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Електрокардіографи INNOMED (Угорщина)
Електрокардіографи INNOMED зарекомендували себе як надійні, якісні, портативні прилади, що ідеально
підходять для сімейних лікарів, кардіологів, лікарів функціональної діагностики. Багаторічний досвід
використання електрокардіографів INNOMED, в тому числі і в автомобілях швидкої допомоги, дозволяє зробити
висновок, що на даний момент в Україні ця техніка є втіленням оптимального поєднання ціни та якості.

HeartMirror 3 IKO
3/1-канальний ЕКГ пристрій з графічним дисплеєм,
пам'яттю та аналізом ЕКГ.
Основні риси приладу:
- наявність дисплею на 1 канал ЕКГ
- робота від акумуляторних батарей: 50 ЕКГ
- наявність пам'яті на 30 ЕКГ
- надійність в експлуатації
- мала вага приладу: 1,3 кг
- аналіз ЕКГ по трьом обраним каналам
- можливість архівації в ПК
- друк ЕКГ в 1-но та 3-х канальному режимі
- комбіноване живлення 220 В/ акумуляторна батарея

HeartScreen 60G
12-канальний синхронний електрокардіограф з 3-х
канальним термопринтером 58 мм та графічним
дисплеєм на 1 канал.
Основні переваги приладу:
- портативність: вага - 1,2 кг, розміри - 250x150x70 мм
- наявність дисплею на 1 канал ЕКГ
- наявність пам'яті на 30 ЕКГ
- програма аналізу ЕКГ
- друк ЕКГ в 1-но та 3-х канальному режимі

HeartScreen 80G-L (з групи "ЕЛІТ")
12-канальний синхронний електрокардіограф з 3-х
канальним термопринтером 80 мм та графічним
дисплеєм на 4 канали.
Основні переваги приладу:
- компактність: розміри - 250x150x70 мм
- портативність: вага - 1,2 кг
- висока якість
- дисплей на 4 криві ЕКГ
- наявність пам'яті на 30 пацієнтів
- додаткові вмонтовані програми: аналіз ЕКГ,
формування попереднього заключення, аналіз
варіабельності серцевого ритму від 1 до 10 хв.,
аналіз аритмій

HeartScreen 112 Visit

NE

W

- 12-ти канальний синхронний електрокардіограф з 3-х
канальних 112 мм термопринтером та графічним
дисплеєм на 4 канали
- програми аналізу ЕКГ, діагнозу та аналізу аритмій
- детальний аналіз ЕКГ (15 параметрів)
- наявність пам'яті на 60 ЕКГ
- ємність батареї до 60 ЕКГ або 8 годин моніторування
- можливість визначення індексу маси тіла за даними
пацієнта
- опція: модуль GSM -можливість передачі ЕКГ по GSM
каналу (мобільний зв'язок)
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HeartScreen 112 Clinic
12- канальний синхронний ЕКГ з 6/3 канальним термопринтером та кольоровим графічним дисплеєм на 6 ЕКГ
каналів
- вага 2,5 кг
- графічний дисплей 153х94 мм, з розрішенням 800х480
- можливість виділення різними кольорами відведень на
дисплеї
- ергономічний та естетичний дизайн
- пам'ять на 30 ЕКГ
- можливість безперервного моніторування ЕКГ протягом
4 годин
- наявність звукової сигналізації тривог по показникам
SpO2, ЧСС
- додаткові можливості: аналіз ЕКГ, попередній діагноз,

- можливість
підключення
пульсоксиметру

аналіз варіабельності серцевого ритму від 1 до 10 хв.,
аналіз аритмій

Cardio PC USB

Загальні риси приладу:
- 12-канальний синхронний електрокардіограф для
роботи з програмою стрес-тест навантаження
(працює з велоергометром та тредмілом LODE)
- виявлення аритмій
- аналіз ЕКГ з попереднім посиндромним висновком
- можливість створення бази даних пацієнтів

Innobase for Windows

Монітор артеріального тиску Tango +
- Точне, надійне, автоматичне вимірювання артеріального
тиску без допомоги лікаря
- Чіткі та великі дані на РК-дисплеї, які добре видно
- Легке одягання манжети на пацієнта
- При вимірюванні використовується аускулаторний метод
аналізу по Короткову (K-sounds)
- Розміри манжети від 18 см до 44 см під окружність руки
- Можливість під'єднання пульсоксиметру
- ЕКГ сигнал на РК-дисплеї монітору
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Система стрес - тест навантаження
Нова, сучасна система стрес-тест навантаження, яка складається з комп'ютера, програми,
електрокардіографа та велоергометра або тредміла. Програма здійснює керування ергометром відповідно
до заданого протоколу та з урахуванням отриманих даних ЕКГ. Система дозволяє проводити повний та
детальний аналіз 12 каналів ЕКГ в режимі реального часу та відтворювати дані, збережені в базі даних і
видавати повноцінне заключення. Найсучасніша та найпотужніша система на ринку Європи та України.

Програмний модуль Cardio PC/E
-

Синхронна реєстрація 12 відведень та всієї ЕКГ під час дослідження
Автоматичний контроль та управління велоергометром та тредмілом
Гнучкий та комфортний перегляд інформації на моніторі ПК
Широкий спектр протоколів навантаження
Можливість створення власного протоколу навантаження
Можливість створення необмеженої кількості карток пацієнтів
Аналіз сегменту ST
Аналіз аритмій
Можливість редагування та попереднього перегляду звіту
Збереження інформації обстеження в базі даних
Номограма за Дюком
Повний аналіз ЕКГ у всіх відведеннях
Наявність шкали Борга
Обчислення критеріїв за Вебером
Визначення стану коронарних судин після стрес-тест навантаження за
протоколом Баес
- Шкала Гібонса
- Розрахунок індексу маси тіла ідеальної ваги та програми тренування

Обладнання, що працює
з CardioPC/E
- Електрокардіограф (Cardio PC Professional або HeartScreen 112 Clinic)
- Велоергометри (Corival, Excalibur)
- Тредміли (Valiant)
- Армергометри (Angio)
- Системи для ехокардіографії під час
навантаження
- Системи для радіологічного дослідження під час навантаження
- Системи для МРТ дослідження під
час навантаження
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Системи моніторингу стану пацієнта INNOMED (Угорщина)
Innocare T, T/R
- Дисплей: кольоровий TFT 10,4"
- Розміри: 360х250х170 мм
- Комбіноване живлення (220В/акумуляторні батареї)
- Одночасна візуалізація на екрані 6-ти кривих та
8-ми цифрових параметрів (InnoCare T, T/R)
- Інтелектуальна багаторівнева система сигналів тривоги,
пам'ять на 100 тривог
- Можливість зберігання в пам'яті приладу не менше
72 годин трендів всіх показників
- Мережеве з'єднання між моніторами
та центральною станцією
- Кабель ЕКГ - 7 відведень ЕКГ (І, ІІ, ІІІ, aVR, aVL, aVF, V(1-6)
- Визначення кардіостимулятору
- Вимірювання неінвазивного тиску
- Пульсоксиметрія
- Аналіз ЕКГ: аналіз сегменту ST, аналіз та виявлення
небезпечної аритмії
- Температура
- Наявність неонатальної програми
- Інвазивний тиск (опція)
- Капнографія (опція)
- Термопринтер (опція)
- фіксаційний комплект (опція)

Innocare S
- Дисплей: кольоровий TFT 7", тач-екран
- Розміри: 200х200х100 мм
- Кабель ЕКГ - 7 відведень ЕКГ (І, ІІ, ІІІ, aVR, aVL, aVF, V(1-6)
- Визначення кардіостимулятору
- Одночасне відображення на екрані 5 кривих, 3-х цифрових
значень, та трендів або 4-ри криві та цифрових значень
- Неонатальна програма
- Багаторівнева система тривог
- Пам'ять на 72 години трендів всіх показників
- термопринтер (опція)
- Мережеве з'єднання між моніторами
- фіксаційний комплект (опція)

Центральна станція Innocare C/C
- Добре організована система моніторінгу
- Безпечне адміністрування
- Легкий доступ до інформації
- Багаторівнева система тривог
- 120 годин пам'яті на всі параметри
- Одночасний моніторинг показників більше ніж 30-ти
пацієнтів (опція)
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Дефібрилятори-монітори
Нове покоління дефібриляторів-моніторів, що використовують інноваційну технологію біфазної дефібриляції.
Рівень енергії оптимізується для кожного пацієнта і корегується в залежності від величини імпедансу його грудної клітини.
Це забезпечує високу клінічну ефективність дефібриляції при мінімальній ушкоджувальній дії на міокард.

