Диагностика и спешна помощ
Сфигмоманометър BOSO Classic

Цена
145.00

Сфигмоманометър Spirit CK-112P

Механичен апарат за измерване на
кръвно налягане с гарантирано качество и точност на измерването
от BOSO, Германия. Оборудван е с
голям циферблат Ø 60 мм и калибриран маншет за възрастни с велкро затваряне. Апаратът е изключително лек и удобен за работа.

Kат. №
102151

Продукт
Сфигмоманометър BOSO Solid

Продукт
Сфигмоманометър СК-112Р черен

Цена
59,60

Сфигмоманометър Spirit CK-110
Механичен апарат за
измерване на кръвно налягане с велкро.
затваряне и надежден манометър със
скоба за фиксиране
към маншета.

Цена
95,00

Сфигмоманометър Roma
Класически, олекотен и
изпитан модел, дизайн
ONE HAND. Маншет
от найлон с велкро затваряне. Манометър
с голям циферблат Ø
65 мм и гумен предпазен ринг. В елегантна
и функционална чантичка.

Нов модел сфигмоманометър с манометър, въртящ
се на 360°, подходящ за използване с лява или дясна
ръка. Лек и удобен за пренасяне, с гумен предпазен
ринг и светеща на тъмно
скала, улесняваща отчитането.

Kат. №
102126

МАНИ

Я

Про

Продукт
Сфигмоманометър BOSO Classic

ЕР

Про

Я

МАНИ

Професионален сфигмоманометър с ергономична форма, лек и
удобен за работа. Голям манометър Ø 60 със скала 0 - 300 mmHg и
противоударен ринг. Апаратът е
оборудван със стандартен маншет за възрастни. Качеството и
точността на измерванията са
гарантрани от BOSO, Германия.
Kат. №
102150

в е ден

оВ

НОВО

из

Г

Г

ЕР

оВ

НОВО

и

Сфигмоманометър BOSO Solid

зв е ден

Кат. №
102024
102027

Продукт
Характеристики
ROMA SPHYGMO Маншет 49 х 15 см
ROMA SPHYGMO Флуоресциращ циферблат

Цена
55,40
57,90

102028

ROMA SPHYGMO К-т с 3 маншети

75,60

- педиатричен 35 х 11 см
- за възрастни 49 х 15 см и 62 х 17,5 см

102099

ROMA SPHYGMO Педиатричен маншет 35 х 11 см

58,00

Дигитален сфигмоманометър
Veroval Compact
НОВО

Aвтоматичен апарат за измерване на кръвно налягане,
осигуряващ точно и надеждно измерване само с един бутон. В комплект с универсален маншет с размери 22-42
см. Отчита всички измервания – систолно, диасистолно налягане и пулс.

Òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè:
• Индикатор за неравномерен сърдечен ритъм
• Контрол за правилно поставяне на маншета - с индикация на
дисплея
• Памет с възможност за съхранение на 2х100 измервания.
Гаранция: 3 години
Kат. №
102053
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Продукт
Сфигмоманометър Spirit CK-110

Цена
40,00

Kат. №
102128

Продукт
Дигитален сфигмоманометър Veroval

02/489 60 60

www.mdexpress.net

Цена
86,40

Диагностика и спешна помощ
Апарат за кръвна захар и
холестерол Wellion Luna Duo
А

ВС

Про

в е ден

ТРИ

из

А

Я

в е ден

оВ

из

оВ

Про

Апарат за кръвна захар
Wellion CALLA Classic
ВС

ТРИ

Я

+50 бр. тест ленти за
кръвна захар ПОДАРЪК

Комбиниран апарат за измерване на кръвна захар и холестерол,
включващ 10 бр. тест ленти за кръвна захар, 5 бр. тест ленти
за холестерол, убождащо устройство и чантичка.
Кръвна захар:
• Време за измерване — 5 сек.
• Памет — 360 резултата с дата и час
Общ холестерол:
• Време на измерване — 26 сек.
• Памет: 50 резултата с дата и час
Цветова гама: черен, жълт, розов и бял

Удобен апарат за измерване на кръвна захар с ергономична
форма и ясен за отчитане екран. Комплектът включва апарат,
убождащо устройство, 10 игли, 10 тест ленти и чантичка. Запаметява се само последният резултат.
Технически характеристики:
• Време за измерване — 6 сек.
• Обхват за измерване: 1.1 — 33.3 mmol/L
• Обем на пробата — 0,6 мл
• Живот на батериите: 1000 измервания
Цветова гама: зелен, сребрист, розов и бял

Kат. №

Продукт

Цена

101174

Aпарат Wellion Luna Duo

65,00

Kат. №

Продукт

Цена

101175

Тест ленти за кръвна захар 50 бр./оп.

