHOTT Optical Glasses. 

Źródłem światła jest żarówka halogenowa. 
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ECO
- Stelaż metalowy pokryty  

białym lakierem
- 3 metalowe półki pokryte  

białym lakierem dłuższa tylna  
krawędź półki jest zagięta 

w górę, przednia w dół
- Trzy gniazda elektryczne

- Stolik na 4 kółkach

Cena: 990 zł

GLASS
- Stelaż metalowy pokryty  

białym lakierem
- 3 szklane półki

- Narożniki półek są zaokrąglone
- Trzy gniazda elektryczne

- Stolik na 4 kółkach

Cena: 1.990 zł

F3V
-  Stelaż wykonany ze stali  

z powłoką niklową.
- 3 półki szklane. Rogi półek są zaokrąglone.
- Możliwość regulacji wysokości na jakiej
  mają być umieszczone półki.
- Dwa gniazda elektryczne.
- Stolik na 4 kółkach.

Cena: 2.190 zł

F3X
- Stelaż metalowy pokryty białym lakierem. 
-  2 półki ze szkła hartowanego,  

rogi półek zaokrąglone. 
- 1 półka metalowa, dolna np. na sterownik nożny. 
- 1 szuflada pod środkową półką. 
- 2 gniazda elektryczne 
- Stolik na 4 kółkach 

Cena: 2.190 zł

F3S
- Stelaż wykonany ze stali z powłoką niklową
- 3 półki metalowe pokryte białym lakierem
  dłuższa krawędź tylna zagięta w górę, przednia w dół
-  Możliwość regulacji wysokości na jakiej mają 

być umieszczone półki
- Dwa gniazda elektryczne
- Stolik na 4 kółkach

Cena: 1.190 zł

Stoliki zabiegowe firmy STEDY
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Fidji 10400
- konstrukcja stalowa pokryta lakierem
- 2 półki pokryte tworzywem ABS
- 4 kółeczka
- wybór klikunastu kolorów frontów

 Cena: 2.400 zł

Fidji 10401
- konstrukcja stalowa pokryta lakierem
- 2 szuflady
- uchwyty z boku do przesuwania
- 4 kółeczka 
- wybór kilkunastu kolorów frontów

Cena: 3.900 zł
Wymiary: 
- wysokość: 82,9 cm, 
- głębokość: 40,3 cm, 
- szerokość: 60,3 cm
- odległość m. półkami 24,3 cm, 
- wysokość szuflad: 11,7 cm.

ASYSTORY
FRANCUSKIEJ FIRMY PROMOTAL – MIDMARK EUROPE

Asystor Beaumond 
Niezwykle pojemny i poręczy!
- regulacja wysokości: 79-88 cm.
- aluminiowa baza na 5 kółeczkach
- płyta laminowana, biała
- 3 metalowe uchwyty do przesuwania asystora
- 6 szuflad o wymiarach: 20x30x11,5 cm. 
- 2 półki z tyłu asystora

Cena: 3.690 zł.
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Lampy medyczne francuskiej firmy LID

Cechy:
-  żarówka LED o mocy 4,2 Watt, żywotność do 

50.000 godzin pracy
- barwa światła 5500oK
- natężenie światła 12000 lux w odległości 30 cm.
- elastyczne ramię o długości 90 cm.
-  biała obudowa wykonana z wysokiej jakości 

materiałów, łatwych do utrzymania w czystości
- przewód zasilający o długości 3 metrów
-  wymaga montażu na stojaku jezdnym  lub 

uchwycie uniwersalnym.

Cena: 1.890 zł.

Cechy:
-  żarówka halogenowa o mocy 50 Watt, 

z filtrem UV, żywotność do 5000 
godzin pracy

- barwa światła 3000oK
-  natężenie światła: 50000 lux w 

odległości 50 cm.
- elastyczne ramię o długości 100 cm.
-  biała obudowa wykonana z wysokiej 

jakości materiałów, łatwych do 
utrzymania w czystości

-  przewód zasilający o długości 3 
metrów

-  wymaga montażu na stojaku jezdnym 
lub uchwycie uniwersalnym.

