Болнично обзавеждане
Реанимационно легло VIVO
Про

в е ден

оВ

из

ИТ

АЛИЯ

Високотехнологично реанимационно болнично легло от ново поколение с четири секции, задвижвано от носещи телескопични колони.
Матрачна платформа с иновативна PAS (Patient Anti Slipping) система, която противодейства на компресията и смъкването на тялото
и осигурява максимален комфорт на пациента при движения на гръбната секция.
Леглото е изработено от стоманена рентгенопропусклива конструкция с епоксидно покритие и странични табли от ABS пластмаса..
Четири колела с Ø 130 мм с централна спирачка, четири буфера и
допълнително 5-то колело за безопасно придвижване.
Интегриран контролен панел със сензорен дисплей контролира движенията на матрачната платформа и въздушния матрак.

Бърз достъп и контрол на CPR функция чрез контролния панел и.
допълнителен страничен педал.
Технически характеристки:
• Движение във височина: от 480 до 820 мм
• Движение на гръбна секция: 0° - 68°
• Движение на колянна секция: 0°- 25°
• Движение на секцията на краката: 0° - 55°
• Движение „Фоулер”на гръбна секция: 30°
• Странично латерално движение 15°
• Възможност за удължаване на леглото до 23 см
• Движение тренделенбург и антитренделенбург: +15° до -15°
• Размери: 219 x 242 x 108 cм; капацитет: 260 кг
Кат. №

Продукт

601276

Реанимационно болнично легло VIVO

Цена

Болнични легла ALFA, BETA и GAMMA
Про

в е ден

ИТ

оВ

из

АЛИЯ

Кат.№
601256

Кат.№
601247

82

Кат.№
601252

Механични болнични легла серии ALFA и BETA със стоманена.
конструкция, епоксипокритие, матрачни платформи и странични
табли от ABS пластмаса. Движенията на секциите се извършват
с помощта на газово - пружинен амортисьор и ръчни лостове..
Леглата са с четири буфера за безопасно придвижване и колела с
Ø 125 мм със спирачки.
Болнично легло GAMMA 3 е с четири секции на основата и четири
секционни странични прегради. Всички движения на леглото са с
електрическо задвижване - височина, гръб, крака и тренделенбург.
Технически характеристики:
• Височина на матрачната платформа: 530 мм (серия ALFA)
• Движение във височиíа: от 420 до 800 мм (серия BETA è GAMMA)
• Движение на гръбна секция: 0° - 70°
• Движение на секцията на краката: 0° - 25°
• Движение тренделенбург и антитренделенбург: 15° до -12° (серия
BETA è GAMMA)
• Размери на основата: 2000 x 840 мм
• Капацитет: 190 кг/ 220 кг (серия BETA и GAMMA)
Кат. №

Продукт

601247

Болнично легло ALFA с две секции

601252

Болнично легло BETA с четири секции

601256

Åëåêòðè÷åñêî áолнично легло GAMMA 3 с четири секции

02/489 60 60

Цена

www.mdexpress.net

Болнично обзавеждане

Електрическо болнично легло МТ402

601280

Матрак за болнично легло

Продукт

601278

Механично болнично легло МТ201

990,00

601280

Матрак за болнично легло

Цена
250,00

Цена
2450,00
250,00

Механично болнично легло МТ101
из

в е ден
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Б
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Болнично легло МТ100
НОВО

Я

Я

Кат. №

Я

601279

ГАРИ

Четирисекционно механично болнично легло със стоманена рамка
и основи на отделните секции от стоманена прахово боядисана.
поцинкована мрежа.
Странични прегради и ABS табли с по две дръжки и възможност за
поставяне на табелка. Повдигане на секциите на краката и гърба
посредством два ръчни механизма.
Технически характеристики:
• Регулируема гръбна секция: 0°- 80°
• Регулируема секция на краката: 0°- 45°
• Четири безшумни колела с крачни спирачки
• Стойка за инфузии
• Размери: 2160 x 970 x H500 мм
• Размери на вътрешна рамка: 2040 x 900 мм  
• Максимално натоварваíе: 180 кг

