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1. Šeimos gydytojo kabinete privalo būti šie medicinos įrenginiai ir 
prietaisai:

1.1. bendrosios paciento apžiūros kušetė; 
1.2. ginekologinė kėdė (gali būti 
 eičiama į bendrosios paskirties kušetę); 
1.3. šviesos šaltinis;
1. 4. kraujospūdžio matavimo 
 aparatas/matuoklis su įvairaus dydžio 
 manžetėmis; 
1.5. stetofonendoskopas; 
1.6. neurologinis plaktukas; 
1.7. otorinooftalmoskopas; 
1.8. kamertonas C 128; 
1.9. elektrokardiografas; 
1.10. kūdikių svarstyklės; 
1.11. suaugusiųjų svarstyklės; 
1.12. vaikų ūgio matuoklė; 
1.13. suaugusiųjų ūgio matuoklė; 
1.14. lentelė regėjimo aštrumui nustatyti; 
1.15. tonometras akispūdžiui matuoti; 
1.16. knyga spalviniam jutimui nustatyti; 
1.17. termometrai (ne mažiau kaip 3 vnt.); 
1.18. gliukometras; 
1.19. Ambu maišas; 
1.20. orofaringiniai vamzdeliai; 
1.21. mikrospirometras (FVC, FEVI); 
1.22. kraujo, šlapimo analizat. (PSP specifikai 
 pritaikyti analizat.) arba sudaryta sutartis 
 su akredituota laboratorija. 
2. Kabinete taip pat turi būti pirmosios 
 pagalbos vaistų rinkinys

MAŽASIS CHIRURGINIS RINKINYS (vienas dviem gydytojams)
1. Skalpelių rankenos – 2.
2. Peiliukai –100.
3. Žirklės – 2.
4. Pincetai – 3.
5. Kocherio spaustukai – 2.
6. Adatkočiai – 2.
7. Adatų ir siūlų rinkinys (įvairaus dydžio).

GINEKOLOGINIS RINKINYS (vienas dviem gydytojams)

OTORINOLARINGOLOGINIS RINKINYS (vienas dviem 
gydytojams)

1. Švirkštas ausims praplauti – 1.
2. Ausų kilputės:
2.1. maža – 1;
2.2. vidutinė – 1.
3. Ausų kabliukai: 
3.1. mažas – 1;
3.2. vidutinis – 1.
4. Kaktinis veidrodis – 1.
5. Otoskopiniai vamzdeliai:
5.1. maži – 2;
5.2. vidutiniai – 2.

ŠEIMOS GYDYTOJO KREPŠYS RINKINYS
1. Krepšys.
2. Fonendoskopas.
3. Otorinooftalmoskopas.
4. Kraujospūdžio matavimo aparatas.
5. Mikrospirometras (FVC, FEV1).
6. Neurologinis plaktukas.
7. Instrumentai ir medicinos priemonės:
7.1. intubacinis „S“ formos vamzdelis;
7.2. pincetas;
7.3. ruloninis pleistras;
7.4. sterilūs, įvairių parametrų pleistrai;
7.5. sterilios pirštinės (1 komplektas);
7.6. sterilus ir nesterilus tvarstis;
7.7. varžtis;
7.8. vata (nesterili, 100mg);
7.9. 1,0, 2,0, 5,0, 10,0, 20,0 ml vienk. 
 švirkštai po 5 vnt.
8. Pirmosios pagalbos vaistų rinkinys, 
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1. Vaginaliniai skėtikliai:
1.1. maži – 3;
1.2. vidutiniai – 2;
1.3. dideli – 1.
2. Vaginaliniai veidrodžiai – 2.
3. Korncangai – 5.
4. Akušerinis stetoskopas – 1.
5. Akušerinis skriestuvas – 1.
6. Šepetėliai gimdos kaklelio tepinėliui paimti.
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LABORATORINĖ ĮRANGA KATALOGAS 2019-2020 

6 T.:  +370 5 272 03 72
El.:  medita@medita.lt

HEMATOLOGINIS ANALIZATORIUS „MYTHIC 18“ 
Kaina Eur be PVM 5.100,00 Eur / 6.171,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Orphee, Šveicarija 

(kat.nr. M18OT) •	 „Mythic 18“ – hematologinis analizatorius su 3–ių dalių leukocitų diferencia-
cija, skysta chemija, tyrimui naudojamas kapiliarinis arba veninis kraujas – tik 
9,8 µl

•	 Matuoja 20 parametrų: LYM % , LYM#, MON % , MON#, GRA % , GRA#, WBC, 
RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, RDW–SD, PLCR, PCT + 
3 histogramos WBC (leukocitai), RBC (eritrocitai), PLT (trombocitai)

•	 Rezultatai gaunami per 1 min., iki 60 tyr. per valandą
•	 Ekonomiškas, reikalauja min.imalios priežiūros, greitai paruošiamas darbui
•	 Mažos reagentų sąnaudos Diluent reagentas tik 12,80 ml, Lysing reagentas tik 

0,34 ml ir Cleaning reagentas tik 0,48 ml
•	 Spalvotas lietimui jautrus skystųjų kristalų ekranas ir skaitmeninė klaviatūra
•	 Vidinė atmintis iki 1500 tyrimų rezultatų su ID numeriais ir histogramomis
•	 Kokybės kontrolės sistema, 6 lygių, Levey–Jennings kreivė
•	 Vėliavėle žymimi pranešimai: patologiniai rezultatai (programuojami), normos 

(programuojamos), pranešimai apie reagentų galiojimą, seriją, likučius
•	 Sąsaja su LIS, RS232, 2 x USB jungtys, komplekte su lazeriniu spausdintuvu
•	 Kompaktiškas, išmatavimai: 35 x 25 x 34 cm
•	 Esant reguliariam darbui ir daugiau kaip 5 tyrimams per dieną 

HEMATOLOGINIS ANALIZATORIUS „MYTHIC 22 OT / CT“ 
Kaina Eur be PVM 11.700,00 Eur / 14.157,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Orphee, Šveicarija

(kat.nr. M22OT) •	 „Mythic 22 OT“ – hematologinis analizatorius su 5-ių dalių leukocitų diferen-
ciacija, skysta chemija, tyrimui naudojamas kapiliarinis arba veninis kraujas – 
tik 17 µl

•	 Matuoja 24 parametrus: WBC, LYM %, LYM#, MON %, MON#, NEU %, NEU#, 
BAS %, BAS#, EOS %, EOS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, 
PCT, RDW–SD, PLCR, PDW + 2 histogramos RBC, PLT + 5 Diferencialų vaizdinė 
diagrama

•	 Rezultatai gaunami per 1,2 min., iki 50 tyr. per valandą
•	 Ekonomiškas, reikalauja min.imalios priežiūros, greitai paruošiamas darbui
•	 Mažos reagentų sąnaudos Diluent reagentas tik 12,80 ml, Lysing reagentas tik 

0,34 ml ir Cleaning reagentas tik 0,48 ml
•	 Spalvotas lietimui jautrus skystųjų kristalų ekranas ir skaitmeninė klaviatūra
•	 Vidinė atmintis iki 1500 tyrimų rezultatų su ID numeriais ir histogramomis
•	 Kokybės kontrolės sistema, 6 lygių, Levey–Jennings kreivė
•	 Vėliavėle žymimi pranešimai: patologiniai rezultatai, normos, pranešimai apie 

reagentų galiojimą, seriją, likučius
•	 Sąsaja su LIS, RS232, 2 x USB jungtys, komplekte su lazeriniu spausdintuvu 
•	 Kompaktiškas, išmatavimai: 35 x 25 x 34 cm
•	 Esant reguliariam darbui ir daugiau kaip 5 tyrimams per dieną 



KATALOGAS 2019-2020 

6 T.:  +370 5 278 68 53
El.:  uzsakymai@interlux.lt 7

HEMATOLOGINIS ANALIZATORIUS „QBC AUTOREAD PLUS“ 
Kaina Eur be PVM 4.500,00 Eur / 5.445,00 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: QBC Diagnostics, JAV 

(kat.nr. 428605) •	 „QBC Autoread Plus“ – pusiau automatinis, sausos chemijos hematologinis 
analizatorius

•	 Matuojami 9 pagrindiniai hematologiniai parametrai: HgB, HCT, WBC, GRA, 
LYM / MON#, LYM / MON %, PLT, MCHC

•	 Ekonomiška – fiksuotos tyrimo išlaidos, viskas ko reikia tyrimui tai vienkartinis 
kapiliaras, su jo viduje esančiais sausais reagentais

•	 Tyrimui naudojamas kapiliarinis arba veninis kraujas
•	 Rezultatai gaunami per 6 min., atspausdinami išoriniu lazeriniu spausdintuvu
•	 Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto su paciento krauju
•	 Galima dirbti nereguliariai, idealiai tinka BPG kabinetams, nedidelėms, budin-

čioms, mobilioms ar ekspres tyrimų laboratorijoms
•	 Esant nereguliariam darbui ir mažiau kaip 5 tyrimams per dieną 

HEMATOLOGINIS ANALIZATORIUS „QBC STAR“ 
Kaina Eur be PVM 9.000,00 Eur / 10.890,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: QBC Diagnostics, JAV 

(kat.nr. 429002)
 

•	 „QBC Star“ – automatinis, sausos chemijos hematologinis analizatorius
•	 Matuojami 9 pagrindiniai hematologiniai parametrai: HgB, HCT, WBC, GRA, 

LYM / MON#, LYM / MON %, PLT, MCHC
•	 Ekonomiška – fiksuotos tyrimo išlaidos, viskas ko reikia tyrimui tai vienkartinis 

kapiliaras, su jo viduje esančiais sausais reagentais
•	 Tyrimui naudojamas kapiliarinis arba veninis kraujas
•	 Rezultatai gaunami per 6 min., atspausdinami vidiniu terminiu spausdintuvu
•	 Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto su paciento krauju, todėl ne-

reikia jokių papildomų reagentų aparato dezinfekcijai ir praplovimui
•	 Galima dirbti nereguliariai, idealiai tinka BPG kabinetams, nedidelėms, budin-

čioms, mobilioms ar ekspres tyrimų laboratorijoms
•	 Dėl analizatoriaus paprastumo, juo gali dirbti spec. laboratorinio pasiruošimo 

neturintis personalas
•	 Esant nereguliariam darbui ir mažiau kaip 5 tyrimams per dieną

HEMATOLOGINIS ANALIZATORIUS „QBC READER II“ 
Kaina Eur be PVM 3.000,00 Eur / 3.630,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: QBC Diagnostics, JAV 

(kat.nr. 427001) •	 „QBC Reader II“ – pusiau automatinis, sausos chemijos hematologinis analiza-
torius

•	 Matuojami 9 pagrindiniai hematologiniai parametrai: HgB, HCT, WBC, GRA, 
LYM / MON#, LYM / MON %, PLT, MCHC

•	 Ekonomiška – fiksuotos tyrimo išlaidos, viskas ko reikia tyrimui tai vienkartinis 
kapiliaras, su jo viduje esančiais sausais reagentais

•	 Tyrimui naudojamas kapiliarinis arba veninis kraujas, tik 65 µl
•	 Rezultatai gaunami per 6 min.
•	 Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto su paciento krauju, todėl ne-

reikia jokių papildomų priemonių aparato dezinfekcijai ir praplovimui 
•	 Galima dirbti nereguliariai, idealiai tinka BPG kabinetams, nedidelėms, budin-

čioms, mobilioms ar ekspres tyrimų laboratorijoms
•	 Dėl analizatoriaus paprastumo, juo gali dirbti spec. laboratorinio pasiruošimo 

neturintis personalas
•	 USB jungtis, 1000 tyrimų atmintis
•	 Esant nereguliariam darbui ir mažiau kaip 5 tyrimams per dieną 
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KRAUJO KREŠĖJIMO RODIKLIŲ INR / PT MATUOKLIS „Q3 PRO“ 
Stotelės kaina Eur be PVM 320,00 Eur / 387,20 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas MicroPoint, Kinija 

(kat. nr. Q3PRO) •	 Q3 PRO – tai matuoklis peroralinių antikoaguliantų terapijos efektyvumui ver-
tinti, skirtas kraujo krešėjimo rodiklių – tarptautinio normalizuoto santykio 
(INR) ir protrombino laiko (PT) greitam nustatymui kraujyje

•	 Skirtas naudoti nedidelėse laboratorijose, PSPC, BPG kabinetuose, šeimos kli-
nikose

•	 Didelis 320 x 480 spalvotas, LCD, lietimui jautrus ekranas
•	 Greiti tyrimo rezultatai! PT 15–90 s, INR matavimo ribos 0,5– 8,0
•	 Tik 10 µl kapiliarinio, veninio, arterinio arba „citruoto“ veninio kraujo 
•	 Kiekvienoje testo juostelėje integruota vidinė kokybės kontrolė, kuri atlieka-

ma kiekvieno tyrimo metu, todėl nereikia jokių papildomų kontrolinių juoste-
lių ar reagentų 

•	 Išorinė kokybės kontrolė
•	 Automatinė kalibracija
•	 Kiekviena testų juostelė įpakuota atskirame folijos maišelyje, apsaugančiame 

nuo drėgmės, temperatūros pokyčių
•	 Hematokrito ribos 30 – 55 %
•	 Ilgas juostelių galiojimo laikas (ne mažiau 18 mėn)
•	 Sąsaja su LIS

KRAUJO KREŠĖJIMO RODIKLIŲ MATUOKLIS „Q3 PLUS“ 
Kaina Eur be PVM 500,00 Eur / 605,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas MicroPoint, Kinija 

(kat. nr. Q3PLUS) •	 „Q3 PLUS“ – tai matuoklis peroralinių antikoaguliantų terapijos efektyvumui 
vertinti, skirtas kraujo krešėjimo rodiklių – tarptautinio normalizuoto santykio 
(INR), protrombino laiko (PT), dalinio aktyvinto tromboplastino laiko (aPTT) ir 
protrombino laiko bei dalinio aktyvinto tromboplastino laiko santykio (PT / 
aPTT) greitam nustatymui kraujyje

•	 Skirtas darbui prie ligonio lovos (tinka ligoninėse, didelėse poliklinikose, PSPC, 
laboratorijose)

•	 Didelis 320 x 480 spalvotas, LCD, lietimui jautrus ekranas
•	 QR barkodų skaitytuvas
•	 Gali būti komplektuojamas su stotele, duomenų atspausdinimui ir perkėlimui 

į kompiuterį
•	 Greiti tyrimo rezultatai! PT 15–90 s, aPTT 4–7 min.
•	 Tik 10 µl kapiliarinio, veninio, arterinio arba „citruoto“ veninio kraujo 
•	 Kiekvienoje testo juostelėje integruota vidinė kokybės kontrolė
•	 Išorinė kokybės kontrolė
•	 Automatinė kalibracija
•	 Kiekviena testų juostelė įpakuota atskirame folijos maišelyje, apsaugančiame 

nuo drėgmės, temperatūros pokyčių
•	 Galima atlikti testus: INR, PT–INR, aPTT, PT / aPTT
•	 2000 pacientų atmintis
•	 INR matavimo ribos 0,5–8 
•	 aPTT matavimo ribos nuo 20 iki 420 s
•	 Sąsaja su LIS
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CRB IR KITŲ PARAMETRŲ ANALIZATORIUS „I–CHROMA II“ 
Kaina Eur be PVM 1.680,00 Eur / 2.032,80 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Boditech, P. Korėja

(kat.nr. FPRR021) •	 „I–chroma II“ – imunofluorometras kiekybiniams tyrimams atlikti
•	 Tyrimo metodas – imunofluorescencinis, kuris yra labai jautrus ir leidžia nusta-

tyti labai mažą antigeno ar antikūnų kiekį
•	 Ekonomiška – fiksuotos tyrimo išlaidos, viskas ko reikia tyrimui tai vienkartinės 

atitinkamo testo kasetės
•	 Rezultatai gaunami tik per 3–15 min.
•	 Tyrimui naudojamas kapiliarinis, veninis kraujas ar serumas
•	 Plačios tyrimų matavimo ribos (CRB iki 300 mg / l)
•	 Rezultatai pateikiami lietimui jautriame ekrane ir atspausdinami integruotu 

terminiu spausdintuvu
•	 Galima dirbti nereguliariai, idealiai tinka BPG kabinetams, nedidelėms, budin-

čioms ar mobilioms laboratorijoms
•	 Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto su paciento krauju, todėl ne-

reikia jokių papildomų reagentų aparato dezinfekcijai ir praplovimui, nereika-
lauja techninės priežiūros

•	 Sąsaja su LIS, RS232 jungtis, USB jungtys, Wi–fi, Bluethoot, SD kortelė
•	 Brūkšninių kodų skaitytuvas ,klaviatūra (papildomi priedai)
•	 Mobilus, galima nešioti
•	 Ilgas testų galiojimo laikas
•	 Kiti tiriami parametrai su „i–Chroma II“ analizatoriumi: infekcijos žymenys: CRB, 

PCT, ASO; kardiologiniai žymenys: Tn I, D–Dimerai, CK–MB, MYO, hsCRB; vėžio 
žymenys: PSA, i–FOB; diabeto žymenys: MAU, HbA1c; kiti parametrai: RF

IMUNOFLUOROMETRAS „AFIAS – 1“ 
Kaina Eur be PVM 3.500,00 Eur / 4.235,00 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Boditech, P. Korėja

(kat. nr. FPRR019) •	 „AFIAS–1“ imunofluorometras, automatinis analizatorius, kiekybiniams tyri-
mams atlikti

•	 Tyrimo metodas – imunofluorescencinis, kuris yra labai jautrus ir leidžia nusta-
tyti labai mažą antigeno ar antikūnų kiekį

•	 Ekonomiška – fiksuotos tyrimo išlaidos, viskas ko reikia tyrimui tai vienkartinės 
atitinkamo testo kasetės

•	 AFIAS–1 naudoja „all–in–one“ kasetes, kurios automatizuoja visas procedūras 
nuo mėginio paruošimo iki rezultato gavimo. Vartotojui reikia tik paimti mė-
ginį

•	 Rezultatai gaunami per 3–15 min. 
•	 Našumas nuo 10 tyrimų per valandą
•	 CRB matavimo ribos: 0,5–200 mg / l; norma <10mg / l 
•	 HbA1c matavimo ribos: 4–15 %; norma 4.5–6.5 %
•	 Tyrimui naudojamas kapiliarinis, veninis kraujas, serumas, plazma
•	 Tiriami parametrai: CRP, HbA1c, Tn–I (troponinas), CK–MB, D–dimer, NT–pro-

BNP, PSA, PCT ir kiti
•	 Rezultatai pateikiami lietimui jautriame ekrane (Touch Schreen) ir atspausdi-

nami integruotu terminiu spausdintuvu
•	 Galima dirbti nereguliariai, idealiai tinka BPG kabinetams, nedidelėms, budin-

čioms, mobilioms ar ekspres tyrimų laboratorijoms
•	 Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto su paciento krauju, todėl ne-

reikia jokių papildomų reagentų aparato dezinfekcijai ir praplovimui
•	 Vidinė atmintis – 5000 tyrimų rezultatų
•	 Sąsaja su LIS, 4– USB
•	 Galimybė prijungti barkodų skaitytuvą, klaviatūrą
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IMUNOFLUORESCENCINIS ANALIZATORIUS „MLABS“ 
Kaina Eur be PVM 4.000,00 Eur / 4.840,00 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Micropoint, JAV

(kat. nr. MLABS) •	 „Mlabs“ – imunofluorescencinis analizatorius kiekybiniams tyrimų rezultatams 
gauti

•	 Ekonomiškas, reikalauja min.imalios priežiūros, greitai paruošiamas darbui
•	 Tinkamas naudoti prie paciento lovos 
•	 Ypač tiksli ir patikima kiekybinė fluorescencijos imunoanalizė, paremta paten-

tuota mikroskysčių kontrolės technologija
•	 Didelis, lietimui jautrus ekranas
•	 Didelis jautrumas
•	 Trumpas tyrimų atlikimo laikas
•	 Našumas – 56 testai per valandą 
•	 Automatinė kalibracija
•	 Integruotas barkodų skaitytuvas
•	 Mėginio tipas: kapiliarinis (PCT), veninis kraujas, serumas arba plazma
•	 Tiriami parametrai: TnI, D–dimer, PCT, CK–MB, Myo, Nt–proBNP, BNP, CRB
•	 Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto su paciento krauju, todėl ne-

reikia jokių papildomų reagentų aparato dezinfekcijai ir praplovimui 
•	 Galima dirbti nereguliariai, idealiai tinka BPG kabinetams, nedidelėms, budin-

čioms, mobilioms ar ekspres tyrimų laboratorijoms
•	 Dėl analizatoriaus paprastumo, juo gali dirbti spec. laboratorinio pasiruošimo 

neturintis personalas 
•	 Sąsaja su LIS
•	 1000 pacientų atmintis, 100 kokybės kontrolės atmintis, USB x 2, RS232 x 1

ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO (ENG) ANALIZATORIUS 
Kaina Eur be PVM 1.120,00 Eur / 1.355,20 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Vital Diagnostics, Italija

(kat.nr.PRD–MSS–EL–08TKNE) •	 „Microsed System“ – automatinis eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius 
•	 Vienu metu galima tirti iki 10 mėgintuvėlių
•	 Pavieniai arba serijiniai tyrimai
•	 Maksimalus našumas – 40 tyrimų per valandą
•	 3 darbo rėžimai: matavimo trukmė 15 min., 30 min. arba 60 min.
•	 Automatinė temperatūros kompensacija, automatinis rezultatų koregavimas 

pagal reikšmes, gautas esant standartinei 18 °C temperatūrai (pagal Manley)
•	 Rezultatai: mm / val. pagal Westergren'ą
•	 Matavimo metodas: infraraudonųjų spindulių pagalba
•	 Papildoma komplektacija – spausdintuvas, maišyklė, skeneris
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IMUNOFLUORESCENCINIS ANALIZATORIUS „MLABS“ 
Kaina Eur be PVM 4.000,00 Eur / 4.840,00 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Micropoint, JAV

(kat. nr. MLABS) •	 „Mlabs“ – imunofluorescencinis analizatorius kiekybiniams tyrimų rezultatams 
gauti

•	 Ekonomiškas, reikalauja min.imalios priežiūros, greitai paruošiamas darbui
•	 Tinkamas naudoti prie paciento lovos 
•	 Ypač tiksli ir patikima kiekybinė fluorescencijos imunoanalizė, paremta paten-

tuota mikroskysčių kontrolės technologija
•	 Didelis, lietimui jautrus ekranas
•	 Didelis jautrumas
•	 Trumpas tyrimų atlikimo laikas
•	 Našumas – 56 testai per valandą 
•	 Automatinė kalibracija
•	 Integruotas barkodų skaitytuvas
•	 Mėginio tipas: kapiliarinis (PCT), veninis kraujas, serumas arba plazma
•	 Tiriami parametrai: TnI, D–dimer, PCT, CK–MB, Myo, Nt–proBNP, BNP, CRB
•	 Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto su paciento krauju, todėl ne-

reikia jokių papildomų reagentų aparato dezinfekcijai ir praplovimui 
•	 Galima dirbti nereguliariai, idealiai tinka BPG kabinetams, nedidelėms, budin-

čioms, mobilioms ar ekspres tyrimų laboratorijoms
•	 Dėl analizatoriaus paprastumo, juo gali dirbti spec. laboratorinio pasiruošimo 

neturintis personalas 
•	 Sąsaja su LIS
•	 1000 pacientų atmintis, 100 kokybės kontrolės atmintis, USB x 2, RS232 x 1

ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO (ENG) ANALIZATORIUS 
Kaina Eur be PVM 1.120,00 Eur / 1.355,20 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Vital Diagnostics, Italija

(kat.nr.PRD–MSS–EL–08TKNE) •	 „Microsed System“ – automatinis eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius 
•	 Vienu metu galima tirti iki 10 mėgintuvėlių
•	 Pavieniai arba serijiniai tyrimai
•	 Maksimalus našumas – 40 tyrimų per valandą
•	 3 darbo rėžimai: matavimo trukmė 15 min., 30 min. arba 60 min.
•	 Automatinė temperatūros kompensacija, automatinis rezultatų koregavimas 

pagal reikšmes, gautas esant standartinei 18 °C temperatūrai (pagal Manley)
•	 Rezultatai: mm / val. pagal Westergren'ą
•	 Matavimo metodas: infraraudonųjų spindulių pagalba
•	 Papildoma komplektacija – spausdintuvas, maišyklė, skeneris

ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO (ENG) ANALIZATORIUS 
Kaina Eur be PVM 3.520,00 Eur / 4.259,20 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Vital Diagnostics, Italija

(kat.nr. PRD–X20–EL–08TKN) •	 „Mix Rate X 20“ – automatinis eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius su inte-
gruota maišykle – kraujui mėgintuvėliuose maišyti nerankiniu būdu, integruo-
tu spausdintuvu ir integruotu brūkšninių kodų skaitytuvu

•	 Integruota gero mėginio identifikacija 
•	 Vienu metu galima tirti iki 20 mėgintuvėlių
•	 Pavieniai arba serijiniai tyrimai
•	 Maksimalus našumas – 80 tyrimų per valandą
•	 3 darbo rėžimai: matavimo trukmė 15 min., 30 min. arba 60 min.
•	 Automatinė temperatūros kompensacija, automatinis rezultatų koregavimas 

pagal reikšmes, gautas esant standartinei 18 °C temperatūrai (pagal Manley)
•	 Rezultatai: mm / val. pagal Westergren'ą
•	 Matavimo metodas: infraraudonųjų spindulių pagalba
•	 Skystųjų kristalų LCD ekranas
•	 Integruota klaviatūra, 15 klavišų
•	 Išorinė jungtis, PC kompiuterinė programa
•	 Sąsaja su LIS 

BIOCHEMINIS ANALIZATORIUS „SPOTCHEM–EZ“ 
Kaina Eur be PVM 4.650,00 Eur / 5.626,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Arkray, Japonija 

(kat. nr. 18306) •	 „Spotchem – EZ“ – biocheminių tyrimų analizatorius, sausų reagentų techno-
logija

•	 Tiriamas 21 parametras: Glu, Urea, T–Cho, TG, BUN, T–Bil, Ca, T–Pro, Alb, GOT, 
GPT, LDH, CPK, Hb, Amy, GGT, ALP, Cre, HDL–C, FRA, IP, Mg

•	 Naudojamos pavienės (21 parametras) arba multitestų (6 skirtingų kombinaci-
jų inkstų, kepenų funkcijoms ir kt.) juostelės

•	 Ekonomiška – fiksuotos tyrimo išlaidos, viskas ko reikia tyrim ui tai vienkarti-
nės testo juostelės

•	 Patogu – vienu metu iš vieno mėginio galima ištirti nuo 1 iki 9 parametrų
•	 Tyrimui naudojama kraujas, serumas arba plazma 
•	 Rezultatai atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu
•	 Našumas iki 60 tyr. per valandą
•	 Vidinė atmintis iki 100 tyrimų rezultatų
•	 Automatinė kalibracija, naudojant magnetinę skaitmeninę kortelę
•	 Galima dirbti nereguliariai, idealiai tinka BPG kabinetams, nedidelėms, viduti-

nėms, budinčioms, mobilioms ar ekspres tyrimų laboratorijoms
•	 Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto su paciento krauju, todėl ne-

reikia jokių papildomų reagentų aparato dezinfekcijai ir praplovimui
•	 Sąsaja su LIS, RS232 jungtis
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BIOCHEMINIS ANALIZATORIUS „PICCOLO XPRESS“ 
Kaina Eur be PVM 12.150,00 Eur / 14.701,50 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Abaxis, JAV 

(kat. nr. 1100–0000E) •	 „Piccolo xpress“ – tai biocheminių, elektrolitų, kraujo dujų tyrimų analizato-
rius, spektrofotometras, su skystų reagentų technologija, pavienių mėginių 
kiekybinei analizei 

•	 Tiriamas 31 parametras: GLU (gliukozė), UA (šlapimo rūgštis), T.CHOL (ben-
dras cholesterolis), HDL (DTL chol.), TRIG (trigliceridai), LDL (MTL chol.), VLDL 
(LMTL), CHOL / HDL RATIO (CHOL / DTL santykis), nHDL (išskaičiuojamas), BUN 
(šlapalas), TBIL (bendras bilirubinas), DBIL (tiesioginis bilirubinas), ALB (albu-
minas), ALP (šarminė fosfatazė), GPT (ALT–alanintransaminazė), AMY (amila-
zė), GOT (AST–asparagintransaminazė), GGT (ga mma–gliutamiltransferazė), 
CK (kreatinkinazė), NA+ (natris), K+ (kalis), CL– (chloras), TCO2 (bendras CO2), 
CA++ (kalcis), PHOS (fosforas), MG (magnis), LDH (laktatdehidrogenazė), CRE 
(kreatininas), TP (bendras baltymas), CRP (C–reaktyvinis baltymas), LAC (lakta-
tai)

•	 Ekonomiška – fiksuotos tyrimo išlaidos, viskas ko reikia tyrimui tai vienkartinis 
multitestas–rotorius, su jo viduje esančiais skystais reagentais

•	 Patogu – vienu metu iš to paties mėginio galima analizuoti iki 14 parametrų 
(viso 17 skirtingų multitestų kombinacijų)

•	 Tyrimui naudojama kraujas, serumas, plazma – tik 100 µl
•	 Greita – rezultatai gaunami per 12 min.
•	 Integruota vidinė kokybės kontrolė (iQC), automatinė kalibracija, mėginio 

kontrolė (kiekvienas mėginys dėl patikimumo patikrinamas dėl hemolizės, li-
pemijos ir geltos)

•	 Rezultatai pateikiami spalvotame lietimui jautriame skystųjų kristalų ekrane ir 
atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu 

•	 Vidinė atmintis iki 5000 tyrimų rezultatų
•	 Galima dirbti nereguliariai, idealiai tinka BPG kabinetams, nedidelėms, viduti-

nėms, budinčioms, mobilioms ar ekspres tyrimų laboratorijoms
•	 Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto nei su krauju, nei su reagen-

tais
•	 Dėl analizatoriaus paprastumo, juo gali dirbti spec. laboratorinio pasiruošimo 

neturintis personalas 
•	 Analizatoriui nereikalinga priežiūra ir aptarnavimas, nereikalinga kalibracija ir 

kasdieninė kokybės kontrolė 
•	 Sąsaja su LIS, 4 x USB jungtis
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ALKOHOLIO KIEKIO KRAUJYJE MATUOKLIS „ALCOSTICK“ 
Kaina Eur be PVM 410,00 Eur / 496,10 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Surescreen Diagnostics, Anglija 

(kat. nr. alcostick)

 

•	 Alkoholio kiekio kraujyje matuoklis – nepakeičiama priemonė ligoninės priė-
mimo skyriuje, reanimacijoje, priklausomybės ligų centruose, karo medicinos 
tarnyboje, kalėjimuose ir pan

•	 Didelis skystųjų kristalų ekranas
•	 Matavimo metodas – elektrocheminis
•	 Mėginys – kapiliarinis kraujas
•	 Mėginio kiekis – 20 – 60 µl
•	 Tyrimui atlikti naudojama vienkartinė, higieniška ir saugi kapiliarinio kraujo 

mėginio paėmimo priemonė
•	 Saugu ir higieniška, matuoklis neturi tiesioginio kontakto su kraujo mėginiu
•	 Matavimo trukmė 3 min.
•	 Matavimo ribos 0 – 0,5 % (0–5g / l) BAC
•	 Tiklsumas ± 0.01 % (± 100 mg / L) BAC
•	 Matavimo vienetai % BAC
•	 Atmintis 100 paskutiniųjų rezultatų
•	 Pavienių mėginių analizė
•	 Galima dirbti nereguliariai
•	 Išmatavimai: 12.2 (H) x 8.8 (W) x 3.0 (D) cm
•	 Svoris 180 g

ŠLAPIMO ANALIZATORIUS „POCKETCHEM UA PU–4010 “ 
Kaina Eur be PVM 695,00 Eur / 840,95 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Arkray, Japonija 

(kat. nr. 20707) •	 „PocketChem UA“ – tai nedidelis, portatyvus šlapimo analizatorius, 12 analizei
•	 Greita – rezultatai gaunami per 60 s, iki 60 tyrimų per val.
•	 Rezultatai pateikiami skystųjų kristalų ekrane ir atspausdinami integruotu ter-

miniu spausdintuvu 
•	 Analizatorių galima atskirti ir naudoti atskirai be spausdintuvo
•	 Galima dirbti nuo tinklo arba vidinių elementų (2 x AA tipo elementų)
•	 Vidinė atmintis iki 100 tyrimų rezultatų su data, laiku, ID numeriu
•	 Testų juostelės apsaugotos nuo vitamino C įtakos tyrimo rezultatams
•	 Temperatūrinė rezultatų korekcija; santykinis tankis koreguojamas pagal pH
•	 Vėliavėle pažymimas patologinis rezultatas 
•	 Tyrimui naudojama: 
•	 AUTION Sticks 10EA 10 parametrų testų juostelės – bendram šlapimo tyrimui: 

Gliukozė (Glu), Baltymas (Pro), Bilirubinas (Bil), Urobilinogenas (Uro), pH, Spe-
cifinis Lyginamasis Tankis (S.G.), Kraujas (Bld), Ketonai (Ket), Nitritai (Nit) ir Leu-
kocitai (Leu) 

•	 AUTION Screen 2 parametrų testų juostelės – ankstyvai diabetinės nefropati-
jos diagnostikai ir inkstų funkcijos diagnostikai: Mikroalbuminas, Kreatininas 
ir jų santykis (Vienu metu tiriant mikroalbuminą ir kreatininą šlapime, galima 
anksti nustatyti pradinius dar grįžtamus inkstų pažeidimus, sergant cukralige 
ar hipertenzija

•	 Sąsaja su LIS, RS232 jungtis
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ŠLAPIMO ANALIZATORIUS „URI-TEX “ 
Kaina Eur be PVM 570,00 Eur / 689,70 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Cormay, Lenkija