Cena: 1.490 zł.

Lampa LED
Lampa medyczna dla specjalizacji gdzie 
potrzebne jest skoncentrowane światło 
np. ginekologia, dermatologia. Lampa posiada 
małą głowicę i długie elastyczne ramię, 
dzięki czemu w łatwy sposób można ją 
wypozycjonować. 

Lampa halogenowa 50W
Lampa medyczna o bardzo wysokim 
natężeniu światła z wygodnym uchwytem do 
pozycjonowania.
Przeznaczona jest dla ginekologów i pozostałych 
specjalizacji gdzie wymagane jest jasne światło 
o wysokiej mocy.  

Akcesoria wymagane do lampy:
Stojak jezdny 

z regulacją wysokości  
od 60 do 100 cm., biały 

cena: 490 zł

Uchwyt uniwersalny  
np. do fotela 
cena: 390 zł

NOWOŚĆ!
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śWIATłO 
DOSKONAłE!

Ritter 253 
diodowa lampa 
zabiegowa 
- najnowsza, energooszczędna technologia LED
-  natężenie światła 18.300 lux  

w odległości 40 cm
- żywotność diody: 50.000 godzin
- elastyczne ramię lampy o długości 138 cm
- włącznik lampy na głowicy
-  regulacja ogniskowej w zakresie 10-30 cm  

na odcinku 41 cm.
-  funkcja automatycznego wyłączenia się  

po 2 godzinach od ostatniego uruchomienia
-  możliwość montażu przy każdym  

fotelu serii Midmark/Ritter

Cena:  
Lampa na elastycznym ramieniu: 2.800 zł
(wymagany jeden z akcesoriów)

Akcesoria:
-  uchwyt do foteli:  

204/222/604/623: 470 zł
- stojak jezdny: 300 zł
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Promotal LIGHTEC
diodowe lampy 
zabiegowe  
-  wyjątkowa moc dzięki zastosowaniu światła LED  

i specjalnego systemu soczewek wzmacniających  
wiązkę światła

-  elastyczne ramię tzw. “gęsia szyja” o długości 80 cm
-  źródłem światła jest żarówka diodowa o intensywności 

światła  4000 lux. przy dystansie 30 cm.
- żywotność żarówki LED do 30.000 godzin
-  opcjonalnie z regulacją wiązki światła - funkcja focus  

w zakresie 1600-4000 lux.
-  lampa może być zamocowana na statywie,  

do ściany lub fotela. 
- średnica głowicy 45 mm.
- przewód zasilający o długości 1,8 m

Cena:
-  Lightec bez funkcji focus: 2.900zł
-  Lightec z funkcja focus: 4.300 zł
(wymagany jeden z akcesoriów)

Akcesoria: 
- Stojak jezdny: 630 zł
- Uchwyt ścienny: 130 zł
- Uchwyt do fotela Ritter 204: 390 zł
- Uchwyt do fotela Elansa, Elite: 270 zł

PROMOTAL
halogenowe lampy 
zabiegowe
-  długie na 65 cm, elastyczne ramię 
- łatwość pozycjonowania
-  montaż na statywie jezdnym  

lub na uchwycie ściennym
-  statyw jezdny ze stali nierdzewnej  

lub pokryty lakierem – wybór 10 kolorów
- głowica i ramię lampy w kolorze czarnym
- lampy Promotal występują w dwóch typach:   
- halogenowe 20W, 9000 lux dla 0,5m
- halogenowe 50W, 15.000 lux dla 1m.

