
                                1290,00 лв.
Промо цена: 1032,00 лв.

                          1980,00 лв.
Промо цена: 1839,00 лв.

Стетоскоп Classic 

Теглилка Libra

                     84,00 лв.
Промо цена: 78,00 лв.

За поръчки: 02/489 60 60;  0700 16 400;  sales@mdexpress.net;  www.mdexpress.net
Промоцията е валидна до 28.02.2023 г.

                          1968,00 лв.
Промо цена: 1795,00 лв.

                          1669,00 лв.
Промо цена: 1550,00 лв.

Универсален механичен стол 

                                 285,00 лв.
Промо цена: 265,00 лв.

                                 72,00 лв.
Промо цена: 67,00 лв.




Компютърно базиран спирометър
Всички тестове:  FVC, SVC и
MVV Pre Post бронхиален тест

Спирометър microQuark Вакуум аспиратор Clinic Plus

                                 55,70 лв.
Промо цена: 48,00 лв.

Сфигмоманометър BOSTON

One hand дизайн
Циферблат - Ø 60 мм
Без латекс






Обем на изтласкания въздух: 16 л/мин.
Режим на работа: непрекъснат




Болничен инхалатор Corsia

Три секции с механично движение
Максимален капацитет: 170 кг
Размери: 1860 х 630 х H560-750 мм
Цвят: бял






Работен обем:
60 л/мин.
Максимален вакуум:
0.90 bar
Режим на работа:
непрекъснат







В комплект с два 
автоклавируеми съда 
с вместимост 2000 мл.

                                1775,00 лв.
Промо цена: 1686,00 лв.

Стол за пациенти GOLEM TZ 

Размери: 883 х 680 х 
H1056 мм 
Максимален 
капацитет: 150 кг 
Избор на цветове и 
аксесоари







За измерване на тегло, % вода, 
мускулна, мастна и костна маса
Максимален капацитет : 150 кг





Стол за лесно транспор-
тиране на труднопод-
вижни пациенти 

Регулируема
височина от
60 до 95 см.
С един леген от 
неръждаема
стомана с  Ø 32 см.





                     188,00 лв.
Промо цена: 169,00 лв.

Стойка с един леген

Перфузор S5

Автоматична детекция на размера на спринцовката
3.5” цветен Touch screen дисплей 
Вградена батерия, издържаща повече от 6 часа
непрекъснато вливане при 5 ml/h
Памет за 3000 записа
Промяна на параметрите на текущото вливане
без спиране на апарата
Размери: 280 x 170 x 80 мм; тегло: 1,8 кг








Ново поколение апарати за прецизна инфузия



ТОП ОФЕРТА
ФЕВРУАРИ

       ПРОМОЦИЯ         
ФЕВРУАРИ 2023

Различни цветове
Налични на склад




НОВО