Про

Продукт

в е ден

ЪЛ

ГАРИ

Четирисекционно електрическо болнично легло със стоманена рамка и основи на отделните секции от стоманена прахово боядисана.
поцинкована мрежа. Странични прегради и ABS табли с по две
дръжки и възможност за поставяне на табелка.
Повдигане на секциите посредством електрически мотори и регулиране на движенията чрез дистанционно управление.
Технически характеристики:
• Регулируема гръбна секция: 0°- 85°
• Регулируема секция на краката: 0°- 45°
• Движение във височина: 500 до 830 мм
• Движение тренделенбург и антитренделенбург
• Повдигане на колянна секция
• Четири безшумни колела с крачни спирачки
• Стойка за инфузии
• Размери: 2160 x 970 мм
• Размери на вътрешна рамка : 2040 x 900 мм  
• Максимално натоварваíе: 185 кг
Кат. №

из

Б

Б

ЪЛ

Про

в е ден

оВ
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Механично болнично легло МТ201

оВ

Про

Електрическо болнично легло МТ402

ГАРИ

Едносекционно легло със стоманена рамка и основа от напречни
стоманени профили. Прахово боядисване с ABS табли с по две дръжки и с възможност за поставяне на табелка.
Технически характеристики:
• Размери: 2120 х 970 х 450 мм
• Размери на вътрешна рамка : 2040 х 900 мм  
• Максимално натоварвате:  180 кг
• Тегло: 60 кг
Кат. №

Продукт

601293

Болнично легло МТ100 на пети

550,00

Кат. №

Продукт

601294

Болнично легло МТ100 на колела

630,00

601277

Механично болнично легло МТ101

890,00

601280

Матрак за болнично легло

250,00

601280

Матрак за болнично легло

250,00

sales@mdexpress.net

Цена

Двусекционно механично болнично легло със стоманена рамка
и основи на отделните секции от стоманени прахово боядисани профили. Странични прегради и ABS табли с по две дръжки
и възможност за поставяне на табелка. Повдигане на секцията
посредством ръчен механизъм.
Технически характеристики:
• Регулируема гръбна секция: 0°- 80°
• Четири безшумни колела с крачни спирачки
• Стойка за инфузии
• Размери: 2120 x 970 x H450 мм
• Размери на вътрешна рамка: 2000 x 900 мм  
• Максимално натоварваíе: 180 кг
• Тегло: 80 кг

0700 16 400

Цена
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Болнично обзавеждане

из

в е ден

оВ

Про

Болнични шкафчета
ИТ

АЛИЯ

Болнични шкафчета за пациент от стоманена конструкция.
покрита с епоксидно-прахово боядисване и антибактериален плот.
Чекмеджето е с подвижен контейнер за по-лесно почистване и.
дезинфекция. Врати от двете страни на шкафчето с ъгъл на отваряне от 185° и страничнè поставки за 2 бутилки. Плотът, предната
част на чекмеджето и вратичките са от стратифициран ламинат..
Перфорирано дъно за вентилиране на въздуха. Основа с 4 двойни колела.
Ø 50 мм, със спирачки и буфери.
Модификации:

Кат.№ 601244

Кат.№ 601245

Style - с външни дръжки; размери: 530 x 490 x H730 мм
Style с масичка за хранене - изработена от ABS пластмаса с регулируема височина и заоблени краища за задържане на
течности. Максимална товароносимост на масичката: 15 кг;.
размери: 620 x 490 x H90 -110 ìì
Basic - с вградени дръжки, размери 530 x 430 x H710 ìì
Basic с масичка за хранене - изработена от ABS пластмаса с регулируема височина и заоблени краища за задържане на.
течности. Максимална товароносимост на масичката: 15 кг;.
размери 620 x 430 x H90-110 ìì

Кат.№ 601243

Кат.№ 601246

Кат. №

Продукт

601243

Болничен шкаф Style

698,00

Цена

601244

Болничен шкаф Style с масичка

890,00

601245

Болничен шкаф Basic

650,00

601246

Болничен шкаф Basic с масичка

798,00

из

в е ден

ИТ

оВ

Про

Медицински колички

АЛИЯ

Многофункционлни медицинñêи колички, изработени от висококачествена стоманена конструкция, с епоксидно прахово покритие,
което гарантира висока хигиена и лесна дезинфекция, устойчива на
удар и надраскване. Чекмеджета с централна заключваща се система, плот от висококачествена удароустойчива ABS пластмаса.
Четири броя колела с Ø 125 mm, äâå от които със спирачки. Професионално оборудване с максимална стабилност и отлична маневреност, улесняващо ежедневната работа в болници.  
Модификации:

Кат.№ 601264

Кат.№ 601262

84

Кат.№ 601263

Кат.№ 601282

Анестезиологична количка - 6 чекмеджета h70 мм, 1 чекмедже
h145 мм, 10 диспенсъра за лекарства, държач за бутилки, отделение за кутия за еднократни ръкавици, жълт контейнер за отпадъци,  
страничен кош
Медицинска количка - 2 чекмеджета с h70 мм, 3 чекмеджета с.
h145 мм, странични отделения за аксесоари, кош за отпадъци
Количка за спешна помощ - 8 чекмеджета h70 мм, стойка за.
инфузии, 2 странични отделения за аксесоари, разтегателен работен плот, кош за отпадъци
Количка за лекарства - 6 чекмеджета h75 мм, 1 чекмедже h22 мм,
2 рафта от неръждаема стомана, 3 странични отделения за.
аксесоари
Кат. №

Продукт

601264

Анестезиологична количка

601263

Медицинска количка

601262

Количка за спешна помощ

601282

Количка за лекарства

02/489 60 60

Цена

www.mdexpress.net

Болнично обзавеждане
Бебешки легла

из
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оВ

Про

Бебешки легла

ПО

Кат.№ 601270

Кат. № 601281

Кат. № 601271

Кат.№ 601272

Болнични легла за новородени изработени от прахово боядисани метални конструкции. Кошчета от прозрачен плексиглас и.
матрак, които могат да се повдигат нагоре чрез амортисьор.
Четири колела със спирачки. Удобен дизайн, позволяващ лесно
позициониране над болничното легло на майката.
Кат. №

Продукт

Цена

601270

Бебешко легло

570,00

601272

Бебешко легло с кошница

696,00

из

Серия бебешки легла с ергономичен дизайн и алуминиева.
конструкция с епоксидно прахово покритие и висококачествана ABS
пластмаса, устойчиви на дезинфекция и корозия, колела Ø 80 мм
със спирачки. Възможност за конфигурация според нуждите на.
клиента с допълнителни рафтове и кошници. Всички легла са с
кошче от прозрачен плексиглас и матрак в цвят по избор.
Технически характеристики:
• Богата цветова гама
• Движение антитренделенбург 15°
• Размери на кошчета: 660 x 410 x H220 мм
• Общи външни размери: 735 x 480 x H950 мм
Кат. №

Продукт

601281

Бебешко легло BM-04

Цена

601271

Бебешко легло BM-04 с шкаф

в е ден

ЛША

Маси за повиване на бебе
из

в е ден

оВ

Про

ПО

оВ

Про

Шкаф за повиване на бебе

ПО

Кат.№ 601241

Кат. № 601273
Кат.№ 601242

Удобни и ергономични шкафове за неонатологични отделения,.
гарантираща максимална стабилност. Изработени от ламинирани
ПДЧ страници в бял цвят, предна част на шкафа от MDF и регулируеми крака с възможност за изравняване. Разнообразие от цветове.
Модификации:
BP-2 - 4 чекмеджета, 2 рафта, размери 700x 580 x H900 мм
BP-4 - 8 чекмеджета, еднокрилен шкаф, кош за отпадъци, ìàòðàê,
размери: 1400 x 580 x H900 мм

Кат. № 601274

Продукт
Маса за повиване на бебе SPP-01

Шкаф за повиване на бебе BP-2

601274

Масa за повиване на бебе SPP-05

Шкаф за повиване на бебе BP-4

601275

Масa за повиване на бебе SPM-05

Продукт

601241
601242

sales@mdexpress.net

Цена

ЛША

Кат. № 601275

Модулни колички за повиване и обслужване на бебета за.
неонатални и педиатрични отделения. Прахово боядисана алуминиева конструкция на колела с Ø 80 мм, две от тях със спирачки.
Горната част е изработена от ABS пластмаса с ограничители
от трите страни и удобен матрак в цвят по избор.
Допълнителни аксесоари: легенче от неръждаема стомана,.
поставка и пластмасово кошче, стойка за ръкавици. Възможност
за добавяне на допълнителни рафтове, кошници, чекмедже.
Размери: 850 x 650 x H870 мм
Кат. №
601273

Кат. №

ЛША

0700 16 400

Цена

85

Болнично обзавеждане
Пейки за пациенти

Кат. № 601185

Кат. № 601266

Посетителски пейки, изработени от въглеродна стомана, подходящи за чакални и коридори на болнични заведения. Стабилна
стоманена конструкция с подлакътници и прахово боядисани седалки за лесно почистване и дезинфекция.