Cardio-Aid 200, виробництва
"Innomed" (Угорщина)
- Біфазна технологія форми розряду STAR

тм

- Синхронний/асинхронний режим роботи
- Вибір енергії розряду від 2 до 270 Дж
- Час заряду до максимальної енергії 5 с
- Наявність дитячих електродів
- Автоматичний друк повного протоколу подій
- Наявність маркера синхронізації на дисплеї
- При роботі від акумулятора: 2 години моніторування
ЕКГ або 100 розрядів по 270 Дж
- Дисплей: монохромний CCFL з підсвічуванням
- Розміри і вага: 310 х 360 х 250 мм, 9 кг
- Час перезаряду до максимуму:
5 с - при живленні від мережі;
7 с - при живленні від батареї
- Відведення ЕКГ I, II, III, aVr, aVl, aVf, P, Ext
- Голосові підказки на російській мові
- Кабель моніторингу ЕКГ
- Додаткові опції: пульсоксиметр, модуль водія ритму,
ложечки для внутрішньої дефібриляції, адаптер
живлення 12В/220В від бортової мережі автомобіля

Primedic Defi-Monitor XD, виробництва
"Metrax" (Німеччина)
- Форма імпульсу: біфазна, прямокутна, зі стабілізацією
сили току
- Синхронний/ асинхронний режим роботи
- Вибір енергії від 5 до 360 Дж
- Час набору енергії до 200 Дж менше 6 сек
- Наявність термопринтера для друку протоколу подій
- При роботі від аккумулятора: 5 годин моніторування
ЕКГ або 60 розрядів по 360 Дж
- Монохромний TFT-дисплей з голубим підсвічуванням
- Розміри і вага: 290 х 340 х 160, 4,5 кг
- Кабель моніторингу ЕКГ
- Відведення ЕКГ: I, II, III, aVR, aVL,aVF
- Карта пам'яті
- Може бути оснащений модулем зовнішньої кардіостимуляції та модулем пульсоксиметрії з пальцевим датчиком, адаптером живлення 12В/220В від бортової
мережі автомобіля
- Робота в ручному та автоматичному режимах в
залежності від моделі дефібрилятора
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Медичні велоергометри та тредміли (Нідерланди)
Corival
- робоча потужність: 7-999 Вт
- можливість створення велоергометричного
комплексу з програмою навантаження Cardio PC/E
(з Cardio PC Professional)
- електромагнітна система гальмів
- наявність рідкокристалічного дисплею
- можливість підключення пульсоксиметричного модуля
- можливість підключення модуля артеріального тиску
- розміри: 115 х 60 х 114 мм
- вага: 56 кг

Corival

Corival Pediatric
Новинка в серії ергометрів "Corival" - педіатричний
велоергометр "Corival Pediatric", застосовується для
тестування маленьких пацієнтів віком від 4 років.
- призначення: для дітей 4 - 12 років
- максимальна вага пацієнта: 95 кг
- робоче навантаження: 7 - 750 Вт
- вага: 33 кг
- опції: вимірювання АТ; SpO2
- пікове навантаження: 1000 Вт
- розміри: 93 х 65 х 93 мм

Corival Pediatric

Excalibur sport
- робоча потужність: гіперболічна 8-1500 Вт
- пікове навантаження (максимально 6 хвил): 2500 Вт
- система гальмів: електромагнітна - токи Фуко
- постійне навантаження: незалежне 25-180 об./хвил.
- точність робочого навантаження: 7-100 Вт +/-2 Вт;
100-1500 Вт +/-2%
- дисплей РК: цифровий
- безкрокове регулювання сидіння: вертикальне
550-938 мм
- оптимальна модель для підготовки олімпійських
збірних команд Світу

Excalibur Sport

Valiant
- швидкість: 0,5-20 км/год
- максимальний кут підйому: 25 %
- можливість створення тредміл-ергометричного
комплексу з програмою навантаження Cardio PC/E
(з Cardio PC Professional)
- можлива комплектація без поручнів та з поручнями
- площина для ходи: 50 х 150 см
- максимальна вага пацієнта: 160 кг
- розміри: 212 см х 80 см х 138 см
- вага: 145 кг
- потужність двигуна: 1500 Вт
- поручні для дітей
- нульова гравітаційна система
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КАРДІО

Медичні ергометри для реабілітації (Нідерланди)
Точність | Надійність | Якість | Оптимальна ціна

Стіл для ехокардіографічного стрестесту з ергометром Angio
- Стіл дозволяє виконувати УЗД серця в положені лежачи
о
з нахилом 45 вліво
- Лікар може проводити дослідження без зміни положення
пацієнта
- Стіл може використовуватись у горизонтальному
положенні
- Стіл має мінімальну висоту та спеціальний фіксатор
стегна, що робить дослідження максимально зручним
для пацієнта

МРТ-ергометрія
- Дозволяє виконувати магнітно-резонансне томографічне
дослідження під час ергометричного навантаження
- Дозволяє визначити стан коронарних судин та діагностувати
ішемічну хворобу серця

Система "нульової гравітації" тредмілу

Опції для тредмілу:
- можливість створення тредміл-ергометричного
комплексу з програмою навантаження Cardio PC/E
(з Cardio PC Professional)
- підйом задньої частини тредміла
- відкидна сходинка для інвалідів
- бокові поручні (фіксовані, регульовані)
- комп'ютерна програма стрес-тест навантаження
- педіатричний фронтальний поручень
- розширена та подовжена бігова доріжка
- система "нульової гравітації"
- газоаналізаторна система
- модуль неінвазивного АТ

Опції для велоергометрів:
- програмований блок керування
- модуль неінвазивного АТ
- можливість створення вело-ергометричного
комплексу з програмою навантаження Cardio PC/E
(з Cardio PC Professional)
- модуль "0-Вт навантаження"
- важелі педалей, що корегуються
- програмований блок керування з модулем
пульсоксиметрії

www.cardio.net.ua; cardio@cardio.net.ua - тел.: 8 (04571) 3-82-55, 3-82-62, 3-82-95, 3-82-96
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КАРДІО

Добові монітори ЕКГ та артеріального тиску (Угорщина)
Cardio Tens
- Комбінований добовий монітор ЕКГ та АТ
- Фрагментарна реєстрація 2-х каналів ЕКГ
- Контроль та аналіз АТ (24-27 годин)
- Аналіз варіабельності серцевого ритму за добу
- Можливість моніторингу АТ у дітей
- Можливість програмування приладу на
відстрочений запуск обстеження
- Автоматичне позапланове вимірювання АТ та ЕКГ
при відхиленні встановлених меж сегмента ST
- Аналіз сегменту ST
- Взаємозв'язок ST, АТ та ЕКГ

ABPM-04
- Добовий монітор АТ
- Можливість моніторингу АТ у дітей
- Безшумна технологія
- Входить в четвірку кращих моніторів АТ у світі
- Має британський протокол класу II B
- Надання результатів у вигляді графіків та таблиць

Card(X)plore
- Добовий монітор АТ та ЕКГ за Холтером з реєстрацією
активності пацієнта
- Повна реєстрація ЕКГ по 3-м каналам до 2-х діб
- Моніторування артеріального тиску
- Реєстрація усіх змін положення та інтенсивності рухливості
пацієнта
- Повний морфологічний автоматичний аналіз ЕКГ з можливістю редагування
- Спектральний аналіз та аналіз варіабельності ЧСС
- Виявлення та аналіз сигналів пейсмейкера (ЕКС)
- Модульне програмне забезпечення CardioVisions з різними
рівнями доступу та мережевими рішеннями

Можливе придбання додаткових реєстраторів до працюючих систем Meditech. Детальна інформація про монітори, практичні
заняття та отримання методичних рекомендацій на базі медичного центру "КАРДІО" за телефоном: 8 (04471) 3-82-55.
10 сторінка
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Добові монітори ЕКГ та АТ (Угорщина)
EC-2H
-

Добовий монітор ЕКГ (24 години)
Реєстрація 2-х каналів ЕКГ
Аналіз варіабельності серцевого ритму
Можливість редагування автоматичного аналізу
Шаблони комплексів
Можливість перегляду та редагування висновку
Аналіз порушень ритму та ішемічних подій
Швидкий аналії ЕКГ

EC-3H
-

Добовий монітор ЕКГ (24 години)
Реєстрація 3-х каналів ЕКГ
Аналіз варіабельності серцевого ритму
Можливість встановлення індивідуально рівня сегменту ST
Можливість редагування автоматичного аналізу
Передача даних - інфрачервоний порт (USB)
Можливість перегляду та редагування висновку
Аналіз QT та QTc
Аналіз роботи пейсмейкера
Відстежування епізодів аритмії
Аналіз порушень ритму та ішемічних подій
Швидкий аналіз ЕКГ

EC-3H/ABP
-

Комбінований добовий монітор ЕКГ та АТ
Реєстрація 3-х каналів ЕКГ
Можливість моніторингу ЕКГ та АТ у дітей
Безшумна, надійна, сучасна технологія
Реєстрація ЕКГ 24 години
Можливість перегляду та редагування висновку
Аналіз варіабельності серцевого ритму
Аналіз роботи пейсмейкера
Аналіз порушень ритму та ішемічних подій
Аналіз QT та QTc
Швидкий аналіз ЕКГ

EC-12S
Стрес-тест система, яка комплектується тредмілом
чи велоергометром Lode (Нідерланди).
- Одночасна реєстрація 12 каналів ЕКГ
- Аускультативне вимірювання артеріального тиску
- Високошвидкісна трансляція оптично ізольованого
сигналу в персональний компьютер
- Висока якість кривих ЕКГ
- Проста у використанні база даних для повторних
досліджень
- Компактність, робота від аккумуляторних батарей
- Тривожна сигналізація у випадку від'єднання електродів
Оптимальна схема придбання комплексу моніторів, консультація, практичні заняття, та оримання методичних рекомендацій,
організація тематичних курсів по холтерівському моніторингу за телефоном: 8 (04471) 3-82-55.
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Спірометри MIR (Італія) - світовий лідер
Spirolab II
Spirolab II (MIR, Італія) - спірометр експертного класу від
світового лідера у виробництві пульмонологічних
діагностичних систем класу Преміум.
- Зовнішній принтер, пряме з'єднання
- Всього 1,9 кг для дійсно портативної спірометрії
- Тихий термопринтер друкує повний спірометричний звіт
за секунди
- Реальна відповідність ATS стандарту
- Графічний дисплей виского вирішення
- Перезаряджаєма батарея плюс живлення від мережі
- Дружня клавіатура з прямими функціональними
клавішами плюс алфавітно-цифрове введення даних
- Внутрішній температурний датчик для автоматичного
BTPS перетворення
- Турбіна, що не потребує калібровки

Spirobank G
Spirobank G комбінує три функції в одному приладі:
1. Портативний спірометр з відображенням на графічному
екрані результатів та кривої Потік/Об'єм. Графічний
екран приладу має підсвічування.
2. При підключенні до ПК - це повноцінна стаціонарна
спірометрична система з можливістю глибокого аналізу
і ведення широкої бази даних.
3. При прямому підключенні до принтера - спірометр з
друкуючим пристроєм, з можливістю роздрукування
як у реальному часі, так і роздрукування раніше
збережених результатів.