(kat. nr. URITEX HUM ir x –139) •	 „Uri-tex “ – tai nedidelis, portatyvus šlapimo analizatorius, 11–13 parametrų
•	 Greita – rezultatai gaunami per 60 s, iki 60 tyrimų per val.
•	 Rezultatai pateikiami lietimui jautriame skystųjų kristalų ekrane 
•	 Galimybė atspausdinti rezultatus išoriniu spausdintuvu (įskaičiuotas į kainą) 

arba sujungus analizatorių su kompiuteriu
•	 Galima dirbti nuo tinklo arba vidinių elementų (8 x 1,5V elementų)
•	 Galimi 2 darbo rėžimai: iki 45 tyrimų per val. ir iki 120 tyrimų per val.
•	 Vidinė atmintis iki 2000 tyrimų rezultatų su data, laiku, ID numeriu
•	 Testų juostelės nėra apsaugotos nuo vitamino C įtakos tyrimo rezultatams
•	 Tyrimui naudojama: URI-TEX 11–13 parametrų testų juostelės – bendram šla-

pimo tyrimui: Gliukozė (Glu), Baltymas (Pro), Bilirubinas (Bil), pH, Kraujas (Bld), 
Ketonai (Ket), Specifinis Lyginamasis Tankis (S.G.), Nitritai (Nit), Urobilinogenas 
(Uro), Leukocitai (Leu), Askorbino rūgštis (vitaminas C), mikroalbuminas (Mau), 
kreatininas (Cre)

•	 Sąsaja su LIS, USB jungtis

ŠLAPIMO ANALIZATORIUS „URI-TEX 300 
Kaina Eur be PVM 900,00 Eur / 1.089,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Cormay, Lenkija

(kat.nr. URI–TEX–300) •	 „Uri–tex 300“ – pusiau automatinis šlapimo analizatorius, 11–13 parametrų
•	 Greita – iki 300 tyrimų per val.
•	 Vidinė atmintis iki 2000 tyrimų rezultatų su data, laiku, ID numeriu
•	 Tyrimas atliekamas automatiškai uždėjus testo juostelę ant laikiklio
•	 Panaudotos testų juostelės automatiškai surenkamos į atliekų konteinerį
•	 Rezultatai pateikiami LCD ekrane ir atspausdinami integruotu terminiu spaus-

dintuvu 
•	 Barkodų skaitytuvas, klaviatūra
•	 Vėliavėle pažymimas patologinis rezultatas
•	 Paprasta kalibracija (1 kartą per mėnesį)
•	 Tyrimui naudojama: URI-TEX 11 13 parametrų testų juostelės – bendram šla-

pimo tyrimui: Gliukozė (Glu), Baltymas (Pro), Bilirubinas (Bil), pH, Kraujas (Bld), 
Ketonai (Ket), Specifinis Lyginamasis Tankis (S.G.), Nitritai (Nit), Urobilinogenas 
(Uro), Leukocitai (Leu), Askorbino rūgštis (vitaminas C), mikroalbuminas (Mau), 
kreatininas (Cre)

•	 Sąsaja su LIS
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ELEKTROLITŲ (K, NA, CL) ANALIZATORIUS „SPOTCHEM–EL“ 
Kaina Eur be PVM 2.960,00 Eur / 3.581,60 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Arkray, Japonija 

(kat. nr. 47215) •	 „Spotchem – EL“ – elektrolitų analizatorius, sausų reagentų technologija, jono-
selektyvinis metodas

•	 Patogu – visi parametrai Na, K ir Cl gaunami vienu metu
•	 Ekonomiška – fiksuotos tyrimo išlaidos, viskas ko reikia tyrimui tai vienkartinės 

testo plokštelės 
•	 Tyrimui naudojama kraujas, serumas, plazma, šlapimas – tik 22 µl
•	 Greita – rezultatai gaunami per 1 min.
•	 Rezultatai pateikiami LCD ekrane ir atspausdinami terminiu spausdintuvu
•	 Vidinė atmintis iki 50 tyrimų rezultatų
•	 Automatinė kalibracija, naudojant magnetinę skaitmeninę kortelę
•	 Galima dirbti nereguliariai, idealiai tinka BPG kabinetams, nedidelėms, budin-

čioms, mobilioms ar ekspres tyrimų laboratorijoms
•	 Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto su paciento krauju, todėl ne-

reikia jokių papildomų reagentų aparato dezinfekcijai ir praplovimui
•	 Komplektuojamas kartu su automatine pipete
•	 Sąsaja su LIS, RS232 jungtis

AMONIAKO ANALIZATORIUS „POCKETCHEM BA“ 
Kaina Eur be PVM 750,00 Eur / 907,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Arkray, Japonija

(kat. nr. 20503) •	 „PocketChem BA“ – tai amoniako analizatorius, veikiantis sausų reagentų tech-
nologija

•	 Tyrimui naudojamos pavienės testų juostelės
•	 Kiekviena testų juostelė įpakuota atskirame sandariame folijos maišelyje
•	 Rezultatai gaunami per 2–3 min.
•	 Tyrimui atlikti reikia tik 20 µl kraujo (veninio arba kapiliarinio)
•	 Rezultatai pateikiami LCD ekrane ir atspausdinami integruotu terminiu spaus-

dintuvu, 57 mm
•	 Atmintis – 50 tyrimų rezultatų su data ir laiku
•	 Automatinė temperatūros kompensavimo funkcija
•	 Portatyvus, nedidelis (124 x 85 x 38 mm, 150g)
•	 Maitinimas: AC adapteris arba AA tipo elementai
•	 Matavimo ribos: 8 – 285 µmol / L (10–400N– µg / dL) 

HEMOGLOBINO IR HEMATOKRITO MATUOKLIS „DIASPECT HB“ 
Kaina Eur be PVM 525,00 Eur / 635,25 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: DiaSpect Medical GmbH, Vokietija

(kat. nr. 90C.0003) •	 „Diaspect HB“ – spektrofotometras, su drumstumo kompensavimu ir išsklaidy-
mo efekto eliminavimu

•	 Rezultatas gaunamas per 5 s
•	 Nereikia papildomų reagentų, tik vienkartinės kiuvetės
•	 Tyrimų rezultatų neįtakoja temperatūra, drėgmė 
•	 Tyrimui tereikia 10 µl veninio, kapiliarinio ar arterinio kraujo
•	 Gali būti naudojami sauso tipo antikoaguliantai EDTA ir heparinas
•	 Hematokritas išskaičiuojamas 
•	 Prieš kiekvieną tyrimą matuoklis automatiškai kalibruojasi
•	 Matavimo ribos: 0–255 g / l (0–0,25 g / dl; 0–15,9 mmol / l) 
•	 Su pakraunama baterija, apie 40 val. pastovaus darbo pilnai pakrovus
•	 Jokios specialios priežiūros
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GRIPO, STREP A, RSV VIRUSŲ ANALIZATORIUS „I–CHROMA M“ 
Kaina Eur be PVM 410,00 Eur / 496,10 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Boditech, P. Korėja 

(kat. nr. ICHROMA–M) •	 „I–chroma M“ – imunofluorometras, kokybiniams gripo virusų Influ A + B, 
Strep A ir RSV tyrimams atlikti

•	 Mobilus (veikia su baterijomis)
•	 LCD ekranas
•	 Labai paprastas naudojimas
•	 100 rezultatų atmintis
•	 Testai laikomi kambario temperatūroje, nereikia šaldyti
•	 Mini USB jungtis
•	 Strep A ir RSV tyrimų testai (2019 antroje pusėje)

LAKTATŲ MATUOKLIS „LACTATE PRO 2“ 
Kaina Eur be PVM 305,00 Eur / 369,05 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Arkray, Japonija 

(kat.nr. 48302)\ •	 „Lactate Pro 2“ – tai laktatų kiekio kraujyje matuoklis
•	 Nereikia koduoti – automatinis kodavimasis
•	 Tyrimui naudojamas kapiliarinis kraujas – tik 0,3 µl 
•	 Kiekviena testų juostelė įpakuota atskirame folijos maišelyje, apsaugančiame 

juostelę nuo temperatūros ir drėgmės pokyčių įtakos
•	 Testų juostelės pačios pritraukia reikiamą kraujo kiekį
•	 Rezultatai gaunami per 15 s
•	 Rezultatų neįtakoja hipoksija (deguonies trūkumas audiniuose)
•	 Automatinė temperatūros kompensavimo funkcija
•	 Ilgas elementų tarnavimo laikas – 2000 matavimų
•	 Vidinė atmintis iki 330 tyrimų rezultatų 

CHOLESTEROLIO, LIPIDŲ MATUOKLIS „CARDIO CHECK PA“ 
Kaina Eur be PVM 200,00 Eur / 242,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: PTS, JAV 

(kat.nr. BS001708) •	 „CardioChek PA“ matuokliu su atitinkamomis testų juostelėmis tik iš vieno 
kraujo lašo galima nustatyti šiuos biocheminius rodiklius: gliukozę, bendrą 
cholesterolį, DTL cholesterolį, MTL cholesterolį, trigliceridus 

•	 Fiksuotos tyrimo išlaidos, viskas ko reikia tyrimui tai testo juostelės
•	 Tyrimui galima naudoti tiek pavienes, tiek ir multitestų juosteles 
•	 Tyrimui naudojamas kapiliarinis arba veninis kraujas 
•	 Rezultatai gaunami per 60 s
•	 Rezultatai pateikiami LCD ekrane, yra galimybė atspausdinti rezultatus
•	 Automatiškai kalibruojasi įstačius mikroschemą
•	 Nenaudojamas matuoklis po 2 min. automatiškai išsijungia 
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GLIUKOZĖS MATUOKLIS „GLUCOCARD S“ 
Kaina Eur be PVM 25,00 Eur / 30,25 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Arkray, Japonija 

(kat. nr. 101953) •	 „Glucocard S“ – gliukozės kiekio kraujyje matuoklis, tyrimui naudojamas kapi-
liarinis kraujas

•	 GDH–FAD* fermentinė juostelių technologija eliminuojanti hematokrito, mal-
tozės, trigliceridų kiekio, dalinio deguonies slėgio (pO2) kraujyje įtaką rezulta-
tų tikslumui

•	 Automatinis kodavimas
•	 Kapiliarinis kraujas – 0,3 µl
•	 Matavimo ribos: 0,6 – 33,3 mmol / l
•	 Automatinis pranešimas esant per mažam kraujo kiekiui
•	 Tyrimo rezultatas – per 5 s
•	 Rezultatų žymėjimas „Prieš valgį“ ar „Po valgio“, „Hypo“
•	 Atmintis – 500 tyrimų rezultatų su data ir laiku
•	 Rezultatų vidurkiai – 7, 14, 30 ar 90 dienų
•	 Saugus panaudotos tyrimo juostelės išmetimo mygtukas
•	 Elementų tarnavimo laikas – 2000 tyrimų
•	 Mikro USB jungtis duomenų perkėlimui į kompiuterį

IŠMANUSIS GLIUKOZĖS MATUOKLIS „GM700SB“ 
Kaina Eur be PVM 25,00 Eur / 30,25 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Bionime, Šveicarija 

(kat. nr. 2780QBI0003) •	 „GM700SB“ – tai išmanus gliukozės kiekio kraujyje matuoklis
•	 Tyrimui naudojamas kapiliarinis, veninis, arterinis ir naujagimių kraujas
•	 Automatinis kodavimas
•	 Foliniame maišelyje individualiai supakuotos juostelės, apsaugotos nuo drė-

gmės ir temperatūros pokyčių
•	 Automatinis duomenų perkėlimas į išmanųjį telefoną belaidžiu Bluetooth ry-

šiu
•	 Plačios mėginio hematokrito (HCT) ribos: 20–70 % kai gliukozės koncentracija 

≤ 11.1 mmol / l ir 20–60 % kai gliukozės koncentracija > 11.1 mmol / l . Tai itin 
svarbu kūdikiams, vyresnio amžiaus bei anemija sergantiems žmonėms

•	 Rezultatų žymėjimas „Prieš valgį“ ar „Po valgio“
•	 Mėginio kiekis 0,75 µl
•	 Gliukozės matavimo ribos 0,6–33,3 mmol / l
•	 Tyrimo metodas – elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija (GDH)
•	 Testų juostelės išlieka stabilios iki galiojimo datos nurodytos ant pakuotės
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GLIUKOZĖS MONITORAVIMO SISTEMA „GM700PRO“ 
Kaina Eur be PVM 1.200,00 Eur / 1.452,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Bionime, Šveicarija 

(kat. nr. 2760QAA0184) •	 Portatyvus matuoklis skirtas gliukozės koncentracijos kraujyje kiekybiniam 
nustatymui gydymo įstaigose (ligoninėms prie ligonio lovos, poliklinikoms), 
PSPC, BPG

•	 Lietimui jautrus ekranas
•	 Tyrimui naudojamas kapiliarinis, veninis, arterinis ir naujagimių kraujas
•	 Inovatyvus juostelės įdėjimo metodas
•	 Tikslus tyrimo metodas – elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija 

(GDH)
•	 Greitas rezultatų pateikimo laikas – 5 s
•	 Mėginio kiekis 0,75 µl
•	 Automatinis kodavimas
•	 Matavimo ribos – 0,6–33,0 mmol / l
•	 Plačios mėginio hematokrito (HCT) ribos: 20–70 %
•	 Kiekviena tyrimo juostelė įpakuota atskirame folijos maišelyje, apsaugančia-

me nuo temperatūros ir drėgmės pokyčių
•	 Testų juostelės išlieka stabilios iki galiojimo datos nurodytos ant pakuotės
•	 3 lygių kokybės kontrolės sistema
•	 5000 tyrimų vidinė atmintis su data ir laiku
•	 Integruotas brūkšninis skaitytuvas
•	 Ergonomiško dizaino, su neslystančia apsaugine juosta saugiam ir patogiam 

laikymui
•	 Sąsaja su LIS

LABORATORINĖ CENTRIFUGA (6 VIETŲ) „HORIZON 6“ 
Kaina Eur be PVM 800,00 Eur / 968,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Drucker Co., JAV 

(kat.nr. HORIZON6) •	 Portatyvi, kompaktiška laboratorinė centrifuga su 6 vietų vietų horizontaliu 
arba fiksuoto kampo rotoriumi

•	 Mėgintuvėlių vietų skaičius: 6 x 10 ml, išmatavimai 75–100 mm (17 mm), (3–10 
ml)

•	 Elektroninė apsisukimų greičio kontrolė: RPM iki 3800, RCF iki 2000 g 
•	 3 standartiniai rutininiai ciklai – kraujo, krešumo / PPP ir šlapimo / PRP mėgin-

tuvėlių centrifugavimui (pagal CLSI ir IFU rekomendacijas)
•	 Kraujo mėginių ciklas 10 min. 1800 x g, 3600 RPM; krešumo mėginių ciklas 15 

min. 1500 x g, 3300 PRM, šlapimo mėginių ciklas 5 min. 500 x g, 1900 RPM
•	 Unikali konvekcinio aušinimo sistemos konstrukcija apsaugo mėginius net 

esant didžiausiam darbo krūviui
•	 Paprastas naudojimas. 2 mygtukai: ciklo pasirinkimui ir jo pradėjimui / pabai-

gimui
•	 Pasibaigus ciklui indikatorinė lemputė mirksi tol, kol bus atidarytas dangtis
•	 Automatinis centrifugos dangčio užraktas
•	 LED indikatoriai: pasirengusi centrifuguoti, centrifuguoja, centrifugavimo pa-

baiga
•	 Garso lygis tik 64 dBA
•	 Išmatavimai: 30 x 36 x 23 cm, svoris 5,4 kg
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LABORATORINĖ CENTRIFUGA (12 VIETŲ) „HORIZON 12“ 
Kaina Eur be PVM 1.280,00 Eur / 1.548,80 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Drucker Co., JAV

(kat. nr. HORIZON12) •	 Portatyvi, kompaktiška laboratorinė centrifuga su 12 vietų horizontaliu arba 
fiksuoto kampo rotoriumi

•	 Mėgintuvėlių vietų skaičius: 12 x 10 ml, išmatavimai 75–100 mm (17 mm)
•	 Elektroninė apsisukimų greičio kontrolė: RPM iki 3700, RCF iki 2000 g 
•	 3 standartiniai rutininiai ciklai – kraujo, krešumo / PPP ir šlapimo / PRP mėginių 

centrifugavimui (pagal CLSI ir IFU rekomendacijas)
•	 Kraujo mėginių ciklas 10 min. 1800 x g, 3500 RPM, krešumo, PPP mėginių ciklas 

15 min. 1500 x g, 3200 PRM, šlapimo, RPR mėginių ciklas 5 min. 500 x g, 1800 
RPM

•	 Unikali konvekcinio aušinimo sistemos konstrukcija apsaugo mėginius net 
esant didžiausiam darbo krūviui

•	 Paprastas naudojimas. Du mygtukai: ciklo pasirinkimui ir pradėjimui / pabai-
gimui

•	 Pasibaigus ciklui indikatorinė lemputė mirksi tol, kol bus atidarytas dangtis
•	 Automatinis centrifugos dangčio užraktas
•	 LED indikatoriai: pasirengusi centrifuguoti, centrifuguoja, centrifugavimo pa-

baiga
•	 Garso lygis tik 56 dBA
•	 Išmatavimai: 33 x 38 x 23 cm, svoris 13,7 kg

LABORATORINĖ CENTRIFUGA (24 VIETŲ) „HORIZON 24“ 
Kaina Eur be PVM 1.850,00 Eur / 2.238,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Drucker Co., JAV 

(kat.nr. HORIZON24) •	 Portatyvi, kompaktiška laboratorinė centrifuga su 24 vietų horizontaliu arba 
fiksuoto kampo rotoriumi

•	 Mėgintuvėlių vietų skaičius: 24 x 10 ml, išmatavimai 75–100 mm, 125 mm, 
50 ml

•	 Elektroninė apsisukimų greičio kontrolė: RPM iki 3400, RCF iki 2000 g 
•	 3 standartiniai rutininiai ciklai – kraujo, krešumo / PPP ir šlapimo / PRP mėginių 

centrifugavimui (pagal CLSI ir IFU rekomendacijas)
•	 Kraujo mėginių ciklas 10 min. 1800 x g, 3300 RPM, krešumo, PPP mėginių ciklas 

15 min. 1500 x g, 3000 PRM, šlapimo, RPR mėginių ciklas 5 min. 500 x g, 1700 
RPM

•	 Unikali konvekcinio aušinimo sistemos konstrukcija apsaugo mėginius net 
esant didžiausiam darbo krūviui

•	 Paprastas naudojimas. Du mygtukai: ciklo pasirinkimui ir pradėjimui / pabai-
gimui

•	 Jokių pamirštų mėginių. Pasibaigus ciklui indikatorinė lemputė mirksi tol, kol 
bus atidarytas dangtis

•	 Automatinis centrifugos dangčio užraktas
•	 LED indikatoriai: pasirengusi centrifuguoti, centrifuguoja, centrifugavimo pa-

baiga
•	 Garso lygis tik 59 dBA
•	 Išmatavimai: 38 x 43 x 23 cm, svoris 17 kg
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LABORATORINĖ CENTRIFUGA (6 VIETŲ) „HORIZON 6 FLEX“ 
Kaina Eur be PVM 1.010,00 Eur / 1.222,10 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Drucker Co., JAV 

(kat.nr. HORIZON6FLEX) •	 Portatyvi, kompaktiška laboratorinė centrifuga su 6 vietų fiksuoto kampo ro-
toriumi

•	 Mėgintuvėlių vietų skaičius: 6 x 10 ml, išmatavimai 75–100 mm (17 mm)
•	 Elektroninė apsisukimų greičio kontrolė: RPM iki 3800, RCF iki 2000 g 
•	 Spalvotas skaitmeninis ekranas
•	 10 programuojamų ciklų pagal Jūsų laboratorijos standartus arba 3 nustaty-

ti ciklai: kraujo, krešumo / PPP ir šlapimo / PRP mėgintuvėlių centrifugavimui 
(pagal CLSI ir IFU rekomendacijas)

•	 Unikali konvekcinio aušinimo sistemos konstrukcija apsaugo mėginius net 
esant didžiausiam darbo krūviui

•	 Paprastas naudojimas. 2 mygtukai: ciklo pasirinkimui ir pradėjimui / pabaigi-
mui

•	 Pasibaigus ciklui indikatorinė lemputė mirksi tol, kol bus atidarytas dangtis
•	 Automatinis centrifugos dangčio užraktas
•	 LED indikatoriai: pasirengusi centrifuguoti, centrifuguoja, centrifugavimo pa-

baiga
•	 Garso lygis tik 64 dBA
•	 Išmatavimai: 30 x 36 x 23 cm, svoris 5,4 kg

LABORATORINĖ CENTRIFUGA (12 VIETŲ) „HORIZON 12 FLEX “ 
Kaina Eur be PVM 1.520,00 Eur / 1.839,20 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Drucker Co., JAV 

(kat.nr. HORIZON12FLEX) •	 Portatyvi, kompaktiška laboratorinė centrifuga su 12 vietų fiksuoto kampo ro-
toriumi

•	 Mėgintuvėlių vietų skaičius: 6 x 10 ml, išmatavimai 75–100 mm (17 mm)
•	 Elektroninė apsisukimų greičio kontrolė: RPM iki 3700, RCF iki 2000 g 
•	 Spalvotas skaitmeninis ekranas
•	 10 programuojamų ciklų pagal Jūsų laboratorijos standartus arba 3 nustaty-

ti ciklai: kraujo, krešumo / PPP ir šlapimo / PRP mėgintuvėlių centrifugavimui 
(pagal CLSI ir IFU rekomendacijas)

•	 Unikali konvekcinio aušinimo sistemos konstrukcija apsaugo mėginius net 
esant didžiausiam darbo krūviui

•	 Paprastas naudojimas. Du mygtukai: ciklo pasirinkimui ir pradėjimui / pabai-
gimui

•	 Pasibaigus ciklui indikatorinė lemputė mirksi tol, kol bus atidarytas dangtis
•	 Automatinis centrifugos dangčio užraktas
•	 LED indikatoriai: pasirengusi centrifuguoti, centrifuguoja, centrifugavimo pa-

baiga
•	 Garso lygis tik 64 dBA
•	 Išmatavimai: 32 x 39 x 23 cm, svoris 13,7 kg
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LABORATORINĖ CENTRIFUGA (24 VIETŲ) „HORIZON 24 FLEX “ 
Kaina Eur be PVM 2.240,00 Eur / 2.710,40 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Drucker Co., JAV 

(kat.nr. HORIZON24FLEX) •	 Portatyvi, kompaktiška laboratorinė centrifuga su 24 vietų fiksuoto kampo ro-
toriumi

•	 Mėgintuvėlių vietų skaičius: 24 x 10 ml, išm.: 75–100 mm, 125 mm, 50 ml
•	 Elektroninė apsisukimų greičio kontrolė: RPM iki 3400, RCF iki 2000 g 
•	 Pasirenkamas laikas, apsisukimo greitis ir centrifugavimo jėga
•	 Spalvotas skaitmeninis ekranas
•	 10 programuojamų ciklų pagal Jūsų laboratorijos standartus arba 3 nustatyti 

ciklai – kraujo, krešumo / PPP ir šlapimo / PRP mėgintuvėlių centrifugavimui 
(pagal CLSI ir IFU rekomendacijas)

•	 Unikali konvekcinio aušinimo sistemos konstrukcija apsaugo mėginius net 
esant didžiausiam darbo krūviui

•	 Paprastas naudojimas. Du mygtukai: ciklo pasirinkimui ir pradėjimui / pabai-
gimui

•	 Pasibaigus ciklui indikatorinė lemputė mirksi tol, kol bus atidarytas dangtis
•	 Automatinis centrifugos dangčio užraktas
•	 LED indikatoriai: pasirengusi centrifuguoti, centrifuguoja, centrifugavimo pa-

baiga
•	 Garso lygis tik 59 dBA
•	 Išmatavimai: 38 x 43 x 23 cm, svoris 17 kg

LABORATORINĖ CENTRIFUGA (6 VIETŲ) „DASH APEX 6“ 
Kaina Eur be PVM 2.216,00 Eur / 2.681,36 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Drucker Co., JAV 

(kat.nr. APEX 6) •	 Tai itin greita laboratorinė centrifuga su 6 vietų horizontaliu rotoriumi galinti 
perpus sumažinti centrifugavimo mėginių laiką

•	 Skirta biocheminių, krešumo ir PPP mėgintuvėlių centrifugavimui
•	 Mėgintuvėlių vietų skaičius: 6 x 10 ml, išmatavimai 75–100 mm (17 mm)
•	 3 nustatyti ciklai: 3 min. (BD Vacutainer Barricor), 5 min. (krešumo / PPP mėgin-

tuvėliams) ir „nustatytas“ (geliniams / PST / SST mėgintuvėliams)
•	 Elektroninė apsisukimų greičio kontrolė: iki 5300 RPM; RCF iki 4000 g
•	 Automatinis centrifugos dangčio užraktas
•	 Unikali konvekcinio aušinimo sistemos konstrukcija apsaugo mėginius net 

esant didžiausiam darbo krūviui
•	 Paprastas naudojimas. Vieno mygtuko operacija
•	 Pasibaigus ciklui indikatorinė lemputė mirksi tol, kol bus atidarytas dangtis
•	 Automatinis centrifugos dangčio užraktas
•	 LED indikatoriai: pasirengusi centrifuguoti, centrifuguoja, centrifugavimo pa-

baiga
•	 Patvirtinta EL / CE sauga
•	 Išmatavimai: 28 x 34 x 20 cm, svoris 5,4 kg
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LABORATORINĖ CENTRIFUGA „DASH APEX 12“ (12 VIETŲ)
Kaina Eur be PVM 2.705,00 Eur / 3.273,05 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Drucker Co., JAV 

(kat.nr. APEX 12) •	 Tai itin greita laboratorinė centrifuga su 12 vietų horizontaliu rotoriumi galinti 
perpus sumažinti centrifugavimo mėginių laiką

•	 Pagaminta iš tvirto anglies pluošto
•	 Skirta biocheminių, krešumo ir PPP mėgintuvėlių centrifugavimui
•	 Mėgintuvėlių vietų skaičius: 12 x 10 ml, išmatavimai 75 –100 mm (17  mm)
•	 Mėgintuvėlių išmatavimai: nuo 75 –100 mm (17 mm)
•	 3 nustatyti ciklai: 3 min. (BD Vacutainer Barricor), 5 min. (krešumo / PPP mėgin-

tuvėliams) ir „nustatytas“ (geliniams / PST / SST mėgintuvėliams)
•	 Elektroninė apsisukimų greičio kontrolė: iki 5200 RPM; RCF iki 4000 g
•	 Automatinis centrifugos dangčio užraktas
•	 Unikali konvekcinio aušinimo sistemos konstrukcija apsaugo mėginius net 

esant didžiausiam darbo krūviui
•	 Paprastas naudojimas. Vieno mygtuko operacija
•	 Pasibaigus ciklui indikatorinė lemputė mirksi tol, kol bus atidarytas dangtis
•	 Automatinis centrifugos dangčio užraktas
•	 LED indikatoriai: pasirengusi centrifuguoti, centrifuguoja, centrifugavimo pa-

baiga
•	 Patvirtinta EL / CE sauga
•	 Išmatavimai: 32 x 37 x 23 cm, 15 kg

LABORATORINĖ CENTRIFUGA „DASH FLEX 12“ (12 VIETŲ) 
Kaina Eur be PVM 2.705,00 Eur / 3.273,05 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Drucker Co., JAV 

(kat.nr. DASHFLEX 12) •	 Tai itin greita laboratorinė centrifuga su 12 vietų horizontaliu rotoriumi galinti 
perpus sumažinti centrifugavimo mėginių laiką

•	 Pagaminta iš tvirto anglies pluošto
•	 Skirta biocheminių, krešumo ir PPP mėgintuvėlių centrifugavimui
•	 Mėgintuvėlių vietų skaičius: 12 x 10 ml, išmatavimai 75–100 mm (17   mm)
•	 Elektroninė apsisukimų greičio kontrolė: RPM iki 5200, RCF iki 4000 g 
•	 Spalvotas skaitmeninis ekranas
•	 10 programuojamų ciklų pagal Jūsų laboratorijos standartus arba 3 nustatyti 

ciklai – kraujo, krešumo / PPP ir šlapimo / PRP mėginių centrifugavimui (pagal 
CLSI ir IFU rekomendacijas)

•	 Unikali konvekcinio aušinimo sistemos konstrukcija apsaugo mėginius net 
esant didžiausiam darbo krūviui

•	 Automatinis centrifugos dangčio užraktas
•	 LED indikatoriai: pasirengusi centrifuguoti, centrifuguoja, centrifugavimo pa-

baiga
•	 Išmatavimai: 32 x 38 x 23 cm, svoris 13,7 kg
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LABORATORINĖ MĖGINTUVĖLIŲ VARTYKLĖ „BIO RS–24“ 
Kaina Eur be PVM 340,00 Eur / 411,40 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Biosan, Latvija 

(kat.nr. BS–010133–AAG) •	 Laboratorinė mėgintuvėlių vartyklė, 22 vietų, skirta vartyti mėgintuvėliams 
nuo 1,5 iki 15 ml

•	 Paprastas prietaiso valdymas ir naudojimas: įjungimo mygtukas „On“; išjungi-
mo mygtukas „Off“; rodyklės į viršų ar apačią, nustatant norimą ciklo trukmę; 
greitis reguliuojamas rankenėle; „Stop“ mygtukas ciklo sustabdymui 

•	 Greitis: 5–30 aps. / min., reguliuojamas rankenėlės pagalba
•	 Sukimosi-vartymosi rūšis: vertikalus
•	 Laikmatis : nuo 1 min. iki 23 val. 59 min.
•	 Ciklo trukmė: maksimalus laikas 8 val.
•	 Maitinimas: elektra, išorinis AC adapteris (maitinimo blokas) 12 V, 500 mA
•	 Suvartojama energijos : 6,5 W
•	 Prietaiso išmatavimai: 310 x 110 x 175 mm
•	 Prietaiso svoris 1,5 kg

LABORATORINIS LAIKMATIS 
Kaina Eur be PVM 12,00 / 14,52 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Comed, Prancūzija 

(kat.nr. CVVC035) •	 Elektroninis laikmatis su min.učių ir sekundžių parodymu
•	 Maksimalus nustatymas 99:99 min.učių
•	 Patogus ir paprastas valdymas – 2 mygtukai, garsinis signalas
•	 Su ausele vertikaliam pastatymui
•	 Su keičiamais elementais ( 2 x AAA tipo) 
•	 Skirtas tikslesniam ir patogesniam darbui (pvz. dirbant su greitais vienkarti-

niais testais ar kt. tyrimų metu)

SVARSTYKLĖS LABORATORINĖS „MDS – 673SS“ 
Kaina Eur be PVM 510,00 Eur / 617,10 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Marsden, Anglija 

(kat.nr. DS673SS) •	 Elektroninės laboratorinės svarstyklės
•	 Plieninė platforma (250 x 290 mm) 
•	 Svėrimo riba – iki 15 kg, tikslumas iki 6 kg – 1 g, virš 6 kg – 2g
•	 Svarstyklių tikslumo klasė – III (vidutinio tikslumo) 
•	 Gamyklinė metrologinė patikra; „M“ lipdukas
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”, „TARE”, „ZERO”
•	 Maitinimo šaltinis: AC adapteris ir pakraunami elementai
•	 Atsparumo drėgmei klasė: IP 68
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva
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LABORATORINĖ REGULIUOJAMO TŪRIO PIPETĖ „HV–TP 1000“ 
Kaina Eur be PVM 80,00 Eur / 96,80 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Healvet, JAV

(kat.nr. HV–TP–1000)

 

•	 Laboratorinė automatinė – reguliuojamo tūrio pipetė
•	 Reguliuojamas tūris nuo 10 iki 200 µl
•	 Patogu ir paprasta naudoti
•	 Naudojama kartu su vienkartiniais antgaliais TipOne® 1–200 µl

Infekcinių ligų nustatymui:

GREITAS ŽIV TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 2,10 Eur / 2,21 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Turkija 

(kat.nr. THIV02–25) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždaryta-
me maišelyje, skirtas ŽIV1 ir ŽIV2 tipo antikūnų nustatymui 

•	 Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–15 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetės (25 vnt.), mėginio pipetės (25 vnt.)

GREITAS ŽIV TESTAS „INSTI HIV 1 / 2“ 
Testo kaina Eur be PVM 6,70 Eur / 7,04 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Biolytical, Kanada 

(kat.nr. 90–1015) •	 Testas vienkartinis, imunologinis, ŽIV1 ir ŽIV2 tipo antikūnų nustatymui, prieš 
visų grupių ir subtipų antikūnus, įskaitant rekombinantines cirkuliuojančio vi-
ruso formas, su procedūros kontrole, kad absorbuota pakankamai mėginio ir 
procedūra atlikta tinkamai ir su papildoma mėginio kokybės kontrole, aptin-
kant žmogaus IgG antikūnus, nustatant ar mėginys yra tinkamas ir kokybiškas 

•	 Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma, 50 µl 
•	 Testo rezultatai gaunami per 1 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 1 testas: kiekvienas testo rinkinys įpakuotas hermetiškai uždarame 

folijos maišelyje, kurio sudėtyje yra testo prietaisas, vienkartinė mėginio pipe-
tė 50 µl; buferis; automatinis lancetas, spiritinė servetėlė
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GREITAS ŽIV TESTAS „ORAQUICK HIV“ TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 15,00 Eur / 15,75 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: OraShure Inc., JAV 

(kat.nr. 3001–1347) •	 ŽIV–1 / 2 greitasis antikūnų testas yra vienkartinio naudojimo imuninis tyri-
mas, kuris skirtas kokybiniam antikūnų prieš 1 tipo ir 2 tipo žmogaus imuno-
deficito virusą (atitinkamai ŽIV–1 ir ŽIV–2) nustatymui 

•	 Mėginio tipas: seilės, kapiliarinis, veninis kraujas, plazma
•	 Testo rezultatai gaunami per 20 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 1 testas: kiekvienas testo rinkinys įpakuotas hermetiškai uždarame 

folijos maišelyje, kurio sudėtyje yra testo prietaisas, buferis, mėginio paėmimo 
kilpa, daugkartinio naudojimo testo stovas

GREITAS HBSAG TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 1,50 Eur / 1,58 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: Turkija 

(kat. nr. THB04–25) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždaryta-
me maišelyje, skirtas hepatito B paviršiaus antigeno (HBsAg) nustatymui 

•	 Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–15 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetės (25 vnt.), mėginio pipetės (25 vnt.)