Kат. №
601185

Продукт
Пейка 3-местна

Размер/ мм
1800 х 680 х Н800

Цена
450,00

601265

Пейка 4-местна

2400 х 680 х Н800

510,00

601266

Пейка 5-местна

3000 х 680 х Н800

570,00

Паравани

Негативоскопи
Про

из

в е ден

ИТ

оВ

Алуминиева тръбна конструкция
на пети или колела, облечена в.
огнеупорна, миеща се материя.

АЛИЯ

Размери:
трисекционен: 150 х H170 см;
четирисекционен: 195 х H170 см.

Кат. №
601073
601074
601075
601076

Продукт
Параван трисекционен на пети
Параван трисекционен с колела
Параван четирисекционен на пети
Параван четирисекционен с колела

Медицински шкаф

Цена
340,00
354,00
468,00
478,00

86

Продукт
Медицински спешен шкаф

Kат. №
601257
601258

Продукт
Негативоскоп с един панел
Негативоскоп с два панела

Медицински шкаф

Изработен от
ламинирани дървени
плоскости и стъкло.
Заключване и на двата сектора.
Размери:.
650 х 450 х H1750 мм

Кат. №
601022

Проектирани съгласно клиничните препоръки за ярка бяла светлина за точно и прецизно отчитане на всеки детайл. Произведен
с акрилен екран с 3 мм дебелина, осветеност на полето 6500К.
Захранване: 230 V/50 Hz.

Цена
460,00

Продукт
Медицински шкаф

02/489 60 60

Цена
372,00
596,00

Степенки

Изработен от метална прахово-боядисана конструкция.
Горна част със стъклени врати, заключване и на двата сектора.
Размери:.
900 x 400 x H1850 мм

Кат. №
601261

Размер/ см
40 х 43
80 х 43

Цена
560,00

Степенка с едно стъпало - размери: .
40 х 51 х H25 см
Степенка с две стъпала -  размери: .
40 х 53 х H44 см
Кат. №
601139
601140

Продукт
Степенка с едно стъпало
Степенка с две стъпала

www.mdexpress.net

Цена
125,00
142,50

Болнично обзавеждане
Универсален електрически стол
Универсален стол с електрическо задвижване, изработен
от стабилна метална конструкция и висококачествена
тапицерия с възможност за
избор на цвят - бял или син.
Технически характеристики:
• Електрическо регулиране на
височина - 630 до 880 мм
• Наклон на гръбна секция: до
85 °
• Наклон на секцията на краката до 90 °
• Размери: 1860 х 600 х Н630880 мм
• Максимално натоварване:
170 кг

НОВО

Кат. №
601295

Универсален механичен стол

Продукт
Универсален електрически стол

Цена
4120,00

Кушетка, регулируема във височина посредством електромотор и
крачен педал, с ръчно повдигане на
секцията за главата. Матрак от
плътна пяна, облечен във висококачествен огнеупорен винил. Възможност за избор от осем цвята
на тапицерията.
Технически характеристики:
• Размери: 1930 х 680 х   Н640   890 мм
• Повдигане на секцията на главата до 37 °
• Максимално натоварване: 140 кг

Продукт
Електрическа кушетка

Продукт
Универсален механичен стол

Цена
2460,00

Кат. №
601297
601298

Кат. №
601240
601260
601299

Кат. № 601299

Продукт
Стол с тапицерия
Стол с тапицерия и облегалка
Ергономичен стол

Болнична количка - носилка

sales@mdexpress.net

из

в е ден

ИТ

Универсален докторски стол с колела, седалка с тапицерия Ø 33.
Движение във височина H53 - 68 cм.
Ергономичен докторски стол със
седалка тип седло.
Движение във   височина  Н52-67 см.
Цена
189,00
260,00
240,00