WinspiroPRO

PRE/POST протокол
бронхіальної
відповіді

Вбудована база даних
на більш як 1500 повних
тестів

Більш як 30 параметрів з
автоматичною інтерпретацією
та контролем якості тесту

26 параметрів з автоматичною
інтерпретацією і контролем
якості
Ємність пам'яті до 100 тестів

Програма аналізу даних спірометрії - перетворює
прилад в клінічний он-лайн спірометр з кривою
Потік/Об'єм, показаної в реальному часі на ПК

Цифровий вимірювач артеріального
тиску і пульсу UA-705 напівавтомат комфорт A&D (Японія)
- Компактний корпус з великим трьохрядковим дисплеєм
- Функція виявлення та індикації аритмії
- Кольорова шкала рівня тиску за класифікацією ВООЗ
- Звуковий сигнал
- Пам'ять на 30 вимірювань, розрахунок середнього
значення
- Сумка для збереження
- Живлення від 1 батарейки АА, індикатор напруги
елементу живлення
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Автоматичні зовнішні дефібрилятори (АЗД) (США)
АЗД - це дефібрилятори нового покоління, які мають
автоматичну систему аналізу ЕКГ та вибору сили розряду
по
імпедансу
тканин
пацієнта,
з
успіхом
використовуються в швидкій допомозі, літаках, потягах,
офісах компаній, під час конференцій та симпозіумів,
поліцією та пожежниками і т.і. Таким приладом зможе
користуватися будь-яка навчена людина. Дані прилади є
оптимальним варіантом для лікарів швидкої допомоги та
сімейних
амбулаторій,
кабінетів
функціональної,
діагностики, приймальних покоїв, кабінетів стоматолога
та іншим.

PowerHeart G3
Automatic

PowerHeart AED G3
-

біфазна форма розряду
режим синхронізації
максимальна енергія розряду 360 Дж
легкий у використанні, керується натисканням однієї
кнопки
- RescueReady - система самотестування приладу
кожної доби та індикації готовності до роботи
- голосові підказки російською мовою
- наявність детектора пейсмейкера
- наявність внутрішньої пам'яті (34 хвилини)
- підключення до комп'ютеру через послідовний порт або USB
- можливість застосування для дітей (педіатричні електроди)
- 290 розрядів максимальної потужності або 4 роки
придатності до роботи (гарантія на батарею - 4 роки)
* наявність текстового дисплею
* можливість програмування роботи приладу через ПК
(опція)
- Безпечність використання: прилад активізує кнопку
розряду дефібриляції тільки після автоматично
підтвердженої фібриляції у пацієнта (раптової серцевої
смерті)

PowerHeart AED G3 PRO
-

біфазна форма розряду
режим синхронізації
максимальна енергія розряду 360 Дж
цикл з 3-х розрядів за 55 секунд
голосові підказки російською мовою
наявність детектора пейсмейкера
RescueReady - система самотестування приладу
кожної доби та індикації готовності до роботи
- наявність внутрішньої пам'яті (60 хвилин)
- можливість застосування для дітей (педіатричні
електроди - опція)
- 290 разрядів максимальної потужності або 12 годин
моніторування, або 1 рік експлуатації батареї
* напівавтоматичний та ручний режими роботи
* наявність системи тривог
* наявність кольорового дисплею для моніторингу ЕКГ
* ЕКГ кабель на 3 відведення для моніторингу ЕКГ
(опція)
* наявність акумуляторної батареї (опція)
* інфрачервоний порт для передачі даних на ПК (опція)
- сумка (опція)
- фіксаційний пристрій, ящик (опція)
- дитячі електроди - дітям старше 6 років,
вагою понад 8 кг (опція)
- дорослі електроди
Зафіксовані успішні використання АЗД в Україні!
(дивись www.cardio.net.ua)
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КАРДІО

Медичні укладки (Німеччина)
Медичні укладки
ULM CASE укладки невідкладної допомоги
Велика кількість різноманітних модифікацій укладок першої медичної
допомоги дозволить підібрати укладку і комплектацію для будь-яких
умов та потреб.
Можливі два варіанти виконання укладки: з алюмінію чи пластику
високої міцності. Внутрішній простір алюмінієвих укладок розділено
перегородками, положення яких можна легко змінювати. Корпус
пластикових укладок водо- та повітронепроникний.
В комплект можуть входити ампульна стійка, дихальне обладнання,
включаючи кисневий балон, апарат ШВЛ (автоматичний чи мішок
Амбу), ручний відсмоктувач, ларингоскоп, інструменти та витратні
матеріали. Укладки можуть бути використані для амбулаторної
допомоги, надання першої допомоги, рятувальних робіт, у тому числі
на пожежі (вогнестійкий), у автомобільному та повітряному транспорті.

Перевірена система ULM Case для надання допомоги в екстрених випадках є
міжнародним взірцем для надійних та передових рятувальних систем, що
використовуються в екстрених випадках.
Система ULM Case задовільняє чотирьом найважливішим вимогам:
- Обладнання, що спеціалізується на використанні у дуже серйозних, екстрених випадках
- Кількість матеріалів для надання першої допомоги зведено до необхідного мінімуму
- Обладнання розсортовано за функціональними ознаками
- Всі інструменти знаходяться у полі зору, при цьому їх можна швидко дістати з укладки,
так як вони розташовані таким чином, щоб забезпечити постійну готовність до роботи

Сумка-рюкзак першої допомоги "RESCUE PACK"
Сумка-рюкзак Rescue-Pack є оптимальним рішенням для розміщення та транспортування медичного
обладнання та інструментарію. Продуманий дизайн та компактні розміри Rescue-Pack забезпечують
швидкий та безперешкодний доступ до всіх компонентів обладнання першої допомоги, що розташовані всередені. Набір прозорих карманів та ременів надійно фіксують ампульні стійки та відсіки для
аксессуарів.
Транспортна укладка Rescue-Pack виготовлена з міцних матеріалів, що легко миються та дизенфікуються. Надягнув сумку-рюкзак Rescue-Pack, рятувальний персонал може долати значні відстані в
складній місцевості.
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Апарати ШВЛ та аспіратори (Німеччина)

LIFE-BASE IV

W

NE

MEDUMAT
STANDART

MEDUMAT
TRANSPORT

екстрених умовах.

приладу

Відсмоктувач ACCUVAC Basic
відсмоктування, систему можна
Зокрема

гелікоптера

Відсмоктувач ACCUVAC Rescue
та додатково має

стаціонарної електромережі

я
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Обладнання для діагностики та лікування апное сну

Медичнітаукладки
кисневої терапії (Німеччина)
SOMNOcheck 2 - діагностика порушень сну
Мобільність. Надійність. Простота.
Просте керування та зручне використання; поєднує в одному приладі
мобільний полісомнограф для діагностики апное сну та скрінінг
періодичних рухів кінцівками під час сну (PLMS). Змінні схеми аплікації
електродів допомагають правильно під'єднувати їх до приладу. Усі
елементи, які реалізують технологію запису сигналів вбудовані у
корпус, в тому числі і два торакальних сенсори. Відсутність зовнішніх
з'єднань. Чотири електрофізиологічних канали, котрі можуть бути
налагоджені як ЕКГ, ЕМГ, ЕЕГ чи ЕОГ.
Вбудовані функції вимірювання:
- Параметри вимірювання: потік, храп, частота серцевих скорочень,
сатурація, положення тіла, тиск (CPAP,BIPAP, APAP)
- Чотири електрофізиологічних канали для, наприклад, ЕКГ та ЕМГ ніг
чи будь-якої іншої конфігурації
- Вбудований датчик дихальних рухів
- Висока якість контролю респираторної терапії за рахунок
вимірювання різниці тиску

SOMNObalance e - лікування порушень
дихання уві сні
Новий авто CPAP пропонує збалансоване лікування обструктивного
апное сну. З новою технологією OPP (obstructive pressure peak) цей
апарат призначений для диференціації центрального та
обструктивного апное сну.
Маленький, легкий та дуже простий у використанні. А процедура
чистки - з вбудованим зволожувачем SOMNOaqua - зовсім не складна.
Збалансована терапія:
- Працює тихо, зі стабільним тиском
- Режими роботи CPAP та APAP з опцією зниження тиску softPAP
- Технологія OPP для диференціації центрального та обструктивного
апное
- Працює на основі аналіза епох, налаштовується на необхідний тиск