42,00

101177

Апарат Wellion CALLA Classic

48,00

101176

Тест ленти за холестерол 10 бр./оп.

48,00

101178

Тест ленти за кръвна захар 50 бр./оп.

42,00

Термометри Hartmann

Уринен анализатор

Кат.№ 102131
Кат.№ 102132

Кат.№ 102133
Изключително удобни, практични и лесни за употреба термометри с различни приложения:
Тhermoval Baby:  измерва телесна температура, температура
на течности и помещения, без докосване или звуков сигнал. Бързо
и точно измерване: резултат до 3 сек.
Veroval 2 в 1: иновативен контактен термометър с .
инфрачервен сензор, позволяващ измерване в ухото за 1 сек. или
на челото за 3 сек. Рзполага с вградена памет за последните 10
измервания и еднократни предпазни капачета за измерване в ухо.
Thermoval Standard: eлектронен термометър за лесно измерване на телесна температура с голям дисплей.

Компактен и удобен уринен анализатор, измерващ едновременно 11 показателя: глюкоза, билирубин, относително тегло,.
киселинност, кетони, протеини, еритроцити, уробилиноген, нитрити, левкоцити, аскорбинова киселина.
Технически характеристики:
• 2.4” LED дисплей с висока резолюция
• Памет за съхранение на 500 резултата
• Вградена зареждаща се батерия
• Капацитет: до 60 теста на час
• Възможност за пренос на данни
• Размер 126 x 73.5 x 30 мм, тегло 180 г
Стандартна комплектация: Уринен анализатор, зарядно .
устройство, USB кабел, тест ленти

Kат. №

Продукт

Цена

102131

Инфрачервен термометър Thermoval Baby

82,00

Kат. №

Продукт

102132

Инфрачервен термометър Veroval 2 в 1

64,00

101167

Уринен анализатор

102133

Електронен термометър Thermoval Standard

9,60

101168

Тест ленти за урина, 50 бр./ оп.

sales@mdexpress.net

0700 16 400

Цена
594,00
26,20
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Ново поколение стетоскоп
с ненадминато качество!
3M ™ Littmann®

Classic III

™

STETHOSCOPE

Изключителна акустика
Настройващи се диафрагми
Шлаух с подобрена издръжливост
Голямо разнообразие от цветове

Littmann® Stethoscopes

www.littmann.com

Диагностика и спешна помощ
Стетоскоп 3M™
LITTMANN™ Classic III S.E.

Стетоскоп 3M™
LITTMANN™ Classic II S.E.

Най-новият модел стетоскоп на Littman
осигурява висока акустична чувствителност и изключителна ефективност за
извършване на общ преглед. Настройващи се диафрагми от двете страни на
гръдния накрайник превключват от нискочестотни на високочестотни звуци,
без да има нужда да се завърта гръдния
накрайник. Възможно преустройство на
малката страна в традиционна камбанка, чрез премахване на диафрагмата и
подмяната й с приложения гумен ринг.
• 5 години гаранция
• Шлаух 69 см
• Предлага се в богата цветова гама
Kат. №
102145

Продукт
Littmann™ Classic III S.E.

Цена
247,50

Стетоскоп 3M™
LITTMANN™ Cardiology IV

Олицетворение на класическия стандарт за стетоскоп с ротиращ гръден
накрайник от неръждаема стомана.
Предлага съчетание от традиционна “камбанкова” функция от едната
страна и настройваща се мембрана от
другата. Високофункционален шлаух с
единичен лумен и ринг против студови
усещания.
Препоръчва се за ползване от общопрактикуващи лекари и студенти медици.
• 3 години гаранция
• Шлаух 71 см
• Предлага се в богата цветова гама
Kат. №
102035