GREITAS ANTI–HBSAB TESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 1,68 Eur / 1,76 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Turkija 

(kat.nr. THB02–25) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždaryta-
me maišelyje, skirtas Anti–HBsAb antikūnų prieš hepatito B paviršinį antigeną 
nustatymui 

•	 Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–15 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetės (25 vnt.), mėginio pipetės (25 vnt.)

GREITAS ANTI–HCV TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 1,20 Eur / 1,26 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Turkija 

(kat.nr. THC02–25; THC02–50) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždaryta-
me maišelyje, skirtas hepatito C antikūnų (Anti–HCV) nustatymui 

•	 Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–15 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetės (25 vnt.), mėginio pipetės (25 vnt.) arba 
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GREITAS HCV „ORAQUICK HCV“ TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 17,40 Eur / 18,27 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: OraShure Inc., JAV 

 (kat.nr. 3001–2141) •	 „OraQuick®HCV“ – tai pirmas ir vienintelis rinkoje greitas vienkartinis testas he-
patito C antikūnių (HCV) nustatymui seilėse arba kapiliariniame ar veniniame 
kraujyje

•	 Paprasta – tik trys lengvi žingsniai
•	 Greita – testo rezultatai gaunami vos per 20 min
•	 Tikslu – >99 % jautrumas ir  specifiškumas
•	 Patikima – su integruota procedūros kontrole, kad absorbuota pakankamai 

mėginio ir procedūra atlikta tinkamai
•	 Universalus mėginio paėmimas, leidžia tyrimą atlikti ne tik laboratorijose, bet 

ir priėmimo ir skubios pagalbos skyriuose, pirminės sveikatos priežiūros
•	 centruose, vaistinėse, mobiliuose ištyrimo punktuose ir pan.
•	 Sertifikuota: CE sertifikatas
•	 Rinkinys: testo prietaisas su tamponėliu seilių mėginio surinkimui (1 vnt.);  bu-

teliukas su ryškalo tirpalu (1 vnt.); vienkartinė kilpelė kraujo mėginio paėmi-
mui (1 vnt.), instrukcija vartotojui (1 vnt.)

GREITAS TUBERKULIOZĖS TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 1,50 Eur / 1,58 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Turkija 

(kat.nr. TTB01) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždaryta-
me maišelyje, skirtas tuberkuliozės (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum) 
antikūnų (visi izotipai: IgG, IgM, IgA ir t.t.) nustatymui

•	 Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–15 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetės (25 vnt.), mėginio pipetės (25 vnt.)

Lytinių ir urologinių ligų nustatymui:

GREITAS SIFILIO TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 0,89 Eur / 0,93 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Turkija 

(kat.nr. TTP02–25) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždaryta-
me maišelyje, skirtas T.pallidum antikūnių nustatymui 

•	 Ypač jautrus
•	 Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–15 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetės (25 vnt.), mėginio pipetės (25 vnt.)
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GREITAS CHLAMYDIA TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 22,00 Eur / 23,10 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: First Health Ltd, Anglija 

(kat.nr. 8219SELF) •	 „SELFCheck Chlamydia“ – testas moterims chlamidiozės diagnostikai, nusta-
tant Chlamydia trachomatis iš makšties tepinėlio

•	 Testo patikimumas: jautrumas 97,1 %; specifiškumas 99.9 %
•	 Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų
•	 Rezultatai gaunami tik per 10–15 min. 
•	 Testo rinkinys: testavimo mėgintuvėlis su mėginio paėmimo tamponėliu, skie-

diklis A, skiediklis B, instrukcija lietuvių kalba

GREITAS STREPTOKOKO B TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 5,20 Eur / 5,46 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Vokietija 

(kat.nr. KST22080GP) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždaryta-
me maišelyje, skirtas kokybiniam B grupės streptokokų antigenų nustatymui 

•	 Mėginio tipas: iš endocervikalinio tepinėlio
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–7 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 20 testų: 20 testų kasečių; sterilūs mėginio paėmimo tamponėliai; 

vienkartiniai mėgintuvėliai; vienkartinės pipetės, ekstrakcijos reagentai 

GREITAS TRICHOMONAS VAGINALIS TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 6,36 Eur / 6,68 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: JD Biotech,Taivanis 

(kat.nr. JTVAG–H–02) •	 Testas skirtas trichomonozės diagnostikai, nustatant Trichomonas Vaginalis 
antigeną šlapime

•	 Galima naudoti tiek moterų, tiek ir vyrų ištyrimui
•	 Testo patikimumas: jautrumas >98 %; specifiškumas >98 %
•	 Tyrimui rekomenduojama naudoti rytinio šlapimo mėginį
•	 Rezultatai gaunami tik per 15 min.
•	 Testo rinkinys: testas (kasetė), plastikinė pipetė, šlapimo indelis, mėginio mė-

gintuvėlis violetiniu kamšteliu su skiedikliu, instrukcija lietuvių kalba

GREITAS „CANDIDA ALBICANS“ TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 6,36 Eur / 6,68 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: JD Biotech, Taivanis 

(kat.nr. JCAAG–H–02) •	 Testas skirtas pienligės (makšties kandidozės) diagnostikai, nustatant Candida 
Albicans antigeną šlapime

•	 Galima naudoti tiek moterų, tiek ir vyrų ištyrimui
•	 Testo patikimumas: jautrumas 98,4 %; specifiškumas 95,5 %
•	 Tyrimui rekomenduojama naudoti rytinio šlapimo mėginį
•	 Rezultatai gaunami tik per 15 min.
•	 Testo rinkinys: testas (kasetė), plastikinė pipetė, šlapimo indelis, mėginio mė-

gintuvėlis violetiniu kamšteliu su skiedikliu, instrukcija lietuvių kalba
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GREITAS„TRICHOMONAS IR CANDIDA“ MULTITESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 11,00 Eur / 11,55 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: JD Biotech, Taivanis 

(kat.nr. JTV / CA–H–02) •	 Multitestas skirtas trichomonozės diagnostikai, nustatant Trichomonas Vagi-
nalis antigeną šlapime ir pienligės (makšties kandidozės) diagnostikai, nusta-
tant Candida Albicans antigeną šlapime

•	 Galima naudoti tiek moterų, tiek ir vyrų ištyrimui
•	 Testo patikimumas (Candida Albicans): jautrumas 98,4 %; specifiškumas 

95,5 %
•	 Testo patikimumas (Trichomonas Vaginalis): jautrumas >98 %; specifiškumas 

>98 % 
•	 Tyrimui naudojamas šlapimo mėginys
•	 Rezultatai gaunami tik per 15 min.
•	 Testo rinkinys: multitestas (kasetė), plastikinė pipetė, šlapimo indelis, mėginio 

mėgintuvėlis violetiniu kamšteliu su skiedikliu, instrukcija lietuvių kalba

GREITAS „TRICHOMONAS, CANDIDA IR GARDNERELLA“ MULTITESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 15,00 Eur / 15,75 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: JD Biotech, Taivanis 

(kat.nr. JTV / CA / GV–H–02) •	 Multitestas skirtas trichomonozės diagnostikai, nustatant Trichomonas Vagi-
nalis antigeną, pienligės (makšties kandidozės) diagnostikai, nustatant Candi-
da Albicans antigeną ir gardnerella diagnostikai, nustatant Gardnerella Vagi-
nalis antigeną šlapime

•	 Galima naudoti tiek moterų, tiek ir vyrų ištyrimui
•	 Testo patikimumas (Candida Albicans): jautrumas 98,4 %; specifiškumas 95,5 %
•	 Testo patikimumas (Trichomonas Vaginalis ir Gardnerella Vaginalis): jautrumas 

>98 %; specifiškumas >98 % 
•	 Rezultatai gaunami tik per 15 min.
•	 Testo rinkinys: multitestas (kasetė), plastikinė pipetė, šlapimo indelis, mėginio 

mėgintuvėlis violetiniu kamšteliu su skiedikliu, instrukcija lietuvių kalba

GREITAS ŠLAPIMO TAKŲ INFEKCIJOS NUSTATYMO TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 9,32 Eur / 9,79 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Imhotep Medical, Olandija

(kat.nr. 8717677580262) •	 „Easy Home UTI“ testas šlapimo takų infekcijos diagnostikai (3 testai) 
•	 Testu patikrinami šie parametrai šlapime: baltymo, eritrocitų, leukocitų, nitritų 

kiekis
•	 Tyrimui naudojamas šlapimo mėginys
•	 Testo patikimumas: jautrumas 70–100 %
•	 Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų
•	 Rezultatai gaunami tik per 1 min.
•	 Pakuotė: 3 testai (juostelės)
•	 Testo rinkinys: 3 testai juoselės, instrukcija lietuvių kalba
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GREITAS GONORĖJOS TESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 1,20 Eur / 1,26 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Kanada 

(kat.nr. A02–10–422) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas kokybiniam gonorėjos – 
neisseria gonorrhoeae – lytiškai plintančios infekcijos nustatymui 

•	 Mėginio tipas: iš endocervikalinio tepinėlio
•	 Testo rezultatai gaunami per 1–10 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 25 testai. Maišelio turinys: kasetė, mėginio lašintuvas, desikantas. 

Mėginio ekstrakcijos buferis A (8 ml buteliukas 25 tyrimams). Mėginio ekstrak-
cijos buferis B (3 ml buteliukas 25 tyrimams). Testo instrukcijos

Vėžio markeriai:

GREITAS IFOB SLAPTO KRAUJO IŠMATOSE TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 0,66 Eur / 0,69 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Turkija 

(kat.nr. THHB01) •	 Testas vienkartinis, imunologinis, ankstyvai storosios žarnos vėžio diagnosti-
kai, padeda nustatyti nežymų kolorektalinį kraujavimą išmatose 

•	 Mėginio tipas: iš išmatų
•	 Testo jautrumas 50 ng / ml hemoglobino išmatose
•	 Prieš testavimą nereikalingi maisto produktų ar vaistų vartojimo apribojimai 
•	 Testo rezultatai gaunami per 15 min.
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: 25 testai (kasetės) atskirai supakuoti ir 25 mėgintuvėliai 

su buferiu ir išmatų paėmimo aplikatoriumi

GREITAS IFOB SLAPTO KRAUJO IŠMATOSE TESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 1,50 / 1,58 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Anglija

(kat.nr. ILx FOBC) •	 Testas vienkartinis, imunologinis, ankstyvai storosios žarnos vėžio diagnosti-
kai, padeda nustatyti nežymų kolorektalinį kraujavimą išmatose 

•	 Mėginio tipas: iš išmatų
•	 Testo jautrumas 50 ng / ml hemoglobino išmatose
•	 Prieš testavimą nereikalingi maisto produktų ar vaistų vartojimo apribojimai 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5 min.
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 1 testas popierinėje dėžutėje su privalomu ženklinimu (galiojimas, 

serija, CE ženklinimas, gamintojas): 1 testas (kasetė), 1 mėgintuvėlis su buferiu 
ir išmatų paėmimo aplikatoriumi
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GREITAS GUAIAC PEROKSIDAZĖS SLAPTO KRAUJO IŠMATOSE TESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 0,40 Eur / 0,42 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: JAV 

(kat.nr. 1290–100) •	 Testas vienkartinis, GUAIAC peroksidazės, slaptam kraujavimui išmatose su-
sekti 

•	 Mėginio tipas: iš išmatų
•	 Prieš testavimą yra reikalingi maisto produktų ar vaistų vartojimo apribojimai
•	 Rezultatai gaunami per 2 min.
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 100 testų: testų plokštelės (100 vnt.) su teigiama ir neigiama kon-

trolėmis; išmatų aplikatoriai (100 vnt.); ryškalas (2 x 15 ml)

GREITAS PSA TESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 1,50 Eur / 1,58 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: Turkija 

(kat.nr. TPSA01) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, pagalbinis tyrimas prostatos vė-
žio diagnostikai, skirtas prostatos specifinio antigeno nustatymui 

•	 Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–15 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetės (25 vnt.), mėginio pipetės (25 vnt.)

Virškinamojo trakto sutrikimų nustatymui:

GREITAS H.PYLORI (AB) TESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 3,00 Eur / 3,15 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. ILXHPBC) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas Helicobacter pylori antikū-
nų nustatymui

•	 Mėginio tipas: kapiliarinis, veninis kraujas, serumas, plazma 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–10 min. 
•	 Pakuotė 1 vnt. testas kasetė, pipetė 1 vnt., buferis 1 vnt.
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba

GREITAS H.PYLORI (AB) TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 1,95 Eur / 2,04 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. HPT) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, H.pylori infekcijos diagnozei, skir-
tas Helicobacter pylori antikūnų nustatymui 

•	 Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–10 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 40 testų: testo kasetė (40 vnt.), pipetė (40 vnt.), buferis (1 vnt.)
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GREITAS H.PYLORI–STRIP (AG) TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 3,64 Eur / 3,82 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Belgija 

(kat.nr. K–1519) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, H.pylori infekcijos diagnozei, skir-
tas Helicobacter pylori antigeno nustatymui

•	 Mėginio tipas: iš išmatų 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–10 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	  Pakuotė 1 x 20 testų: testo juostelė (20 vnt.), buferis (1 vnt.)

GREITAS H.PYLORI–UREASE TESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 5,14 Eur / 5,40 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: JAV 

(kat. nr. 60480)4 •	 Vienkartinis testas, H.pylori infekcijos diagnozei, Helicobacter pylori ureazės 
fermento nustatymui skrandžio gleivinės biopsijos mėginiuose

•	 Testo tipas – gelinis, jautrumas 98,0 %; specifiškumas 97,0 %
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–20 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo plokštelės (25 vnt.)

GREITAS ROTA VIRUSO TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 1,50 Eur / 1,58 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Belgija 

(kat.nr. C–1001) •	 Vienkartinis, imunochromatografinis testas, skirtas rota viruso nustatymui
•	 Mėginio tipas: iš išmatų 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–15 min. 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba

GREITAS ADENO VIRUSO TESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 2,00 Eur / 2,10 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

(kat.nr.7355009) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas adeno viruso nustatymui
•	 Mėginio tipas: iš išmatų 
•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
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GREITAS NORO VIRUSO TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 5,75 Eur / 6,04 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

 (kat.nr. 7355013) •	 Vienkartinis, imunochromatografinis testas, skirtas noro viruso nustatymui
•	 Mėginio tipas: iš išmatų 
•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetės (25vnt.), buferiai (25 vnt.)
•	 Testų galiojimo laikas 24 mėnesiai

GREITAS ASTRO VIRUSO TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 3,10 Eur / 3,26 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

 (kat.nr. 7355011) •	 Vienkartinis, imunochromatografinis testas, skirtas noro astro viruso nustaty-
mui

•	 Mėginio tipas: iš išmatų 
•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetės (25vnt.), buferiai (25 vnt.)
•	 Testų galiojimo laikas 24 mėnesiai

GREITAS ENTERO VIRUSO TESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 4,10 Eur / 4,31 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

 (kat.nr. 7355018) •	 Vienkartinis, imunochromatografinis testas, skirtas entero viruso nustatymui
•	 Mėginio tipas: iš išmatų 
•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetės (25vnt.), buferiai (25 vnt.)
•	 Testų galiojimo laikas 24 mėnesiai

GREITAS ROTA–ADENO VIRUSŲ MULTITESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 2,00 Eur / 2,10 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Belgija 

(kat.nr. C–1004) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas rota ir adeno virusų nusta-
tymui

•	 Mėginio tipas: iš išmatų 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–15 min. 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybėskontrole
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetė (25 vnt.), buferiai (25 vnt.)
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GREITAS ROTA–NORO–ADENO VIRUSŲ MULTITESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 10,40 Eur / 10,92 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

(kat. nr. 905002020000) •	 Vienkartinis, imunochromatografinis testas, skirtas rota – noro – adeno virusų 
nustatymui

•	 Mėginio tipas: iš išmatų 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–15 min. 
•	 Reikia centrifuguoti mėginį 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba 
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
•	 Pakuotė 1 x 20 testai: juostelės, buteliukai su buferiu, negraduotos vienkarti-

nės plastikinės pipetės

GREITAS ROTA–ADENO–ASTRO VIRUSŲ MULTITESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 8,10 Eur / 8,51 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

(kat.nr. 7715012) •	 Vienkartinis, imunochromatografinis multitestas, skirtas rota – adeno – astro 
virusų nustatymui

•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 Mėginio tipas: išmatos
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio
•	 Nereikia merkti ar lašinti!
•	 Mėgintuvėlis su aplikatoriumi ir buferiu paėmus mėginį yra dedamas į plasti-

kinį multitesto vidų, kurį uždarant yra automatiškai praduriamas mėgintuvėlio 
galas ir išsiliejant mėginiui vyksta reakcija

•	 Komplekte yra teigiama kontrolė, adaptuota rinkinio vidaus kokybės kontrolei 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 10 testų: multitesto mėgintuvėliai (10vnt.), buferis (10 vnt.)
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
•	 Testų galiojimo laikas 24 mėnesiai

GREITAS ROTA–ADENO–NORO VIRUSŲ MULTITESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 14,20 Eur / 14,91 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

(kat.nr. 7715016) •	 Vienkartinis, imunochromatografinis multitestas, skirtas rota – adeno – noro 
virusų nustatymui

•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio
•	 Nereikia merkti ar lašinti!
•	 Mėgintuvėlis su aplikatoriumi ir buferiu paėmus mėginį yra dedamas į plasti-

kinį multitesto vidų, kurį uždarant yra automatiškai praduriamas mėgintuvėlio 
galas ir išsiliejant mėginiui vyksta reakcija

•	 Komplekte yra teigiama kontrolė, adaptuota rinkinio vidaus kokybės kontrolei 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 10 testų: multitesto mėgintuvėliai (10 vnt.), buferis (10 vnt.)
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
•	 Testų galiojimo laikas 24 mėnesiai
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GREITAS ROTA–ADENO–ASTRO–NORO VIRUSŲ MULTITESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 18,00 Eur / 18,90 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

(kat.nr. 7715017) •	 Vienkartinis, imunochromatografinis multitestas, skirtas rota– adeno – astro – 
noro virusų nustatymui išmatose

•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio
•	 Nereikia merkti ar lašinti!
•	 Mėgintuvėlis su aplikatoriumi ir buferiu paėmus mėginį yra dedamas į plasti-

kinį multitesto vidų, kurį uždarant yra automatiškai praduriamas mėgintuvėlio 
galas ir išsiliejant mėginiui vyksta reakcija

•	 Komplekte yra teigiama kontrolė, adaptuota rinkinio vidaus kokybės kontrolei 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 10 testų: multitesto mėgintuvėliai (10 vnt.), buferis (10 vnt.)
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
•	 Testų galiojimo laikas 24 mėnesiai

GREITAS LEGIONELLA PNEUMOPHILA TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 11,60 Eur / 12,18 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Belgija 

(kat.nr. C–1515) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas Legionella pneumophila 
antigeno nustatymui 

•	 Mėginio tipas: šlapimo mėginiuose 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–15 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 20 testų: testų juostelės (20 vnt.); mėginio pernešimo pipetės (20 

vnt.); teigiama ir neigiama kontrolės, testo laikiklis

GREITAS C.DIFFICILE TOKSINŲ A IR B TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 7,75 Eur / 8,14 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

(kat.nr. 903802000000) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas C.difficile toksinų A ir B nu-
statymui

•	 Testo rezultatai gaunami per 5–15 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 20 testų: testo kasetės (20vnt.), buferis (1 vnt.), vienk. pipetės 

graduotos (20 vnt.); vienk. pipetės negraduotos (20 vnt.), išmatų aplikatoriai 
(20 vnt.), vienk. mėgintuvėliai (20 vnt.)

GREITAS C.DIFFICILE TOKSINŲ A IR B TESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 6,00 Eur / 6,30 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

•	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas C.difficile toksinų A ir B nu-
statymui

•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 25 testų: testo juostelės (25 vnt.), buferiai (25 vnt.)

(kat.nr. 7455023)
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GREITAS C.DIFFICILE GLIUTAMATO DEHIDROGENAZĖS TESTAS
Testo kaina Eur be PVM 10,62 Eur / 11,15 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

(kat.nr. 7715024) •	 Vienkartinis, imunochromatografinis testas, skirtas clostridium difficile GDH nu-
statymui išmatose

•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio
•	 Nereikia merkti ar lašinti
•	 Mėgintuvėlis su aplikatoriumi ir buferiu paėmus mėginį yra dedamas į plastikinį 

multitesto vidų, kurį uždarant yra automatiškai praduriamas mėgintuvėlio galas 
ir išsiliejant mėginiui vyksta reakcija

•	 Komplekte yra teigiama kontrolė, adaptuota rinkinio vidaus kokybės kontrolei 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 10 testų: multitesto mėgintuvėliai (10 vnt.), buferis (10 vnt.)
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
•	 Testų galiojimo laikas 24 mėnesiai

GREITAS CRYPTO TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 2,88 Eur / 3,02 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

 (kat.nr. 7355033) •	 Vienkartinis, imunochromatografinis testas, skirtas Crypto nustatymui
•	 Mėginio tipas: iš išmatų 
•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
•	 Pakuotė 1 x 25 testų: testo kasetės (25 vnt.), buferiai (25 vnt.)

GREITAS E.COLI TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 4,10 Eur / 4,31 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

(kat. nr. 7355026) •	 Vienkartinis, imunochromatografinis testas, skirtas E. coli nustatymui
•	 Mėginio tipas: iš išmatų 
•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
•	 Pakuotė 1 x 25 testų: testo kasetės (25 vnt.), buferiai (25 vnt.)

GREITAS SALMONELLA TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 4,10 Eur / 4,31 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

(kat.nr. 7355029) •	 Vienkartinis, imunochromatografinis testas, skirtas Salmonella nustatymui
•	 Mėginio tipas: iš išmatų 
•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetės (25 vnt.), buferiai (25 vnt.)
•	 Testų galiojimo laikas 24 mėnesiai
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GREITAS GIARDIA TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 3,50 Eur / 3,68 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

(kat. nr. 901902021000) •	 Vienkartinis, imunochromatografinis testas, skirtas Giardia nustatymui
•	 Mėginio tipas: iš išmatų 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5 min., nereikia centrifuguoti ir filtruoti mėginio 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 25 testų: testo kasetės (25 vnt.), buferiai (25 vnt.)

GREITAS CELIAKIJOS TESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 11,00 Eur / 11,55 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

(kat.nr. 902802000000) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas celiakijos nustatymui
•	 Mėginio tipas: kraujas 
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–10 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 20 testų: 20 testų (kasečių) atskirai supakuotų ir 20 vienk. pipečių, 

buferis (1 vnt.), 20 automatinių lancetų

GREITAS CELIAKIJOS TESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 24,00 Eur / 25,20 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Anglija

(kat.nr. 8224SELF) •	 „SELFCheck Coeliac“ – testas celiakijos diagnostikai kraujyje
•	 Testo patikimumas: jautrumas 96,79 %; specifiškumas 93,5 %
•	 Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų
•	 Rezultatai gaunami tik per 10 min.
•	 Testo rinkinys: 1 testas (juostelė), skiediklis, mėgintuvėlis su stikliniu kapiliaru 

(kraujo paėmimui),  automatinis lancetas (piršto įdūrimui), spiritinė servetėlė, 
instrukcija lietuvių kalba

Endokrinologinių sutrikimų nustatymui:

GREITAS MIKROALBUMINO TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 1,80 Eur / 1,89 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Kanada

(kat.nr. A08–01–122) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas mikroalbumino nustaty-
mui, diabetinės nefropatijos diagnostikai 

•	 Mėginio tipas: šlapimo mėginiuose 
•	 Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų 
•	 Rezultatai gaunami per 15 min. 
•	 CE sertifikatas
•	 Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: kasetė (25 vnt.), mėginio lašintuvas (25 vnt.), desikantas 

(25 vnt.)
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GREITAS MENOPAUZĖS TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 10,00 Eur / 10,50 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Imhotep Medical, Olandija

(kat.nr. 8717677580330) •	 „Easy Home FSH“ – testas menopauzės diagnostikai, skirtas numatyti meno-
pauzės pradžią, nustatant padidėjusią FSH (folikulą stimuliuojantį hormoną) 
koncentraciją šlapime

•	 Patogų „pieštuko tipo“ testą galima tiesiog palaikyti po šlapimo srove mažiau-
siai 10 s ir papildomai nereikia šlapimo indelių ar šlapimo surinkimo

•	 Testo patikimumas: jautrumas 82 %; specifiškumas 98,3 %
•	 Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų
•	 Rezultatai gaunami per 5 min.
•	 Testo rinkinys: 1 testas („pieštukas“), instrukcija lietuvių kalba

Kardiomarkeriai:

GREITAS TROPONINO I TESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 2,00 Eur / 2,10 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Turkija 

(kat. nr. TTI01) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas kokybiniam Troponino I 
(cTnI) nustatymui

•	 Testo jautrumas 0,5 ng / ml
•	 Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma
•	 Rezultatai gaunami per 5–10 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetės (25 vnt.), pipetės (25 vnt.), buferis (25 vnt.)

GREITAS D–DIMERŲ TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 9,40 Eur / 9,87 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Vokietija 

(kat.nr. KST22110GP) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas D – Dimerų nustatymui 
•	 Testo jautrumas ≥ 500 ng / ml
•	 Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma 
•	 Rezultatai gaunami per 5–10 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 10 testų: testo kasetės (10 vnt.), pipetės (10 vnt.)
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Viršutinių ir kvėpavimo takų ligų nustatymui:

GREITAS STREPTOKOKO A TESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 1,50 Eur / 1,58 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: JAV 

(kat.nr. 141E–50) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas nustatyti A grupės strep-
tokoko antigeną. Tai pagalbinis A grupės streptokokų infekcijos diagnostikos 
tyrimas, padedantis nuspręsti skirti antibiotikus ar ne

•	 Mėginio tipas: iš tepinėlio nuo paciento tonzilių
•	 Testo rezultatai gaunami per 5–10 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Jautrumas 96 %, specifiškumas 98 %
•	 Pakuotė 1 x 50 testų: 50 testų juostelės; sterilūs mėginio paėmimo tamponė-

liai; vienk. mėgintuvėliai; ekstrakcijos reagentai A ir B; teigiamos ir neigiamos 
kontrolės

GREITAS GRIPO VIRUSO A+B TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 5,80 Eur / 6,09 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Belgija 

(kat.nr. C–1012) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas nustatyti A (H1N1) ir B gri-
po virusų antigenus

•	 Mėginio tipas: iš paciento nosies išskyrų tepinėlio
•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
•	 Pakuotė 20 testų: testo kasetės (20 vnt.), buferiai (20 vnt.)

GREITAS RSV TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 4,10 Eur / 4,31 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Belgija 

 (kat.nr. 7355039) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas nustatyti respiratorinį sin-
sicinį virusą 

•	 Mėginio tipas: iš paciento nosies išskyrų tepinėlio
•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su teigiama ir neigiama kontrole
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetės (25 vnt.), buferis (1 vnt.), 25 paėmimo tam-

ponėliai, 25 pipetės
•	 Testų galiojimo laikas 24 mėnesiai
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GREITAS RSV–ADENO VIRUSO MULTITESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 6,00 / 6,30 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

(kat.nr. 7455041) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas nustatyti respiratorinį sin-
sicinį ir adeno virusus

•	 Mėginio tipas: iš paciento nosies išskyrų tepinėlio
•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testo kasetės (25vnt.), buferis (1 vnt.), 25 paėmimo tam-

ponėliai, 25 pipetės
•	 Testų galiojimo laikas 24 mėnesiai

GREITAS GRIPO VIRUSO A+B-, RSV-, ADENOVIRUSO MULTITESTAS 
 Testo kaina Eur be PVM 12,60 Eur / 13,23 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Ispanija 

(kat.nr. 7715043–6) •	 Testas vienkartinis, imunochromatografinis, skirtas nustatyti A (H1N1) ir B gri-
po, respiratorinio sinsicinio ir adeno virusų antigenus

•	 Mėginio tipas: iš paciento nosies išskyrų tepinėlio
•	 Testo rezultatai gaunami per 10 min. 
•	 Nereikia filtruoti ar centrifuguoti mėginio
•	 Nereikia merkti ar lašinti!
•	 Mėgintuvėlis su aplikatoriumi ir buferiu paėmus mėginį yra dedamas į plasti-

kinį multitesto vidų, kurį uždarant yra automatiškai praduriamas mėgintuvėlio 
galas ir išsiliejant mėginiui vyksta reakcija

•	 Komplekte yra teigiama kontrolė, adaptuota rinkinio vidaus kokybės kontrolei 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 10 testų: multitesto mėgintuvėliai (10 vnt.), buferis (10 vnt.)
•	 Galima įsigyti testų rinkinį su kokybės kontrole
•	 Testų galiojimo laikas 24 mėnesiai

Alerginių susirgimų nustatymui

GREITAS IGE ANTIKŪNŲ KIEKIO NUSTATYMO TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 10,50 Eur / 11,03 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Imhotep Medical, Olandija 

(kat.nr. 8717677580354) •	 „Easy Home Allergie“ – testas alergijos diagnostikai, nustatant imunoglobuli-
no E (IgE) antikūnų kiekį kapilariniame kraujyje iš piršto, esant alergijos simp-
tomams

•	 Testu nustatoma alergijos simptomų priežastis
•	 Testo patikimumas: jautrumas 93,9 %; specifiškumas 90,9 %
•	 Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų
•	 Rezultatai gaunami tik per 10 min.
•	 Alergijos testas neskirtas jaunesniems kaip 15 metų vaikams
•	 Pakuotė: 1 testas (kasetė)
•	 Testo rinkinys: testas (kasetė), plastikinė pipetė (kraujo paėmimui), automati-

nis lancetas (piršto įdūrimui), instrukcija lietuvių kalba
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GREITAS ALERGENŲ TESTAS „FAST CHECK POC 20“ 
 Testo kaina Eur be PVM 58,00 Eur / 60,90 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: DST, Vokietija

(kat.nr. 79750009) •	 „FAST Check POC 20”  – tai greitas testas alergenų diagnostikai, ištiriant 20 aler-
genui specifinių IgE

•	 Tyrimui atlikti reikia tik 2–3 lašų kraujo
•	 Rezultatai gaunami tik per 30 min.
•	 Testu nustatoma net 20 alergenų (alergenui specifinių IgE)
•	 Skirtas nustatyti 90 % dažniausiai sutinkamų alergijų
•	 Greitas, paprastas atlikimas, nereikia laboratorinių sąlygų
•	 Patikima diagnozė iš kelių kapiliarinio kraujo lašelių
•	 Nereikia specialaus apmokymo
•	 Testas pagamintas laikantis tarptautinių alergologų rekomendacijų
•	 Pakuotė 1 testas su visomis reikalingomis priemonėmis

GREITAS MAISTO PRODUKTŲ NETOLERAVIMO TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 80,00 Eur / 84,00 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: DST, Vokietija

(kat.nr. 79770001) •	 „Nutri SMART“ – tai greitas  maisto produktų netoleravimo testas, nustatant 57 
specifinius maisto IgG4

•	 Tyrimui atlikti reikia tik 2–3 lašų kraujo
•	 Rezultatai gaunami tik per 30 min.
•	 Testu nustatoma net 57 netoleruojami maisto  produktai
•	 Skirtas nustatyti 90 % dažniausiai sutinkamų maisto produktų
•	 Greitas, paprastas atlikimas, nereikia laboratorinių sąlygų
•	 Patikima diagnozė iš kelių kapiliarinio kraujo lašelių
•	 Pakuotė 1 testas su visomis reikalingomis priemonėmis

Akių ligų nustatymui:

ŠIRMERIO TESTAS (JUOSTELĖ) 
 Testo kaina Eur be PVM 0,25 Eur / 0,26 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Indija 

(kat. nr. SC–100)

 

•	 Testų juostelės skirtos sausų akių sindromo diagnostikai iš ašarų. Sausų akių 
sindromas gali atsirasti nuo senėjimo, vitamino A trūkumo, akių ragenos infek-
cijos, dehidratacijos, konjunktyvito ir limfomos, leukozės ir t.t. 

•	 Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime 
•	 Juostelių gradacija nuo 0–35 mm
•	 Rezultatai gaunami per 5 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 100 testų juostelių: sterilios juostelės (100 vnt.)
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FLUORESCEINO TESTAS (JUOSTELĖ) 
Testo kaina Eur be PVM 0,25 Eur / 0,26 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Indija 

(kat. nr. FL–100) •	 Testų juostelės skirtos akies ragenos epitelio pralaidumo diagnostikai. Šis tes-
tas parodo gleivių sluoksnio kokybę. Testas skirtas akies ragenos pažeidimams 
diagnozuoti, priekiniam akies segmentui dažyti 

•	 Kiekviena juostelė impregnuota mažo molekulinio svorio natrio fluoresceinu 
•	 Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime 
•	 Rezultatai gaunami per 10 s 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 100 testų juostelių: sterilios juostelės (100 vnt.)

LIZAMINO TESTAS (JUOSTELĖ) 
 Testo kaina Eur be PVM 0,25 Eur / 0,26 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Indija 

(kat. nr. LIS–100) •	 Testų juostelės skirtos akies ragenos epitelio pralaidumo diagnostikai
•	 Skirta diagnozuoti akies ragenos pažeidimus dėl kontaktinių lęšių nešiojimo 

arba, pavyzdžiui, sausų akių sindromo
•	 Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime 
•	 CE sertifikatas
•	 Instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 100 testų juostelių: sterilios juostelės (100 vnt.)