VENTIlogic - неінвазивна вентиляція легень
Вентиляція з адаптацією до пацієнта.
VENTIlogic - це перша інтелектуальна система для неінвазивної,
контролюємої вентиляції легень з безперервною адаптацією до
дихання пацієнта. VENTIlogic здійснює функцію самостійного аналізу
типу дихання пацієнта та налагодження режиму вентиляції в рамках
попередньо заданого діапазону, покращує якість життя пацієнтів з
хронічно ослабленою дихальною мускулатурою.
Синхронізоване підлаштування до дихання:
- Автоматична адаптація вентиляції до попередньо
проаналізованого патерну дихання пацієнта
- Оптимальна синхронізація забезпечує значне
полегшення під час титрації у режимі ТА
(Timed Adaptive)
- Зниження фінансових витрат та витрат
у часі завдяки автоматичному
підлагодженню у випадку зміни патерну
дихання пацієнта.
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Робоче місце для реаніматолога, кардіолога,
пульмонолога - станція для вентиляції (Німеччина)
Забезпечення ефективної респіраторної підтримки можливо без використання ендотрахіальних чи трахеостомічних трубок

Станція для вентиляції
Все необхідне обладнання на мобільній
стійці:
- вентиляційний прилад (VENTIlogic)
- капнометр
- аспіратор для видалення секрету
- пульсоксиметр
- аналізатор газів крові
Переваги неінвазивної вентиляції
легень
- Запобігання "механічних" чи інфекційних
ускладнень, пов'язаних з інтубацією
- Збереження природніх захистних механізмів верхніх дихальних шляхів
- Збереження фізиологічного кашлю
- Збереження здібності хворого розмовляти, ковтати, приймати їжу, відкашлювати мокроту
- Підвищеність комфорту хворого
- Зниження потреби в міорелаксантах та
транквілізаторах
- Легке відлучення від респіратора

W

NE

Штучні легені

Комп'ютер з програмою
Ventisupport для візуалізації

Можливі приналежності

даних (графіки, криві)

для вентилятора: зволожувач

Монітор SenTec (від Keller

VENTIclick, модуль для під-

Medical) для відображення:

ключення кисню VENTI-O2

PCO2, SpO2 (моніторинг

plus, бактеріальний фільтр

газів крові) та ЧСС

Шланг для масочної
вентиляції
Ventilogic вентилятор для

BGA Irma Trupoint

неінвазивної та інвазивної

аналізатор газів крові

вентиляції легень

Accuvac Basic аспіратор для
видалення секрету

Somnocheck 2 з Pneumo Tадаптером та USB адаптером

Стійка (для монтажу та

і трансфер-боксом

демонтажу є 3 викрутки)

я
ченн
Вив осу
спр
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Medispec E3000 - дистанційне подрібнювання каменів (Ізраїль)
Еконоліт 3000 виробництва компанії Медіспек - це Неінвазивний Ударно-Волновий Літотриптер для лікування мочекам'янної
хвороби. В цьому літотриптері оптимально поєднуються клінічна еффективність, багатоваріантність та економічність.

Medispec E3000
- Найбільша фокусна зона у сучасній літотрипсії

Поєднання самої великої фокусної зони з високою щільністю
енергії робить Еконоліт-3000 найбільш ефективним сучасним
дистанційним літотриптером. Завдяки більшій фокусній зоні
імпульси потрапляють по каменю навіть якщо той підданий
респіраторному руху! В результаті збільшується не тільки
швидкість та ефективність лікування, але і його безпечність.
Висока щільність подаваної енергії формує потужні імпульси,
які знищують камінь до дрібних часток протягом однієї
процедури подрібнювання.
Е3000 чудово зарекомендував себе в Урологічних Клініках
на усіх п'яти континентах. Він є лідером продажів в США,
Японії, Південній Кореї та в багатьох інших країнах.

- Модулярність, Компактність, Сумісність

Е3000 - компактний апарат. Він мобільний, відносно легкий
та сконструйований таким чином, щоб максимально підходити
умовам будь-якої лікарні/клініки. Літотриптер не потребує
спеціально відведеного приміщення та не монтується
стаціонарно. Його модулі швидко та оперативно збираються
безпосередньо перед сеансом літотрипсії, і оперативно
розбираються після нього.
Для роботи Е3000 не треба спеціальних блоків чи адаптерів.
Він підєднується прямо до стандартних джерел живлення.

- Високовольтний генератор

Високовольтний генератор - основа літотриптера Е3000.
Електрод, поміщений у водне середовище створює акустичні
хвилі. Необхідний напрямок акустичних хвиль створюється
спеціальною конфігурацією камери, в яку встановлюється
електрод..
Крім того, особливості конструкції генератора забезпечують
зберігання енергії між імпульсами, підвищуючи коефіцієнт
корисної дії системи та ефективність подрібнювання каменів,
вигідно відрізняючи літотриптери компанії Медіспек від усіх
існуючих інших моделей.

Характерні особливості:

- Щільне зіткнення мембрани з тілом пацієнта покращує
провідність та передачу акустичних хвиль
- Новий тип технології, що використовується у високовольтному
генераторі, підвищує ефективність лікування
- Поєднання великої фокусної зони та високої щільності енергії
- джерело точної та потужної фрагментації

електрод

Компактний, Ергономічний дизайн:

- Е3000 компактний та може легко транспортуватися.
При складуванні не займає багато місця
- Запасні частини та витратні матеріали системи легко та
швидко замінюються
- Діагностичні індикатори сигналізують про необхідність
проведення сервісу, полегшують обслуговування апарату

Центральна панель керування:

- Зручна для роботи
- Містить усі функції керування системою
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Medispec E3000 - дистанційне подрібнювання каменів (Ізраїль)
Ударно-хвильовий апарат - Ортоспек (Ізраїль)
Medispec E3000
- Рентгенівська система Visionspec

Рентгенівська система Visionspec з U-подібним важілем,
розроблена компанією Медіспек, спеціально для Е3000.
Для літотрипсії цей рентген оптимальний. Visionspec поєднує
в собі чіткість зображення та простоту в обслуговуванні та
експлуатації. Комп'ютерна база даних заснована на операційній системі Windows, що дає можливість обробки зображення та зберігання значної кількості знімків у пам'яті ПК.
Система укомплектована стандартною конфігурацією
Підсилювача Зображення ( 9"/6"/4" ).

- Комп'ютерізована Консоль

Комп'ютерний модуль дистанційного доступу та керування
системою. Це додатковий (операційний) блок, за допомогою
якого можна керувати діями літотриптера на відстані,
наприклад, з сусіднього кабінету. Модуль використовує
оболонку Windows та дозволяє користовачу не тільки керувати
основними функціями системи, а й маніпулювати банком
даних пацієнтів.
За допомогою Консолі також можна здійснювати наступні
функції:
- Автолокалізація каменя
- Одночасний вивід до 9 зображень каменя на монітор
- Вимірювання розмірів каменя в реальному часі

- 4-х Площинний Багатофункціональний
Ендоурологічний Стіл

Стандартний комплект системи Е3000 включає 4-х площинний
операційний стіл, який можна використовувати як безпосередньо
для літотрипсії, так і в автономному режимі.
З обох боків оперційного столу є зріз, що дозволяє оптимально
та оперативно розташувати пацієнта.
Поверхня столу зроблена зі спеціального матеріалу, який не
створює завад при отриманні знімків. Крім літотрипсії операційний стіл може використовуватися для різноманітних ендоурологічних процедур. Стіл здатний втримати пацієнта вагою
до 181 кг.

-УЗІ

Для додаткової діагностики та контролю за процесом лікування
Медіспеком передбачена можливість одночасної роботи
Рентгену та УЗІ. Більшість існуючих на ринку УЗІ сумісні з Е3000.
Медіспек виготовляє адаптери для існуючих датчиків УЗІ, які
дозволяють вести одночасний з рентгеном моніторинг лікування
у реальному часі.

Ортоспек

лікування плеча

Ударно-хвильовий апарат для лікування патологій у
спортивній медицині, ортопедії та травматології
- Висока ефективність лікування
- Охоплення великої фокусної зони
- Неінвазивний вплив ударних хвиль
- Відсутність необхідності в анестезії
та допоміжній візуалізації
Апарат характеризується відсутністю побічних ефектів,
неінвазивним та безболісним впливом, відсутністю
необхідності у рентгені та УЗІ, зручністю в експлуатації та
обслуговуванні, компактністю та мобільністю.
Розміри фокусної зони (при -6 dB) - 25 х 95 мм.
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Ударно-хвильова терапія ішемічної хвороби серця
з використанням системи "CARDIOSPEC" (Ізраїль)
Кардіоспек
Особливості нової технології:
- Імпульсно-хвильова терапія (ІВТ) - безпечний та ефективний метод лікування пацієнтів
з "рефрактерною" стенокардією при ІБС в
ситуаціях, коли традиційні лікувальні підходи
неефективні
- ІВТ - це інноваційний метод лікування пацієнтів після операцій аорто-коронарного
шунтування та стентування коронарних
судин
- ІВТ проводиться амбулаторно, не потребує
анестезії та спеціальної підготовки пацієнта
- Курс лікування включає декілька сеансів
довжиною усього 5-10 хвилин

Дистанційний вплив сфокусованної
акустичної хвилі викликає утворення
нових кровоносних сосудів!