Продукт
Littmann™ Cardiology IV

Цена
499,00

Стетоскоп 3M™
LITTMANN™ Classic II Pediatric

Най-висок клас аускултация с едностранен
гръден накрайник “Master”, изработен от
висококачествена неръждаема стомана.
• Удобен захват на гръдния накрайник
• Шлаух с двоен лумен и удобни меки.
наушници
• Адаптер за специални процедури при
трудно достъпни места и аускултация
на деца
Препоръчително ползване от кардиолози,
пулмолози, общопрактикуващи лекари
• 7 години гаранция
• Шлаух 69 см
• Предлага се в следните цветове: черен,
бургунди, син, зелен
Kат. №
102044

Продукт
ITTMANN™ Classic II Pediatric

sales@mdexpress.net

Продукт
LITTMANN™ Master Cardiology

Цена
497,00

Стетоскоп 3M™
LITTMANN™ Classic II Neonatal

Специално проектиран за
Вашите малки пациенти,
традиционен гръден накрайник и плаващи диафрагми, 2,5 см камбанка.
Препоръчва се за ползване
от педиатри.
• 3 години гаранция
• Шлаух 71 см

Kат. №
102047

Цена
194,20

Стетоскоп 3M™
LITTMANN™ Master Cardiology

Невероятни акустични характеристики и
изключителна чувствителност. Уникалният новаторски дизайн предлага настройваща се мембрана на всяка страна на
гръдния накрайник. Плаваща диафрагма,
както от страната за възрастни, така
и от педиатричната страна на камбанката. Двоен лумен на шлауха, осигуряващ
стерео звук и възможност за преобразуване на малката страна в традиционна
камбанка чрез премахване на диафрагмата и заменянето и с гумен ринг.
• 7 години гаранция
• Шлаух 69 см
• Предлага се в богата цветова гама
Kат. №
102146

Продукт
LITTMANN™ Classic II S.E.

Цена
218,00

Специално проектиран за Вашите малки пациенти, традиционен гръден накрайник и
плаващи диафрагми, 1,9 см
камбанка.
Препоръчва се за ползване
от педиатри и неонатолози..
• 3 години гаранция
• Шлаух 71 см

Kат. №
102050

0700 16 400

Продукт
LITTMANN™ Classic II Neonatal

Цена
218,00
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Диагностика и спешна помощ
Стетоскопи Majestic

Висококачествени стетоскопи, съчетаващи великолепни акустични характеристики, удобство
и красив дизайн.
Всички стетоскопи на Spirit® имат 1 година гаранция и 5 години гаранция на гръдния накрайник.
Стандартната окомплектовка включва резервна мембрана и три комплекта ушни накрайници
— меки, с нормална плътност, цветово кодирани
в съответствие с цвета на шлауха и твърди.

Кат.№ 102078

Стетоскопи с гръдни накрайници от цинкова сплав с хромирано
покритие, система “Simplex” ™ за ушните накрайници, шлаух от
висококачествен патентован PVC материал и цветово съчетан
ринг с цвета на шлауха, елиминиращ студовите усещания.

Стетоскоп Deluxe CK-S601P

Kат. №

Продукт

Цена

102078

Стетоскоп Majestic

12,00

102079

Стетоскоп Majestic II

15,00

Стетоскоп Deluxe CK-M601P

Стетоскоп с гръден накрайник от неръждаема стомана, система “Superflex”™ за
ушните накрайници и шлаух
от висококачествен патентован PVC материал. Диафрагма с гумен ринг, изолиращ студовите усещания.
• Предлага се в богата цветова гама

Kат. №
102072

Продукт
Стетоскоп Deluxe CK-S601P

Стоманен корпус на гръдния накрайник, диафрагма с
ринг “Ring-O-Raised”, цветово съчетан с цвета на шлауха, елиминиращ студовите
усещания.
• Предлага се в следните
цветове: бургунди, тъмно
зелен

Цена
55,70

Kат. №
102071

Стетоскопи Deluxe Pediatric CKS606P и Deluxe Infant CK-S607P

Кат.№ 102073

Продукт
Стетоскоп Deluxe CK-M601P

Цена
66,60

Педиатричен стетоскоп CK-F606P

Кат.№ 102074

Стетоскопи за прецизна диагностика на Вашите малки.
пациенти. Стоманени гръдни накрайници и система
“Superflex”™ за ушните накрайници. Ринг за предпазване от
студови усещания, съчетан с цвета на шлауха.
Размери на гръдния накрайник: педиатричен стетоскоп.
(27 мм), неонатологичен стетоскоп (16 мм).
• Предлагат се в следните цветове: розов и светло син
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Кат.№ 102079