Šeimos planavimui:

NĖŠTUMO TESTAS (JUOSTELĖ) 
Testo kaina Eur be PVM 0,25 Eur / 0,26 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Turkija 

(kat. nr. THCG05) •	 Nėštumo (hCG) skubus imunochromatografinis testas (juostelė) skirtas anks-
tyvai nėštumo diagnostikai, pagal hCG nustatymą šlapime

•	 Testai įpakuoti hermetiškai uždarytuose folijos maišeliuose 
•	 Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų 
•	 Testo jautrumas: 25 mlU / mL 
•	 Rezultatai gaunami per 3–5 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba 
•	 Pakuotė 1 x 1 testas
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NĖŠTUMO TESTAS (KASETĖ) 
Testo kaina Eur be PVM 0,70 Eur / 0,74 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Turkija 

(kat.nr. THCG06) •	 Nėštumo (hCG) skubus imunochromatografinis testas (kasetė) skirtas anksty-
vai nėštumo diagnostikai, pagal hCG nustatymą šlapime 

•	 Testai įpakuoti hermetiškai uždarytuose folijos maišeliuose
•	 Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų
•	 Rezultatai gaunami per 5–10 min. 
•	 CE sertifikatas
•	 Instrukcija lietuvių kalba 
•	 Pakuotė 1 x 1 testas

OVULIACIJOS TESTŲ RINKINYS (PIEŠTUKAI) 
 Testo kaina Eur be PVM 10,40 Eur / 10,92 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Imhotep Medical, Olandija. 

(kat.nr. 8717677580125) •	  „Easy Home LH“ – testas ovuliacijos diagnostikai, nustatant liuteinizuojančio 
hormono LH padidėjimą šlapime

•	 Šis hormonas visada yra moters organizme. Bet prieš 24–36 valandas prieš 
ovuliaciją prasideda staigus šio hormono pakilimas moters organizme, kas pa-
rodo optimalias vaisingumo dienas

•	 Patogų „pieštuko tipo“ testą galima tiesiog palaikyti po šlapimo srove mažiau-
siai 10 s ir papildomai nereikia šlapimo indelių ar šlapimo surinkimo

•	 Testo patikimumas: jautrumas 100 %; specifiškumas 100 %
•	 Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų
•	 Rezultatai gaunami tik per 5 min.
•	 Testo rinkinys: 5 testai („pieštukai“), instrukcija lietuvių kalba

VYRŲ VAISINGUMO TESTAS „SPERM O.K.“ 
Testo kaina Eur be PVM 23,50 Eur / 24,68 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Kanada 

(kat.nr. A01–06–422) •	 Skubus imunochromatografinis testas, skirtas vyrų vaisingumui  nustatyti, pa-
gal spermos koncentraciją 

•	 Testo jautrumas 1.5 x 10⁷ spermos / ml (pagal pasaulio sveikatos organizacijos 
(PSO) standartą).  Jei ejakuliacijos metu spermatozoidų kiekis yra didesnis nei 
1.5 x 10⁷ spermos / ml, tai vyras yra vaisingas. 

•	 Testas įpakuotas hermetiškai uždarytame folijos maišelyje. 
•	 Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų. 
•	 Rezultatai gaunami per 5–10 min. 
•	 Pakuotėje 1 testas: kasetė (1 vnt.), pipetė–švirkštas (1 vnt.), indelis (1 vnt.), bu-

feris

hCG

LH
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PRIEŠLAIKINIO GIMDYMO TESTAS „PARTOSURE“ 
Kaina Eur be PVM 26,00 Eur / 27,30 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: AmniSure, Prancūzija 

(kat.nr. TTDT–1–5–ML) •	 „PartoSure“ (Qiagen) yra greitas, neinvazinis ir tikslus (kokybinis imunochro-
matografinis) priešlaikinio gimdymo testas su prognozine gimdymo per 7 die-
nas verte, kai pacientėms pasireiškia priešlaikinio gimdymo simptomai

•	 Rezultatai gaunami per 5 min.
•	 Vienkartinis testas skirtas placentos alfa mikroglobulino–1 (PAMG–1) aptiki-

mui 20–37 savaičių nėščiųjų makšties išskyrose
•	 Testą–rinkinį sudaro: juostelė, sterili makšties išskyrų mėginio paėmimo prie-

monė, mėgintuvėlis su buferiu, instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 testas su visomis reikalingomis priemonėmis

VAISIAUS VANDENŲ TESTAS „AMNISURE“ 
Kaina Eur be PVM 22,00 Eur / 23,10 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: AmniSure, Prancūzija 

(kat. Nr. FMRT–1–10–ML–RT) •	 Tai vienkartinis, greitas kokybinis imunochromatografinis testas, skirtas pla-
centos alfa mikroglobulino–1 (PAMG–1) aptikimui nėščiųjų makšties išskyrose 
Vaisiaus vandenų nutekėjimo testas AmniSure (Qiagen), skirtas naudoti paci-
entėms bet kuriuo nėštumo laikotarpiu kaip pagalbinė priemonė aptinkant 
nėščiųjų vaisiaus dangalų plyšimą

•	 Testas atliekamas per keletą min.učių
•	 Rezultatai gaunami per 5 min.
•	 Testą–rinkinį sudaro: juostelė, sterili makšties išskyrų mėginio paėmimo prie-

monė, mėgintuvėlis su buferiu, instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 testas su visomis reikalingomis priemonėmis

Narkotinių medžiagų nustatymui:

MULTITESTAS 6 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMUI ŠLAPIME 
Testo kaina Eur be PVM 7,00 Eur / 7,35 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. ILx G6DS1CUP) •	 Testas narkotinių medžiagų vartojimo nustatymui. Testo pagalba galima nu-
statyti 6 narkotines medžiagas šlapime COC / AMP / MET / THC / OPI / BZO 

•	 Nustatomos narkotinės medžiagos ir ribinės vertės:: kokainas (COC, 300ngml), 
amfetaminas (AMP, 1000ng / ml), metamfetaminas (MET, 1000ng / ml), ma-
rihuana (THC, 50ng / ml), opiatai (OPI, 2000ng / ml), benzodiazepinai (BZO, 
300ng / ml) 

•	 Testo rezultatai gaunami per 3–5 min. 
•	 Pakuotė 1 x 1 testas popierinėje dėžutėje su privalomu ženklinimu (galiojimas, 

serija, CE ženklas, gamintojas): multitestas folijos maišelyje (1  vnt.), šlapimo 
indelis 125ml su dangteliu (1 vnt.) ir instrukcija lietuvių kalba
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MULTITESTAS 10 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMUI ŠLAPIME 
Testo kaina Eur be PVM 7,80 Eur / 8,19 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Kanada 

(kat.nr. ILx G10DS2) •	 Testas narkotinių medžiagų vartojimo nustatymui 
•	 Testo pagalba galima nustatyti 10 narkotinių medžiagų šlapime COC / AMP / 

MET / THC / MTD / MDMA / OPI / TCA / BAR / BZO
•	 Nustatomos narkotinės medžiagos ir ribinės vertės:: kokainas (COC,300 ng  ml), 

amfetaminas (AMP, 1000 ng / ml), metamfetaminas (MET, 1000 ng / ml), marihu-
ana (THC, 50 ng / ml), metadonas (MTD, 300 ng / ml), ekstazis (MDMA, 500 ng / 
ml), opiatai (OPI, 2000 ng / ml), tricikliniai antidepresantai (TCA, 1000 ng / ml), 
barbitūratai (BAR, 300 ng / ml) ir benzodiazepinai (BZO, 300 ng / ml)

•	 Testo rezultatai gaunami per 3–5 min. 
•	 Pakuotė 1 x 1 testas: multitestas folijos maišelyje (1 vnt.) ir instrukcija lietuvių 

kalba

MULTITESTAS 14 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMUI ŠLAPIME 
 Testo kaina Eur be PVM 8,50 Eur / 8,93 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Kanada

(kat.nr. A04–25–150) •	 14 narkototinių medžiagų nustatymui šlapime AMP / BAR / BZO / BUP / COC / 
MDMA / MET / MOR / MTD / OPI / OXY / PCP / TCA / THC

•	 Amfetaminas (AMP, 1000 ng / ml), barbitūratai (BAR, 300 ng / ml), benzodiaze-
pinai (BZO, 300 ng / ml), buprenorfinas (BUP, 10 ng / ml) kokainas (COC, 300 ng 
/ ml), ekstazis (MDMA, 500 ng / ml), metamfetaminas (MET, 1000 ng / ml), mor-
finas (MOP, 300 ng / ml), metadonas (MTD, 300 ng / ml), opiatai (OPI, 2000ng / 
ml), oksikodonas (OXI, 100 ng / ml), fenilciklidinas (PCP, 25 ng / ml), tricikliniai 
antidepresantai (TCA, 1000 ng / ml), marihuana (THC, 50 ng / ml)

•	 Kiekvienas testo rinkinys su visomis darbo priemonėmis įpakuotas individu-
alioje folijos pakuotėje, kurioje yra: multitestas, integruotas į šlapimo indelį 
kartu su tvirtai užsukamu dangteliu

•	 Testo rezultatai gaunami per 3–5 min. 
•	 CE sertifikatas, instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 1 testas: multitestas folijos maišelyje (1 vnt.), instrukcija lietuvių 

kalba
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MULTITESTAS 4 SINTETINIŲ NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMUI ŠLAPIME 
Testo kaina Eur be PVM 12,50 Eur / 13,13 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: NarcoCheck, Prancūzija 

(kat.nr. DOA–M04–10B) •	 Testo pagalba galima nustatyti 4 sintetines narkotines medžiagas šlapime K2 
(Spice) / K3 (AB–Panica) / MCAT / MDPV

•	 Nustatomos narkotininės medžiagos ir jautrumas: sintetinis tetrahidrokanabi-
nolis THC (K2 / Spice, 25 ng / ml), sintetinis tetrahidrokanabinolis THC (K3 / 
AB–Panica, 10 ng / ml), sintetinis metkatoninas (MCAT, 500 ng / ml), sintetinis 
katinonas – MDPV (3,4–metilendioksipirovaleronas) (MDPV, 500 ng / ml)

•	 Kiekvienas testo rinkinys su visomis darbo priemonėmis įpakuotas individua-
lioje folijos pakuotėje, kurioje yra: multitestas, multitesto dangtelis

•	 Testo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 3–5 min. 
•	 CE sertifikatas, instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 1 testas: multitestas folijos maišelyje (1 vnt.), instrukcija lietuvių 

kalba

MULTITESTAS 10 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMUI SEILĖSE 
Testo kaina Eur be PVM 15,00 Eur / 15,75 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. SURESWAB10) •	 Testas narkotinių medžiagų vartojimo nustatymui. Testo pagalba galima nu-
statyti 10 narkotinių medžiagų seilėse THC / COC / OPI / MET / PCP / AMP / BZO 
/ BUP / BAR / MTD

•	 Nustatomos narkotinės medžiagos ir ribinės vertės: Marihuana 75 ng / ml / 
Kokainas 20 ng / ml / Opiatai 40 ng / ml / Metamfetaminas 50ng / ml / Fenil-
ciklidinas 10 ng / ml / Amfetaminas 50 ng / ml / Benzodiazepinai 50 ng / ml 
/ Buprenorfinas 10 ng / ml / Barbitūratai 300 ng / ml / Metadonas 75 ng / ml

•	 Seilių surinkimo priemonė su užsukamu mechanizmu, po tyrimo, lieka san-
dariai testo viduje, tolimesniam patvirtinimui gavus preliminariai teigiamus 
rezultatus

•	 Reikia nedidelio seilių kiekio apie 1 ml
•	 Testo rezultatai gaunami per 3–5 min. 
•	 Pakuotė 1 x 1 testas: sandariame folijos maišelyje
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TESTAI (KASETĖS) PAVIENIŲ NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMUI ŠLAPIME 
Kainas žr. žemiau

Gamintojas: Anglija 

Pavieniai testai narkotinėms me-
džiagoms

•	 Testai (kasetės) pavienių narkotinių medžiagų nustatymui šlapime 
•	 Testų rezultatai gaunami per 3–5 min. 
•	 Pakuotė 1 x 1 testas: testas folijos maišelyje (1 vnt.), pipetė (1 vnt.)
•	 Testų pagalba galima nustatyti šias narkotines medžiagas:

Pavieniai testai 

(šlapime)
Jautrumas Aptikimo terminas 

(šlapime)

Amfetamino (AMP) testas 300 ng / mL 1–4 dienos

Barbitūratų (BAR) testas 300 ng / mL 3–8 dienos

Benzodiazepinų (BZO) testas 300 ng / mL 3 dienos–6 savaitės

Buprenorfino (BUP) testas 10 ng / mL 3–6 savaitės

Marihuanos (THC) testas 50 ng / mL 7–30 dienų

Kokaino (COC) testas 300 ng / mL 2–5 dienos

Ekstazio (MDMA) testas 500 ng / mL 1–4 dienos

Metadono (MTD) testas 300 ng / mL 1–7 dienos

Metamfetamino (MET) testas 1000 ng / mL 1–4 dienos

Morfino (MOP) testas 300 ng / mL 1–4 dienos

Opiatų (OPI) testas 2000 ng / mL 1–4 dienos

Oksikodono (OXI) testas 100 ng / mL 2–3 dienos

Fenilciklidino (PCP) testas 25 ng / mL 3–8 dienos

Triciklinių antidepresantų (TCA) testas 1000 ng / mL 1–9 dienos

Tramadolio (TML) testas 150 ng / mL 1–4 dienos

Metadono metabolitas (EDDP) testas 300 ng / mL 1–7 dienos

Fentanilio (FYL) testas 20 ng / mL 2–3 dienos

Ketamino (KET) testas 1000 ng / mL < 24 valandos

Propoksifeno (PP x ) testas 300 ng / mL 1–4 dienos

Klonazepamas (ACL) testas 100 ng / mL 3–10 dienų

Kotinino (nikotino metabolitas) (COT) testas 200 ng / mL 2–3 dienos

6-MAM (6–mono–acetyl–morfinas) testas 10 ng / ml 1–4 dienos

Tetrahidrokanabinolio (sintetinis THC – Spice / 
K2) testas 25 ng / mL 2–3 dienos

Pregabalino (PGB) „Lyrica„testas 500 ng / mL 2–3 dienos

Katoninas (CAT) testas 150 ng / ml –

Alkoholis (EtG) testas 500 ng / ml –

LSD testas 20 ng / ml –

Sintetinis metkatoninas (MCAT) testas 500 ng / ml –

Sintetinis katinonas (MDPV) (3,4–metilendioksi-
pirovaleronas) testas 500 ng / ml –

Metilfenidatas (MPD), (Ritaline) testas 1000 ng / ml –

Zolpidemas (ZOL) (Zolpidem) testas 50 ng / ml –
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KOKYBINIS – PUSIAU KIEKYBINIS KOTININO (COT) TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 7,40 Eur / 7,77 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Prancūzija 

(kat.nr. DOA–M03–8B) •	 Kokybinis – pusiau kiekybinis testas kotinino (COT) (nikotino metabolito) nu-
statymui (šlapime)

•	 Testas rūkymo nustatymui
•	 Testo pagalba galima nustatyti kotinino (COT), nikotino metabolito, koncen-

traciją šlapime
•	 Testo jautrumas: 
•	 1 lygis: 50 ng / ml ir daugiau kotinino koncentracija šlapime – lengvai rūkantis, 

mažiau kaip 3–5 cigaretės per dieną
•	 2 lygis: 200 ng / ml ir daugiau kotinino koncentracija šlapime – rūkantis, nuo 3 

iki 10 cigarečių per dieną
•	 3 lygis: 600 ng / ml ir daugiau kotinino koncentracija šlapime – stipriai rūkantis, 

daugiau kaip 10 cigarečių per dieną
•	 Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų
•	 Testo rezultatai gaunami  per 5 min.
•	 Patikimumas: 99 %; Sertifikuotas: CE 98 / 79
•	 Tikėtina aptikimo šlapime trukmė iki 48–72 valandų po to kai buvo vartotas 

nikotinas
•	 CE sertifikatas, instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 1 testas: multitestas folijos maišelyje (1 vnt.), instrukcija liet. kalba

KOKYBINIS – PUSIAU KIEKYBINIS MARIHUANOS (THC) TESTAS 
Testo kaina Eur be PVM 12,00 Eur / 12,60 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Prancūzija 

(kat.nr. DOA–M05–9B)
 

•	 Kokybinis – pusiau kiekybinis testas marihuanos (THC) nustatymui (šlapime). 
•	 Testas marihuanos („žolės„) rūkymo intensyvumo nustatymui
•	 Testo pagalba galima nustatyti marihuanos (THC) koncentraciją šlapime
•	 Testo jautrumas: 
•	 1 lygis: 18 ng / ml ir daugiau THC koncentracija šlapime
•	 2 lygis: 50 ng / ml ir daugiau THC koncentracija šlapime
•	 3 lygis: 150 ng / ml ir daugiau THC koncentracija šlapime – iki kelių „žolės“ ci-

garečių per savaitę
•	 4 lygis: 300 ng / ml ir daugiau THC koncentracija šlapime – ne mažiau kaip 3–5 

„žolės“ cigaretės per dieną
•	 5 lygis: 600 ng / ml ir daugiau THC koncentracija šlapime – ne mažiau kaip 3–5 

„žolės“ cigaretės per dieną
•	 Nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų
•	 Testo rezultatai gaunami  per 5 min.
•	 Patikimumas: 99 %; Sertifikuotas: CE 98 / 79
•	 Tikėtina aptikimo šlapime trukmė iki 2–30 dienų po to kai buvo vartota ma-

rihuana („žolė“)
•	 CE sertifikatas, instrukcija lietuvių kalba
•	 Pakuotė 1 x 1 testas: multitestas folijos maišelyje (1 vnt.), instrukcija liet. kalba

Pavieniai testai 

(šlapime)
Jautrumas Aptikimo terminas 

(šlapime)

Amfetamino (AMP) testas 300 ng / mL 1–4 dienos

Barbitūratų (BAR) testas 300 ng / mL 3–8 dienos

Benzodiazepinų (BZO) testas 300 ng / mL 3 dienos–6 savaitės

Buprenorfino (BUP) testas 10 ng / mL 3–6 savaitės

Marihuanos (THC) testas 50 ng / mL 7–30 dienų

Kokaino (COC) testas 300 ng / mL 2–5 dienos

Ekstazio (MDMA) testas 500 ng / mL 1–4 dienos

Metadono (MTD) testas 300 ng / mL 1–7 dienos

Metamfetamino (MET) testas 1000 ng / mL 1–4 dienos

Morfino (MOP) testas 300 ng / mL 1–4 dienos

Opiatų (OPI) testas 2000 ng / mL 1–4 dienos

Oksikodono (OXI) testas 100 ng / mL 2–3 dienos

Fenilciklidino (PCP) testas 25 ng / mL 3–8 dienos

Triciklinių antidepresantų (TCA) testas 1000 ng / mL 1–9 dienos

Tramadolio (TML) testas 150 ng / mL 1–4 dienos

Metadono metabolitas (EDDP) testas 300 ng / mL 1–7 dienos

Fentanilio (FYL) testas 20 ng / mL 2–3 dienos

Ketamino (KET) testas 1000 ng / mL < 24 valandos

Propoksifeno (PP x ) testas 300 ng / mL 1–4 dienos

Klonazepamas (ACL) testas 100 ng / mL 3–10 dienų

Kotinino (nikotino metabolitas) (COT) testas 200 ng / mL 2–3 dienos

6-MAM (6–mono–acetyl–morfinas) testas 10 ng / ml 1–4 dienos

Tetrahidrokanabinolio (sintetinis THC – Spice / 
K2) testas 25 ng / mL 2–3 dienos

Pregabalino (PGB) „Lyrica„testas 500 ng / mL 2–3 dienos

Katoninas (CAT) testas 150 ng / ml –

Alkoholis (EtG) testas 500 ng / ml –

LSD testas 20 ng / ml –

Sintetinis metkatoninas (MCAT) testas 500 ng / ml –

Sintetinis katinonas (MDPV) (3,4–metilendioksi-
pirovaleronas) testas 500 ng / ml –

Metilfenidatas (MPD), (Ritaline) testas 1000 ng / ml –

Zolpidemas (ZOL) (Zolpidem) testas 50 ng / ml –
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TESTAS NIKOTINO (COT) NUSTATYMUI 
Testo kaina Eur be PVM 2,30 Eur / 2,42 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. COTC) •	 Testas rūkymo nustatymui
•	 Testo pagalba galima nustatyti kotininą (COT), nikotino metabolitą, šlapime. 

Tikėtina aptikimo trukmė iki 2–3 dienų po to kai buvo vartotas nikotinas. Ni-
kotinas yra narkotikas, kuris faktiškai veikia kiekvieną asmenį esantį aplinkoje, 
kurioje rūkoma tiesiogiai arba netiesiogiai, kai įkvepiami dūmai. Be tabako, ni-
kotino galima įsigyti kaip aktyvios sudedamosios dalies nikotino pakaitiniuo-
se terapijos produktuose, tokiuose kaip nikotininė guma, uostomas tabakas 
ir pan. 

•	 Testo ribinė vertė: 200 ng / ml ir daugiau kotinino koncentracija šlapime
•	 Testo rezultatai gaunami per 3–5 min. 
•	 CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba 
•	 Pakuotė 1 x 1 testas: testas kasetė (1 vnt.) ir vienk. pipetė (1 vnt.)

MULTITESTAS 6 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ „DRUGWIPE 6 S“ NUSTATYMUI
 Testo kaina Eur be PVM 23,00 Eur / 24,15 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Vokietija 

(kat.nr. S602G) •	 Aukščiausios kokybės ir didelio jautrumo testas narkotinių medžiagų vartojimo 
nustatymui iš seilių

•	 Testo pagalba nustatomos 6 pagrindinės narkotinių medžiagų grupės: Ka-
napės (CA) (marihuana / hašišas / THC), Benzodiazepinai (BZO), Amfetaminai 
(AM), Metamfetaminai (MET) (ekstazis), Kokainas (CO) (krekas), Opiatai (OP) 
(heroinas / morfinas)

•	 Ribinės vertės: THC 10 ng / ml, Benzodiazepinai (BZO) 20 ng / ml, Amfetaminai 
(AM) 80 ng / ml, Metamfetaminai (MET) 80ng / ml, Kokainas (CO) 10 ng / ml, 
Opiatai (OP) 10 ng / ml 

•	 Reikia ypač nedidelio seilių kiekio tik 10 µl
•	 Greitas ir higieniškas mėginio (seilių) surinkimas – tik 10 s
•	 Testo rezultatai gaunami tik per 3–8 min. 
•	 Testą sudaro 2 dalys: testo prietaisas ir seilių surinkimo priemonė
•	 Testo naudojimo sąlygos nuo 5 iki 35 ºC, laikymo sąlygos nuo 5 iki 25 ºC
•	 Pakuotė 1 x 1 testas: sandariame folijos maišelyje

MULTITESTAS 5 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ „DRUGWIPE 5 A“ NUSTATYMUI
Testo kaina Eur be PVM 23,00 Eur / 24,15 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Vokietija 

(kat. nr. A501A–N) 

Multitestas 5 medž. iš seilių, iš prakaito ir 
aplinkoje (nuo paviršių)

•	 Aukščiausios kokybės ir didelio jautrumo universalus testas narkotinių medžia-
gų aptikimui iš seilių, iš prakaito ir aplinkoje (nuo paviršių)

•	 Testo pagalba nustatomos 5 pagrindinės narkotinių medžiagų grupės: Ka-
napės (CA) (marihuana / hašišas / THC), Amfetaminai (AM), Metamfetaminai 
(MET) (ekstazis), Kokainas (CO) (krekas), Opiatai (OP) (heroinas / morfinas)

•	 Ribinės vertės: THC 10 ng / ml, Amfetaminai (AM) 80 ng / ml, Metamfetaminai 
(MET) 80 ng / ml, Kokainas (CO) 10 ng / ml, Opiatai (OP) 10 ng / ml 

•	 Reikia ypač nedidelio seilių kiekio – tik 10 µl
•	 Greitas ir higieniškas mėginio (seilių) surinkimas – tik 10 s
•	 Testo rezultatai gaunami tik per 3–8 min. 
•	 Testą sudaro 2 dalys: testo prietaisas ir seilių surinkimo priemonė
•	 Testo naudojimo sąlygos nuo 5 iki 35 ºC, laikymo sąlygos nuo 5 iki 25 ºC
•	 Pakuotė 1 x 1 testas: sandariame folijos maišelyje
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„NARCOSPRAY“ – NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ APLINKOJE APTIKIMUI 
Kaina Eur be PVM 93,00 Eur / 112,53 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: M.M.C International B.V., Olandija 

(kat.nr. NSC01) •	 Aerozolinė technologija įvairių tipų narkotikų pėdsakų aptikimui ir identifika-
vimui aplinkoje

•	 Leidžia aptikti ir atpažinti mikroskopinius narkotikų likučius ant paviršių, kurie 
turėjo tiesioginį kontaktą su narkotinėmis medžiagomis

•	 Specialiu testeriu surenkamos mikrodalelės yra apipurškiamos aerozoliu ir vė-
liau pagal spalvinę gamą galima nustatyti narkotinių medžiagų rūšį

•	 Rinkinys: 1 vnt. aerozolinis metalinis buteliukas ir 150 vienkartinių testerių–po-
pierinių lipdukų su laikikliu, kuris gali būti tvirtinamas prie diržo

•	 Aptinkamos narkotinės medžiagos: (Kokainas, Fenilciklidinas (PCP), Metakva-
lonas (Methaqualone), Gama–butirolaktonas (GBL) – skystas ekstazis, Meti-
lendioksipirovaleronas (MDPV), Efedrinas (Ephedrine), Krekas, Buprenorfinas 
(BUP), Metadonas (MTD)

•	 Pakuotė: 150 testų

„NARCOSPRAY GENERAL SCREENING “ – NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ APLINKOJE APTIKIMUI 
Kaina Eur be PVM 159,00 Eur / 192,39 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: M.M.C International B.V., Olandija 

(kat.nr. NSGS01) •	 Aerozolinė technologija įvairių tipų narkotikų pėdsakų aptikimui ir identifika-
vimui aplinkoje

•	 Leidžia aptikti ir atpažinti mikroskopinius narkotikų likučius ant paviršių, kurie 
turėjo tiesioginį kontaktą su narkotinėmis medžiagomis

•	 Specialiu testeriu surenkamos mikrodalelės yra apipurškiamos aerozoliu ir vė-
liau pagal spalvinę gamą galima nustatyti narkotinių medžiagų rūšį

•	 Rinkinys: 1 vnt. aerozolinis metalinis buteliukas ir 150 vienkartinių testerių–po-
pierinių lipdukų su laikikliu, kuris gali būti tvirtinamas prie diržo

•	 Aptinkamos narkotinės medžiagos: Ketaminas (KET), Ekstazis (MDMA) / Me-
tamfetaminas (MET), Heroinas / Opiumas, Marihuana (THC, Cannabis), Fenil-
ciklidinas (PCP)

•	 Pakuotė: 150 testų

TABLETĖS, SU MĖLYNAIS DAŽAIS, UNITAZO VANDENIUI 
Kaina Eur be PVM 0,35 Eur / 0,37 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. TS) •	 Prieš donorui užeinant į tualetą, tabletė įmetama į klozeto bakelį ir nuleidžia-
mas vanduo, kuris tiek bakelyje tiek klozete nusidažo mėlynai, taip užtikrina-
ma, kad šlapimo mėginiai prieš testavimą nebūtų suklastoti, praskiesti unitazo 
vandeniu

•	 Kiekviena tabletė individualiame įpakavime
•	 Pakuotė 1 x 1 tabletė
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ŠLAPIMO MĖGINIO KLASTOJIMO–PRASKIEDIMO TESTAI 
Testo kaina Eur be PVM 21,50 Eur / 22,58 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. 6ADLT25) •	 Testai skirti nustatyti suklastotus, praskiestus šlapimo mėginius, priemaišas 
šlapimo mėginiuose, siekiant išvengti klaidingai neigiamų narkotinių medžia-
gų tyrimų rezultatų. Testu nustatomi šie parametrai: kreatininas (CRE); nitritai 
(NIT); pH; santykinis tankis (SG); glutarildehidai (GLUT) ir oksidantai (OXI / PCC) 
(įskaitant pyridinium chlorochromate)

•	 Testo rezultatai gaunami per 3–5 min. 
•	 Pakuotė 1 x 25 testai: testai juostelės (25 vnt. / buteliuke) 

TEMPERATŪRINĖ JUOSTELĖ ŠLAPIMO INDELIUI 
Kaina Eur be PVM 0,12 Eur / 0,126 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. TS) •	 Temperatūrinė juostelė, klijuojama ant plastikinio šlapimo indelio, parodanti 
ar šlapimo mėginio temperatūra neiškrenta už kūno temperatūros ribų 32–
38 ºC 

•	 Priklijuojant ją išorinėje plastikinio šlapimo indelio pusėje, užtikrina, kad šla-
pimo mėginys, skirtas narkotinių medžiagų tyrimui, yra šviežias, tikras, kūno 
temperatūros, apsisaugant nuo mėginio suklastojimo ir praskiedimo

•	 Matavimo skalė kas 0,5 ºC laipsnio. Matavimo laikas 3–5 min. nuo šviežio šla-
pimo mėginio paėmimo į indelį. Juostelė specialiai sukalibruota kompensuoti 
plastikinio šlapimo indelio sienelės temperatūros skirtumą

•	 Pakuotė 1 x 1 juostelė

VIENKARTINIAI ŠLAPIMO INDELIAI SU UŽKLIJUOTA TEMPERATŪRINE JUOSTELE 
Kaina Eur be PVM 0,65 Eur / 0,68 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. URI–ADU–1S) •	 Vienkartiniai šlapimo indeliai 100–125 ml su užsukamu dangteliu ir su užkli-
juota temperatūrine juostele

•	 Plastikiniai šlapimo indeliai su užsukamu dangteliu
•	 Tvirto, skaidraus plastiko, sugraduoti, talpa iki 100–125 ml
•	 Platus indelio skersmuo, kad butų patogu įmerkti multitestą narkotinių me-

džiagų nustatymui
•	 Su temperatūrine juostele, ant šlapimo indelio sienelės, parodančia ar mėgi-

nio temperatūra neiškrenta už kūno temperatūros ribų 32–38 ºC ar mėginys 
nėra praskiestas / suklastotas
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VAKUUMINIAI KRAUJO MĖGINTUVĖLIAI „BD VACUTAINER“ 

Gamintojas: BD, JAV 

BD Vacutainer – tai aukščiausios kokybės ir plataus asortimento vakuuminiai 
mėgintuvėliai kraujo mėginių surinkimui: 

VENŲ IEŠKIKLIS 
Kaina Eur be PVM 3.200,00 Eur / 3.872,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: BLZ Technology, Kinija

(kat.nr. VS400) •	 Portatyvinis venų ieškiklis „VS400“
•	 Šviesos tipas – infraraudonieji spinduliai
•	 Matavimo atstumas – 20 ± 2 cm
•	 Išmatavimai: 240 x 60 x 60 mm
•	 Baterijų veikimo trukmė – 5 valandos
•	 Gali būti tvirtinamas prie stalo arba stovo su ratukais
•	 Speciali programa mažesnių ir gilesnių venų paieškai
•	 Spalvinės vizualizacijos
•	 Paprastas naudojimas
•	 Su pakrovimo stotele
•	 Tinkamas naudoti pediatrijoje, onkologijoje, radiologijoje, greitojoje me-

dicinos pagalboje, geriatrijoje, laboratorijoje, chirurgijoje, plastinėje medi-
cinoje, kraujagyslių tyrimuose, slaugoje 

KRAUJO PAĖMIMO PAGALVĖLĖ 
Kaina Eur be PVM 32,00 Eur / 38,72 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Taneta, Lietuva 

(kat.nr. APSC) •	 Kraujo paėmimo pagalvėlė
•	 Ilgis 300 mm
•	 Plotis 150 mm
•	 Vienos briaunos aukštis 50 mm
•	 Kitos briaunos aukštis 90 mm
•	 Plati spalvų paletė

Pavadinimas

Mėgintuvėliai su K2 EDTA, hematologiniams kraujo tyrimams, 2 ml

Mėgintuvėliai su K2 EDTA, hematologiniams kraujo tyrimams, 3 ml

Mėgintuvėliai be priedų, biochemiams serumo tyrimams, 2 ml

Mėgintuvėliai be priedų, biochemiams serumo tyrimams, 5 ml

Mėgintuvėliai be priedų, biochemiams serumo tyrimams, 6 ml

Mėgintuvėliai su Na citratu, kraujo krešumo sistemos tyr., 2,7 ml

Mėgintuvėliai su Li heparinu, biochemiams plazmos tyrimams, 4 ml

Mėgintuvėliai su NaFl / oksalatu, gliukozės konc. nustatymui, 4 ml

ENG mėgintuvėliai Monosed 1,2 ml (8 x 120 mm)
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ADATOS „BD VACUTAINER“ VAKUUMINIAMS KRAUJO MĖGINTUVĖLIAMS 
Kaina Eur be PVM 0,16 Eur / 0,168 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: BD, JAV

(kat.nr. 301746) •	 Adatos vakuuminiams mėgintuvėliams 
•	 Saugios adatos vakuuminiams mėgintuvėliams – BD Eclipse
•	 Kat. nr. 301746 (žalia)
•	 Kat.nr. 301747 (juoda)

DĖŽUTĖS SAUGIAM KRAUJO MĖGINIŲ TRANSPORTAVIMUI „BD HEMOBOX “ 
Kaina Eur be PVM 7,25 Eur / 8,77 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: BD, JAV