Cena:
Lampa 20W
-  na elastycznym ramieniu: 1.300 zł  

+ cena uchwytu ściennego
-  z aluminiową bazą wraz z kółkami  

i stalowym stojakiem: 1.950 zł
Lampa 50W
-  na elastycznym ramieniu: 1.900 zł  

+ cena uchwytu ściennego
-  z aluminiową bazą wraz z kółkami  

i stalowym stojakiem: 2.400 zł

Akcesoria:
-   uchwyt ścienny na podwójnie  

łamanym ramieniu: 490 zł
-  uchwyt ścienny: 110 zł
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STOŁKI

RITTER
Cena stołka: 1.390 zł
Oparcie: 210 zł

PROMOTAL
Cena stołka: 990 zł
Oparcie: 260 zł

EURONDA Lider w dziedzinie sterylizacji
Wszystkie cykle w klasie B!

Zgrzewarka 
EUROSEAL  
2001 Plus
-  najpopularniejsza na rynku
-  metalowa obudowa i gładkie powierzchnie 
-  lampka kontrolna i sygnał dźwiękowy  

prawidłowego procesu
-  możliwość zgrzewania  

rękawów o szerokości  
do 31 cm.

-  szerokość  
zgrzewu 12 mm.

Cena: 1.690 zł

Destylarka 
AQUADIST
- pojemność zbiornika 4 litry
- wydajność 0,7 l/h

Cena: 690 zł

PRESTIGE ADVANCE B 
NOWY MODEL- niezawodny angielski 

autoklaw, 3 programy  w klasie B

E9 Inspection
-  najnowocześniejszy autoklaw w klasie B spełniający 

surową normę EN 13060
-  wyświetlacz ciekłokrystaliczny z polskim językiem 

obsługi + tylko 3 przyciski do obsługi
-  cykl szybki Rapid B – tylko 25 min.
-  Process Controller – system kontroli poprawności 

procesu w czasie rzeczywistym
-  pamięć ostatnich 40 cykli lub pamięć zewnętrzna 

E-memory - zapis do 3000 cykli
-  cykle testowe: Vacuum Test, Helix test, B&D Test
-  4 tacki perforowane + stojak w standardzie
-  zużycie wody tylko 300 ml/cykl, cichy – tylko 50dB

Cena: 15.900 zł
(pojemność 24 litry)

- niezawodny angielski autoklaw,  
3 programy  w klasie B

- nowoczesne rozwiązania techniczne  
i doskonała jakość

- opcja opóźnionego startu
- system czystej wody usuwa  

zanieczyszczenia po każdym cyklu
- 10 lat gwarancji na kocioł i grzałkę

- 4 tacki  + stojak w standardzie
- 2 lata gwarancji na autoklaw

Cena: 13.900 zł
(pojemność 22 litry)
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DENEO
profesjonalny fotel do pobrań krwi

Cechy:
-  naturalny kształt fotela odpowiadający  

anatomii ciała „Bodyhape”
-  jednoelementowa, gładka tapicerka  

z zaokrąglonymi krawędziami
-  pozycja ratunkowa, osiągana natychmiastowo i bez wysiłku 
-  dwa równoległe uchwyty rąk zintegrowane z siedziskiem
-  podpórki ramion regulowane
- obrót fotela o 360o (w wybranych modelach)
-  nośność fotela do 200 kg.
-  okrągła podstawa fotela zapewniająca stabilność lub wersja jezdna
-  struktura fotela wykonana ze stali pokryta jasno-szarym lakierem

Cena: 9.900 zł 
(rotacja 360o, stała wysokość, Sit n’ Go)

Opcje wyposażenia:
- uchwyt na serwety w rolce
- metalowa taca na ramieniu
-  przezroczysty pokrowiec  

pod nogi i na zagłówek
- uchwyt do kroplówki
- stołek dla laboranta

Oferta dotyczy  
3 grup produktowych:
1. Fotele medyczne
2. Stołki Lekarskie
3.  Lampy lub asystory

Przy zakupie  
trzech produktów  
rabat 10 %

OFERTA PROMOCYJNA
„PAKIET MEDYCZNY” -10

+
1

2

+

%

90-137 łódź, ul. Uniwersytecka 2/4
tel. (42) 678 07 07, kom. 515 200 119
www.promedus.pl, e-mail: biuro@promedus.pl
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