Kат. №

Продукт

Цена

102073

Стетоскоп Deluxe Pediatric CK-S606P

55,00

102074

Стетоскоп Deluxe Infant CK-S607P

55,00

Стетоскоп, предлагащ съчетание от професионални характеристики и забавление за малките пациенти. Бинаурален шлаух
от висококачествен патентован PVC материал. Стоманен
гръден накрайник със сменяеми пластмасови лица на мече,
жаба, маймунка, коала, панда, тигър и елен.
• Предлага се в богата цветова гама
Kат. №
102105

Продукт
Педиатричен стетоскоп CK-F606P

02/489 60 60

www.mdexpress.net

Цена
35,00

Диагностика и спешна помощ
Стетоскоп Deluxe Cardiology
CK-S747P

Стетоскоп Regal Cardiology
CK-638P
Кардиологичен стетоскоп с
хромиран гръден накрайник,
Ultraflex™ бинаурален шлаух
и диафрагма с патентована мултичестотна система “Ring-O-Raised”. Ринг
за предпазване от студови
усещания, съчетан с цвета
на шлауха.
• Предлага се в следните
цветове: черен, син, тъмно зелен

Кардиологичен
стетоскоп с двустранен гръден
накрайник от неръждаема
стомана, който дава несравнимо качество на звука. Патентован бинаурален
шлаух Ultraflex™, съчетан с
“камбанкова” функция и цветово съчетан ринг за гръдния накрайник.
• Предлага се в следните
цветове: черен, син, тъмно зелен
Kат. №
102069

Продукт
Стетоскоп Deluxe Cardiology CK-S747P

Цена
105,60

Стетоскоп Stereophonette
Cardiology CK-P745P

Kат. №
102068

Продукт
Стетоскоп Regal Cardiology CK-638P

Стетоскоп Trisem Sprague
CK-749РF
Кардиологичен стетоскоп
с патентован бинаурален
шлаух Ultraflex™, стоманен
гръден накрайник, съчетан
с традиционната „камбанкова” функция и ринг за
предпазване от студови
усещания.
Двете сменящи се мултичестотни диафрагми осигуряват перфектна акустика
и позволяват използването
на стетоскопа както при
възрастни пациенти, така и
при деца.

Лек и удобен кардиологичен
стетоскоп с нова патентована технология на гръдния накрайник и бинаурален.
шлаух от черен алуминий.
Уникалният дизайн на гръдния накрайник позволява получаването на триизмерен
звук от сърцето и белия
дроб.

Kат. №
102106

Продукт
Стетоскоп Stereophonette Cardiology CK-P745P

Цена
96,00

Фетален стетоскоп Majestic
CK-703

sales@mdexpress.net

Kат. №
102076

Продукт
Стетоскоп Trisem Sprague CK-749РF

Цена
122,00

Калъф за стетоскоп

Стетоскоп с иновативен дизайн на накрайника и с бинаурална
система Trimflextm на шлауха. Осигурява перфектна аускулта
ция на феталното сърце.
Kат. № Продукт
102075 Фетален стетоскоп Majestic CK-703

Цена
91,40

Цена
24,90

Съвместими с всички видове стетоскопи.
Kат. №
106008
106009
106014

0700 16 400

Продукт
Калъф за стетоскоп Прасенце
Калъф за стетоскоп Дðàêîí÷å
Калъф за стетоскоп Крава

Цена
15,00
15,00
15,00
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Диагностика и спешна помощ
Отоскоп Piccolight

Комплект Piccolight E50
Професионален отоскоп,
изработен от пластмаса
с ярка светлина. С увеличителна леща 3х и изход
за провеждане на пневматична/въздушна/ проба на
мембраната. В комплект
с 20 броя еднократни
мини спекулума и цветна
найлонова чантичка.
Захранва се с 2 броя.
батерии 1,5V, тип АА.

Kат. № Продукт
301064 Piccolight с 2.5V вакуумна крушка

Цена
110,00

301065

Piccolight с 2.5V ксенонова крушка

148,00

301066

Piccolight с 2.5V F.O. LED крушка

168,00

301055

Стойка за отоскоп Piccolight

Диагностичен комплект.
ото-офталмоскоп с прецизна оптика и ярка светлина, изработен от
пластмаса. Увеличителна леща 3х.,
една призма, корекция на диоптъра
от -20 до +20. В комплект с ръкохватка, отоскоп и офталмоскоп
осветително тяло и 20 бр. .
еднократни ушни спекулума в цветна найлонова чантичка. Захранва се
с 2 броя батерии 1,5V, тип АА.