Опис
- Наведення ударної хвилі здійснюється за допомогою
звичайного ультразвукового сканера з кардіологічним
датчиком
- Імпульси ударної хвилі синхронізуються з R-зубцем

Вода

електрокардіограми пацієнта

Іскра

- Використання системи Кардіоспек не потребує спе-

Електрод

ціально обладнаного приміщення
- Принцип утворення ударної хвилі - електрогідравлічний. Екстракорпоральне джерело хвиль генерує

Висока
напруга

високоінтенсивну акустичну хвилю, яка передається
через резинову мембрану та шкіру грудної клітини пацієнта та фокусується в певних точках усередені серцевого
м'язу. За допомогою ударної акустичної хвилі здійснюється

Рефлектор
Акустична хвиля

терапевтичний вплив у намічених точках міокарду, не зачіпаючи тканини, що оточують.
Система Кардіоспек дозволяє дуже точно розташовувати фокус в обраних точках по периферії ішемізованої ділянки міокарду. УВТ стимулює вироблення ангіогенних факторів, що призводить до так званого
"терапевтичного ангіогенезу", котрий являє собою контрольовану стимуляцію та індукцію утворення нових
кровоносних судин.
Механізм дії ударно-хвильової терапії
- Механічний вплив на клітини ендотелію ("ефект зсуву") (Maisonhaute E. et al., 2002)
- Синтез NO - Ударна хвиля активізує eNOS, а також ензимнезалежний синтез з L-аргиніна таперекиси водню
(Gotte G et al. 2002, Mariotto S et al., 2005)
- Вазоділатація (Seemann O. et al., 1993)
- Протизапальний ефект - модуляція активності NFkapaB та експресії мРНК фактору некрозу пухлини альфа
(Ciampaa A., 2005)
- Викид ендотеліальних ангіогенних факторів росту (VEGF) та активація рецепторів flt-l (Nishida T et al., 2004)
- Неоангіогенез (Wang C et al., 2002, 2003)
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УЗІ апарати (Італія)
MyLab 40 - УЗІ апарат експерт-класу
Можливість доукомплектації спеціалізованими пакетами
досліджень у будь-який час.
- Ергономічний дизайн.
- Надзвичайно простий та зручний
русифікований інтерфейс.
- 19" монітор високого вирішення.
- Спеціалізовані датчики.
- Цифрова архівація
Ідеальний партнер для обстежень у Вашій лабораторії:
- абдомінальні органи
- кардіологія / судини
- малі органи / м'язовий корсет / молочні залози
- акушерство / гінекологія / урологія
- педіатрія

AQUILA
Портативний багатофункціональний цифровий сканер
Програми:
- абдомінальні
- акушерство/гінекологія
- урологія
- кардіологія
- судини
- спеціальні програми по щитовидній залозі
та дисплазії тазостегневого суглобу

Проектування та оснащення центрального
стерилізаційного відділення (Італія)
Проектування та оснащення "під ключ" центральних стерилізаційних відділень та Система керування та контролю за роботою
центрального стерилізаційного відділення ITINERIS
Компанія "УкрТелеМед" пропонує комплексний підхід у розробці,
проектуванні та оснащенні центрального стерилізаційного відділення кожного лікувально-профілактичного закладу в залежності від побажань замовника, розмірів приміщення, кількості
ліжок у лікарні, кількості операційних, кількості операцій на день
і т.д. и т.п. Крім стерилізаційного та деінфекційного обладнання,
компанія "УкрТелеМед" поставляє необхідні медичні меблі та
додаткове обладнання для оснащення центрального стерилізаційного відділення "під ключ".
ITINERIS - комп'ютерна система, розроблена компанією CISA для
повного керування стерилізаційним процесом обробки інструментів та інших матеріалів. Усі стадії стерилізаційного процесу постійно відслідковуються та виводяться на монітор комп'ютера, що
дозволяє гарантувати високу якість, безпечність та швидкість всієї
стерилізації. Система проста в роботі та керуванні. Дозволяє
архівувати всю інформацію про стерилізаційний процес.
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УкрТелеМед

Інфузійні насоси,
виробництва Acromed AG (Швейцарія)
Шприцеві інфузійні насоси для введення високотоксичних медикаментів.
Галузі застосування: Педіатрія, неонатологія, інтенсивна терапія та ін.
Стандартні опції: засувка для захисту шприцу, простота в використанні, автоматичне визначення шприців (тип та розмір),
швидкість потоку у діапазоні: 0,1 - 500 мл/год (опціонально 750 мл/год), об'єм рідини у діапазоні: 0,1 - 999,9 мл, регулювання
тиску у діапазоні: 0 - 999 мБар/мм.рт.ст., автоматичне відновлення болюсу після оклюзії,

швидкість одноразового введення

1500 мл/год, що регулюється, сигналізація, що закінчилася рідина у шприці, регулювання рівня відкриття вени, тривалість
роботи батареї: до 9 годин (в залежності від режиму роботи), IR інтерфейс, виклик медсестри, вага: 2,3 кг.
Насос сумісний з наступними типами шприців: B.Braun, BD, Fresenius, Terumo, Monoject, Sherwood.
Розміри шприців: 5, 10, 20, 30, 50/60 мл.

µSP6000 Lite
Шприцевий насос загальномедичного призначення
- Простота та надійність в управлінні.
- Ручне болюсне введення.
- Простота настройки тривоги та повідомлень

µSP6000 (з опцією Classic)
Шприцевий насос для застосування в педіатрії, неонатології та інтенсивної терапії
- Болюсне введення, що програмується.
- Вбудована пам'ять на 50 медикаментозних засобів.
- LCD дисплей для додаткової інформаціїї.
- Функція введення через тривалий час.
Можлива поставка з опцією Deluxe:
- Системний насос для встановлення PDMS
(системи управління даними пациєнта).
- Наявність футляра для перенесення
- Система знищення помилок дозування.

µSP6000 (Anaesthesia)
Шприцевий насос для застосування в анестезіології
- Типи параметрів: мл/кг/год., мг/кг/год., µg/кг/год., од/кг/год.,
мл/кг/хв., мг/кг/хв., µg/кг/хв., од/кг/хв.
- Автоматичний підрахунок доз по вазі пацієнта
- Інфузійні програми терапії індивідуальні та 8 стандартних
програм, поновлення пам'яті за допомогою IR порту
- Ручний и автоматичний контроль введення

µSP6000 (з опцією PCA)
Ця версія шприцевого насосу розроблено для управління обезболюючою терапією
- Типи відображення параметрів: мл/год., мг/мл, µg/мл.
- Доступні програми терапії: індивідуальні та 8 стандартних
програм.
- Типи одноразових введень: Initial Bolus, Patient Bolus,
Physician Bolus.
- Блокування кнопки вкл.
- Захисний пароль для клавіатури.
- Ручний контроль введення.
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Masimo Set - єдина технологія з науково та клінічно доведеною точністю вимірювання показників сатурації та ЧСС у русі
пацієнтів та слабкій перфузії. Висока чутливість та вибірковість Masimo Set дозволяє виявляти справжні та відхиляє помилкові
тривоги, гарантуючи точність інформації на дисплеї, що дозволяє лікарям оперативно реагувати на зміни в стані пацієнта.
Сигнал SIQ інформує про якість сигналу та особливо корисний при слабкій перфузії чи в "галасливій" ситуації.
Індекс перфузії IP показує силу сигналу артеріального пульсу та може бути використаний для діагностики слабкої перфузії та
більш точної оцінки стану пацієнта. FastStat швидше від інших пульсоксиметрів, відстежує зміни в артеріальному SpO2.
FastStart забезпечує швидку зміну показників після ввімкнення приладу. APOD технологія адаптивного виявлення сигналу.
SmartTone забезпечує синхронізацію звукового сигналу з пульсом, навіть під час сильних завад. Технологія Rainbow Set
дозволяє неінвазивно і точно визначати вміст метгемоглобіну, карбоксигемоглобіну, загального гемоглобіну, зміну гемодинаміки.

- Портативний пульсоксиметр з технологією Rainbow Set та
можливістю визначення зв'язаного з СО гемоглобіна
- Компактний, зручний у використанні
- На цифровому дисплеї моніторуються показники: SpO2,
ЧСС, IP та SIQ
- Запис трендів до 72 годин
- Робота від елементів живлення 4 АА Alkaline до 48 годин
- Вага: 0,317 кг
- В комплект поставки входить гумовий чохол, який запобігає
механічним пошкодженням та може кріпитися на поясі

Rad-8
- Стандартний пульсоксиметр з технологією Masimo Set
та цифровим дисплеєм
- Моніторуються показники: SpO2, ЧСС, SIQ та IP індекси
- Може бути виконаний у горизонтальний чи вертикальний
модифікації
- Автономне живлення до 8 годин
- Запис трендів до 72 годин
- Живлення від мережі 90-240 В
- Наявність режимів TRAUMA, HOME, SLEEP

Radical-7
- Універсальний пульсоксиметр з технологією Rainbow Set
- Наявність жидкокристалічного дисплею,
- Відображення на дисплеї SpO2, ЧСС, тривог, тренда,
індекса перфузії, сигнала IQ та плетизмограми,
- дистанційний інтерфейс тривог,
- до 30 днів зберігання трендів,
- наявність функцій FastSat, FastStart, APOD, ClearVue,
SmartTone,
- оптимальний для роботи в стаціонарі, при транспортуванні,
в машинах швідкої допомоги, в домашніх умовах

КАРДІО

Волюметричні інфузійні насоси,
виробництва Acromed AG (Швейцарія)
Це сучасні інфузійні насоси, яки призначені для в/в введення медикаментів, парентерального харчування та трансфузії.
Галузі застосування: інтенсивна терапія, неонатологія, педіатрія та акушерство.
Особливості: простота в використанні, автоматичне самотестування, швидкість інфузії в діапазоні: 0.1 - 999 мл/год, об'єм рідини,
що вводиться: 0.1 - 9999,0 мл, регулювання тиску у межах: 0 - 999 мБар/мм.рт.ст., автоматичне відновлення болюса після оклюзії,
первинна/вторинна інфузія,сигналізація при пустому флаконі, регулювання рівня відкриття вени, час роботи батареї: до 5 годин
(в залежності від режиму роботи), зберігання в пам'яті до 1500 подій (в реальному часі + дані), інфрачервоний порт, - виклик
медсестри.