(kat.nr. 367627) •	 Patogiam ir saugiam kraujo mėgintuvėlių transportavimui
•	 Skirta daugkartiniam naudojimui
•	 Dėžutė iš plastiko, viduje su medžiaga, galinčia absorbuoti iki 80 ml skys-

čio
•	 Dėžutė skirta 7 mėgintuvėliams, su spec. vieta adatos laikikliui, adatoms, 

lancetams
•	 Praktiška, galima naudoti kaip stovelį, kraujo mėginių surinkimo metu
•	 Išmatavimai plotis 210 x aukštis 140 x storis 56 mm

MEDICININIS ŠALTKREPŠIS „SAMPLESAFE LB – 10“ 
Kaina Eur be PVM 112,00 Eur / 135,52 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Drucker Diagnostics, JAV

(kat.nr. LB–10) •	 Patogiam ir saugiam kraujo mėgintuvėlių transportavimui
•	 Medicininis šaltkrepšis „SampleSafe LB – 10“ skirtas naudoti gydymo įstai-

gose, laboratorijose kraujo mėgintuvėlių ir kt. priemonių transportavimui, 
vakcinų transportavimui, sgreitajai medicinos pagalbai, slaugytojoms vizi-
tuojant pacientus namuose ir pan

•	 Šaltkrepšio sienelės su poliuretano izoliacija
•	 Atsparus ultravioletiniams spinduliams (UV) ir drėgmei
•	 Užtikrina saugias laikymo ir transportavimo sąlygas bet kokiu oru, esant 

šalčiui ar karščiui
•	 Užraktas apsaugotas nuo užšalimo
•	 Su atlenkiama rankena, patogiam transportavimui
•	 Baltos spalvos
•	 Vidinis tūris: 13,5 L
•	 Išmatavimai: 34 (aukštis)  x  30 (plotis)  x 32 (gylis) cm
•	 Krepšio svoris: 3,86 kg
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MEDICININIS ŠALTKREPŠIS „SAMPLESAFE LB – 20“ 
Kaina Eur be PVM 112,00 Eur / 135,52 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Drucker Diagnostics, JAV

(kat.nr. LB–20) •	 Medicininis šaltkrepšis „SampleSafe LB – 20“ skirtas naudoti gydymo įstai-
gose, laboratorijose kraujo mėgintuvėlių ir kt. priemonių transportavimui, 
vakcinų transportavimui, greitajai medicinos pagalbai, slaugytojoms vizi-
tuojant pacientus namuose ir pan

•	 Šaltkrepšio sienelės su poliuretano izoliacija
•	 Atsparus ultravioletiniams spinduliams (UV) ir drėgmei
•	 Užtikrina saugias laikymo ir transportavimo sąlygas bet kokiu oru, esant 

šalčiui ar karščiui
•	 Užraktas apsaugotas nuo užšalimo
•	 Su atlenkiama rankena, patogiam transportavimui
•	 Baltos spalvos
•	 Vidinis tūris: 9 L
•	 Išmatavimai: 35,5 (aukštis)  x  38 (plotis)  x  20 (gylis) cm
•	 Krepšio svoris: 5,2 kg

MĖGINTUVĖLIŲ TRANSPORTAVIMO DĖŽĖ 
Kaina Eur be PVM 160,00 Eur / 199,65 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: BD, JAV

(kat.nr. 369641) •	 Sandari mėgintuvėlių transportavimo dėžė skirta vakuuminių mėgintuvė-
lių transportavimui

•	 Permatomo plastiko su rankena ir patogiai uždaromu fiksuojamu dangčiu
•	 Talpoje 60 mėgintuvėlių (13 mm)
•	 Komplektuojamas su stoveliais mėgintuvėliams
•	 Sertifkuota ADR, P650 ir UN3373

KREPŠYS TRANSPORTAVIMO DĖŽEI 
Kaina Eur be PVM 95,00 Eur / 114,95 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: BD, JAV

(kat.nr. 368712 ) •	 Tinka su sandaria mėgintuvėlių transportavimo dėže, skirta vakuuminių 
mėgintuvėlių transportavimui

•	 Atsparus išorės poveikiui 
•	 Sertifkuota ADR, P650 ir UN3373
•	 CE 

LATEKSO PIRŠTINĖS BE PUDROS 
Kaina Eur be PVM 4,00 Eur / 4,20 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Malaizija

(kat.nr. 10006) •	 Vienkartinės pirštinės su lateksu, be pudros
•	 Dydžiai: XS (kat.nr. Z01035), S (kat. nr. 10006–S–AZA–1), M (kat.nr. 10006–

M–3), L (kat.nr. 10006–L–3), x L (kat.nr. 0066–ASAP–1)
•	 Popierinėje dėžutėje 
•	 Dėžutėje: po 100 vnt., 50 porų
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STERILIOS LATEKSO PIRŠTINĖS BE PUDROS 
Kaina Eur be PVM 1,00 Eur / 1,05 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Malaizija / Italija 

(kat.nr. SNLP7,5) •	 Vienkartinės sterilios pirštinės su lateksu be pudros
•	 Dydžiai: 6–9 
•	 Individualiai supakuotos
•	 Pakuotė: 1 vnt. 
•	 Kat.nr. SNLP7,5

NITRILO PIRŠTINĖS BE PUDROS 
 Kaina Eur be PVM 4,80 Eur / 5,81 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Malaizija

(kat.nr. TML210255) •	 Vienkartinės nitrilo pirštinės be pudros
•	 Dydžiai: x S, S, M, L, x L
•	 Popierinėje dėžutėje 
•	 Dėžutėje: po 100 vnt. arba 200 vnt.

SPIRITINĖS SERVETĖLĖS 
Kaina Eur be PVM 1,40 Eur / 1,47 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Comed, Prancūzija

(kat.nr. 1731000) •	 Spiritinės servetėlės odos dezinfekavimui prieš injekciją
•	 Inpregnuotos 70 % alkoholiu Alcomed
•	 Išmatavimai 50 x 50 mm
•	 Dėžutėje po 100 vienetų

VARŽTIS SUAUGUSIEMS „CLIPCOMED ADULT“ 
Kaina Eur be PVM 7,60 Eur / 9,20 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Comed, Prancūzija 

(kat.nr. 4290040) •	 Aukštos kokybės varžtis (turniketas) suaugusiems, ilgis 480 mm
•	 Su plastikine sagtimi, patogus ir tvirtas užsegimas
•	 Spalvos: raudona, mėlyna arba žalia
•	 Autoklavuojamas: 121 °C, 20 min.
•	 Plaunamas: rankiniu arba automatiniu būdu, 60ºC, 5–10 min.
•	 Sudėtis: 65 %±5 poliamidas ir 35 %±5 guma, elastingumas %: nuo 150 iki 

200
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VARŽTIS VAIKAMS „CLIPCOMED CHILD“ 
Kaina Eur be PVM 7,60 Eur / 9,20 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Comed, Prancūzija 

 (kat.nr. 4290049) •	 Aukštos kokybės varžtis (turniketas) vaikams, ilgis 400 mm
•	 Su plastikine sagtimi, patogus ir tvirtas užsegimas
•	 Spalvos: rožinė, geltona arba mėlyna 
•	 Autoklavuojamas: 121 °C, 20 min.
•	 Plaunamas: rankiniu arba automatiniu būdu, 60ºC, 5–10 min.
•	 Sudėtis: 65 %±5 poliamidas ir 35 %±5 guma, elastingumas %: nuo 150 iki 

200

VARŽTIS „RI–CLIP“ 
Kaina Eur be PVM 8,00 Eur / 9,68 Eur su PVM 21 %

Gamintojas R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr.5000) •	 Aukštos kokybės varžtis (turniketas) suaugusiems, ilgis 600 mm
•	 Paprasta naudoti viena ranka 
•	 Ypač tvirtas fiksavimo mechanizmas
•	 Paspaudus mygtuką fiksatorius atlaisvinamas ir lengvai atsiskiria
•	 Elastinė timpa mėlynos spalvos
•	 Galima dezinfekuoti įprastomis cheminėmis priemonėmis arba autoklave 

120 °C / 1 bar
•	 2,4 cm pločio

PLIENINĖ VONELĖ (INKSTO FORMOS) 
Kaina Eur be PVM 7,25 Eur / 8,77 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Comed , Prancūzija 

(kat.nr. 1620025)

 

•	 Plieninė vonelė lenktos inksto formos
•	 Matmenys: 25 cm ilgio
•	 Tinka įvairių procedūrų metu, priemonių ar instrumentų pasidėjimui
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KONTEINERIAI PANAUDOTŲ IR PAVOJINGŲ PRIEMONIŲ IŠMETIMUI 

Gamintojas: BD, JAV 

•	 Konteineriai skirti panaudotų ir pavojingų priemonių išmetimui, nukenks-
minimui, su apsauginiu mechanizmu priemonių likimui jo viduje

•	 Funkcionalus naudojimo paprastumas – matoma ir girdima užrakinimo 
sistema užtikrina tinkamą surinkimą

•	 Užlaikymo vožtuvas, apsaugantis nuo išsipylimo, optimizuoja konteinerio 
atidarymą palengvindamas išmetimo procedūrą ir apribodamas prieigą 
dėl saugumo

•	 Rankiniu būdu neatidaromas, kai konteineris yra užrakintas
•	 Aiškiai matoma maksimalaus užpildymo riba
•	 BD™ Sharps konteineriai yra pagaminti iš polipropileno ir gali būti degina-

mi bei autoklavuojami

SKARIFIKATORIAI „VITREX STEEL LANCET N200“ 
Kaina Eur be PVM 3,00 Eur / 3,15 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Vitrex , Danija 

(kat.nr. 350213) •	 Plieniniai skarifikatoriai kapiliarinio kraujo paėmimui iš piršto
•	 Bendras ilgis 49 mm, dūrio smaigalio gylis 3 mm 
•	 Sterilūs, DIN EN 552 / 556
•	 Kiekvienas skarifikatorius individualiame steriliame įpakavime
•	 Dėžutėje po 200 vienetų

SKARIFIKATORIAI „VITREX STEEL ALLERGY LANCET N200“ 
Kaina Eur be PVM 4,00 Eur / 4,20 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Vitrex , Danija

(kat.nr. 365213) •	 Plieniniai skarifikatoriai alerginių mėginių tyrimams
•	 Sterilūs, DIN EN 552 / 556
•	 Kiekvienas skarifikatorius individualiame steriliame įpakavime
•	 Dėžutėje po 200 vienetų

Produktas Kat.nr. Išmatavimai Kaina Eur 
be PVM 

Kaina Eur 
su PVM 

BD™ 0,45 l Sharp 302434 10,5 x 5,0 x 17,0 2,70 2,84

BD™ 1,5 l Sharp 305624 16,5 x 16,0 x 20,5 1,58 1,66

BD™ 3 l Sharp 305625 18,2 x 18,1 x 26,0 1,98 2,08

BD™ 5 l Sharp 305626 30,4 x 22,2 x 20,8 3,30 3,47

BD™ 7 l Sharp 305627 30,4 x 22,2 x 25,5 3,68 3,86

BD™ 11,3 l Sharp 305076 26 x 18,5 x 31 5,25 5,51

BD™ 22,7 l Sharp 300479 23,0 x 22,7 x 44,5 6,30 6,62
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SAUGŪS – AUTOMATINIAI LANCETAI „PRESS II 18G X 1,8 MM“ 
Kaina Eur be PVM 10,50 Eur / 11,03 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Vitrex , Danija

(kat.nr. 393213) •	 Saugūs lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, kapiliarinio kraujo pa-
ėmimui iš piršto (suaugusiems, vaikams, kūdikiams)

•	 Adatėlė ašmens formos 18 G x 1,8 mm
•	 Skirta vidutiniškai 200 µl+ kraujo mėginio paėmimui
•	 Principas – paspaudus lanceto korpusą suveikia spyruoklinis mechaniz-

mas ir iššaunama adatėlė, kuri po dūrio sugrįžta ir pasislepia plastikiniame 
korpuse

•	 Dėžutėje po 100 vienetų

SAUGŪS – AUTOMATINIAI LANCETAI „VITREX LITE III 18G X 1,8 MM“ 
Kaina Eur be PVM 14,30 Eur / 15,02 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Vitre x , Danija

(kat.nr. 373213) •	 Saugūs automatiniai lancetai – adatėlės, skirtos kapiliarinio kraujo mėgi-
nio paėmimui iš piršto (suaugusiems, vaikams, kūdikiams)

•	 Su automatiniu dūrio mechanizmu, adatelės gylis 1,8 mm, Ø 18 G
•	 Principas – paspaudus lanceto korpuse esančią auselę, suveikia spyruokli-

nis mechanizmas ir iššaunama adatėlė, kuri po dūrio sugrįžta ir pasislepia 
korpuse

•	 Skirta vidutiniškai 200 µl+ kraujo mėginio paėmimui
•	 Dėžutėje po 100 vienetų

SAUGŪS – AUTOMATINIAI LANCETAI „VITREX LITE III 21G X 2,4 MM, N100“ 
Kaina Eur be PVM 14,30 Eur / 15,02 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Vitrex , Danija

(kat.nr. 378213) •	 Saugūs automatiniai lancetai – adatėlės, skirtos kapiliarinio kraujo mėgi-
nio paėmimui iš piršto (suaugusiems, vaikams, kūdikiams)

•	 Su automatiniu dūrio mechanizmu, adatelės gylis 2,4 mm, Ø 21 G
•	 Principas – paspaudus lanceto korpuse esančią auselę, suveikia spyruokli-

nis mechanizmas ir iššaunama adatėlė, kuri po dūrio sugrįžta ir pasislepia 
korpuse

•	 Dėžutėje po 100 vienetų

SAUGŪS – AUTOMATINIAI LANCETAI „BABYLANCE HEELSTICK 1,00 MM, N1“ 
Kaina Eur be PVM 1,20 Eur / 1,26 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: MultiPurpose, JAV 

(kat.nr. BLN) •	 Aukštos kokybės saugūs lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, kapi-
liarinio kraujo paėmimui iš kulniuko, kūdikiams ir naujagimiams

•	 Adatėlė ašmens formos, gylis 1,00 mm, ašmens storis 0,15 mm
•	 Skirta vidutiniškai 200 µl ir daugiau kraujo mėginio paėmimui
•	 Principas – paspaudus lanceto korpuse esančią auselę, suveikia spyruokli-

nis mechanizmas ir iššaunama adatėlė, kuri po dūrio sugrįžta ir pasislepia 
korpuse

•	 Po 1 vienetą
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ADATĖLĖS – LANCETAI „MULTILET SUPER SOFT“ 
Kaina Eur be PVM 10,20 / 10,71 Eur su PVM 5 % (10580)

Kaina Eur be PVM 6,00 / 6,30 Eur su PVM 5 % (10579) 
Gamintojas: Arkray, Japonija 

(kat.nr. 10579; 10580) •	 „Multilet Super Soft“ – tai vienkartinės adatėlės – lancetai, kapiliarinio 
kraujo paėmimui iš piršto

•	 Tinka ir galima naudoti su įvairių tipų piršto dūrikliais arba atskirai 
•	 Dėžutėje po 200 vienetų (kat.nr. 10580) arba 50 vienetų (kat.nr. 10579)

ŠLAPIMO MĖGINIŲ INDELIS 100 ML 
Kaina Eur be PVM 0,20 Eur / 0,21 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Estija

(kat.nr. 25031) •	 Šlapimo indelis, skirta šlapimo mėginių surinkimui
•	 Tvirto, skaidraus plastiko, su sandariu užsukamu dangteliu
•	 Sugraduotas, talpa iki 100 ml

VIENKARTINĖS MEDINĖS MENTELĖS   
Kaina Eur be PVM 2,00 Eur / 2,10 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Comed , Prancūzija 

(kat.nr. 2510500) •	 Vienkartinės medinės mentelės  
•	 Matmenys: 150 x 20 x 1,5 mm
•	 Dėžutėje po 100 vienetų

MĖGINTUVĖLIAI KAPILIARINIO KRAUJO SURINKIMUI N100  
Kaina Eur be PVM 16,00 Eur / 16,80 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Sarstedt, Vokietija 

(kat.nr. 20.1288) •	 Mėgintuvėliai kapiliarinio kraujo surinkimui (hematologijai)
•	 Mikrotaineriai su EDTA, hematologijai, 0,20ml tūrio
•	 Dėžutėje po 100 vienetų
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Priemonės citologinių mėginių paėmimui 

CITO–ŠEPETĖLIS „ENDO–CERVEX “ EGLUTĖS TIPO K
aina Eur be PVM 0,40 Eur / 0,42 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Rovers Medical, Olandija 

(kat.nr. 380100731) •	 „EndoCervex – Brush®“ priemonė onkocitologiniam tepinėliui, tinkama 
paimti mėginį iš endocervikso

•	 Eglutės tipo
•	 Sterili
•	 Nuimama galvute

CITO–ŠEPETĖLIS „CERVEX “ ŠLUOTELĖS TIPO 
Kaina Eur be PVM 0,42 Eur / 0,44 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Rovers Medical, Olandija

 (kat.nr. 380100331) •	 „Cervex – Brush®“ priemonė onkocitologiniam tepinėliui, tinkama paimti 
mėginį iš ektocervikso, endocervikso ir transformacijos zonų ląstelių

•	 Šluotelės tipo
•	 Sterili
•	 Nuimama galvute
•	 Lanksti

Priemonės

Makšties skėtiklis S dydis (kat.nr. SKME–S) 
(1 vnt.) Fazzini, Italija

Makšties skėtiklis M dydis (kat.nr. SKME–M) (1 vnt.) Fazzini, Italija

Makšties skėtiklis L dydis (kat.nr. GS mm–L) (1 vnt.) Fazzini, Italija

Citologinio fiksažo purškiklis, 250 ml (kat.nr. 0139) Fazzini, Italija

Objektiniai stikleliai 26 x 76 mm x 1 mm mat. lauku, 50vnt. / pak. (kat.nr. 5074) Fazzini, Italija

Prezervatyvas „VITALIS safety“ 1 vnt., iš latekso, permatomas, sudrėkintas (kat.nr. RS20002), R&S 
consumer goods GmbH, Vokietija
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CITO–ŠEPETĖLIS „COMBI–CERVEX „KOMBINUOTO“ TIPO“ 
Kaina Eur be PVM 0,45 Eur / 0,47 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Rovers Medical, Olandija 

(kat.nr. 380101031) •	 „Cervex Brush Combi“ priemonė onkocitologiniam tepinėliui, tinkama pa-
imti mėginį iš ektocervikso, endocervikso ir transformacijos zonų ląstelių

•	 Kombinuoto: šluotelės ir eglutės tipo
•	 Sterili
•	 Nuimama galvute
•	 Lanksti

ŠEPETĖLIS „ORCELLEX ® BRUSH“
Kaina Eur be PVM 0,45 Eur / 0,47 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Rovers Medical, Olandija 

(kat.nr. 380800331) •	 „Orcellex ® Brush“ priemonė leidžiantis lengvai surinkti ląsteles iš visų bur-
nos epitelio sluoksnių

•	 Sterili
•	 Nuimama galvute
•	 Lanksti

SKYSTOJI TERPĖ BD „SUREPATH“ 
Kaina Eur be PVM 2,90 Eur / 3,05 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: BD, JAV 

(kat.nr. 491452) •	 BD „SurePath“ skystoji  terpė – padeda kuo anksčiau aptikti gimdos kakle-
lio vėžį ir tiksliai diagnozuoti ikivėžinius bei vėžinius pakitimus, tiriant gim-
dos kaklelio ląsteles

•	 100 % paimtų ląstelių patenka į laboratoriją ištyrimui
•	 Iš to paties mėginio galima atlikti  gimdos kaklelio citologinį tyrimą, Žmo-

gaus papilomos viruso (ŽPV), Lytiškai plintančių infekcijų (LPI) ir kt. tyrimus
•	 BD „SurePath“ terpė yra kliniškai validuotos automatinės skystosios citolo-

gijos paruošimo ir dažymo sistemos komponentas

GELIS (SU LIDOKAINU) OPTILUBE ACTIVE 11ML, STERILUS 
Kaina Eur be PVM 3,48 Eur / 3,65 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Optimum medical, Anglija

(kat.nr. 11611) •	 „OptiLube Active“ gelis su anestetiku, yra plačiai naudojamas įvairioms kli-
nikinėms procedūroms urologijoje, ginekologijoje, proktologijoje

•	 Paskirtis: šlaplės kateteriui sutepti, citoskopijai, intrauteriniam (į gimdą) 
steriliam įvedimui, ginekologiniam tyrimui, rektaliniam tyrimui

•	 Sudėtis, 10 g yra: išvalyto vandens 68 g, lidokaino chidrochlorido 2  g, 
chlorhediksino gliukonato 0,25 g, metilhidroksibenzonato 0,06 g, propil-
hidroksibenzonato 0,025 g, hidroksiceliuliozės propilenglikolio q.s

•	 Išfasavimas: 11ml, steriliame švirkšte
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TERMOMETRAS MEDICININIS „THERMO“ 
su gamykline patikra kaina Eur be PVM 5,00 Eur / 6,05 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medel, Italija 

(kat.nr. 91922) •	 Medicininis, elektroninis termometras su gamykline patikra CE0123
•	 Metrologinė patikra ir sertifikatas – už papildomą mokestį
•	 Garsinis signalas, paskutinio matavimo atmintis
•	 Matavimo trukmė min.imali 60 s, maksimali 120–180 s
•	 Nepralaidus skysčiams
•	 Pateikiamas kartu su apsauginiu futliaru
•	 Matavimo ribos 32 ºC – 42 ºC, kas 0,1 ºC, tikslumas ±0,1ºC prie 35,5–42 ºC
•	 Su keičiamais elementais (LP41 – 1.55V)
•	 CE sertifikatas, medicininių produktų IIa klasė, EN 12470–3

TERMOMETRAS MEDICININIS „FLEX“ 
su gamykline patikra kaina Eur be PVM 6,00 Eur / 7,26 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medel, Italija 

(kat.nr. 91925) •	 Medicininis, elektroninis termometras su gamykline patikra CE0123
•	 Metrologinė patikra ir sertifikatas – už papildomą mokestį
•	 Garsinis signalas, paskutinio matavimo atmintis
•	 Lankstus galiukas
•	 Matavimo trukmė: min.imali 10 s, maksimali 30–60 s
•	 Nepralaidus skysčiams
•	 Pateikiamas kartu su apsauginiu futliaru
•	 Matavimo ribos 32 ºC – 42,9 ºC, kas 0,1ºC, tikslumas ± 0,1 ºC prie 34–42ºC
•	 Su keičiamais elementais (LP41 – 1.55V)
•	 CE sertifikatas, medicininių produktų IIa klasė, EN 12470–3

BEKONTAKTIS IR SPINDULIŲ TERMOMETRAS „OMRON GENTLE TEMP 720“ 
su metr. patikra ir sertifikatu kaina 55,00 Eur / 66,55 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Omron, Japonija 

(kat.nr. 4015672108561) •	 3 funkcijos viename termometre (kaktos, paviršiaus, kambario temperatū-
ros matavimas)

•	 Greitas matavimas tik per 1 s
•	 Patikimi ir tikslūs parodymai (kliniškai išbandytas)
•	 Šviečiančio ekrano funkcija
•	 Temperatūra rodoma dideliame ekrane Celsijaus arba Farenheito laips-

niais
•	 Naujas ergonomiškas dizainas
•	 Didelis ekranas
•	 Automatiškai išsijungia po 1 min.
•	 Su 3- jų metų garantija
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TERMOMETRAS MEDICININIS, VIENKARTINIS „NEXTEMP “ 
Kaina Eur be PVM 0,18 Eur / 0,189 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Medical Indicators, JAV 

•	 Vienkartiniai medicininiai termometrai, individualiam vienkartiniam ir 
daugkartiniam matavimui burnoje arba pažastyje

•	 Nereikalingos specialios laikymo ir utilizavimo sąlygos
•	 Be gyvsidabrio, be latekso, be stiklo, netoksiški, neteršia aplinkos
•	 Tikslūs, saugūs, sumažina kryžminės ar pakartotinės infekcijos riziką
•	 Ekonomiški: nereikia elementų, patikros, dezinfekavimo, spec. utilizavimo
•	 Rezultatai gaunami per 1 min.
•	 Matavimo ribos: nuo 35,5 iki 40,4 °C
•	 CE sertifikatas ir gamykline patikra CE0086
•	 Dėžutėje po 100 vnt., sterilūs, galioja iki 5 metų nuo pagaminimo

TERMOMETRAS MEDICININIS, VIENKARTINIS „TRAX IT“ 
Kaina Eur be PVM 0,61 Eur / 0,64 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Medical Indicators, JAV 

(kat.nr. 2313–20) •	 Vienkartiniai medicininiai termometrai, matavimui pažastyje
•	 Individualiam nenutrūkstamam matavimui pažastyje iki 48 val., tiek vai-

kams, tiek naujagimiams, tiek suaugusiems, priklijuojami pažastyje
•	 Nereikalingos specialios laikymo ir utilizavimo sąlygos
•	 Be gyvsidabrio, be latekso, be stiklo, netoksiški, neteršia aplinkos
•	 Tikslūs, saugūs, sumažina kryžminės ar pakartotinės infekcijos riziką
•	 Ekonomiški: nereikia elementų, patikros, dezinfekavimo, spec. utilizavimo
•	 Matavimo ribos: nuo 35,5 iki 41,9 °C 
•	 CE sertifikatas ir gamykline patikra CE0086
•	 Dėžutėje po 100 vnt., galioja iki 5 metų nuo pagaminimo

SVARSTYKLĖS MEDICININĖS „960A“ 
Kaina Eur be PVM 300,00 Eur / 363,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Italija 

(kat.nr. 00011A) •	 Ilgaamžės mechaninės svarstyklės su patogiu Ø180 mm skersmens svorį 
indikuojančiu mechanizmu

•	 Portatyvios, nedidėlės, patogios pernešti
•	 Platforma (240–260 x 300 x 15 mm) su guminiu pagrindu
•	 Bendri svarstyklių matmenys: 270 x 400 x 200 mm
•	 Svarstyklių konstrukcija: dažytas metalas
•	 Svėrimo riba: iki 150 kg; tikslumas 1000 g
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: IIII (mažo tikslumo)
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba
•	 Garantija: 2 metai

Mechaninės
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SVARSTYKLĖS MEDICININĖS „R150A“ 
be ūgio mat. kaina Eur be PVM 335,00 Eur / 405,35 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Italija 

•	 Ilgaamžės mechaninės svarstyklės su Ø180 mm skersmens svorį indikuo-
jančiu mechanizmu patogiame 1 m aukštyje

•	 Platforma (240–260 x 300 x 15 mm) su guminiu pagrindu
•	 Bendri svarstyklių matmenys: 270 x 400 x 900 mm
•	 Svarstyklių konstrukcija: dažytas metalas
•	 Svėrimo riba: iki 150 kg, tikslumas 1000 g
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: IIII (mažo tikslumo)
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas
•	 Papildoma komplektacija: ūgio matuoklė (gradacija 5 mm, 65–200 cm) 
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba
•	 Garantija: 2 metai

SVARSTYKLĖS MEDICININĖS „RG200A“ 
su ūgio mat. kaina Eur be PVM 407,00 / 492,47 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Italija 

(kat.nr. 00027A) •	 Ilgaamžės mechaninės svarstyklės su Ø180 mm skersmens svorį indikuo-
jančiu mechanizmu patogiame 1 m aukštyje

•	 Platforma platėjanti (240–310 x 390 x 110 mm) su guminiu pagrindu
•	 Bendri svarstyklių matmenys: 310 x 500 x 1000 mm
•	 Svarstyklių konstrukcija: dažytas metalas
•	 Svėrimo riba: iki 200 kg, tikslumas 500–1000 g
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: IIII (mažo tikslumo)
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas
•	 Su dviem ratukais, patogiam svarstyklių perstūmimui į naują vietą
•	 Papildoma komplektacija: ūgio matuoklė (gradacija 5 mm, 65–200 cm) 
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba
•	 Garantija: 2 metai

(kat.nr. 00021A) Mechaninės

Mechaninės
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SVARSTYKLĖS MEDICININĖS „C–201“ 
Kaina Eur be PVM 300,00 Eur / 363,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Italija 

(kat.nr. 00008) •	 Ilgaamžės mechaninės svarstyklės su svareliais
•	 Platforma (275 x 530 x 115 mm) su guminiu pagrindu
•	 Bendri svarstyklių matmenys: 450 x 600 x 1500 mm
•	 Svarstyklių konstrukcija: dažytas metalas
•	 Svėrimo riba: iki 200 kg
•	 Tikslumas: 100 g
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: IIII (mažo tikslumo)
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas
•	 Su dviem ratukais, patogiam svarstyklių perstūmimui į naują vietą
•	 Komplekte su ūgio matuokle (gradacija 5 mm, 65–212 cm) 
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba
•	 Garantija: 2 metai

SVARSTYKLĖS MEDICININĖS „M–550“ 
Kaina Eur be PVM 200,00 Eur / 210,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. M–550)

 

•	 Elektroninės svarstyklės, portatyvios, nedidėlės, patogios pernešti
•	 Platforma (355 mm x 345 x 60 mm) su guminiu pagrindu   ir integruotu 

LCD ekranu
•	 Bendri svarstyklių matmenys: 347 x 353 x 60 mm
•	 Svėrimo riba: iki 160 kg, tikslumas: 200g<100kg>500g
•	 Su KMI apskaičiavimo funkcija 
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo) 
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”, „TARE”, „HOLD”, „ZERO”, „BMI“ 
•	 Maitinimo šaltinis: AC adapteris ir elementai (4 x AA tipo)
•	 Svarstyklių svoris 4 kg
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba

SVARSTYKLĖS MEDICININĖS „M–430“ 
Kaina Eur be PVM 255,00 Eur / 308,55 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. M–430) •	 Elektroninės svarstyklės, portatyvios, nedidėlės, patogios pernešti, svoris 
3,4 kg 

•	 Platforma (325 x 305 x 65 mm) su guminiu pagrindu   ir integruotu LCD 
ekranu 

•	 Svėrimo riba: iki 220 kg, tikslumas: 200 g iki 220 kg 
•	 Su KMI apskaičiavimo funkcija 
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo) 
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”, „TARE”, „HOLD”, „ZERO”, „BMI“ 
•	 Maitinimo šaltinis: AC adapteris ir elementai (6 x AA tipo)
•	 Papildoma komplektacija: specialus krepšys transportavimui
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba

Elektroninės

Elektroninės

Mechaninės
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SVARSTYKLĖS MEDICININĖS „M–110“ 
su ūgio mat. kaina Eur be PVM 483,00 Eur / 584,43 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. M–110) •	 Elektroninės svarstyklės, kolonos tipo, svarstyklių svoris 9 kg
•	 Platforma (310 x 310 x 90 mm) su guminiu pagrindu
•	 Bendri svarstyklių matmenys 440 x 310 x 940 mm
•	 Svėrimo riba: iki 250 kg, tikslumas: 100g iki 250 kg 
•	 LCD ekrane vienu metu matomi: svoris, ūgis ir KMI
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo)
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas, kiti privalomi ženklinimai
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”, „TARE”, „HOLD”, „ZERO”, „BMI”
•	 Maitinimo šaltinis: vidiniai pakraunami elementai ir AC adapteris 12V
•	 Baterijos pakrovimo lygio indikatorius
•	 Automatiškai išsijungia po 3 min.učių
•	 Su pilnai pakrauta baterija galima atlikti 3000 matavimų (55 val. nepertr. 

darbo)
•	 Su ratukais transportavimui
•	 Papildoma komplektacija: ūgio matuoklė (60–200 mm, gradacija 1 mm) 

(kat.nr. M–110–HM–200), automatinė ūgio matuoklė (120–200 mm, gra-
dacija 1 mm) (kat. Nr. HM–201D) elektroninė ūgio matuoklė (120–200 mm, 
gradacija 1 mm) (kat. Nr. HM–200D), terminis spausdintuvas rezultatų at-
spausdinimui (kat.nr. TP–2100)

•	 Bluethoot / Wifi / USB
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba

SVARSTYKLĖS MEDICININĖS „M–125“ 
su ūgio mat. kaina Eur be PVM 400,00 Eur / 484,00 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Anglija 

 (kat.nr. M–125) •	 Elektroninės svarstyklės, kolonos tipo, svarstyklių svoris 9 kg
•	 Platforma (310 x 310 x 90 mm) su guminiu pagrindu
•	 Bendri svarstyklių matmenys 440 x 310 x 940 mm
•	 Svėrimo riba: iki 250 kg, gradacija 100 g
•	 Didelis LCD ekranas
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo)
•	 Kūno paviršiaus ploto skaičiavimo funkcija (BSA)
•	 Kūno masės indekso skaičiavimo funkcija (BMI)
•	 Baterijos pakrovimo lygio indikatorius
•	 Su ratukais, patogiam transportavimui
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas, kiti privalomi ženklinimai
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”, „TARE”, „HOLD”; „ZERO”; „BMI”
•	 Su pilnai pakrauta baterija galima atlikti 9000 matavimų (180 val. nepert. 

darbo)
•	 Maitinimo šaltinis: 6 x 1,5 V elementai ir AC adapteris 12 V
•	 Papildoma komplektacija: ūgio matuoklė (60–200 mm, gradacija 1 mm), 

terminis spausdintuvas rezultatų atspausdinimui
•	 Galimybė duomenis persiųsti tiesiai į kompiuterį (USB jungtis)
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba

Elektroninės

Elektroninės
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SVARSTYKLĖS MEDICININĖS „M–300“ 
Kaina Eur be PVM 430,00 Eur / 520,30 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

 (kat.nr. M–300) •	 Elektroninės svarstyklės, su išlenktu (370 x 590 mm) dėklu kūdikiui paguldyti
•	 Svėrimo riba: iki 15 kg, tikslumas: 2 g iki 6 kg ir 10 g virš 6 kg 
•	 LCD ekranas ir valdymo mygtukai integruoti į svarstyklių dėklo korpusą
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”, „TARE”, „HOLD”; „ZERO”
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo)
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas, kiti privalomi ženklinimai
•	 Maitinimo šaltinis: vidiniai elementai (2 x AA tipo) ir AC adapteris
•	 Automatinė išsijungimo funkcija
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba
•	 Svarstyklių svoris: 3,1 kg
•	 Galimybė papildomai įsigyti transportavimo krepšį (kat.nr. CC–400) arba kuprinę