Kат. № Продукт
Piccolight C/E50 комплект ото-офталмоскоп,
301067
вакуумна крушка
Piccolight F.O./E50 комплект ото-офталмоскоп,
301068
ксенонова крушка

12,90

Диагностичен комплект Basic set

Цена
283,00
325,00

Диагностичен комплект Combi Set

Комплектът включва: отоскоп,
3 автоклавируеми ушни фунийки,
ларингеални огледала, шпатула за
език (метална), лампа за гърло, ре
гулируем назален спекулум и глава
за офталмоскопия. Всичко това в
олекотена, здрава и елегантна ку
тия.
Практичен комплект,
съдържащ диагностично фенерче, миниотоскоп с три размера ушни фунийки и две батерии.
Kат. № Продукт
301005 Диагностичен комплект Basic set

Цена
324,00

Kат. № Продукт
301001 Диагностичен комплект Combi Set

Фенерче за очен преглед

Цена
36,00

Диагностичен комплект Delta

Кат.№ 102012

Диагностичен комплект, съдържащ диагностично фенерче
с приставка за шпатула за гърло, три размера ушни фунийки
и две батерии АА. Предлага се
в компактна алуминиева кутия.

Кат.№ 102122
Кат.№ 102006

Kат. № Продукт
102012 Spirit
102122 Kawe White
102006
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Alfa Blue — Пластмаса

Материал
Хромиран месинг
Метал

Цена
15,00
10,80

Пластмаса

4,56

Kат. № Продукт
301073 Диагностичен комплект Delta

02/489 60 60
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Цена
24,00

Диагностика и спешна помощ
Начелник с LED осветител BT-410

Челен рефлектор
Огледало с Ø 90 мм, с Ø 13 мм.
отвор и регулируема лента. Специалното захващане позволява смяна
на огледалото в случай на повреждане на огледалната повърхност.

Лек и мобилен начелник с LED източник със стабилна и удобна лента.
Технически характеристики:
• Интензитет на светлината:
15000 Lux (при работно разстояние 25 см)
• Живот на LED лампата: 50000
часа
• Лесна настройка на лентата и
ъгъла на осветяване
• Размер на ригидната лента за
глава: 534-638 мм
• Захранване: Li-ion батерия (4 часа.
непрекъсната работа), 3.7V
• Време на зареждане на батерията:.
4 часа
• Презареждане: 800 пъти
• Тегло: 119 г
• В комплект със зарядно устройство
Kат. № Продукт
301069 Начелник с LED осветител BT-410

Kат. №
301029

Продукт
Челен рефлектор

Цена
134,00

Видеоларингоскоп King Vision™
aBlade™
НОВО

Цена
348,00

301070

Допълнителна LED лампа

75,00

301071

Лупи 3.5x

85,00

301072

Батерия

58,00

Ларингоскоп
Висококачествени ларингоскопи с 3 и 4 лъжици тип
McIntosh и удобна дръжка
със здрав метален цокъл.

Kат. № Продукт
301082 Ларингоскоп - 3 лъжици ( № 2,3,4)

Цена
192,00

301083

238,00

Ларингоскоп - 4 лъжици ( № 1,2,3,4)

Видеоларингоскоп с ергономичен дизайн, лек и удобен за употреба, с TFT LCD дисплей с висока резолюция и ABS водоустойчиво покритие. Възможност за свързване с допълнителен външен монитор и записващи устройства. Батериите могат да
се използват до 90 мин. непрекъсната работа.
Технически характеристики:
• 2.4 TFT LCD дисплей с висока резолюция и антирефлексно
покритие
• Видео адаптер
• Защитен калъф за дисплея
• Батерии размер ААА - 3 бр.
• Лъжици за възрастни, № 3:
- Набраздени: 4 бр.
- Стандартни: 2 бр.
Допълнителни аксесоари: лъжици за възрастни № 3 стандартни - 20 броя в опаковка, набраздени - 20 броя в опаковка
Kат. № Продукт
301085 Видео ларингоскоп King Vision™ aBlade™

Цена

Ларингоскопи с фиброоптика
НОВО

Kат. № Продукт

Ларингоскопи с фиброоптика и богат
набор от лъжици,
удобна дръжка с
презареждащи се
батерии.