µVP7000 Lite
Шприцевий насос загальномедичного призначення
- Простота та надійність в управлінні
- Режим ручного введення
- Відновлення проходження вени
- Простота настройки тривожної сигналізації
- Функція можливості введення розчинів через тривалий час

µVP7000 (з опцією Classic)
Шприцевий насос для застосування в педіатрії,
неонатології та інтенсивної терапії
- Програмування введення препаратів
- Вбудована пам'ять на 50 медикаментозних препаратів.
- LCD дисплей для додаткової інформації.
- Функція можливості введення розчинів через тривалий час
- Режим ручного и автоматичного введення лікарських засобів
Можлива поставка з опцією Deluxe:
- Системний насос для встановлення PDMS
(системи управління даними пациєнта).
- Програма для знищення помилок дозування.

Модульні станції
Модульні станції призначені для збору насосів в одному
місці, що дозволяє зберігати простір. Просте розміщення
та від'єднання насосу. Живлення від електромережі гарантує надійне зарядження акумулятора.
Модуль UniQue DOC адаптований або до стандартної
інфузійної стійкі, або інфузійної стійкі Caddy з кріпленням
до вертикальної стійкі, горизонтальної рейки. Модуль
UniQue DOC легко може бути доповнений ручкою для
перенесення або кріпленням.
- Доступні модулі з місцем для кріплення від 2-х до 8-ми
насосів
- Можливість прямого живлення насосів від станції, яка
приєднується до електромережі, а не живлення кожного
насосу окремо від електромережі
- Надається в комплекті кабель живлення

Інфузійні стійки
Інфузійна стійка 5.1 ARCO Luxe >2.0 м
- Висота - 2 м
- 5 антистатичних колес, 2 з гальмами
- Ступінчата, телескопічна хромова стійка
- Вага 10 кг
Інфузійна стійка 5.3 CADDY Base 1.5 м
- Подвійна хромова стійка з поперечними рейками
- 4 великих антистатичних колеса, 2 з гальмами телескопічна стійка, висота від 1.5 до 2.2 м
- Сталева основа стійкі
- Вага 30 кг
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Інфузійні насоси серії Aitecs (США)
AITECS SEP-21S PLUS
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДВОХШПРИЦЕВИЙ НАСОС
- Два незалежні шприцеві насоси, які поєднані одним
корпусом
- Компактний та зручний в застосуванні
- Незамінний там, де є дефіцит вільного простору
(неонатологія, швидка допомога, операційні)
- Має всі можливості SE 12S Plus, в тому числі
можливістю програмування в масових одиницях

AITECS 2015
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ШПРИЦЕВИЙ НАСОС
- Простота у використанні
- Великий дисплей, інформація на російській мові
- Автоматичне визначення розміру та правильності
встановлення шприца
- Точність введення препаратів ±2%
- Швидкість інфузії 0,1-1200 мл/год, можливість "титрації"
без встановлення інфузії
- Можливість програмування швидкості інфузії у: mg/h, mcg/h,
U/h, mg/kg/h, mcg/kg/h, U/kg/h, mg/kg/min, mcg/kg/min,
2
2
2
2
U/kg/min, mg/m /h, mcg/m /h, mg/m /min, mcg/m /min автоматичний розрахунок концентрації та дози
- Швидкість введення болюсу 10-1200 мл/год
- Автоматичний чи ручний болюси
- Журнал 2000 подій. Запис історії пацієнта в ПК (фіксується)
кожна подія чи вимірювання в параметрах інфузії, що викликані чи діями користувача, чи зовнішніми змінами та по
запиту відображення на дисплеї у вигляді списку змін чи
графіка. Зміна параметрів роботи, використовуючи ПК
- Системи захисту пацієнта: Antibolus, Antisiphon, KVO
- Введення препаратів в режимах Об'єм-Час, Швидкість-Час,
Об'єм-Швидкість
- Шприци, що використовуються:10, 20, 30, 50/60,
100 та 140 мл., в тому числі і вітчизняних виробників
- Індикація заряду вбудованого NiMH аккумулятора
- RS 232, ІК порт, виклик медсестри
- CE0408 та FDA

AITECS SEP-10S/12S Plus
Стандартний шприцевий насос з датчиком розміру
шприца SEP-10S
- Два типи болюсу (запрограмований та ручний)
- Система анти-болюсу (A.B.S.)
- Візуальна та звукова сигналізація
- Швидкість інфузії:0.1-1500 мл/год, болюсу:10-1500 мл/год
Шприцевий насос для анестезії SEP-12S
- Визначник розміру шприца
- Можливість задання швидкості інфузії у: mg/h, mcg/h,
mg/kg/h, mcg/kg/h, mg/kg/min, mcg/kg/min

AITECS DF12
- ВОЛЮМЕТРИЧНИЙ ІНФУЗІЙНИЙ НАСОС
- CE 0408
- Просте керування
- Призначений для безперервного, тривалого вливання
рідких лікувальних форм
- Регулювання швидкості потоку від 0,1-999 мл/год без
зупинки інфузії
- Можливість обмеження сумарного об'єму введення
від 0,1 до 9999 мл
- Точність введення препаратів ± 5%
- Системи захисту пацієнта: Antibolus, KVO.Захист від
"вільного" потоку в інфузійній лінії
- Безшумна робота
- Автоматичний затискач інфузійної лінії
- Режим виводу повітря зі швідкістю 700 мл/год
- Можливість використання стандартних крапельниць
більшості виробників, в тому числі ГЕМОПЛАСТ
- Система звукового оповіщення персоналу: "Дверці
відкриті", "Оклюзія", "Повітря в системі", "Слабкий
заряд батареї", "Інфузія скінчена."
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Ваги та вимірювачі зросту (Німеччина)
Оптимальне рішення для точних результатів

SECA 757
Спеціальне демпфування цих електронних дитячих вагів
в поєднанні з функцією HOLD (утримання результату)
дозволяє швидко та точно провести вимірювання ваги
неспокійної дитини. Велика люлька має закриту
конструкцію (зовнішній шар виконаний з спеціальної
пластмаси, безпечної для контакту зі шкірою). Це спрощує
вимірювання ваги навіть великих немовлят.
Функція TARE (компенсація тари) та вбудований
інтерфейс RS232 - тільки очевидні опції цих складних
дитячих вагів.
Seca 757

SECA 745
Механічні дитячі ваги з пересувним різновагом та вигнутим
лотком.
- Навантаження: 16 кг
- Ціна поділки: 10 г
- Розміри (ШхВхГ): 550 x 190 x 305 мм
- Вага: 6 кг
- Клас точності CE

SECA 336 (ІІІ)
Портативні цифрові ваги для зважування новонароджених
та дітей, що починають ходити.
Цифрові ваги Seca 334 мають найбільш привабливий та
комфортабельний дизайн у порівнянні з багатьма іншими
моделями. Ця модель відмічена Європейським спеціальним
призом в галузі дизайну "Red dot". При вазі 3,5 кг, цей
прилад потребує мінімальної площі для розміщення.
Великий РК-дисплей чітко відображає здобуті дані.
- Припустиме навантаження: 20 кг
- Градація: 5 гр < 10 кг > 10 гр
- Функції: тарирування, автозберігання даних
- Опції: вимірювач зросту, позиціонування голови,
сумка для транспортування, адаптер 220 В.

Seca 745

Seca 336

Детальна інформація по асортименту ваг Seca може бути надана Вам окремим розширеним каталогом Seca.

24 сторінка

www.cardio.net.ua; cardio@cardio.net.ua - тел.: 8 (04571) 3-82-55, 3-82-62, 3-82-95, 3-82-96

КАРДІО

Ваги та вимірювачі зросту (Німеччина)
Оптимальне рішення для точних результатів

Механічні ваги Seca 711
- Діапазон вимірювання ваги: до 220 кг
- Градація: 100 г
- Ростомір: діапазон вимірювання зросту до 220 см
- Градація: 1 мм
- Розміри: 45 х 146 х 55 см
- Вага: 23,5 кг
В комплект входить ростомір до 220 см, завдяки чому
вимірювання ваги і зросту проводиться одночасно.
Механічні ваги оснащені направляючими роликами для
переміщення.

Seca 780
Seca 711
Цифрові ваги з дисплеєм Seca 704
Seca 704 - цифрові ваги з високим порогом
зважування
Надійні, точні і стійкі ваги з максимальним навантаженням
до 250 кг. Велика та стійка платформа надає можливість
обслуговувати пацієнтів з надмірною вагою.
Ваги обладнані функцією підрахунку індекса маси тіла.
Ваги незалежні від мережного живлення. Енергозберігаюча
акумуляторна батарея надає можливість провести до
16 000 процедур на одному комплекті батарей.
Можуть бути доповнені вмонтованою рейкою для
вимірювання росту.
- Навантаження до 250 кг
- Ціна поділки : 100 гр
- Функції: "ТАРА", "УТРИМАННЯ", автоматичний
розрахунок ІМТ
- Транспортні колеса
- Опції: вимірювальна рейка Seca 220

Seca 704
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Медичні інструменти виробництва KaWe (Німеччина)
Отоскопи Piccolight
Використовується для прямої офтальмоскопії зі
сферичною лінзою, діоптрії, якої регулюються
в межах +/- 20.
Неперевершене освітлення завдяки галогенним
лампочкам.