SVARSTYKLĖS MEDICININĖS „M–400“ 
Kaina Eur be PVM 285,00 Eur / 344,85 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr M–400) •	 Elektroninės svarstyklės, su išlenktu (585 x 280 x 120 mm) dėklu kūdikiui pa-
guldyti

•	 Dėklas lengvai nuimamas nuo svarstyklių pagrindo, išmatavimai 320 x 310 mm
•	 Svėrimo riba: iki 20 kg, tikslumas: 5 g iki 10 kg ir 10 g virš 10 kg 
•	 LCD ekranas ir valdymo mygtukai integruoti į svarstyklių pagrindo korpusą
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”, „TARE”, „HOLD”; „ZERO”
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo)
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas, kiti privalomi ženklinimai
•	 Maitinimo šaltinis: vidiniai elementai (6 x AA tipo) ir AC adapteris
•	 Su keturiomis reguliuojamomis kojelėmis
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba
•	 Svarstyklių svoris: 3,3 kg
•	 Galimybė papildomai įsigyti transportavimo krepšį (kat.nr. CC–400) arba 

transportavimo kuprinę 

SVARSTYKLĖS MEDICININĖS „M–400–80D“ 
Kaina Eur be PVM 445,00 Eur / 538,45 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. M–400–80D) •	 Elektroninės svarstyklės, su išlenktu (585 x 280 x 120 mm) dėklu kūdikiui pa-
guldyti

•	 Dėklas lengvai nuimamas nuo svarstyklių pagrindo, išmatavimai 320 x 310 mm
•	 Svėrimo riba: iki 20 kg, tikslumas: 5 g iki 10 kg ir 10 g virš 10 kg 
•	 LCD ekranas ir valdymo mygtukai integruoti į svarstyklių pagrindo korpusą
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”, „TARE”, „HOLD”; „ZERO”
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo)
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas, kiti privalomi ženklinimai
•	 Maitinimo šaltinis: vidiniai elementai (6 x AA tipo) ir AC adapteris
•	 Su keturiomis reguliuojamomis kojelėmis
•	 Su pilnai pakrauta baterija galima atlikti 6000 matavimų (100 val. nepert. darbo)
•	 Komplekte su integruota elektronine ūgio matuokle, skirta matuoti ūgį kūdi-

kiui gulint svarstyklių dėkle, matuojamas ūgis 35–80 cm, gradacija: 1 mm
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba
•	 Svarstyklių svoris: 3,3 kg

Elektroninės

Elektroninės

Elektroninės
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SVARSTYKLĖS MEDICININĖS „M–410“ 
Kaina Eur be PVM 300,00 Eur / 363,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. M–410) •	 Elektroninės svarstyklės, su išlenktu (585 x 280 mm) dėklu kūdikiui pagul-
dyti

•	 Dėklas lengvai nuimamas, galima sverti stovinčius vaikus (iki 50 kg) ant 
svarstyklių pagrindo, išmatavimai 320 x 310 mm

•	 Svėrimo riba: iki 50 kg, tikslumas: 10 g ik i 20 kg ir 20 g virš 20 kg 
•	 LCD ekranas ir valdymo mygtukai integruoti į svarstyklių pagrindo korpusą
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”, „TARE”, „HOLD”; „ZERO”
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo)
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas, kiti privalomi ženklinimai
•	 Maitinimo šaltinis: vidiniai elementai (6 x AA tipo) ir AC adapteris
•	 Su keturiomis reguliuojamomis kojelėmis
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba
•	 Galimybė papildomai įsigyti transportavimo krepšį (kat.nr. CC–400) arba 

kuprinę

TRANSPORTAVIMO KREPŠYS 
Kaina Eur be PVM 70,00 Eur / 84,70 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. CC–400) •	 Krepšys skirtas kūdikių svarstyklių patogiam transportavimui
•	 Apsaugo svarstykles nuo pažeidimų ir nešvarumų
•	 Tinka modeliams „M–400“ ir „M–410“

TRANSPORTAVIMO KUPRINĖ 
Kaina Eur be PVM 90,00 Eur / 108,90 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. RK400) •	 Kuprinė skirta kūdikių svarstyklių patogiam transportavimui
•	 Apsaugo svarstykles nuo pažeidimų ir nešvarumų
•	 Tinka modeliams „M–300“, „M–400“ ir „M–410“

Elektroninės
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SVARSTYKLĖS MEDICININĖS „M–999“ 
Kaina Eur be PVM 2.500,00 Eur / 3.025,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Marsden,Anglija 

(kat.nr. M–999) •	 Elektroninės svarstyklės, skirtos gulinčių pacientų svėrimui
•	 Paciento nereikia niekur transportuoti ar perkelti 
•	 Svarstyklės pakišamos po gulinčiu pacientu 
•	 Itin naudingos kai svorio rezultato reikia labai greitai (GMP, priėmimo sky-

riai)
•	 Svėrimo riba: iki 250 kg
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo) 
•	 Lengvai valomas paviršius
•	 Abiejuose šonuose po 5 patvarias rankenas 
•	 Didelis, aiškus ekranas
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”,„HOLD“ 
•	 50 valandų nepertraukiamo darbo su pilnai pakrautomis baterijomis 
•	 Su kabliukais, skirtais tvirtinimui prie sienos 
•	 Išmatavimai : 1800 x 700 x 30 mm, svoris 11 kg
•	 Maitinimo šaltinis: vidiniai pakraunami elementai ir AC adapteris 
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba
•	 Gali būti komplektuojamas su krepšiu svarstyklių transportavimui ir sau-

gojimui 

SVARSTYKLĖS MEDICININĖS (KĖDĖS TIPO) „M–200“ 
Kaina Eur be PVM 800,00 Eur / 968,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. M–200) •	 Elektroninės svarstyklės, kėdės tipo, svorį indikuojantis mechanizmas pri-
tvirtintas užnugaryje, svorio nuskaitymui patogiame aukštyje 

•	 Su KMI apskaičiavimo funkcija 
•	 LCD ekrane vienu metu matomi: svoris, ūgis ir KMI 
•	 Sėdimos dalies plotis 530 mm, aukštis 460 mm, šoniniai porankiai ir kojų 

atramos atlenkiami, 4 ratukai su stabdžiais, 2 rankenos patogiam stūmimui
•	 Svėrimo riba: iki 250 kg, tikslumas: 50 g iki 150 kg ir 100 g virš 150 kg
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo) 
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas 
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”,„HOLD”, „BMI“ 
•	 Maitinimo šaltinis: vidiniai pakraunami elementai ir AC adapteris 
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba

Elektroninės

Elektroninės
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SVARSTYKLĖS MEDICININĖS (PLATFORMINĖS) „M–620“ 
Kaina Eur be PVM 1.615,00 Eur / 1.954,15 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. M–620) •	 Elektroninės svarstyklės, platformos tipo, skirtos svorio nustatymui sėdint 
paciento vežimėlyje arba stovint ant platformos (700 x 800 mm)

•	 Su KMI apskaičiavimo funkcija 
•	 LCD ekrane vienu metu matomi: svoris, ūgis ir KMI 
•	 Sulankstomos, su rankena ir su 2 ratukais patogiam pervežimui
•	 Užvažiavimo ir nuvažiavimo nuolydis iš vieno šono
•	 Svėrimo riba: iki 300 kg, tikslumas: 100 g 
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo) 
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas 
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”,„HOLD”, „BMI“ 
•	 Maitinimo šaltinis: vidiniai pakraunami elementai ir AC adapteris 
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba

SVARSTYKLĖS MEDICININĖS (PLATFORMINĖS) „M–650“ 
Kaina Eur be PVM 1.250,00 Eur / 1.512,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. M–650) •	 Elektroninės svarstyklės, platformos tipo, skirtos svorio nustatymui sėdint 
paciento vežimėlyje arba stovint ant platformos (1150 x 800 mm)

•	 Užvažiavimo ir nuvažiavimo nuolydžiai iš dviejų šonų, patogiam naudoji-
mui

•	 Su KMI apskaičiavimo funkcija 
•	 LCD ekrane vienu metu matomi: svoris, ūgis ir KMI 
•	 Svėrimo riba: iki 300 kg, tikslumas: 100 g 
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo) 
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas 
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”,„HOLD”, „BMI“ 
•	 Maitinimo šaltinis: vidiniai pakraunami elementai ir AC adapteris 
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba

SVARSTYKLĖS MEDICININĖS (SU ATRAMOMIS) „M–800“ 
Kaina Eur be PVM 960,00 Eur / 1.161,60 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. M–800) •	 Elektroninės svarstyklės, su atramomis, skirtos svorio nustatymui stovint 
ant platformos (700 x 600 mm) ir prisilaikant už atramų 

•	 Su KMI apskaičiavimo funkcija 
•	 LCD ekrane vienu metu matomi: svoris, ūgis ir KMI 
•	 Svėrimo riba: iki 300 kg, tikslumas: 50 g iki 150 kg ir 100 g virš 150 kg
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo) 
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas 
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”,„HOLD”, „BMI“ 
•	 Maitinimo šaltinis: vidiniai pakraunami elementai ir AC adapteris 
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba

Elektroninės

Elektroninės
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SVARSTYKLĖS MEDICININĖS „M–950“ 
Kaina Eur be PVM 2.663,00 Eur / 3.222,23 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. M–950) •	 Elektroninės svarstyklės, skirtos gulinčių pacientų svėrimui
•	 Matuojamas paciento svoris, atmetant lovos svorį (išmatuojamas atskirai)
•	 Su KMI apskaičiavimo funkcija 
•	 LCD ekrane vienu metu matomi: svoris, ūgis ir KMI 
•	 Svėrimo riba: iki 600 kg arba 1000 kg, tikslumas: 200 g iki 600 kg ir 500 g 

virš 1000 kg
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo) 
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas 
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”,„HOLD”, „BMI“ 
•	 Bluethoot ryšys
•	 Mobilios, komplekte su vežimėliu
•	 Maitinimo šaltinis: vidiniai pakraunami elementai ir AC adapteris 
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba

SVARSTYKLĖS – KŪNO SUDĖTIES ANALIZATORIUS „MBF–6010 “
Kaina Eur be PVM 1.315,00 Eur / 1.591,15 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. MBF–6010TPHM) •	 Elektroninės, kolonos tipo, platformos matmenys 340 x 450 mm
•	 LCD ekrane vienu metu matomi: svoris, ūgis ir KMI
•	 Su kūno sudėties analizės funkcija. Išmatuojami šie rezultatai: kūno tipas, 

lytis, amžius, ūgis, svoris, KMI, kūno riebalai %, kūno riebalai (kg), liesoji 
kūno masė (kg), bazinė medžiagų apykaita (kcal), kūno skysčiai (kg)

•	 Svėrimo riba: iki 300 kg. Tikslumas: 100 g
•	 Svarstyklių tikslumo klasė: III (vidutinio tikslumo)
•	 Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas, kiti privalomi ženklinimai
•	 Papildomos funkcijos: „ON / OFF”, „TARE”, „HOLD”, „ZERO”, „BMI”
•	 Maitinimo šaltinis: vidiniai pakraunami elementai ir AC adapteris
•	 Komplektuojama kartu su terminiu spausdintuvu rezultatų atspausdini-

mui
•	 CE sertifikatas, 93 / 42 / EEC direktyva, pasas, instrukcija lietuvių kalba 

KŪNO SUDĖTIES ANALIZATORIUS „BC310“ 
Kaina Eur be PVM 2.380,00 Eur / 2.879,80 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Selvas, P. Korėja 

(kat.nr. BC310) •	 Portatyvus kūno sudėties analizatorius su segmentine liesosios kūno masės 
analize, matuojant kūno varžą 8 liečiamaisiais elektrodais (pėdose ir delnuose) 
ir naudojant 3 skirtingus matavimo signalo dažnius: 5, 50 ir 250 kHz

•	 Rezultatai atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu arba ant A4 for-
mato spalvotos rezultatų formos (lietuviškai) su lazeriniu spausdintuvu

•	 Amžius: nuo 5 iki 89 metų; svoris: nuo 10 iki 200 kg; ūgis: nuo 100 iki 200 cm
•	 Tyrimas trunka vos 1 min.
•	 Komplekte su BodyPass duomenų kaupimo ir analizavimo programine įranga 

(tyrimų  statistika, svorio, riebalų, raumenų grafikai ir t.t.)
•	 Sužinokite savo kūno sudėtį: svoris (kg); standartinis svoris (kg); liesoji kūno 

masė (kg); kūno riebalų masė (kg ); procentinė kūno riebalų masė ( %); bendra 
kūno skysčių masė (kg); intraląsteliniai skysčiai (kg); ekstraląsteliniai skysčiai 
(kg); raumenų masė (kg); kūno masės indeksas (kg / m); liesosios kūno masės 
segmentinė analizė (kg); bazinė medžiagų apykaita (kcal); juosmens ir klubų 
santykis (metabolinio sindromo rodiklis)

Elektroninės

Elektroninės
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KŪNO SUDĖTIES ANALIZATORIUS „BC300“ 
Kaina Eur be PVM 3.740,00 Eur / 4.525,40 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Selvas, P. Korėja 

(kat.nr. BC300) •	 Portatyvus kūno sudėties analizatorius su segmentine raumenų ir riebalų 
analize, matuojant kūno varžą 8 liečiamaisiais elektrodais (pėdose ir del-
nuose) ir naudojant 3 skirtingus matavimo signalo dažnius: 5, 50 ir 250 kHz

•	 Rezultatai atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu arba ant A4 
formato spalvotos rezultatų formos (lietuviškai) su lazeriniu spausdintuvu

•	 Amžius: nuo 5 iki 89 metų; svoris: nuo 10 iki 250 kg; ūgis: nuo 100 iki 
200   cm

•	 Tyrimas trunka vos 1 min.
•	 Komplekte su BodyPass duomenų kaupimo ir analizavimo programine 

įranga (tyrimų  statistika, svorio, riebalų, raumenų grafikai ir t.t
•	 Sužinokite savo kūno sudėtį: svoris (kg); ūgis ( cm); standartinis svoris (kg); 

liesoji kūno masė (kg); kūno riebalų masė (kg / %); kūno raumenų masė 
(kg); kūno min.eralų masė (kg); bendra kūno skysčių masė (kg); kūno bal-
tymų masė (kg); kūno masės indeksas (kg / m); bazinė medžiagų apykaita 
(kcal); rekomenduojamas paros kcal kiekis; biologinis amžius (metais); rau-
menų ir riebalų segmentinė analizė (kg); juosmens ir klubų santykis (meta-
bolinio sindromo rodiklis)

KŪDIKIŲ ŪGIO MATUOKLĖ „SECA 210“ 
Kaina Eur be PVM 56,00 Eur / 67,76 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. SECA210) •	 Matuoklė skirta matuoti kūdikio ūgį horizontalioje padėtyje
•	 Portatyvi, suvyniojama
•	 Matmenys: 300 x 140 x 1340 mm 
•	 Matuojamas ūgis nuo 10 iki 99 cm
•	 Gradacija: 5 mm
•	 Konstrukcija plastikinė, plaunama, atspari dezinfekcinėms medžiagoms
•	 CE sertifikatas

KŪDIKIŲ ŪGIO MATUOKLĖ „HM–80P“ 
Kaina Eur be PVM 56,00 Eur / 67,76 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. HM–80P) •	 Matuoklė skirta matuoti kūdikio ūgį horizontalioje padėtyje
•	 Matmenys: 880 x 350 x 100 mm 
•	 Matuojamas ūgis nuo 10 iki 80 cm
•	 Gradacija: 1 mm
•	 Konstrukcija plastikinė, plaunama, atspari dezinfekcinėms medžiagoms
•	 CE sertifikatas
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ŪGIO MATUOKLĖ „4444400“ 
 Kaina Eur be PVM 15,60 Eur / 18,88 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Prancūzija 

(kat.nr. 4444400) •	 Matuoklė ruletės tipo, skirta matuoti ūgį stovint nugara prie sienos
•	 Tvirtinama prie sienos 220 cm aukštyje
•	 Aiškiai įžiūrima skalė
•	 Matuojamas ūgis nuo 0 iki 220 сm
•	 Gradacija: 5 mm
•	 Konstrukcija plastikinė
•	 CE sertifikatas

ŪGIO MATUOKLĖ „HM–250P“ 
Kaina Eur be PVM 99,00 Eur / 119,79 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. HM–250P) •	 Matuoklė statoma ant žemės, skirta matuoti ūgį stovint nugara prie ūgio 
matuoklės skersinio

•	 Portatyvi, ją galima išrinkti ir patogiai persivežti ar persinešti
•	 Aiškiai įžiūrima skalė
•	 Matuojamas ūgis nuo 65 iki 210 сm
•	 Gradacija: 1 mm
•	 Konstrukcija plastikinė
•	 CE sertifikatas

ŪGIO MATUOKLĖ (ELEKTRONINĖ) „H–210D“ 
Kaina Eur be PVM 255,00 Eur / 308,55 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Anglija 

(kat.nr. HM–210D) •	 Elektroninė ūgio matuoklė liniuotės tipo, skirta matuoti ūgį stovint nugara 
prie ūgio matuoklės skersinio

•	 Tvirtinama prie sienos 
•	 Aiškiai įžiūrima skalė
•	 Matuojamas ūgis nuo 100 iki 215 cm
•	 Gradacija 1 mm
•	 Maitinimo šaltinis 1 x AAA tipo elementas
•	 CE sertifikatas
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HIDRAULINIS DINAMOMETRAS „SH50001“ 
Kaina Eur be PVM 202,50 Eur / 245,03 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Saehan, P. Korėja

(kat.nr. HD–SAEHAN) •	 Hidraulinis rankos dinamometras, skirtas plaštakos izometrinei griebimo 
jėgai matuoti

•	 Dviguboje skalėje griebimo jėga atvaizduojama svarais arba kilogramais 
(0–90 Kg)

•	 Kalibruotas, tikslus matavimas
•	 Atlikus matavimus, maksimalaus rezultato rodyklė užsifiksuoja aukščiau-

siame pasiektame taške ir lieka ten tol, kol prietaisas „nenunulinamas“
•	 Rankena turi penkias pozicijas ir yra pritaikoma pagal plaštakos dydį
•	 Yra dirželis, apsaugantis nuo atsitiktinio nukritimo
•	 Dinamometras supakuotas plastikiniame lagaminėlyje su paminkštintu 

vidumi – apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų
•	 Svoris 732 g
•	 Rankenos dydis 9,5 cm, aukštis 14 cm
•	 CE ir FDA sertifikatai

PORTATYVUS ELEKTROKARDIOGRAFAS „ECG 300 A“ 
Kaina Eur be PVM 700,00 Eur / 847,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini, Italija

(kat.nr. ECG300A) •	 3 kanalų, 12-os derivacijų portatyvinis elektrokardiografas su paciento ka-
beliu ir standartiniais priedais: 1 maitinimo kabelis, 1 registravimo popie-
riaus rulonėlis, 4 galūniniai elektrodai, suaug., 6 krūtininiai elektrodai

•	 Įkraunama vidinė baterija (darbo laikas 2+ val., įkrovimo laikas 4–5 val.)
•	 Rankinis ir automatinis EKG spausdinimas
•	 Automatinis EKG parametrų paskaičiavimas ir interpretacija
•	 Kardiogramų saugojimas atmintyje (iki 150 įrašų)
•	 Aukštos rezoliucijos 320 x 240 mm LCD ekranas.

ELEKTROKARDIOGRAFAS „CARDIO M“ 
Kaina Eur be PVM 1.275,00 Eur / 1.542,75 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 30.11–2200) •	 EKG derivacijos: 12 standartinių derivacijų
•	 Įrašymo kanalai: 3, 6, 12, 1 kanalas (60 s)
•	 Jautrumas: 5, 10, 20 auto mm / mV
•	 Rašymo greitis: 12,5 mm / s, 25 mm / s ir 50 mm / s
•	 Rezultatai spausdinami A4 formato lape naudojant ruloninį popierių
•	 Įvedami duomenys apie pacientą: ID, vardas, amžius, lytis, ūgis, svoris
•	 Maitinimo šaltinis: kintama srovė arba vidinis elementas
•	 Ekrane rodomas: jautrumas, greitis, ŠSD, spausdinimo forma
•	 Virš 130 skirtingų rezultatų interpretacijų
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ELEKTROKARDIOGRAFAS „CARDIO M PLUS“ 
Kaina Eur be PVM 1.680,00 Eur / 2.032,80 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 30.11–3700) •	 3 kanalų elektrokardiografas „Cardio M Plus"
•	 EKG derivacijos: 12 standartinių derivacijų
•	 Įrašymo kanalai: 3, 6, 12, 1 kanalas (1,3,5,10 min.) ir speciali ataskaita
•	 Jautrumas: 2,5, 5, 10, 20 auto mm / mV
•	 Rašymo greitis: 12,5 mm / s, 25 mm / s ir 50 mm / s
•	 Rezultatai spausdinami A4 formato lape naudojant ruloninį popierių
•	 Įvedami duomenys: ID, vardas, amžius, lytis, ūgis, svoris, rūko / ne
•	 Maitinimo šaltinis: kintama srovė arba vidinis elementas
•	 Spalvotas, lietimui jautrus ekranas 7 colių (800 x 480), kuriame matoma: 

jautrumas, greitis, ŠSD, spausdinimo forma, ritmo derivacija, filtro būklė
•	 Atmintis – 200 pacientų elektrokardiogramų
•	 Jungtys – LAN, WIFI bei 2 USB jungtys
•	 Automatiškai aptinka neprijungtą elektrodą ir širdies stimuliatoriaus ritmą
•	 Gali būti naudojamas ir komplektuojamas kartu su spirometru
•	 Baterija Li–on pakraunama. Su pilnai pakrauta galima dirbti iki 6 val.
•	 Galimybė prijungti išorinę klaviatūrą bei barkodų skenerį
•	 Palaikomi formatai: ECG, x ML, PDF, JPEG, MFER, DICOM

SPIROMETRAS SU SPAUSDINTUVU IR EKG „CARDIO M PLUS SPM 300“ 
Kaina Eur be PVM 2.410,00 Eur / 2.916,10 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 30.10–3100) •	 Spirometras su elektrokardiografu ir su spausdintuvu
•	 Matavimo ribos: srovė nuo 0 L / s iki 12 L / s, tūris nuo 0 iki 11 L / s
•	 Rezultatai: srovės tūrio kreivė, srovės laiko diagrama, matavimo verčių len-

telė
•	 Rezultatai spausdinami A4 formato lape naudojant ruloninį popierių
•	 Matavimo metodas: diferencinio slėgio metodas
•	 Matuojami parametrai: FVC: FVC, FEV 1.0, FEV 1 / FVC, FEF 0.2–1.21, FEF 

25–75 %, FEF 75–85 %, PEF, FEF 25 %, FEF 50 %, FEF 75 %, FIVC, FIF 50 %, 
PIF; FET 100 %; SVC: SVC, ERV, IRV, TV, EC, IC, RC,; MVV: MVV, FB, TV, RR

GELIS (UNIVERSALUS)„OPTISONIC 250G“
Kaina Eur be PVM 3,50 Eur / 3,68 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Optimum medical, Anglija 

(kat.nr. 1157OMS) •	 „OptiSonic“ aukščiausios kokybės gelis echoskopijai
•	 Gelis taip pat tinka ultragarsui, EKG, EEG, EMG ir pan
•	 Tirpus vandenyje ir hipoalerginis
•	 Profesionaliam naudojimui, atliekant ginekologines, endoskopines ir kitas 

apžiūros procedūras
•	 Pakuotė: 250 g buteliukas
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GELIS (UNIVERSALUS) „OPTISONIC 20G, STERILUS“ 
Kaina Eur be PVM 2,60 Eur / 2,73 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Optimum medical, Anglija 

(kat.nr. OM1161) •	 „OptiSonic“ aukščiausios kokybės gelis echoskopijai
•	 Gelis taip pat tinka ultragarsui, EKG, EEG, EMG ir pan
•	 Tirpus vandenyje ir hipoalerginis
•	 Profesionaliam naudojimui, atliekant ginekologines, endoskopines ir kitas 

apžiūros procedūras
•	 Pakuotė: 20 g, sterilus

ULTRAGARSINIS GELIS „TRANSOUND“ 5000 ML 
Kaina Eur be PVM 8,00 Eur / 9,68 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: EfMedica, Italija 

(kat.nr. 61.005.01) •	 „Transound“ gelis – tai aukštos kokybės gelis echoskopijai
•	 Be druskų ir formaldehido
•	 Tirpus vandenyje ir hipoalerginis, mėlynos spalvos
•	 Profesionaliam naudojimui
•	 Pakuotė: 5000 ml konteineris

ULTRAGARSINIS GELIS „TRANSOUND“ 1000 ML 
Kaina Eur be PVM 3,00 Eur / 3,63 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: EfMedica, Italija 

(kat.nr. 61.001.03) •	 „Transound“ gelis – tai aukštos kokybės gelis echoskopijai
•	 Be druskų ir formaldehido
•	 Tirpus vandenyje ir hipoalerginis, skaidrus
•	 Profesionaliam naudojimui
•	 Pakuotė: 1000 ml 

EKG POPIERIUS (RULONĖLIS) 
Kaina Eur be PVM 6,00 Eur / 7,26 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 710–80040SOR) •	 EKG terminis popierius (rulonėlis) 
•	 Išmatavimai: 215 x 25 mm
•	 Tinkamas naudoti darbui su Cardio M ir CardioM Plus elektrokardiografais 

ir kitų modelių elektrokardiografais
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EKG KRŪTINĖS LĄSTOS ELEKTRODAI 
Kaina Eur be PVM 93,50 Eur / 113,14 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 31.10–2055) •	 EKG krūtinės ląstos elektrodai
•	 Komplektas 6 vnt. 
•	 Tinkami naudoti darbui su Cardio M ir Cardio M Plus elektrokardiografais ir 

kitų modelių elektrokardiografais

EKG GALŪNIŲ ELEKTRODAI 
Kaina Eur be PVM 58,00 Eur / 70,18 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 31.10–2054) •	 EKG galūnių elektrodai
•	 Komplektas 4 vnt. 
•	 Tinkami naudoti darbui su Cardio M ir Cardio M Plus elektrokardiografais ir 

kitų modelių elektrokardiografais

VIENKARTINIAI ELEKTRODAI 
Kaina Eur be PVM 6,50 Eur / 6,83 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 70.10–3700) •	 EKG vienkartiniai elektrodai
•	 30 vnt. pakuotė
•	 50 cm skersmens (suaugusiems)
•	 30 cm skersmens (vaikams)

EKG PACIENTO KABELIS 
Kaina Eur be PVM 150,75 Eur / 182,41 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 31.10–2034) •	 EKG paciento kabelis
•	 Tinkamas naudoti darbui su Cardio M ir Cardio M Plus elektrokardiografais 

ir kitų modelių elektrokardiografais



DIAGNOSTINĖ ĮRANGA KATALOGAS 2019-2020 

78 T.:  +370 5 272 03 72
El.:  medita@medita.lt

ĮKRAUNAMA BATERIJA ELEKTROKARDIOGRAFUI 
Kaina Eur be PVM 123,00 Eur / 148,83 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 31.10–2090) •	 EKG elementas (12 V, 2600 mAh, Ni–MH) 
•	 Tinkama naudoti darbui su Cardio M ir Cardio M Plus elektrokardiografais 

ir kitų modelių elektrokardiografais

EKG STALIUKAS 
Kaina Eur be PVM 250,00 Eur / 302,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 31.10–3018) •	 EKG staliukas 
•	 Mobilus su keturiais ratukais 
•	 Su 1 lentyna ir 1 stalčiumi
•	 Konstrukcija metalinė, paviršius padengtas polimeriniais dažais
•	 Tinkamas naudoti darbui su Cardio M ir Cardio M Plus elektrokardiografais, 

tokografu vaisiaus tonams Smart 1 ir kitų modelių (gamintojų) elektrokar-
diografais ar tokografais

HOLTERIS „CARDIO M–HOLTER ECG“ 
Kaina Eur be PVM 2.600,00 Eur / 3.146,00 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 30.90.9453) •	 3 įrašymo kanalai
•	 Integruotas širdies stimuliatoriaus aptikimas įrašant bet kuriuo kanalu
•	 Diskretizavimo dažnis 10.000 Hz
•	 Lengvai suprantama vartotojui valdymo aplinka, LCD ekranas
•	 1 AAA alkaline tipo baterija užtikrina iki 96 val. nenutrūkstamą duomenų 

įrašymą
•	 SD kortelė – 4 GB talpos
•	 Pilnas duomenų perkėlimas per 10 s
•	 Patentuota automatinė prieširdžių virpėjimo analizė (tikslumas 99 %)
•	 Patvarus EKG laidas
•	 Įrašymo laikas 24 / 48 valandos
•	 Naudojimo sąlygos + 5 °C to + 40 °C
•	 Saugojimo sąlygos – 40 °C to + 50 °C
•	 Drėgmė 95 %
•	 Garantija – 24 mėn. EKG laidui 6 mėn. garantija
•	 Išmatavimai 91 x 57 x 16.5 mm ,svoris 82g
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24 VAL. AKS MATUOKLIS „MOBIL–O–GRAPH ABPM“ 
Kaina Eur be PVM 1.365,00 Eur / 1.651,65 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: IEM, Vokietija 

(kat.nr. M25450220) •	 Naujos kartos ambulatorinis 24 val. arterinio kraujo spaudimo (AKS) ma-
tuoklis

•	 Galimybė papildomai komplektuoti su įranga, kurios pagalba su tuo pačiu 
matuokliu momentiškai išmatuojami ir pateikiami šie parametrai: 

•	 pulsinės bangos greitis (angl. PWV – pulse wave velocity) 
•	 augmentacijos indeksas (angl. AIX) 
•	 centrinis sistolinis kraujospūdis aortoje (angl.CASP)
•	 Nepamainoma priemonė stebint paciento AKS svyravimus visos paros bė-

gyje bei diagnozuojant ir kontroliuojant hipertenziją, parenkant antihiper-
tenzinį gydymą, įvertinant hipertenziją mažinančių vaistų poveikį

•	 Matuoklio komplektas: 24 val. AKS matuoklis, S dydžio manžetė (rankos 
apimčiai 20–24 cm), M dydžio manžetė (rankos apimčiai 24–32 cm); L dy-
džio manžetė (rankos apimčiai 32–38 cm); Elementų pakrovėjas; Pakrau-
nami elementai 4 vnt.; Programinė įranga duomenų kaupimui ir analizei; 
Jungtys: USB laidas, „Bluetooth“ jungtis; Vienkartinės medvildinės ranko-
vės žąstui 50 vnt.; Dėtuvė su diržu matuokio nešiojimui; Didelė dėtuvė

•	 Duomenų perdavimas į kompiuterį: „Bluetooth“, USB ir „Infrared“ jungtimis

PRIEDAS 24 VAL. AKS MATUOKLIUI „DONGLE PWA“ 
Kaina Eur be PVM 1.305,00 Eur / 1.579,05 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: IEM, Vokietija 

(kat.nr. M25580200) •	 „Dongle PWA“ yra papildoma įranga (priedas) prie ambulatorinio 24 val. 
AKS matuoklio „Mobil–O–Graph ABPM“, kurios pagalba su tuo pačiu ma-
tuokliu momentiškai gydytojo kabinete išmatuojami ir pateikiami šie pa-
rametrai: 

•	 pulsinės bangos greitis (angl. PWV– pulse wave velocity): nuo amžiaus pri-
klausantys pokyčiai stambiose kraujagyslėse yra nustatomi pagal pulsinės 
bangos greitį 

•	 augmentacijos indeksas (angl. AIX): t.y. nuo amžiaus priklausantys poky-
čiai smulkiose kraujagyslėse yra nustatomi pagal augmentacijos indeksą 

•	 centrinis sistolinis kraujospūdis aortoje (angl. CASP) 
•	 sistolinis ir diastolinis AKS
•	 Kraujagyslės natūraliai kinta su amžiumi, tačiau kai kurių žmonių krauja-

gyslės sensta greičiau nei kitų. Todėl, norint išlikti sveikiems, svarbu žinoti 
kraujagyslių biologinį amžių (kraujagyslių „standumą„)

•	 Greita ir paprasta – rezultatai gaunami tik per 5 min.
•	 Grafiškai pateikiami tyrimo rezultatai
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ILGALAIKIS AKS MATAVIMO PRIETAISAS „SOMNOTOUCH NIBP“ 
Kaina Eur be PVM 4.800,00 Eur / 5.808,00 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: SOMNOmedics GmbH, Vokietija

(kat.nr. TON100) •	 Ilgalaikis matavimo prietaisas „Somnotouch NIBP“
•	 Nuolatos sinchroniškai matuojami parametrai: Sistolinis ir diastolinis krau-

jo spaudimas; 3 kanalų EKG; širdies ritmas; SpO2 – deguonies prisotinimas; 
aktyvumas; periferinis pulso bangos greitis PWV

•	 Metodas – tai „SOMNOmedics“ mokslininkų patentuotas algoritmas, ap-
skaičiuojantis kraujo spaudimo vertes remiantis PTT (Pulse Transit Time)