Цена
380,00
428,00

оВ

Кат. №601260

Стационарна кушетка, изработена от прахово боядисана   метална конструкция
с тапицерия от еко кожа и
възможност за избор на 6
цвята.
Размери:1800 х 600 х H680
мм

Продукт
Кушетка за преглед
Кушетка за преглед с повдигаща се гръбна секция

Лекарски стол

Кат. №601240

Цена
1399,00

Кушетка за медицински прегледи

Про

Кат. №
601296

Кат. №
601143

НОВО

Електрическа кушетка
НОВО

Ергономична конструкция
от три секции, на стабилна
основа..
Механично повдигане във
височина, движение на гръбната и секцията за крака.
Технически характеристики:
• Размери:.
1860 х 630 х H560 - 750 мм
• Максимално натоварване:
170 кг
• Цветова гама: бял и син

АЛИЯ

Тръбна конструкция от хромирана стомана, тапицирана с.
миеща се материя. В комплект с
матрак и колела Ø 100 мм, две от
тях със спирачки. Възможност за
сваляне на горната част и използването и като носилка.
Размери: 1800 x 540 x Н800 мм
Кат. №

Продукт

601085

Болнична количка

760,00

601086

Болнична количка със сваляща се носилка

890,00

601087

Странични прегради — 1 чифт

278,00

601089

Кошница от стомана

0700 16 400

Цена

94,00
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Болнично обзавеждане
Стойка за инфузии
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АЛИЯ

Корпус от хромирана
стомана на колела, с
регулируема височина
от 160 до 245 см.
Четири куки за банки.

Стоманена конструкция с пет колела, едно
от тях със спирачка. Регулируема височина от 60 до 95 см. Комплект с един или два
легена от неръждаема стомана с Ø 32 см.
Кат. №
601001

Продукт
Стойка с един леген

Цена
188,00

Кат. №

Продукт

601002

Стойка с два легена

235,00

601026

Стойка за инфузии

Цена

Кат. №

Продукт

601300

Хирургична масичка

Про
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Б

ЪЛ

Манипулационна маса на колела от метална прахово-боядисана конструкция и легенче. Два плота от стъкло или ПДЧ по избор.
Размери:  700 х 450 х H770 мм
Кат. №

Продукт

601283

Маса със стъклен плот

260,00

Цена

601292

Маса с ПДЧ плот

280,00

Количка за
медикаменти

ГАРИ

Кат. №
601028

Кат. №

Продукт

601290

Манипулационна маса

Продукт
Манипулационна маса

Цена
560,00

Инструментална маса от неръждаема
стомана с два рафта, две дръжки и колела
със спирачки.
Размери: 750 x 400 x Н840 мм

Кат. №
601291

Кат. №
601287

88

НОВО

Хромникелова конструкция с две чекмеджета от ПДЧ и два плота от хромникел,
на колела със спирачки.
Размери: 850 х 400 х Н700 мм

Инструментална маса

Цена
940,00

Манипулационна
маса

Маса с два плота от неръждаема стомана, леген и две чекмеджета от ламинирани плоскости.
Размери: 700 x 500 x H800 мм

Количка на колела от хромникелова конструкция и врати от ПДЧ. Заключващи се
отделения и страничен кош. Цвят: светло
син. Размери: 850 х 450 х Н900 мм
Продукт
Количка за медикаменти

Цена
390,00

оВ

из

Метална прахово боядисана рамка и горен
плот от хромникел регулируем във височина.
Размери: 440 х 610 мм Н770 - 1100 мм

105,60

Манипулационна маса

Манипулационна
маса

НОВО

АЛИЯ

Я

ИТ
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Хирургична масичка
оВ
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оВ

Про

Стойка с един
или два легена

Продукт
Инструментална маса

02/489 60 60

Цена
440,00

Цена
540,00

Количка за храна

Количка за храна от хромникелова конструкция, три рафта, две дръжки и колела.
Кат. №
601288
601289

Продукт
Количка за храна
740 х 400 х H880 мм
Количка за храна
950 х 500 х H930 мм
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Цена
490,00
590,00