Фонендоскопи Rapport
Стетоскоп з подвійною голівкою, яка перемикається,
з різними мембранами, вушними оливами
та приналежностями в комплекті.
- довжина 55 см
- діаметр мембрани 27 і 40 мм

Офтальмоскопи Piccolight
Використовується для прямої офтальмоскопії зі
сферичною лінзою, діоптрії, якої регулюються
в межах +/- 20.
Неперевершене освітлення завдяки галогенним
лампочкам.

Ларингоскоп McIntosh
- стандартне освітлення
- фіброоптика

Ларингоскоп Miller
- стандартне освітлення
- фіброоптика

Ручки для батарейок
- маленька 2,5 В (АА) - типу Mignon, d= 19 мм
- середня 2,5 В (С) - типу Baby, d= 28 мм
- велика 2,5 В (С) - типу Baby, d= 32 мм
- коротка 2,5 В (АА) - типу Mignon, d= 32 мм
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Обладнання для неонатології Medicor (Угорщина)
Найбільш вразливою та вимогливою категорією пацієнтів
є новонароджені. Завдяки ефективній терапії, поєднаній
з материнським теплом, перебування немовляти в клініці
може бути значно скорочене, а результати суттєво
покращені.
Забезпечити новонародженому оптимальні умови росту,
розвитку та виздоровлення - наша і Ваша основна мета.
Обладнання, яке ми пропонуємо, відповідає всім цим
вимогам.

Реанімаційне робоче місце для
новонароджених BABY LIFE BLR-2100
Тепловипроміюючий керамічний обігрівач і реанімаційне
робоче місце для новонароджених типу BLR-2100 марки
BABYLIFE характеризується оптимальною, з фізіологічноі
точки зору довжиною хвилі, запобігає переохолодженню
немовляти під час проведення необхідних втручань.
Прерогативою апарату є висока надійність та
комфортабельність:
- нахил поверхні процедурного столу плавно
встановлюється в сторону голови або ніг
- внутрішній підігрів матрацу та індикація температури
тіла дитини та поверхні для лежання
0
0
- верхня частина обігрівача зміщується на 30 і 90
- забезпечено повне освітлення ,освітлення процедурного
столу, а також локальний потік світла на необхідний
сектор
- апарат обладнаний системами попереджувальної та
тривожної сигналізаціі
- простий в експлуатації, надійний, поверхні індикаторів
та робочі поверхні легко піддаються дезінфекції

Кювези типу BABY LIFE BLF-2001
- Зручний доступ до дитини надає можливість проведення
різноманітних маніпуляцій. В тому числі (рентгенологічний
контроль)
- Широкі температурні діапазони та оптимальна вологість
під ковпаком кювезу створюють сприятливі штучні
кліматичні умови
- Контроль постачання та автоматичне регулювання кисню
- Циркуляція повітряної маси вздовж тіла дитини
забезпечує формування повітяної завіси при відкритті
дверцят та попереджує переохолодження немовляти
- Повна герметичність підковпакового простору та рівень
шуму нижче 50дБ в робочому режимі
- Забезпечена можливість зміни положення ложа як в
напрямі голови так і ніг
- Наявність системи самотестування з попередженням
перегріву всередині інкубатора. Візуальна та звукова
тривожна сигналізація
- У типових кювезах BLF-2001 забезпечена можливість
зважування дитини та контролю ваги
Безумовно, перелік приладів та пропонованих послуг
залежить від Ваших потреб, бажань та фінансових
можливостей. Розширену інформацію по медико-технічних
характеристиках приладів можете отримати додатково,
по Вашому запиту.
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Аксесуари та витратні матеріали
до електрокардіографів, холтерів та дефібриляторів
Аксесуари та витратні матеріали
для електрокардіографів
- Термопапір 57 мм х 18 м, 57 мм х 23 м, 57 мм х 25 м
(для електрокардіографів HeartMirror1/IKO,
HeartMirror 3/3D, HeartScreen 60G)
- Термопапір 80 мм х 30 м
(для електрокардіографу HeartScreen 80D/GL)
- Термопапір 112 мм х 30 м, 112 мм х 25 м
(для електрокардіографу HeartScreen 112D)
- Термопапір у пачках 112 мм х 150 мм х 300 м
(для електрокардіографу HeartScreen 112D Clinic)
- Груші дорослі та дитячі
- Защіпки дорослі та дитячі
- ЕКГ-гель, 260 гр.

Аксесуари та витратні матеріали для холтерів
- Одноразові ЕКГ електроди з клеючим шаром
- Манжети: великі, середні, маленькі
- Акумулятори 1000 мА/год, 1500 мА/год, 2600 мА/год
- Зарядний пристрій для аккумуляторів
- Кабель ЕКГ (для пристроїв моделі "CardioTens")
- Оптоволоконний кабель під'єднання до ПК
- Кобури (кріплення на пацієнті) для апаратів моделей
"EC-GO", "CardioTens", "EC-2H", "EC-3H", "Card(X)Plore"
"ABPM 04"

Аксесуари для автоматичних дефібриляторів
- Електроди для дефібриляції (дорослі)
- Педіатричні електроди для дефібриляції
- Акумуляторні батареї для PowerHeart G3 Pro
- Літієва батарея для PowerHeart G3 Pro
- Літієва батарея для PowerHeart G3, FirstSave
- ЕКГ кабель на три відведення
- Сумка для транспортування
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Masimo Set - єдина технологія з науково та клінічно доведеною точністю вимірювання показників сатурації та ЧСС у русі
пацієнтів та слабкій перфузії. Висока чутливість та вибірковість Masimo Set дозволяє виявляти справжні та відхиляє помилкові
тривоги, гарантуючи точність інформації на дисплеї, що дозволяє лікарям оперативно реагувати на зміни в стані пацієнта.
Сигнал SIQ інформує про якість сигналу та особливо корисний при слабкій перфузії чи в "галасливій" ситуації.
Індекс перфузії IP показує силу сигналу артеріального пульсу та може бути використаний для діагностики слабкої перфузії та
більш точної оцінки стану пацієнта. FastStat швидше від інших пульсоксиметрів, відстежує зміни в артеріальному SpO2.
FastStart забезпечує швидку зміну показників після ввімкнення приладу. APOD технологія адаптивного виявлення сигналу.
SmartTone забезпечує синхронізацію звукового сигналу з пульсом, навіть під час сильних завад. Технологія Rainbow Set
дозволяє неінвазивно і точно визначати вміст метгемоглобіну, карбоксигемоглобіну, загального гемоглобіну, зміну гемодинаміки.

- Портативний пульсоксиметр з технологією Rainbow Set та
можливістю визначення зв'язаного з СО гемоглобіна
- Компактний, зручний у використанні
- На цифровому дисплеї моніторуються показники: SpO2,
ЧСС, IP та SIQ
- Запис трендів до 72 годин
- Робота від елементів живлення 4 АА Alkaline до 48 годин
- Вага: 0,317 кг
- В комплект поставки входить гумовий чохол, який запобігає
механічним пошкодженням та може кріпитися на поясі

Rad-8
- Стандартний пульсоксиметр з технологією Masimo Set
та цифровим дисплеєм
- Моніторуються показники: SpO2, ЧСС, SIQ та IP індекси
- Може бути виконаний у горизонтальний чи вертикальний
модифікації
- Автономне живлення до 8 годин
- Запис трендів до 72 годин
- Живлення від мережі 90-240 В
- Наявність режимів TRAUMA, HOME, SLEEP

Radical-7
- Універсальний пульсоксиметр з технологією Rainbow Set
- Наявність жидкокристалічного дисплею,
- Відображення на дисплеї SpO2, ЧСС, тривог, тренда,
індекса перфузії, сигнала IQ та плетизмограми,
- дистанційний інтерфейс тривог,
- до 30 днів зберігання трендів,
- наявність функцій FastSat, FastStart, APOD, ClearVue,
SmartTone,
- оптимальний для роботи в стаціонарі, при транспортуванні,
в машинах швідкої допомоги, в домашніх умовах
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Новітні технології (вивчення попиту)
ATMOS S 41 Gyne - перше робоче місце
лікаря-гінеколога (Німеччина)
Оптимальне поєднання всіх необхідних медичних приладів ATMOS у функціональному та ергономічному
пристрої переносить пацієнтку в центр всіх процедур
і дозволяє гінекологу працювати оптимально: діагностика, інформація, терапія - все на одному робочому
місці! TFT-монітор є "серцем" установки: він інформує
як лікаря так і пацієнтку.
Робоче місце може комплектуватись медичним ПК
ATMOS з програмним забезпеченням для обробки
та архівування.

AEP - монітор контролю глибини анестезії,
виробництва компанії "Danmeter" (Данія)
ПОЧАТОК НОВОЇ ЕПОХИ У МОНІТОРИНГУ АНЕСТЕЗІЇ
Тепер AEP-технологія дозволяє Вам дізнатися про
пацієнта більше.
AEP-монітор - це перший комерційно доступний
монітор глибини анестезії, який використовує принцип
реєстрації звукових викликаних потенціалів
Auditory Evoked Potentials (AEP).
В основі цієї технології лежить активне вимірювання
реакції мозку на звукові стимули.