•	 Didelės raiškos spalvotas liečiamas ekranas
•	 Bemanžetinis – nėra manžetės, nėra nepatogumų pacientui, nėra trikdžių 

miego metu, kurie įtakoja spaudimo svyravimus
•	 Labai lengvas, svoris apie 60 g įskaitant bateriją
•	 Aktyvūs sensoriai su integruotais stiprintuvais, užtikrinančiais aukštą si-

gnalų kokybę
•	 Automatinis sensorių atpažinimas, paremtas Intelligent ConnectTM tech-

nologija, t.y. prietaisas pats atpažįsta, koks sensorius į kokį lizdą prijungtas
•	 Neribotas ir nemokamas programinės įrangos atnaujinimas
•	 įrašymo trukmė iki 26 val. – reguliuojama rankiniu būdu arba pagal pasi-

rinktą montažą
•	 Integruota, pakraunama ličio jonų baterija, pilnai įkraunama per 2–3 val.
•	 Šis metodas ir pats prietaisas yra pripažintas ir patvirtintas pagal tarptauti-

nį ESH (European Society of Hypertension) protokolą
•	 Papildomai galima sekti ir įrašyti kvėpavimo (oro srauto daviklis), periodi-

nio kojų judėjimo (kojų EMG) įvykius (užsakoma papildomai)
•	 Papildoma opcija programinėje įrangoje – Schiller holterio analizė aritmi-

joms aptikti, klasifikuoti bei analizuoti, ST segmentui išmatuoti (užsakoma 
papildomai)

ULTRAGARSO DIAGNOSTINĖ SISTEMA „HS40“ 
Kaina Eur be PVM 34.000,00 Eur / 41.140,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas SAMSUNG, P. Korėja 

(kat.nr. USS–HS4NL30 / WR) •	 Ultragarsinė diagnostinė sistema „HS40“
•	 21,5 colių LCD monitorius; 10,1 colių lietimui jautrus papildomas ekranas; 

3 daviklių jungtys; HDD kietasis diskas 500 GB talpos; gelio šildytuvas
•	 Funkcijos:
•	 – MultiVision – užtikrina aukštos kokybės vaizdą
•	 – ClearVision – pašalina nepageidaujamą triukšmą ir užtikrina puikią raišką 

bei vaizdo aiškumą
•	 – ElastoScan – leidžia anksti aptikti įvairius pažeidimus audiniuose, audi-

nių standumą paverčia spalvotu vaizdu
•	 – Panoramic – ekrane rodomas išplėstas tiriamasis plotas. Be to, ši funkcija 

palaiko skenavimą įvairiu kampu, naudojant linijinį ir išgaubtą daviklius
•	 Komplektacijoje šie davikliai:
•	 – Linijinis (LA3–16AD), dažnis 3–16 MHz, sritys: smulkiosioms dalims, krau-

jagyslėms, skeleto–raumenų sistemai
•	 – Išgaubtas daviklis Convex (CA2–8AD), dažnis 2–8 MHz, sritys: pilvo sritis, 

akušerija, ginekologija
•	 – Išgaubtas apimties 3D daviklis 3D Convex (VN4–8), dažnis 4–8 MHZ, sri-

tys: pilvo sritis, akušerija, ginekologija
•	 Galimos įvairios konfigūracijos, platus funkcijų ir daviklių pasirinkimas
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PUSIAU AUTOMATINIS DEFIBRILIATORIUS „ME PAD“ 
Kaina Eur be PVM 1.216,00 Eur / 1.471,36 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 30.10–4300)

(kat.nr. 31.10–4303)

•	 Pusiau automatinis išorinis defibriliatorius, tinka ir vaikams, ir suaugusiems
•	 Komplekte su iš anksto įdėtais defibriliacijos elektrodais ir elementu 
•	 Greitas pasikrovimo laikas – 150J iki 8 s ir 200J iki 12 s
•	 Automatiškai pasirenka defibriliacijos lygį, aptinka blogą elektrodų sukibimą 
•	 Paprastas naudojimas, tik 2 mygtukai „On / Off“ ir „Shock”, įjungiate, uždedate 

elektrodus, defibriliatorius automatiškai analizauoja širdies ritmą ir pasako, ar 
reikia spausti mygtuką „Shock“ 

•	 Verbalinės ir vizualinės instrukcijos bei garsinės instrukcijos lietuvių kalba
•	 Nedidelis, portatyvus 260 x 256 x 70 mm, 2,4 kg
•	 Komplekte su transportavimo krepšiu 
•	 Keičiami papildomi priedai:

AUTOMATINIS DEFIBRILIATORIUS „ME PAD AUTOMATIC“ 
Kaina Eur be PVM 1.400,00 Eur / 1.694,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 30.10–4600) •	 Pilnai automatinis išorinis defibriliatorius, tinka ir vaikams, ir suaugusiems
•	 Komplekte su iš anksto įdėtais defibriliacijos elektrodais ir elementu 
•	 Greitas pasikrovimo laikas – 150J iki 8 s
•	 Automatiškai pasirenka defibriliacijos lygį, aptinka blogą elektrodų suki-

bimą
•	 Paprastas naudojimas, tik 1 mygtukas „On / Off”. įjungiate, uždedate elek-

trodus, defibriliatorius automatiškai analizauoja širdies ritmą ir pats nu-
sprendžia ar reikia atlikti šoką 

•	 200 šokų arba 8 valandos nepertraukiamo darbo (pilnai įkrauta baterija)
•	 Verbalinės ir vizualinės instrukcijos bei garsinės instrukcijos anglų / rusų 

kalbomis
•	 Nedidelis, portatyvus 260 x 256 x 69.5 mm, 2,4 kg
•	 Keičiami papildomi priedai:

Priedai

Elementas (kat.nr. 31.10–4301B)
(keičiamas kas 5 metai)

Elektrodai suaugusiems 2 vnt. (31.10–4302A)
(keičiama kas 2,5 metų, jei nenaudojami)

Elektrodai vaikams 2 vnt. (31.10–4306C) (keičiama kas 2,5 metų, jei nenaudojami)

Priedai

Elementas (kat.nr. 31.10–4301B)
(keičiamas kas 5 metai)

Elektrodai suaugusiems 2 vnt. (31.10–4302A)
(keičiama kas 2,5 metų, jei nenaudojami)

Elektrodai vaikams 2 vnt. (31.10–4306C) (keičiama kas 2,5 metų, jei nenaudojami)
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MOKOMASIS DEFIBRILIATORIUS „ME PAD TRAINER“ 
Kaina Eur be PVM 450,00 Eur / 544,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet , Vokietija 

(kat.nr. 31.10–4310) •	 Mokomasis defibriliatorius „Me Pad trainer"
•	 8 realūs skirtingi mokymo ir demonstracijos scenarijai gaivinimui
•	 Suaugusių ir vaikų pasirinkimo režimas (jungiklis su dangteliu, kad atsitik-

tinai nebūtų pasirinktas netinkamas pacientas)
•	 Elektrodų būsenos indikatorius, elektrodų pozicijos ant manekeno indika-

toriai
•	 Imitacinio šoko mygtukas (tikro impulso defibriliatorius neduoda)
•	 Tinkamas su bet kuriuo gaivinimo manekenu
•	 Garsiniai ir vaizdiniai įspėjimai (neliesti paciento, CPR indikatorius)
•	 Instrukcijos lietuvių kalba
•	 Maitinimas: baterijos
•	 Komplektacija: transportavimo krepšys, elektrodai, baterijos, infraraudo-

nųjų spindulių valdiklis – pultelis 
•	 Keičiami papildomi priedai:

SIENINĖ SPINTELĖ DEFIBRILIATORIAMS 
Kaina Eur be PVM 145,00 Eur / 175,45 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 31.10–4329) •	 Sieninė spintelė defibriliatoriui
•	 Tinka modeliams ME PAD, ME PAD Automatic, ME PAD Trainer
•	 Išėmus defibriliatorių iš spintelės pasigirsta garsinis signalas ir užsidega 

raudona lemputė

„BRAYDEN“ GAIVINIMO MANEKENAS 
Kaina Eur be PVM 490,00 Eur / 592,90 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 30.10–5000) •	 Vizualus kraujo tėkmės iš širdies į smegenis pateikimas 
•	 Tikroviškas krūtinės judėjimas su ventiliacija
•	 Krūtinės suspaudimo gylio ir greičio matavimo daviklis
•	 Galvos ir smakro palenkimas kvėpavimo takų atvėrimui
•	 Instrukcija lietuvių kalba
•	 Ilgis 59 cm
•	 Svoris 3,1 kg įskaitant baterijas
•	 Maitinimas AC adapteris arba nuo baterijos (C tipo)
•	 Komplektacija: pagrindinis manekeno prietaisas, veido oda, veido apsau-

ga, dirbtinis plautis, krepšys, naudojimo instrukcija, baterijos

Priedai

Mokomieji elektrodai (kat.nr. 31.10–4311)
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PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIUS „RI–VITAL“ 
Kaina Eur be PVM 1.400,00 Eur / 1.694,00 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 1950–107) •	 Paciento gyvybinių funkcijų monitorius „Ri–vital"
•	 Skirtas mobiliam ir greitam paciento gyvybinių funkcijų monitoriavimui
•	 Tinka tiek suaugusiam, tiek naujagimiui, kurio svoris ≥ 1 kg
•	 TFT spalvotas 4,3„ekranas 
•	 Stebimi parametrai: SYS, DIA, MAP, pulsas, temperatūra, pletizmograma
•	 SpO2 matavimo ribos: 0–100 %, pulso matavimo ribos: 30–250 k. / min.
•	 Kraujo spaudimo matavimo ribos: suaugusių 10–270 mmHg; vaikų 10–235 

mmHg; kūdikių 10–135 mmHg
•	 Termometras pasirinktinai ausies infraraudonų spindulių arba su oraliniais 

ir rektaliniais davikliais
•	 Ličio–jonų baterija. Pilno pasikrovimo laikas iki 8 val. 
•	 Standartiniai priedai: 2 manžetės su jungtimis (standartinė suaugusių ir 

didelė suaugusių); SpO2 suaugusiųjų pirštinis daviklis; SpO2 kabelis; Jeigu 
užsakote modelį su termometru, į standartinę komplektaciją taip pat įeina 
daviklis ir daviklio apdangalai

•	 Papildomi priedai: išorinis belaidis printeris, Filac 3000 prognozuojantis 
oralinis / rektalinis termometras, ausinis termometras, mobilus stovas su 
krepšiu priedų laikymui

PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIUS „RVS–100“ 
Kaina Eur be PVM 1.700,00 Eur / 2.057,00 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 1960–RR XX E) •	 Tai pažangus, modulinis, nešiojamas, turintis daug konfiguracijų ir nusta-
tymų, paciento gyvybinių funkcijų monitorius

•	 3 matavimo režimai: Monitor, Spot–check, Triage
•	 8 colių TFT spalvotas, lietimams jautrus ekranas, su integruota pagalbos 

funkcija
•	 Stebimi parametrai: SYS, DIA, MAP, pulsas, temperatūra, pletizmograma
•	 Pasirinktinai Riester, Masimo ar Nellcor SpO2 davikliai
•	 SpO2 matavimo ribos: 0–100 %, pulso matavimo ribos: 40–240 k. / min.
•	 Kraujo spaudimo matavimo ribos: suaugusių 10–270 mmHg; vaikų 10–

235 mmHg; kūdikių 10–135 mmHg
•	 Termometras su oraliniais ir rektaliniais davikliais
•	 Monitorius gali būti jungiamas į ligoninės EMR per LAN tinklą arba Wi–fi, 

HL7 standartas
•	 Garsinis ir vaizdinis programuojami aliarmai, 3 pirmumo lygiai
•	 Vidinė 5000 matavimų atmintis
•	 Palaiko medicininio personalo iškvietimo funkciją, RJ11 jungtis
•	 Ličio–jonų baterija. Pilno pasikrovimo laikas iki 6 val. Pilnai pakrautos ba-

terijos veikimo laikas apie 11 val. Ekrane rodomas baterijos indikatorius
•	 Standartiniai priedai: 2 manžetės su jungtimis (standartinė suaugusių ir 

didelė suaugusių); SpO2 suaugusiųjų daviklis; SpO2 kabelis; NIBP kabelis. 
Jeigu užsakote modelį su termometru, į standartinę komplektaciją taip pat 
įeina oralinis daviklis ir daviklio apdangalai.Papildomos priedai: terminis 
printeris, BAR kodų skaitytuvas, mobilus stovas su krepšiu priedų laikymui, 
Wi–fi
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PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIUS „COMPACT 5“ 
Kaina Eur be PVM 1.920,00 Eur / 2.323,20 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 20.11–5700S) •	 Paciento gyvyinių funkcijų monitorius „Compact 5"
•	 Stebimi parametrai: EKG, SpO2, neinvazinis arterinis spaudimas, kvėpavi-

mas ir temperatūra
•	 Širdies stimuliatoriaus registravimas EKG bangos ekrane
•	 ST segmento analizė
•	 Visų sekamų parametrų aliarmai
•	 7 colių spalvotas aukštos rezoliucijos TFT ekranas (800 x 480 pikselių)
•	 Įmontuotas vidinis terminis spausdintuvas (58 mm pločio popierius)
•	 Grafinis ir lentelių spausdinimo formatas 
•	 Maitinimas iš tinklo arba vidinio elemento iki 2 valandų nenutrūkstamo 

sekimo (pilnai pakrovus)
•	 Atmintis iki 128 val. tendencijų ir aliarmų informacija
•	 Pacientų stebėjimas visose amžiaus grupėse (suaugę, vaikai arba nauja-

gimiai)
•	 SpO2 sumažėjimo signalas
•	 Nuolatinio arba momentinio sekimo funkcijos
•	 Tiksli kreivių vizualizacija su spalvine indikacija
•	 Jungtis tiesioginiam pakrovimui automobilyje, transportuojant
•	 Svoris 4,5 kg įskaitant elementą, išmatavimai: ilgis 238 mm, aukštis 175 

mm, plotis 175 mm

NEINVAZINIS PRIETAISAS KARDIOVASKULINĖS RIZIKOS įvertinimui ir metaboliniam ištyrimui „AGE Reader“
Kaina Eur be PVM 5.795,00 Eur / 7.011,95 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Diagnoptics, Olandija

(kat.nr. 9018.20000) •	 „AGE Reader”, neinvaziniu būdu matuodamas odos autofluorescenciją,   
nustato kardiovaskulinę riziką: Cukrinio diabeto komplikacijų; Inkstų ne-
pakankamumo; Neurologinių pažeidimų; Kardiovaskulinių ligų

•	 Apšvietus dilbį fluorescuojančiu prietaisu, tiksliai atsispindi kraujagyslių 
pažeidimai, atsiradę kaupiantis glikolizacijos galutiniams produktams 
(AGE), kurie susidaro gliukozei prisijungiant prie baltymo. Tyrimais įrodyta, 
kad kuo aukštesnio lygio autofluorescencija, tuo sunkesnės diabeto kom-
plikacijos: neuropatija, retinopatija ir kardiovaskulinės problemos

•	 Baltymams oksiduojantis ir glikuojantis nefermentiniu būdu, susi-
daro galutiniai produktai, vadinami AGE, kurie yra metabolinio stre-
so biomarkeriai, bei turi didelę įtaką lėtinių ir senatvinių ligų, to-
kių kaip aterosklerozė, diabetas, Alzheimerio ligos progresavimui. 
Jie (AGE) kaupiasi sveikam žmogui senstant, tačiau sergantiems diabetu 
ir turintiems inkstų nepakankamumą, šis procesas vyksta žymiai sparčiau
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 CENTRINĖS KRAUJOTAKOS SISTEMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO ĮRANGA „SPHYGMOCOR“ 
Kaina Eur be PVM nuo 15.000,00 Eur / 18150,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: AtCor Medical, Australija

(kat. nr. M03–A00–EM3–T2R–R00) •	 „SphygmoCor“ technologija naudojama klinikinei centrinės arterijos 
spaudimo bangos formos analizei, kad kraujo spaudimo kontroliavimas 
būtų efektyvesnis

•	 „SphygmoCor“ sistema padeda gydytojams individualizuoti priežiūrą pa-
cientų, turinčių hipertenziją, inkstų ligų, lėtinę obstrukcinę plaučių ligą, 
diabetą ar širdies nepakankamumą, išskiriant juos iš kitų ligų ar būsenų

•	 Tonometrija paremtas prietaisas, neinvaziniu būdu išgauti svarbią širdies 
ir kraujagyslių informaciją, kurios neįmanoma išgauti matuojant kraujo 
spaudimą tradiciniu būdu

•	 „SphygmoCor“ širdies kraujagyslių kontroliavimo sistema susideda iš šių 
prietaisų:

•	 „SphygmoCor CP“ – turi tik pulso bangos analizės (PWA – Pulse Wave Ana-
lysis) programinę įrangą

•	 „SphygmoCor CPV“ – turi pulso bangos analizės (PWA – Pulse Wave Analy-
sis) ir pulso bangos greičio (PWV – Pulse Wave Velocity) programinę įrangą

•	 „SphygmoCor CPVH“ – papildomai prie pulso bangos analizės (PWA – Pul-
se Wave Analysis) ir pulso bangos greičio (PWV – Pulse Wave Velocity) pro-
graminės įrangos, ši sistema turi ir širdies ritmo kintamumo (HRV – Heart 
Rate Variability) analizės programą

TOKOGRAFAS VAISIAUS TONAMS „SMART 1“ 
Kaina Eur be PVM 1.100,00 Eur / 1.331,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 35.11–7000) •	 Ultragarsinis aparatas vaisiaus tonams matuoti (FHR ir UC)
•	 Tikslus vaisiaus širdies dūžių monitoravimas, FHR 50–240 k. / min., ±1 
•	 Didelis jautrumas – ultragarso dažnis 1,0 Mhz
•	 Ultragarso intensyvumas: <10 mW / cm2

•	 FHR nustatymo metodas: automatinė koreliacija
•	 Rezultatai spausdinami A4 formato lape naudojant ruloninį popierių 

Spausdinimo greitis: 1, 2, 3 cm / min.
•	 Indikatoriai: širdies ritmo, aliarmo, spausdinimo, AC maitinimo 
•	 Garsas: doplerio daviklio, aliarmo, informacijos
•	 Veikia nuo pakraunamo ličio elemento ir AC adapterio 

ULTRAGARSINIS STETOSKOPAS VAISIAUS TONAMS „ECOSOUND“ 
Kaina Eur be PVM 149,00 Eur / 180,29 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 35.71–2600) •	 Portatyvus ultragarsinis stetoskopas vaisiaus tonams matuoti
•	 Tikslus vaisiaus širdies dūžių monitoravimas, FHR 50–240 k. / min. ±2 %
•	 Aiškiai girdimi tonai per prietaiso garsiakalbį
•	 Visiškai nekenksmingas ultragarso dažnis 2,0 Mhz
•	 Rezultatas matomas LCD ekrane
•	 Vaisiaus tonai girdimi nuo 10 savaitės
•	 Veikia nuo elementų 1.5V x 2 (AA tipo)
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SPIROMETRAS „MICRO I“ 
Kaina Eur be PVM 520,00 Eur / 629,20 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

(kat.nr. 36–MS10–STK) •	 Portatyvinis, lengvas spirometras, matuojantis šiuos parametrus: FEV1; 
FEV6; FVC; FEV1 / FEV6; FEV1 / FVC; PEF; FEF25–75; FEF25; FEF75

•	 Matuojamos tūrio ribos: 0,1–8 L
•	 Matuojamos srauto ribos: 0,2–15 L / s
•	 Maitinimo šaltinis – pakraunama baterija. Pilnai pakrautos baterijos darbo 

laikas apie 30 val.
•	 Atmintyje išsaugo paskutinio tyrimo rezultatus
•	 Komplektacijoje: programinė įranga tyrimo rezultatų perkėlimui į kompiu-

terį, pakrovėjas, USB kabelis, specialus lagaminėlis prietaiso transportavi-
mui

•	 Aukštos raiškos ekranas, lietimui jautri klaviatūra
•	 Svoris – 152 g

KOMPIUTERINIS SPIROMETRAS „SPIRO USB“ 
Kaina Eur be PVM 1.200,00 Eur / 1.452,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

(kat.nr. 36–ML2525–STK) •	 Profesionalus kompiuterinis spirometras, matuojantis apie 50 spirometri-
jos indeksų

•	 Jungiamas prie kompiuterio USB jungtimi, todėl nereikalingas papildo-
mas energijos šaltinis ar duomenų perdavimo stotelė

•	 Komplektacijoje su spirometrijos programine įranga, leidžiančia stebėti 
tyrimo eigą realiuoju laiku

•	 Neribota duomenų bazės talpa, nes visi rezultatai išsaugomi kompiuterio 
atmintyje

•	 Dvikryptis skaitmeninis daviklis, CareFusion auksinis standartas
•	 Draugiškas vaikams – 4 skatinamieji animaciniai vaizdai vaikų tyrimų atli-

kimui palengvinti
•	 Svoris – 130 g

SPIROMETRAS „MICROLOOP“ 
Kaina Eur be PVM 1.600,00 Eur / 1.936,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

(kat.nr. 36–ML3535–MK8–STK) •	 Profesionalus, portatyvinis spirometras, matuojantis iki 45 spirometrijos 
indeksų

•	 2000 pacientų vidinė atmintis
•	 Aukštos raiškos spalvotas, lietimui jautrus ekranas
•	 Dvikryptis skaitmeninis daviklis, CareFusion auksinis standartas
•	 Draugiškas vaikams – 3 skatinamieji animaciniai vaizdai vaikų tyrimų atli-

kimui palengvinti
•	 Tūrio diapazonas: 0,1 – 9,99 L, srauto diapazonas: 0,2–15 L / s
•	 Tyrimo eigos peržiūra realiuoju laiku
•	 Maitinimo šaltinis – pakraunama baterija. Pilnai pakrautos baterijos darbo 

laikas apie 30 val.
•	 Svoris – 200 g
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SPIROMETRAS „MICROLAB“ 
Kaina Eur be PVM 1.800,00 Eur / 2.178,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

(kat.nr. 36–ML3500–MK8–STK) •	 Profesionalus, portatyvinis spirometras, matuojantis iki 45 spirometrijos 
indeksų

•	 Integruotas aukštos rezoliucijos terminis spausdintuvas momentiniam ty-
rimų rezultatų spausdinimui

•	 2000 pacientų vidinė atmintis
•	 Aukštos raiškos spalvotas, lietimui jautrus ekranas
•	 Dvikryptis skaitmeninis daviklis, CareFusion auksinis standartas
•	 Draugiškas vaikams – 3 skatinamieji animaciniai vaizdai vaikų tyrimų atli-

kimui palengvinti
•	 Tūrio diapazonas: 0,1–9,99 L, srauto diapazonas: 0,2–15 L / s
•	 Tyrimo eigos peržiūra realiuoju laiku
•	 Maitinimo šaltinis – pakraunama baterija. Pilnai pakrautos baterijos darbo 

laikas apie 30 val.
•	 Svoris – 630 g

ANGLIES MONOKSIDO MONITORIUS „SMOKE CHECK“ 
Kaina Eur be PVM 300,00 Eur / 363,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

(kat.nr. 36–SC01–STK) •	 Delninis anglies monoksido monitorius, parodantis paciento iškvepiamo 
anglies monoksido lygį

•	 Skaitmeninis LCD ekranas, kuriame rodoma anglies monoksido dalelių 
koncentracija skaitine verte

•	 Diapazonas: 0–100 ppm (dalelių viename milijone)
•	 Tikslus rezultatas greičiau nei per 20 s
•	 Maitinimo šaltinis – šarminė 9 V baterija, darbo laikas daugiau kaip 2000 

tyrimų
•	 Komplektacijoje: vertinimo diagrama, specialus lagaminėlis prietaiso 

transportavimui
•	 Svoris (be baterijos) – 130 g

KANDIKLIAI SPIROMETRIJAI SUAUGUSIEMS 
Kaina Eur be PVM 75,00 Eur / 90,75 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

(kat.nr. 36–PSA1000) •	 Vienkartiniai, kartonu dengti kandikliai suaugusiems
•	 Skersmuo 30 mm
•	 Pakuotėje 500 vnt. Galima užsakinėti ir mažesniais kiekiais
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KANDIKLIAI SPIROMETRIJAI VAIKAMS 
Kaina Eur be PVM 35,00 Eur / 42,35 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

(kat.nr. 36–PSA1200) •	 Vienkartiniai, kartonu dengti kandikliai vaikams
•	 Skersmuo 22 mm
•	 Pakuotėje 250 vnt. Galima užsakinėti ir mažesniais kiekiais

ADAPTERIS VAIKIŠKIEMS KANDIKLIAMS 
Kaina Eur be PVM 7,00 Eur / 8,47 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

(kat.nr. 36–PSA1100) •	 Daugkartinio naudojimo adapteris, skirtas vaikiškiems kandikliams
•	 Vienas galas 30 mm skersmens, jungiasi prie spirometro daviklio, kitas ga-

las 22 mm skersmens, skirtas įdėti vaikišką kandiklį

KANDIKLIAI SPIROMETRIJAI SUAUGUSIEMS 
Kaina Eur be PVM 140,00 Eur / 169,40 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

(kat.nr. 36–SST1000) •	 Vienkrypčiai, vienkartiniai, kartonu dengti kandikliai suaugusiems
•	 Skersmuo 30 mm
•	 Pakuotėje 500 vnt. Galima užsakinėti ir mažesniais kiekiais

KANDIKLIAI SPIROMETRIJAI SU ANTIBAKTERINIU FILTRU 
Kaina Eur be PVM 80,00 Eur / 96,80 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

 (kat.nr. V–892381) •	 Vienkartiniai kandikliai suaugusiems su integruotu antibakteriniu filtru
•	 Sulaiko 99,99 % bakterijų
•	 Vienas kandiklio galas apvalus, 30 mm skersmens, kitas galas ovalus
•	 Pakuotėje 50 vnt. Galima užsakinėti ir mažesniais kiekiais

DEZINFEKAVIMO MILTELIAI „PERASAFE“ 
Kaina Eur be PVM 24,00 Eur / 29,04 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

 (kat.nr. 36–SSC5000A) •	 Skirti spirometrų turbininiams davikliams ir daugkartinio naudojimo prie-
dams dezinfekuoti

•	 Pakuotėje 81 g miltelių, iš kurių galima paruošti 5 L tirpalo
•	 Komplektacijoje dezinfekavimo ir dozavimo instrukcija
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POPIERIUS MICROLAB SPIROMETRUI 
Kaina Eur be PVM 50,00 Eur / 60,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

(kat.nr. 36–PSA1600) •	 Popierius, skirtas spirometro MicroLab spausdintuvui
•	 Pakuotėje 5 rulonėliai popieriaus

DAVIKLIS MICROLAB IR MICROLOOP SPIROMETRAMS 
Kaina Eur be PVM 180,00 Eur / 217,80 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

(kat.nr. 36–TDX 1048) •	 Turbininis daviklis, skirtas MicroLab ir MicroLoop spirometrams

DAVIKLIS SPIROUSB SPIROMETRUI 
Kaina Eur be PVM 180,00 Eur / 217,80 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

(kat.nr. 36–TDX 1043) •	 Turbininis daviklis, skirtas SpiroUSB spirometrams

DAVIKLIS MICRO I SPIROMETRUI 
Kaina Eur be PVM 90,00 Eur / 108,90 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

(kat.nr. 36–TDX 1051) •	 Turbininis daviklis, skirtas Micro I spirometrams

PIKMETRAS „MICROPEAK“ 
Kaina Eur be PVM 17,00 Eur / 20,57 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: CareFusion, Vokietija 

(kat.nr. MPE8200EU) •	 Individualus pikmetras naudojamas  sekti astmos būklę, matuojant di-
džiausią iškvėpimo srautą (PEF)

•	 Tinka tiek suaugusiems, tiek ir vaikams                
•	 Diapazonas 60–900 (l / min.)
•	 Padalos 10 l / min.
•	 Sterilizuojamas kandiklis
•	 Zonų spalvinis suskirstymas
•	 Atitinka ES nustatytas normas ir reikalavimus
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PULSOKSIMETRAS „ECO PULSE“ 
Kaina Eur be PVM 29,00 Eur / 35,09 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Comed, Prancūzija

(kat.nr. 2320000) •	 Skirtas arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) ir pulso matavimams
•	 Tereikia uždėti prietaisą ant piršto galiuko ir trumpai palaikyti
•	 Tinka suaugusiems ir vaikams, piršto galiuko storis nuo 6,6 iki 19,7 mm
•	 Rezultatai pateikiami OLED ekrane
•	 Pasirenkami 2 skirtingi ekrano režimai
•	 Grafinė pulso skalė, elementų indikatorius
•	 Veikimo principas: dvigubo bangos ilgio šviesos absorbcija
•	 Nereikalauja kalibravimo ir paciento pagalbos matavimo metu
•	 Maitinimo šaltinis – 2 x AAA tipo elementai (apie 20 darbo valandų)
•	 Matavimo ribos: SpO2 0–100 % ; pulsas 30–250 k / min.

PULSOKSIMETRAS „ME5“ 
Kaina Eur be PVM 44,00 Eur / 53,24 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 40.22–5206) •	 Skirtas arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) ir pulso matavimams 
•	 Tereikia uždėti prietaisą ant piršto galiuko ir trumpai palaikyti
•	 Tinka suaugusiems ir vaikams, piršto galiuko storis nuo 6,6 iki 19,7 mm
•	 Rezultatai pateikiami LED 2 spalvų ekrane
•	 Pasirenkami 2 skirtingi ekrano rėžimai
•	 Grafinė pulso skalė, elementų indikatorius
•	 Veikimo principas: dvigubo bangos ilgio šviesos absorbcija
•	 Nereikalauja kalibravimo ir paciento pagalbos matavimo metu
•	 Maitinimo šaltinis – 2 x AAA tipo elementai (apie 30 darbo valandų)
•	 Matavimo ribos: SpO2 35–99 % ; pulsas 30–235 k / min.
•	 Darbinė aplinkos temperatūra nuo 5 iki 40 °C
•	 Svoris 50 g
•	 Komplektuojamas su dėklu nešiojimuisi

PULSOKSIMETRAS „ECO PULSE“ 
Kaina Eur be PVM 44,00 Eur / 53,24 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Comed, Prancūzija

(kat.nr. 2320010) •	 Skirtas arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) ir pulso matavimams
•	 Tereikia uždėti prietaisą ant piršto galiuko ir trumpai palaikyti
•	 Tinka suaugusiems ir vaikams, piršto galiuko storis nuo 6,6 iki 19,7 mm
•	 Rezultatai pateikiami OLED ekrane
•	 Pasirenkami 4 skirtingi ekrano režimai
•	 Grafinė pulso skalė, elementų indikatorius
•	 Veikimo principas: dvigubo bangos ilgio šviesos absorbcija
•	 Nereikalauja kalibravimo ir paciento pagalbos matavimo metu
•	 Maitinimo šaltinis – 2 x AAA tipo elementai (apie 24 darbo valandos)
•	 Matavimo ribos: SpO2 0–100 % ; pulsas 25–250 k / min.
•	 Galimybė prietaiso nustatymuose nustatyti – aliarmus (sumažėjusio SPO2, 

pulso), prietaiso demonstracinį režimą
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PULSOKSIMETRAS „ME10“ 
Kaina Eur be PVM 62,00 Eur / 75,02 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 40.22–5205) •	 Skirtas arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) ir pulso matavimams 
•	 Tereikia uždėti prietaisą ant piršto galiuko ir trumpai palaikyti
•	 Tinka suaugusiems ir vaikams, piršto galiuko storis nuo 6,6 iki 19,7 mm
•	 Rezultatai pateikiami OLED ekrane
•	 Pasirenkami 6 skirtingi ekrano rėžimai
•	 Grafinė pulso skalė, elementų indikatorius, pletizmogramos kreivė
•	 Veikimo principas: dvigubo bangos ilgio šviesos absorbcija
•	 Nereikalauja kalibravimo ir paciento pagalbos matavimo metu
•	 Maitinimo šaltinis – 2 x AAA tipo elementai (apie 30 darbo valandų)
•	 Matavimo ribos: SpO2 70–99 %; pulsas 30–235 k / min.
•	 Darbinė aplinkos temperatūra nuo 5 iki 40 °C
•	 Svoris 50 g
•	 Komplektuojamas su dėklu nešiojimuisi

PULSOKSIMETRAS „PALMCARE PRO“ 
Kaina Eur be PVM 269,00 Eur / 325,49 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija 

(kat.nr. 40.50–2240) •	 Skirtas arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) ir pulso matavimams 
bei perfuzijos indekso nustatymui suaugusiems, vaikams bei kūdikiams

•	 Rezultatai pateikiami LED 3 colių spalvotame ekrane
•	 4 skirtingi ekrano režimai
•	 Grafinės bei lentelių tipo diagramos
•	 Maitinimo šaltinis – 4 x AA tipo elementai
•	 Matavimo ribos: SpO2 0–100 % ; pulsas 30–250 k / min.; perfuzijos indek-

sas 0,05–20 %
•	 Darbinė aplinkos temperatūra nuo 5 iki 35 °C
•	 Svoris 273 g, apsauginis dėklas
•	 Galimybė prijungti prie PC, prie terminio spausdintuvo

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „ADC DIAGNOSTIX 775“ 
Kaina Eur be PVM 17,60 Eur / 21,30 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: ADC, JAV 

(kat.nr. 775–11AN) •	 Aukščiausios klasės ir kokybės kraujospūdžio matuoklis
•	 Manometras ir pompa (kriaušė) su vožtuvu atskirai
•	 Hipoalerginis, be latekso, manžetė 14,5 x 54 cm su lipdukais, be metali-

nio žiedo, dviejų šlangelių, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari 
drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, skirta rankos apimčiai nuo 23 iki 
40 cm

•	 Manometro skaičiai ir padalos juodos spalvos gerai matomi baltame fone
•	 Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg
•	 Ant manometro nurodytas gamintojas, unikalus serijos numeris, CE žen-

klas
•	 Erdvi ir patogi transportavimui dėtuvė su užtrauktuku, atspari drėgmei
•	 Galima papildomai komplektuoti su skirtingų dydžių 2-jų šlangelių man-

žetėmis: kūdikių, vaikiška, padidinta, storai rankai
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KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „MDF808M“ 
Kaina Eur be PVM 33,00 Eur / 39,93 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: MDF Instruments, JAV 