sales@mdexpress.net

Цена

301086

Педиатричен комплект с 2 лъжици Miller (0-1)

350,00

301087

Педиатричен комплект с 3 лъжици Miller (0-1) и McIntosh (0)

460,00

301088

Комплект за възрастни с 3 лъжици McIntosh (2-3-4)

460,00

301089

Комплект за възрастни с 4 лъжици McIntosh (1-2-3-4)

570,00

301090

Комплект за възрастни с 3 лъжици Miller (1-2-3)

460,00

301091

LED Комплект за възрастни с 3 лъжици McIntosh (2-3-4)

660,00

301092

LED Комплект за възрастни с 4 лъжици McIntosh (1-2-3-4)

768,00

0700 16 400
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Диагностика и спешна помощ
Чанта за спешна помощ Cordura

Раница за спешна помощ Logic-1
Удобна и компактна раница за спешна помощ, изработена от непромокаема материя. Съдържа пет цветни.
чантички с прозрачна предна част и
велкро закрепване, два предни и два
странични джоба.
Размер: 40 х 20 х h47 см

Професионална спешна чанта с много прегради, които позволяват перфектна организация на Вашите апарати и инструменти за неотложна помощ. Чантата има един преден джоб и
два странични. Направена от патентована водонепромокаема
материя. Размер: 35 х 45 х h21 см
Kат. № Продукт
103014 Чанта за спешна помощ Cordura

Kат. № Продукт
103021 Раница за спешна помощ Logic-1

Медицинска чанта Prima

Цена
90,00

Набор за реанимация Speed-1
Включва: силиконов (автоклавируем) балон за обдишване, кислородна бутилка 0,5 л (празна)
UNI стандарт с манометър, 3
размера  въздуховоди (канюли),
усторазтворител, езикодържател, силиконова маска №4,
силиконов шлаух за връзка с.
цилиндъра.
Kат. № Продукт
103003 Набор за реанимация Speed-1

Цена
480,00

Лекарска чанта, изработена
от висококачествена изкуствена кожа, с нов дизайн
и функционално.
разпределение.
Размер: 38 x 17.5 x h23 см

Kат. № Продукт
106007 Медицинска чанта Prima

Силиконово амбу с обем на
балона 1600 мл, окомплектовано с маска №4 за възрастни и шлаух. Предлага
се и във вариант с маска за
деца или новородени.
Може да се автоклавира.

Кислородна бутилка с редуцир
вентил, манометър за налягане
и регулатор с датчик за изходния дебит. Обем 3,2 л.

Продукт
Кислородна бутилка

Цена
312,00

Силиконови маски за обдишване

44

Цена
72,00

Набор за реанимация AMBU

Кислородна бутилка

Kат. №
103022

Цена
138,00

Kат. № Продукт
103002 Набор за реанимация AMBU

Цена
108,00

Изработени от силикон и полисулфон (№ 3, 4, 5) или изцяло от
силикон (№ 0, 1, 2 ). Могат да се автоклавират до 40 пъти..
Прозрачни, осигуряващи отлична видимост. Съвместими с
всички балони и системи за обдишване.
Kат. № Продукт
103006 Силиконова маска № 0

Характеристика
За новородени/малка

Цена
12,00

103007

Силиконова маска № 1

За новородени/голяма

15,00

103008

Силиконова маска № 2

Детска/малка

18,00

103009

Силиконова маска № 3

Детска/голяма

27,00

103010

Силиконова маска № 4

За възрастни/малка

27,00

103011

Силиконова маска № 5

За възрастни/голяма

30,00

02/489 60 60
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Диагностика и спешна помощ
Теглилка с ръстомер Astra

Електронна теглилка
с ръстомер Pegaso

Традиционна теглилка на колела  за лесно
транспортиране.
Технически характеристики:
• Капацитет: 200 кг
• Чувствителност: 100 г
• Ръстомер: 75 - 200 см
• Размер на платформата: 375 х 275 мм
• Размери: 275 х 1485 х 530 мм
• Тегло: 15 кг

Kат. №
102110

Продукт
Теглилка с ръстомер Astra

Цена
432,00

Механична теглилка

Kат. №
102118

Професионална механична
теглилка за възрастни с
голям циферблат, капацитет 160 кг и чувствителност 1 кг.