PORTABLE METAMAX - портативний
газоаналізатор (Німеччина)
- Вибір між технологією змішування компонентів та
технології дихання до диханню (breath-by-breath
technology) (MetaMax 3X or 3B)
- Функціонує незалежно від ПК до 20 годин, використовуючи 8 Мб загальної пам'яті, яка вмонтована в
прилад
- Швидка калібровка для підвищення точності
- Інтегрований модуль ЧСС за допомогою інтегрованого
датчика "POLAR"; опційно - 3 відведення ЕКГ, а також
стаціонарний 12 канальний ЕКГ
- Дозволяє вільно пересуватись, вага 570 г

Цифровий рентгено-флюорограф,
виробництва компанії "Innomed"
(Угорщина)
- Цифровий режим роботи
- Негайна поява зображення на екрані монітора,
немає потреби у фотоплівці, хімреактивах
та фотолабораторії
- Матричне зображення 2k x 2k з глибиною 16 bit
- Рентгенозахисна кабіна
- Швидкий та зручний монтаж і демонтаж
- Мінімальна радіаційна доза для пацієнтів (<10кмЗв)
- Площа обстеження 430 х 430 мм
- Високочастотний генератор серії TOP-X HF,
потужністю 30 кВт
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Новітні технології (вивчення попиту)
Універсальне функціональне ліжко OSD Sofia
з електроприводом (Італія)
Ліжко складається з чотирьох секцій, які регулюються
електроприводом. Це відповідно секції верхньої та нижньої
частин спини, та верхньої (стегно) та нижньої (гомілка)
частини нижньої кінцівки. Кожне колесо оснащене гальмами.

Ларингіальні маски (США)
LMA Supreme - перша і єдина одноразова ларингіальна
маска із вбудованим дренажним каналом
LMA Supreme - це система підвищеної надійності, яка перевищує будь-які існуючі на сьогодняшній день ларингіальні
маски. Вбудована дренажна трубка дозволяє з легкістю
виводити газ та рідину, відокремлюючи їх від дихальної
трубки (воздуховоду) ларингіальної маски.
LMA Supreme на даний момент є самою простою ларингіальною маскою для введення - ідеальна фізиологічна
форма вигину воздуховоду, вбудовані фіксатор та блокада
від прикушення - забезпечують правильне введення з першої спроби.
LMA Fastrach
- Проста та швидка техніка введення, що дозволяє швидко

LMA - Supreme

забезпечити вентиляцію
- Готова до використання, стерильна
- Ідеально підходить для введення як в умовах медичного
закладу так і до госпіталізації пацієнта
- 8 років успішного застосування та тисячі успішних введень
LMA - Fastrach

Робототехнічний ортопедичний апарат для
реабілітації "Lokomat System", виробництва
компанії "Hocoma" (Швейцарія)
На сучасному етапі розвитку реабілітаційної
медицини Lokomat ® System використовується
як стандартна терапія для багатьох
захворювань та пошкоджень:
- гемі-, пара-, тетрапарези
- спастичний параліч
- розсіяний склероз
- травми головного та спинного мозку
- інсульти та ін.
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Обладнання для екстреної медицини (вивчення попиту)
Комплект іммобілізаційний, виробництва
компанії "EGO Zlin" (Чеська республіка)
Комплект універсальний іммобілізаційний у складі:
- матрац з вакуумною фіксацією
- шина вакуумна для ноги
- шина вакуумна для руки
- комірцева шина
- спеціальні помпи
- ремонтний комплект
- сумка для транспортування

Кисневий концентратор "OxyMat 3",
виробництва компанії "Weinmann"
(Німеччина)
Кращий помічник для проведення лікування вдома
Мобільний дозатор з 20-ти метровим шлангом забезпечує
пацієнту свободу руху. Призначений для збільшення
вмісту кисню в повітрі, яке вдихає людина. Вмонтована
система тестування, а також наявність візуальних та
звукових тривог - гарантія абсолютної безпеки
використання апарату.
До переваг кисневого концентратора OXYMAT 3 можна
віднести його зручну для проведення сервісних робіт
модульну конструкцію, дуже гарне шумопоглинання та
наявність багатьох опцій вже у базовій комплектації
апарату.
OXYMAT 3 простий у технічному обслуговуванні, важить
тільки 19,5 кг, в нього є 4 ролика з функцією блокування та
ручка для перенесення. Фільтр замінюється просто, без
необхідності відкривати апарат.
Апарат має 5 річну гарантію виробника.
- Потік кисню від 0,5 до 5 л/хв (для дорослих) чи від 0,2 до
3 л/хв (для дітей) - з дозатором чи флоуметром
- Оптимальна якість терапії за рахунок високої концентрації кисню 95 %
- Дуже низький рівень шуму, тільки 40 дБ (А)

Цифровий рентгено-флюорограф,
виробництва компанії "Innomed"
(Угорщина)
- Цифровий режим роботи
- Негайна поява зображення на екрані монітора,
немає потреби у фотоплівці, хімреактивах
та фотолабораторії
- Матричне зображення 2k x 2k з глибиною 16 bit
- Рентгенозахисна кабіна
- Швидкий та зручний монтаж і демонтаж
- Мінімальна радіаційна доза для пацієнтів (<10кмЗв)
- Площа обстеження 430 х 430 мм
- Високочастотний генератор серії TOP-X HF,
потужністю 30 кВт
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Комплексне оснащення та продаж автомобілів
швидкої медичної допомоги

Стандартний комплект медичного
обладнання для автомобіля*
- електрокардіограф
- дефібрилятор (+пульсоксиметр)
- апарат ШВЛ
- мішок АМБУ
- ларингоскоп у наборі
- медична укладка лікаря
- ноші-візок з платформою
- шини імобілізаційні вакуумні
- жилет грудний
- кисневі балони
* можливе додаткове оснащення:
укладка, набори інструменту,
інфузомати та інше.

Багаторічний досвід оснащення карет швидкої
допомоги:
- приватних клінік - Медіком, Борис, Добробут
Біофармтех, Крапля Роси, Клініка
Валіхновського, INTO-SANA та інші.
- карет швидкої допомоги - Київської,
Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської
та інших областей, міських та обласних
управлінь МОЗ усіх регіонів України.

Переобладнання автомобіля для швидкої допомоги можливо здійснити на
базі автомобілів “Ford Transit”, “VW T4”, “VW T5”, “MB Sprinter”, "Peugeot",
"Renault" та інших.
Інтер'єр автомобіля, медичні меблі, медичне обладнання Ви зможете
вибрати в залежності від ваших потреб та можливостей.

Наші партнери
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Пропонуємо Вашій увазі ПРОЕКТ пропозиції щодо комплексного оснащення
ВІДДІЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА КАБІНЕТУ ЛІКАРЯ-КАРДІОЛОГА
Кабінет добового моніторингу артеріального тиску та електрокардіограми:
1. Електрокардіограф "Heart Screen 80GL" 12 - ти канальний з 3-х канальним термопринтером,
з дисплеєм на 4-ри криві, аналізом, пам'яттю на 30 ЕКГ, попереднім діагнозом, аналізом аритмій,
аналізом варіабельності серцевого ритму від 1 до 10 хв., виробництва "INNOMED" (Угорщина)
2. Добовий монітор ЕКГ та АТ "EC-3H/ABP", виробництва "Labtech" (Угорщина)

3. Холтерівська система ЕКГ "EC-3H" 3-х канальна (реєстратор), виробництва " Labtech" (Угорщина)

4. Добовий монітор артеріального тиску "АВРМ-04", виробництва "Meditech" (Угорщина)

5. Комплект діагностичний спірометричний MIR Spiro "Spirolab", виробництва "MIR" (Італія).
Стандартна комплектація включає програму Winspiro

6. Механічні ваги "Seca 711" клас точності ІІІ з ростоміром "Seca 220", виробництва "Seca GmbH",
(Німеччина)

7. Комп'ютерний модуль з системним блоком на базі процесора IP 4, лазерним принтером та зовнішнім
модемом, монітор 20'', розрішення екрану 1600х1200 пікселів для успішного проведення стрес - тесту

Кабінет стрес-тест навантаження з велоерометром:
1. Велоергометр "Corival", виробництва "LODE" (Нідерланди)
2. Електрокардіограф "Cardio PC Professional" - комп'ютерний ЕКГ з програмою стрес-тест
навантаження, виробництва "INNOMMED" (Угорщина)

3. Комп'ютерний модуль з системним блоком на базі процесора IP 4, лазерним принтером та зовнішнім
модемом, монітор 20'', розрішення екрану 1600х1200 пікселів для успішного проведення стрес - тесту
4. Комплект для стрес - тесту: ремінь для стрес - тесту - 1 шт. , електроди - 10 шт.

Кабінет стрес-тест навантаження з ергометром-тредмілом:
1. Ергометр "Valiant" - ергометр-тредміл, виробництва "LODE" (Нідерланди)
2. Електрокардіограф "Cardio PC Professional" - комп'ютерний ЕКГ з програмою стрес-тест
навантаження, виробництва "INNOMMED" (Угорщина)
3. Комп'ютерний модуль з системним блоком на базі процесора IP 4, лазерним принтером та зовнішнім
модемом, монітор 20'', розрішення екрану 1600х1200 пікселів для успішного проведення стрес - тесту
4. Комплект для стрес - тесту: ремінь для стрес - тесту - 1 шт. , електроди - 10 шт.
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з любов'ю до життя

За додатковою інформацією звертайтесь до спеціалістів нашого центру.

КАРДІО
08 630, Київська область,
Васильківський район,
смт.Глеваха, вул.Вокзальна, 43

тел. +38 04571 3-82-55, 3-82-62
+38 04571 3-82-95, 3-82-96
+38 044 387-22-30

www.cardio.net.ua
cardio@cardio.net.ua

