
                          6240,00 лв.
Промо цена: 5928,00 лв.

                     165,00 лв.
Промо цена: 155,00 лв.

За поръчки: 02/489 60 60;  0700 16 400;  sales@mdexpress.net;  www.mdexpress.net
Промоцията е валидна до 31.03.2023 г.

                          2980,00 лв.
Промо цена: 2825,00 лв.

                          1896,00 лв.
Промо цена: 1765,00 лв.

Фетален монитор T10

                                 86,40 лв.
Промо цена: 79,00 лв.








Портативен с 2 бр. терапевтични
сонди 17 мм / 20 мм
Температурен обхват до 100°C
Външна презареждаща се батерия
- до 100 процедури (опция)
Размери: 3 x 28 x 30 см

Термокоагулатор WISAP-C3 Сух стерилизатор Titanox 20L

                                 127,20  лв.
Промо цена: 119,00 лв.

Електронна теглилка
за бебета и деца

Дигитален сфигмоманометър 
Veroval Compact

                                819,00 лв.
Промо цена: 775,00 лв.

Количка за апаратура 

                     516,00 лв.
Промо цена: 475,00 лв.

Трисекционен параван

ПРОМОЦИЯ              
МАРТ 2023

10.4“ цветен LED екран
Сърдечна честота на плода: 
50-210 уд./мин.
Маточна активност: 0-100 ед. 






Камера от неръждаема стомана
С вграден вентилатор
С таймер: до 120 мин.
Регулируеми във височина тави







Набор за реанимация AMBU 

В комплектация с универсален 
маншет с размери 22-42 см.

Цена: 144,00 лв.

+ ПОДАРЪК 

Болнична маса за хранене

С регулируема височина: 72 – 110 см
Размер на плота: 41 х 61 см
На колела






Алуминиева количка 
за апаратура на колела 
(предните със спирачки)
     Размери:
51 х46 х Н80 см
     Произведена
в Италия




На колела
Размери: 150 х Н170 см




Пинсети: анатомични и хирургични – от 4,08 лв.
Ножици - от 7,68 лв.
Иглодържатели - от 11,76 лв.
Кръвоспиращи щипки Kocher, Kelly, Crile -  от 9,12 лв.
Еднозъбец Schroeder - от 22,64 лв.
Дръжки за скалпел - от 4,32 лв.
Вагинални спекулуми Cusco – S, M, L - от 24,96 лв.















ТОП ОФЕРТА
МАРТ

-20%
Разнообразие от модели и размери, висококачествени хирургични инструменти, налични на склад!

ХИРУРГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ 

В комплект с маска N°4
за възрастни и шлаух
Обем: 1600 мл




Чаршаф с детски принт

ПОДАРЪК 

+