Kат. №
102141

Професионална електронна теглилка с .
ръстомер.
Технически характеристики:
• Капацитет: 200 кг
• Чувствителност: 100 г
• Захранване: на ток или на батерии .
(110-240V-50/60 Hz)
• Акумулаторна батерия: 6V 5AH
• Време на зареждане на батерията: 4-5 часа
• Работен режим на батерии: 36 часа
• Размери: 535 х 275 х 940 мм
• Размери на платформата:.
372 х 275 мм
• Тегло: 15 кг

Продукт
Механична теглилка

Продукт
Електронна теглилка с ръстомер Pegaso

Цена
522,00

Електронна теглика

Цена
115,00

Теглилка за бебе Momert
• Деления: 0 - 10 кг/ 50 г;
   10 - 20 кг/ 100 г
• Лесен за отчитане циферблат
• Капацитет: 20 кг
• Пластмасова поставка за
бебе
Kат. № Продукт
102091 Теглилка за бебе Momert

Цена
99,00

Комбинирана електронна теглилка за бебета и деца.
• Капацитет: 20 кг, деления: 10 г
• Автоматично тариране и изключване
• Индикатор за изтощена батерия
• Захранване: 2 x 3V литиевè батериè
Kат. №
102142

Продукт
Електронна теглика

Цена
130,00

Електронна теглилка за бебе

Ръстомер за бебе

Миеща се, сгъваема измервателна подложка за бебета с.
размери 121 x 30 см. Обхват: 10 - 99 см, разграфена през 5 мм.

Електронна теглилка за бебе с ергономичен дизайн и LCD дисплей
(65 x 26 мм). Предлага се в комплектация с лентов ръстомер.
• Капацинет: 20 кг
• Размери: 595 х 340 х 90 мм
• Захранване: на батерии, 4 х 1.5V AA

Kат. №
102138

Kат. №
102117

Продукт
Ръстомер за бебе

sales@mdexpress.net

Цена
82,00

0700 16 400

Продукт
Електронна теглика за бебе

Цена
99,60
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Диагностика и спешна помощ
Ръстомер за бебе Calibro

Ръстомер за възрастни
Ръстомерът се монтира на стена на
височина 2 м, скалата също е 2 м, с.
деление на всеки милиметър.

Ръстомерът е изработен от алуминий и е градуиран от 0 до
900 мм, на всеки 5 мм.
Kат. №
102092

Продукт
Ръстомер за бебе Calibro

Цена
150,00

Kат. № Продукт
102094 Ръстомер за възрастни

Ъгломер

Цена
24,00

Неврологични чукчета
Използва се от хирурзите —.
ортопеди за измерване на.
обхвата на движение на ставите: лактите, коленете и.
пръстите. С кръгла скала,.
използвана за проверка размера на тазобедрените стави
и ъгъла на шийката на бедрената кост при изследване с
рентген.

Kат. № Продукт
102115 Ъгломер

Цена
9,00

102116

18,00

Ъгломер с показател за отчитане на болка

Кат.№ 102093

Кат.№ 102056
Кат.№ 102112

Кат.№ 102137

Метър за тяло
Професионален метър за
тяло показващ телесния.
индекс с ергономична форма
за лесна употреба.
Дължина 8 - 150 см.

Kат. № Продукт
102056 Dejerine - с четка и игла

Цена
26,60

102093
102112
102137

16,80
19,60
36,00

Buck classic - с четка и игла
Babinsky - с игла
Комплект 3 броя: Taylar, Buck, Babinsky

Турникети
Kат. №
102143

Продукт
Метър за тяло

Цена
22,00

Кат.№ 102014

Кат.№ 102097

Таблица за цветно зрение

Кат.№ 102015

Кат.№ 102016
Кат.№ 102017

Kат. №
102014

Продукт
GIMA

102015

Гума/памук, 56 см Двойно закл. система
JETPULL 2
JETPULL baby Гума/памук, 56 см Двойно закл. система
STRIPВелкро + пръстен
Велкро/45 см
VELCRO
Закл. система
FAST
Гума/памук, 40 см — бързо освобождаване

102097

Предлагат се в практична алуминиева кутия.

102016
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Kат. № Продукт
102119 Таблица за цветно зрение 10 бр./оп., педиатрична

Цена
48,00

102120

48,00

Таблица за цветно зрение 15 бр./оп., за възрастни

102017

02/489 60 60

Материал
Затваряне
Гума/памук, 40 см Велкро
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Цена
3,60
17,00
19,00
3,00
8,40