(kat.nr. MDF808M–04) •	 Aukščiausios klasės ir kokybės kraujospūdžio matuoklis
•	 Manometras ir pompa (kriaušė) su vožtuvu atskirai
•	 Hipoalerginis, be latekso, manžetė 14,5 x 53 cm su lipdukais, be metalinio žie-

do, dviejų šlangelių, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, 
dezinfekcinėms medžiagoms, skirta rankos apimčiai nuo 24 iki 40 cm

•	 Manometro skersmuo Ø 50 mm
•	 Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg
•	 Komplektuojama: kartu su manometro rodyklės reguliavimo svirtele
•	 Ant manometro nurodytas gamintojas, unikalus serijos numeris, CE ženklas; 
•	 Erdvi ir patogi transportavimui dėtuvė iš nailono su užtrauktuku, atspari drė-

gmei
•	 Galima papildomai komplektuoti su skirtingų dydžių 2–jų šlangelių manžetė-

mis: kūdikių, vaikiška, padidinta, storai rankai

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „EXACTA“ 
Kaina Eur be PVM 45,00 Eur / 54,45 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 1350) •	 Aukščiausios klasės ir kokybės kraujospūdžio matuoklis
•	 Manometras ir pompa (kriaušė) su vožtuvu atskirai (dviejų žarnelių)
•	 Manometro korpusas iš juodai dažyto metalo
•	 Manometro skersmuo Ø 49 mm
•	 Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg
•	 Su mikrofiltru, apsaugančiu oro išleidimo vožtuvą ir matavimo sistemą 

nuo nešvarumų
•	 Metaliniu spaustuku galite tvirtinti manometrą prie manžetės
•	 Erdvi ir patogi transportavimui dėtuvė su užtrauktuku
•	 Prietaisą galite pasirinkti su manžete suaugusiam (kat.nr. 1350), vaikui 

arba storai rankai
•	 Svoris 161 g

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „E–MEGA“ 
Kaina be PVM Eur 37,00 Eur / 44,77 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr.1370–150) •	 Aukščiausios klasės ir kokybės kraujospūdžio matuoklis
•	 Manometras ir pompa (kriaušė) su vožtuvu kartu
•	 Manometro skersmuo Ø 63 mm
•	 Ilgaamžė vario–berilio membrana 
•	 Itin kokybiškas oro išleidimo vožtuvas
•	 Kriaušės rankenėlė šaukšto formos
•	 Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg
•	 Be latekso, vienos dalies manžetė su lipukais, 1-os žarnelės arba 2- jų žar-

nelių, skirta rankai, kurios apimtis 24–32 cm 
•	 Prietaisą galite pasirinkti su manžete normaliai rankai, storai rankai, vaikui, 

baltos arba juodos spalvos manometru
•	 Erdvi ir patogi transportavimui dėtuvė su užtrauktuku
•	 Svoris 116 g
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KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „RI-SAN“ 
Kaina Eur be PVM 40,00 Eur / 48,40 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr.1522) •	 Aukščiausios klasės ir kokybės Riester  kraujospūdžio matuoklis, tinkamas 
tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams

•	 Manometras įmontuotas į pneumatinės pompos (kriaušės) ir vožtuvo kor-
pusą

•	 Manometro skersmuo Ø 64 mm
•	 Tvirtas ABS korpusas
•	 Oras nuleidžiamas paspaudus vožtuvo mygtuką
•	 Ilgaamžė vario–berilio membrana 
•	 Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg
•	 Diafragma gali būti padidinta iki 600 mmHg
•	 Manometro matavimo skalė kas 2 mmHg, tikslumas ± 3 mmHg
•	 Manžetė su lipdukais, skirta rankai, kurios apimtis 24–32 cm
•	 Su mikrofiltru, apsaugančiu oro išleidimo vožtuvą ir matavimo sistemą 

nuo nešvarumų
•	 Erdvi ir patogi transportavimui dėtuvė iš vinilo su užtrauktuku
•	 Galima papildomai komplektuoti su skirtingų dydžių 1–os šlangelės man-

žetėmis: kūdikių, vaikiška, padidinta, storai rankai
•	 Galimos korpuso spalvos: pilka (kat.nr. 1512), melsva (kat.nr. 1517), žalia 

(kat.nr. 1527), arba geltona (kat.nr. 1522)
•	 Svoris 170 g

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „PRECISA N“ 
Kaina be PVM Eur 46,00 Eur / 55,66 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 1360–107) •	 Precisa N aukštos kokybės, ergonomiško dizaino modelis
•	 Manometras ir pompa (kriaušė) su vožtuvu kartu
•	 Korpusas iš tvirto plastiko (kat.nr. 1360 ) arba iš aliuminio (kat.nr. 1362)
•	 Manometro skersmuo Ø 63 mm
•	 Kriaušės rankenėlė šaukšto formos, iš nerudijančio plieno 
•	 Itin kokybiškas oro išleidimo vožtuvas
•	 Su mikrofiltru, apsaugančiu oro išleidimo vožtuvą ir matavimo sistemą 

nuo nešvarumų
•	 Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg
•	 Ilgaamžė vario–berilio membrana 
•	 Be latekso, manžetė su lipukais, 1–os žarnelės, skirta rankai, kurios apimtis 

24–32 cm 
•	 Prietaisą galite pasirinkti su manžete su lipdukais normaliai rankai (kat.nr. 

1360–107) storai rankai (kat.nr. 1360–122), vaikui (kat.nr. 1360–129) arba 
manžete su kabliais (kat.nr. 1360–104)

•	 Erdvi ir patogi transportavimui dėtuvė su užtrauktuku
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KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „PRECISA N SHOCK–PROOF“ 
Kaina Eur be PVM 48,00 Eur / 58,08 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 1364–107) •	 Aukščiausios klasės ir kokybės kraujospūdžio matuoklis
•	 Manometras ir pompa (kriaušė) su vožtuvu kartu
•	 Atsparus smūgiams, atitinka direktyvą EN 81060–1:2012–08
•	 Atsparus kritimui iš 1 m aukščio 
•	 Manometro skersmuo Ø 63 mm
•	 Su mikrofiltru, apsaugančiu oro išleidimo vožtuvą ir matavimo sistemą 

nuo nešvarumų
•	 Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg
•	 Suteikiama 3 metų kalibravimo garantija
•	 Greitas ir patogus manžetės pripūtimas ir oro išleidimas
•	 Erdvi ir patogi transportavimui dėtuvė su užtrauktuku
•	 Galimas įvairių dydžių manžečių pasirinkimas: manžetė suaugusiam (kat.

nr. 1364–107), storai rankai (kat.nr. 1364–122) arba vaikui

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „MINIMUS II“ 
Kaina Eur be PVM 54,00 Eur / 65,34 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 1312) •	 Aukščiausios klasės ir kokybės, ergonomiško dizaino kraujospūdžio ma-
tuoklis

•	 Manometras ir pompa (kriaušė) su vožtuvu kartu
•	 Korpusas iš poliruoto, dengto chromu metalo, apsaugotas nuo korozijos
•	 Manometro skalės skersmuo Ø 49 mm
•	 Su mikrofiltru, apsaugančiu oro išleidimo vožtuvą ir matavimo sistemą 

nuo nešvarumų
•	 Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg
•	 Erdvi ir patogi transportavimui dėtuvė su užtrauktuku
•	 Prietaisą galite pasirinkti su manžete suaugusiam (kat.nr. 1312), vaikui 

arba storai rankai, su lipdukais arba kabliais

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „R1 SHOCK–PROOF“ 
Kaina Eur be PVM 55,00 Eur / 66,55 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 1250–107) •	 Naujas, patentuotos technologijos, atsparus smūgiams kraujo spaudimo ma-
tuoklis 

•	 Gali kristi net iš 120 cm aukščio. Įprasti kraujospūdžio matuokliai yra jautrūs 
smūgiams, todėl jų matavimo tikslumas gali sumažėti po smūgio arba kritimo 
ant grindų

•	 Suteikiama net 5 metų garantija matuoklio kalibravimui 
•	 Greitas ir patogus manžetės pripūtimas bei oro išleidimas
•	 Manometro skalės skersmuo Ø 52 mm
•	 Manometras gali būti baltos (kat.nr. 1251–107) arba juodos (kat.nr. 1250–107) spalvų. 
•	 Dviejų komponentų ABS korpusas
•	 Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg
•	 Manžetė su lipdukais, skirta rankai, kurios apimtis 24–32 cm
•	 Erdvi ir patogi transportavimui dėtuvė su užtrauktuku
•	 Svoris 184 g
•	 Galimas įvairių dydžių manžečių pasirinkimas: manžetė suaugusiam (kat.nr. 

1250–107), vaikui arba storai rankai, dėžutė manžetėms ir prietaisui
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KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „BABYPHON“ 
Kaina Eur be PVM 67,00 Eur / 81,07 Eur su PVM 21 % (1441) 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija

(kat.nr. 1440; 1441) •	 „Babyphon“ rinkinys skirtas pediatrams
•	 Komplektuojamas su trijų dydžių manžetėmis: vaikui, kūdikiui ir naujagi-

miui
•	 Su mikrofiltru, apsaugančiu oro išleidimo vožtuvą ir matavimo sistemą 

nuo nešvarumų
•	 Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg
•	 Erdvi ir patogi transportavimui dėtuvė su užtrauktuku
•	 Galima pasirinkti komplektą ir su stetofonendoskopu Duplex Baby
•	 Manometro korpusas gali būti   iš tvirto plastiko (kat.nr.1441) arba chro-

muoto metalo (kat.nr.1440)

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIO RINKINYS „PRECISA N“ 
Kaina be PVM Eur 71,00 Eur / 85,91 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 1360.065) •	 „Precisa N“ aukštos kokybės, ergonomiško dizaino modelis
•	 Rinkinys šeimos gydytojui su trijų dydžių manžetėmis
•	 Manometras ir pompa (kriaušė) su vožtuvu kartu
•	 Korpusas iš tvirto plastiko (kat.nr. 1360 ) arba iš aliuminio (kat.nr. 1362)
•	 Manometro skersmuo Ø 63 mm
•	 Kriaušės rankenėlė šaukšto formos, iš nerudijančio plieno 
•	 Itin kokybiškas oro išleidimo vožtuvas
•	 Su mikrofiltru, apsaugančiu oro išleidimo vožtuvą ir matavimo sistemą nuo 

nešvarumų
•	 Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg
•	 Ilgaamžė vario–berilio membrana 
•	 Manžetė suaug. su lipdukais normaliai rankai (rankos apimtis 24–32 cm)
•	 Manžetė suaug. storai rankai (rankos apimtis 32–48 cm)
•	 Manžetė vaikui (rankos apimtis 13–20 cm)
•	 Manžetės labai lengvai keičiamos srieginės jungties pagalba
•	 Erdvi ir patogi transportavimui dėtuvė su užtrauktuku

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „BIG BEN“ 
Kaina Eur be PVM 82,00 Eur / 99,22 Eur su PVM 21 % (1453)

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 1468) •	 Aukščiausios klasės ir kokybės kraujospūdžio matuoklis statomas ant stalo 
(1453), kabinamas ant sienos (1459) arba tvirtinamas ant stovo su ratukais 
(1468)

•	 Su mikrofiltru, apsaugančiu oro išleidimo vožtuvą ir matavimo sistemą 
nuo nešvarumų

•	 Didelis manometro skersmuo Ø 147 mm
•	 Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg; kas 2 mmHg; tikslumas ± 3 mmHg
•	 Gali būti komplektuojamas su stovu ant ratukų, papildomu krepšiu man-

žetėms
•	 Manometras gali būti apvalus arba kvadrato formos
•	 Be latekso
•	 Konkrečios komplektacijos kainų teirautis vadybininko
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NAILONINĖS „VELCRO“ MANŽETĖS SU GUMINIU ĮDĖKLU (VAIKAMS)

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

•	 Aukščiausios klasės ir kokybės manžetės AKS matuokliams
•	 Hipoalerginės, su lipdukais, be metalinio žiedo,su guminiu įdėklu paga-

mintos iš nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, 1-os 
ar 2-jų šlangelių:

•	 Naujagimių, 15,5 x 5 cm, rankos apimtis 5.0–7.5 cm
•	  Kat.nr. 134
•	 Kūdikių, 23 x 7,5 cm, rankos apimtis 7.5 – 13 cm
•	 Kat. nr. 132 
•	 Vaikų, 35,5 x 10 cm, rankos apimtis 13–20 cm
•	 Kat.nr. 129 

NAILONINĖS „VELCRO“ MANŽETĖS SU GUMINIU ĮDĖKLU (SUAUGUSIEMS)

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

•	 Aukščiausios klasės ir kokybės manžetės AKS matuokliams
•	 Hipoalerginės, su lipdukais, be metalinio žiedo,su guminiu įdėklu paga-

mintos iš nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, 1-os 
ar 2-jų šlangelių:

•	 Suaugusių (maža), 42 x 13 cm, rankos apimtis 17–26 cm
•	 Kat.nr. 120
•	 Suaugusiųjų (norm.rankai), 54,5 x 14,5 cm, rankos apimtis 24–32 cm
•	 Kat.nr. 107
•	 Suaugusiųjų (storai rankai), 70 x 15 cm, rankos apimtis 32–48 cm
•	  Kat.nr. 122 

DEZINFEKUOJAMOS VIENOS DALIES MANŽETĖS (VAIKAMS)

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

•	 Aukščiausios klasės ir kokybės manžetės AKS matuokliams
•	 Hipoalerginės, be latekso, su lipdukais, be metalinio žiedo, pagamintos iš 

nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, 1-os ar 2-jų šlan-
gelių:

•	 Naujagimių, 15,5 x 5 cm, rankos apimtis 5–8 cm
•	 Kat.nr. 156
•	 Kūdikių, 23 x 7,5 cm, rankos apimtis 8–13 cm
•	 Kat. nr. 158
•	 Vaikų, 34,5 x 10 cm, rankos apimtis 13–17 cm
•	 Kat. nr. 154  
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DEZINFEKUOJAMOS VIENOS DALIES MANŽETĖS (SUAUGUSIEMS)

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

•	 Aukščiausios klasės ir kokybės manžetės AKS matuokliams
•	 Hipoalerginės, be latekso, su lipdukais, be metalinio žiedo, pagamintos iš 

nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, 1-os ar 2-jų šlan-
gelių: 

•	 Suaugusiųjų (plonai rankai) 42 x 13 cm, rankos apimtis 17–24 cm
•	 Kat.nr. 160 
•	 Suaugusiųjų (norm. rankai) 54,5 x 14,5, rankos apimtis 24–32 cm
•	 Kat.nr. 150 
•	 Suaugusiųjų (storai rankai) 63 x 16 cm, rankos apimtis 32–41 cm
•	 Kat.nr. 152 

AUTOMATINIS KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „M2“ 
Kaina Eur be PVM 48,00 Eur / 58,08 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Omron, Japonija

(kat.nr. 4015672108400) •	 Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis
•	 IntellisenseTM pripūtimo technologija 
•	 Švelni spaudimo kontrolės sistema. Sistema optimaliai parenka greitį ir 

spaudimą, kad rankovė būtų švelniai pripūsta
•	 Kraujospūdžio lygio indikatorius. Ekrane pasirodo liniuotė, kuri praneša 

apie aukštesnį negu norma spaudimą ir galimą hipertenzijos pavojų
•	 Teisingo rankovės uždėjimo sistema. Matuoklis ekrane parodys, ar teisin-

gai buvo uždėta rankovė, tam, kad būtų gauti tikslūs matavimo rezultatai
•	 Nereguliaraus pulso indikatorius
•	 Kliniškai patvirtintas tikslumas
•	 30 paskutinių matavimų atmintis
•	 Veikia su elementais ar įjungus į elektros tinklą su papildomai įsigyjamu 

adapteriu

AUTOMATINIS KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „M3“ 
Kaina Eur be PVM 67,20 Eur / 81,31 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Omron, Japonija

(kat.nr. 4015672108363) •	 Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis
•	 IntellisenseTM pripūtimo technologija 
•	 Patobulinta teisingo rankovės uždėjimo sistema– specialus simbolis (už-

sidega lemputė) pažymi, ar teisingai buvo uždėta rankovė, tam, kad būtų 
gauti tikslūs matavimo rezultatai

•	 Kraujospūdžio lygio indikatorius
•	 Padidinta min.kšta rankovė (22–42 cm žasto apimčiai) tiks normalios ir di-

desnės apimties žastui
•	 Nereguliaraus pulso ženklo parodymas
•	 Vidurkio išvedimas iš 3-jų paskutinių matavimų
•	 Šis vidutinės klasės kraujospūdžio matuoklis su naujomis technologijomis: 

teisingo rankovės uždėjimo sistema ir kraujospūdį įvertinančiu indikato-
riumi, suteikia naudotojui visą informaciją, kuri reikalinga savarankiškam 
kraujospūdžio matavimui namuose
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AUTOMATINIS KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „M6 AC“ 
Kaina Eur be PVM 90,00 Eur / 108,90 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Omron, Japonija

(kat.nr. 4015672108332) •	 Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis su padidinta manžete ir AC 
adapteriu

•	 IntellisenseTM pripūtimo technologija – nustato reikiamą oro pripūtimo 
lygį kiekvienam matavimui individualiai, todėl oro niekada nebus pripūsta 
daugiau nei reikia

•	 Švelni spaudimo kontrolės sistema. Sistema optimaliai parenka greitį ir 
spaudimą, kad rankovė būtų švelniai pripūsta. Todėl niekada nepajusite 
skausmo, dėl per daug užveržtos rankos

•	 Padidinta min.kšta rankovė (22–42 cm žasto apimčiai) tiks normalios ir di-
desnės apimties žastui

•	 Kraujospūdžio lygio indikatorius. Iškart galima pamatyti, jei kraujospūdis 
yra virš rekomenduoto lygmens

•	 Rytinės hipertenzijos simbolis. Rodomas tada, kai rytais matuoto kraujos-
pūdžio savaitės vidurkis viršija 135 / 85 mmHg

•	 Keletas matavimo vidurkio režimų: rytui, vakarui ir savaitei
•	 Judėjimo klaidos simbolis. Labai svarbus, vertinant tikslumą
•	 Patobulinta teisingo rankovės uždėjimo sistema– tam, kad būtų gauti tik-

slūs matavimo rezultatai
•	 Nereguliaraus pulso indikatorius. Aptinka visų formų aritmijas (tame tarpe 

ir prieširdžių virpėjimą)
•	 Vidurkio skaičiavimas iš   3-jų paskutinių matavimų, išmatuotų laike 10 

min.učių
•	 Komplektuojama kartu su adapteriu (elektros srovės maitinimo bloku)

PROFESIONALUS KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS „HBP–1100E“ 
Kaina Eur be PVM 227,27 Eur / 275,00 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Omron, Japonija

(kat.nr. HBP–1100E) •	 Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis su padidinta manžete ir AC 
adapteriu

•	 Kompaktiškas, paprasta naudoti
•	 Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg
•	 Prietaisas veikia su 4 AA tipo šarminiais elementais arba AC kintamosios 

srovės adapteriu
•	 Komplekte yra AC adapteris
•	 Prietaisas komplektuojamas su ypač tvirta rankove, lengvai valoma ir plau-

nama
•	 Du matavimo būdai. Naudotojai gali pasirinkti vieną  iš dviejų matavimo 

būdų–oscilometrinį  ir auskultacinį metodą, kurio metu galima   naudoti 
stetoskopą

•	 Nulinio indikatoriaus funkcija
•	 Sustojimo funkcija esant judėjimui
•	 Nereguliariaus pulso indikatorius
•	 Komplekte yra viena standartinio dydžio rankovė (žąsto apimtis 22–32 cm) 

Papildomai galima įsigyti 5 dydžių rankoves:  XL: 42–50 cm;  L: 32–42 cm M: 
22–32 cm; S: 17–22 cm; SS: 12–18 cm
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FONENDOSKOPAS „SINGLE HEAD MDF 727“ 
Kaina Eur be PVM 11,00 Eur / 13,31 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF727–04) •	 Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės fonendoskopas
•	 Vienpusis, naudojamas su AKS matuokliais
•	 Galvutė iš aliuminio, su ypač jautria Ø 46 mm membrana
•	 Su lanksčia „Y“ formos, vienguba, hipoalergine, be latekso jungiamąja 

61 cm ilgio žarnele
•	 Bendras fonendoskopo ilgis 80 cm
•	 Papildomai komplektuojama: 2 poros ergonomiškų ausų kištukų, 1 itin 

jautri membrana, 1 vardinis laikiklis
•	 Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant gal-

vutės

STETOFONENDOSKOPAS „DUAL HEAD MDF 747“ 
Kaina Eur be PVM 13,00 Eur / 15,73 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF747–11) •	 Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės klasikinis stetofonendoskopas
•	 Galvutė iš aliuminio, vienoje pusėje su ypač jautria Ø 46 mm membrana, 

kitoje pusėje su Ø 33 mm varpelio formos galvute
•	 Su lanksčia „Y“ formos, vienguba, hipoalergine, be latekso jungiamąja 61 

cm ilgio žarnele
•	 Bendras stetofonendoskopo ilgis 80 cm
•	 Papildomai komplektuojama: 2 poros ergonomiškų ausų kištukų, 1 itin 

jautri membrana, 1 vardinis laikiklis
•	 Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant gal-

vutės

STETOFONENDOSKOPAS „DELUXE DUAL HEAD MDF 747 XP“ 
Kaina Eur be PVM 27,20 Eur / 24,20 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF747 XP–04) •	 Analogiškas „Littmann“ klasės stetofonendoskopui Littmann Lightweight 
II S.E

•	 Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės klasikinis stetofonendoskopas
•	 Galvutė iš aliuminio, su apvadėliais, vienoje puseje su ypač jautria Ø 49 mm 

membrana, kitoje pusėje su Ø 33 mm varpelio formos galvute
•	 Su lanksčia „Y“ formos, storasiene, hipoalergine, be latekso jungiamąja 

63 cm ilgio žarnele
•	 Bendras stetofonendoskopo ilgis 75 cm
•	 Papildomai komplektuojama: 2 poros ergonomiškų ausų kištukų, 1 itin 

jautri membrana, 1 vardinis laikiklis
•	 Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant gal-

vutės
•	 Galimos skirtingų spalvų žarnelės (teirautis užsisakant)



DIAGNOSTINĖ ĮRANGA KATALOGAS 2019-2020 

100 T.:  +370 5 272 03 72
El.:  medita@medita.lt

STETOFONENDOSKOPAS „DUPLEX 2.0“ 
Kaina Eur be PVM 40,50 Eur / 49,00 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 4200) •	 Stetofonendoskopas „Duplex 2.0“ su dvipuse galvute pasižymi ypač gera 
akustika, skirtas suaugusių auskultavimui

•	 Galvutė iš aliuminio, su integruotu žarnelėje lankeliu ir ypač min.kštomis 
ausytėmis

•	 Membrana Ø 44 mm
•	 Bendras ilgis 74 cm
•	 Komplekte yra pora atsarginių ausyčių, atsarginė membrana ir vardinė 

plokštelė
•	 Galimas spalvų pasirinkimas: juoda (kat.nr. 4200–01), juoda su juoda gal-

vute (4201–01), balta (4200–02), mėlyna (kat.nr. 4200–03), raudona (kat.nr. 
4200–04), žalia (kat.nr. 4200–05)

STETOFONENDOSKOPAS „DUPLEX 2.0“ 
Kaina Eur be PVM 47,00 Eur / 56,87 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 4210) •	 Stetofonendoskopas „Duplex 2.0“ su dvipuse galvute pasižymi ypač gera 
akustika, skirtas suaugusių auskultavimui. 

•	 Galvutė iš plieno, su integruotu žarnelėje lankeliu ir ypač min.kštomis au-
sytėmis

•	 Membranos Ø 44 mm
•	 Bendras ilgis 74 cm
•	 Komplekte yra pora atsarginių ausyčių, atsarginė membrana ir vardinė 

plokštelė
•	 Galimas spalvų pasirinkimas: juoda (kat.nr. 4210–01), balta (4210–02), mė-

lyna (kat.nr. 4210–03), raudona (kat.nr. 4210–04), žalia (kat.nr. 4210–05)

STETOFONENDOSKOPAS „DUAL HEAD MDF 777“ 
Kaina Eur be PVM 60,80 Eur / 73,57 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF777–04) •	 Analogiškas „Littmann“ klasės stetofonendoskopui Littmann Classic II S.E
•	 Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės klasikinis stetofonendoskopas
•	 Galvutė iš nerūdijančio plieno, su apvadėliais, vienoje pusėje su ypač jau-

tria Ø 49 mm membrana, kitoje su Ø 36 mm varpelio formos galvute
•	 Su lanksčia „Y“ formos, storasiene, hipoalergine, be latekso jungiamąja 

63 cm ilgio žarnele
•	 Bendras stetofonendoskopo ilgis 75 cm
•	 Papildomai komplektuojama: 2 poros ergonomiškų ausų kištukų, 1 itin 

jautri membrana, 1 vardinis laikiklis
•	 Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant gal-

vutės
•	 Galimos skirtingų spalvų žarnelės (teirautis užsisakant)
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STETOFONENDOSKOPAS „DUAL HEAD MDF 777K“ 
Kaina Eur be PVM 102,40 Eur / 123,90 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF777K–11) •	 Analogiškas „Littmann“ klasės stetofonendoskopui Littmann Classic II S.E
•	 Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės klasikinis stetofonendoskopas
•	 22K (karatais) paauksuotas „ROSE GOLD“ modelis 
•	 Galvutė iš nerūdijančio plieno, su apvadėliais, vienoje pusėje su ypač jautria 

Ø 49 mm membrana, kitoje su Ø 36 mm varpelio formos galvute
•	 Su lanksčia „Y“ formos, storasiene, hipoalergine, be latekso jungiamąja 63 cm 

ilgio žarnele
•	 Bendras stetofonendoskopo ilgis 75 cm
•	 Papildomai komplektuojama: 2 poros ergonomiškų ausų kištukų, 1 itin jautri 

membrana, 1 vardinis laikiklis
•	 Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant galvutės

STETOFONENSOSKOPAS „3M LITTMANN CLASSIC III“ 
Kaina Eur be PVM 130,00 Eur / 157,30 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: 3M Health Care, JAV 

(kat.nr. 5620) •	 Naujo modelio aukštos kokybės klasikinis „Littmann Classic III“ stetofonen-
doskopas užtikrina puikų akustinį jautrumą bei išskirtinį įvairiapusiškumą

•	 Reguliuojamos diafragmos abejose galvutės pusėse (Ø 43 mm ir Ø 33 mm) 
skirtos suaugusių ir vaikų auskultavimui

•	 Vaikišką membraną galima lengvai pakeisti į varpelio formos galvutę už-
dėjus kartu tiekiamą apvadėlį. 

•	 Patentuota Littmann reguliuojama diafragma suteikia galimybę išklausyti 
aukšto arba žemo dažnio garsus reguliuojant galvutės spaudimą

•	 Patogūs, min.kšti „Snap-Tight“ ausų kištukai
•	 Bendras stetofonendoskopo ilgis 69 cm
•	 Svoris 150 g
•	 Papildomai komplekte: ausų kištukai, 1 apvadėlis varpelio formos glvutei
•	 Galimos skirtingų spalvų žarnelės (teirautis užsisakant)

FONENDOSKOPAS „DELUXE RAPPAPORT MDF 767“ 
Kaina Eur be PVM 33,60 Eur / 40,66 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF767–11) •	 Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės „Rappaport“ tipo fonendoskopas, 
universalus tinkamas naudoti tiek suaugusiems, tiek vaikams

•	 Galvutė iš aliuminio, vienoje pusėje su ypač jautria Ø 45 mm membrana, 
kitoje pusėje su Ø 33 mm membrana, kurios gali būti transformuojamos į 
Ø 33 / 27 / 21 mm varpelio formos galvutes

•	 Su lanksčia, dviguba, hipoalergine, be latekso jungiamąja 56 cm ilgio žar-
nele

•	 Bendras fonendoskopo ilgis 75 cm
•	 Papildomai komplektuojama: 2 poros ergonomiškų ausų kištukų, 1 itin 

jautri membrana, 1 vardinis laikiklis
•	 Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant gal-

vutės
•	 Galimos skirtingų spalvų žarnelės (teirautis užsisakant)
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STETOFONENDOSKOPAS „RI–RAP“ 
Kaina Eur be PVM 41,00 / 49,61 Eur su PVM 21 % (k.4155)

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 4150; 4155) •	 Universalus dviejų žarnelių fonendoskopas „Rappaport“ tipo suaugu-
siems, vaikams ir naujagimiams

•	 Membranos Ø 45 mm ir 32 mm
•	 Dvigubos žarnelės dėka puikiai girdimi akustiniai signalai
•	 Komplekte yra trijų dydžių stetoskopų antgaliai ( Ø 33.5 mm, 27.3 mm ir 

20.3 mm), dvi poros atsarginių min.kštų ausyčių, membranos suaugusiam 
ir vaikui

•	 Galima pasirinkti stetofonendoskopą juodos spalvos 40 cm ilgio (kat.nr. 
4150–01) arba 80 cm ilgio (kat.nr.4155–01), bei melsvos spalvos 40 cm il-
gio (kat.nr. 4150–03) arba 80 cm ilgio (kat.nr. 4155–03)

FONENDOSKOPAS „DELUXE RAPPAPORT MDF 767 X “ 
Kaina Eur be PVM 62,40 Eur / 75,50 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF767 x –04) •	 Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės „Rappaport“ tipo fonendoskopas, 
universalus tinkamas naudoti tiek suaugusiems, tiek vaikams

•	 Galvutė iš aliuminio, vienoje pusėje su ypač jautria Ø 45 mm membrana, 
kitoje pusėje su Ø 33 mm membrana, kurios gali būti transformuojamos į 
Ø 33 / 27 / 21 mm varpelio formos galvutes

•	 Su lanksčia „ x “ formos, dviguba, storasiene, hipoalergine, be latekso 59 cm 
ilgio jungiamąja žarnele

•	 Bendras fonendoskopo ilgis 78 cm
•	 Papildomai komplektuojama: 2 poros ergonomiškų ausų kištukų, 1 itin 

jautri membrana, 1 vardinis laikiklis
•	 Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant gal-

vutės
•	 Galimos skirtingų spalvų žarnelės (teirautis užsisakant)

FONENDOSKOPAS „DELUXE RAPPAPORT MDF 767K“ 
Kaina Eur be PVM 75,20 Eur / 90,99 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF767K–11) •	 Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės „Rappaport“ tipo fonendoskopas, 
universalus tinkamas naudoti tiek suaugusiems, tiek vaikams

•	 22K (karatais) paauksuotas „GOLD“ modelis 
•	 Galvutė iš aliuminio, vienoje pusėje su ypač jautria Ø 45 mm membrana, kitoje 

pusėje su Ø 33 mm membrana, kurios gali būti transformuojamos į Ø 33 / 27 
/ 21 mm varpelio formos galvutes

•	 Su lanksčia, dviguba, hipoalergine, be latekso jungiamąja 56 cm ilgio žarnele
•	 Bendras fonendoskopo ilgis 75 cm
•	 Papildomai komplektuojama: 2 poros ergonomiškų ausų kištukų, 1 itin jautri 

membrana, 1 vardinis laikiklis
•	 Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant galvutės
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STETOFONENDOSKOPAS KARDIOLOGINUS „CARDIOPHON 2.0“ 
Kaina Eur be PVM 82,00 Eur / 99,22 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 4240) •	 Stetofonendoskopas „Cardiophon 2.0“, tai kardiologinis stetofonendosko-
pas su membranomis abiejose pusėse, pritaikytas suaugusių ir vaikų 
auskultavimui. 

•	 Dvi membranos Ø 44 mm ir 32 mm 
•	 Bendras ilgis 71 cm
•	 Nerūdijančio plieno galvutė
•	 Lanksti Y–formos dviguba jungiamoji žarnelė. 
•	 Komplekte yra dvi poros atsarginių ausyčių, dviejų dydžių membranos ir 

vardinė plokštelė
•	 Galimas spalvų pasirinkimas: juoda (kat.nr. 4240–01), mėlyna (kat.nr. 

4240–03), vyšninė (kat.nr. 4240–04)

STETOFONENDOSKOPAS KARDIOLOGINIS „CARDIO– X MDF 797 X “ 
Kaina Eur be PVM 149,00 Eur / 180,29 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF797 x B–08) •	 Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės stetofonendoskopas, tinka kardiolo-
gams, šeimos gydytojams, galima naudoti tiek suaugusiems, tiek vaikams

•	 Galvutė iš aliuminio, su apvadėliais, vienoje pusėje su ypač jautria Ø 49 mm 
membrana, kitoje pusėje su Ø 36 mm varpelio formos kardiologine galvute, 
kuri lengvai ir greitai (sriegio pagalba) nusukama ir transformuojama į galvutę 
su membrana

•	 Su lanksčia „ x “ formos, dviguba, storasiene, hipoalergine, be latekso jungia-
mąja 58 cm ilgio žarnele, optimaliam akustiniam vientisumui

•	 Bendras stetofonendoskopo ilgis 78 cm
•	 Su metaline jungtimi, skirta adaptuoti individualiam poreikiui 
•	 Papildomai komplektuojama: 2 poros ergonomiškų ausų kištukų, 1 varpelio 

formos kardiologinė galvutė, 1 itin jautri membrana, 1 vardinis laikiklis
•	 Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant galvutės 
•	 Galimos skirtingų spalvų žarnelės (teirautis užsisakant)

STETOFONENDOSKOPAS KARDIOLOGINIS „PROCARDIAL C3 MDF 797CC“ 
Kaina Eur be PVM 152,00 Eur / 183,92 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF797CC–08) •	 Analogiškas „Littmann“ klasės stetofonendoskopui Littmann Cardiology III
•	 Trys stetofonendoskopai viename: suaugusiems, vaikams ir kūdikiams
•	 Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės stetofonendoskopas 
•	 Viso šešios galvutės iš nerūdijančio plieno, su apvadėliais
•	 Greitai ir lengvai (sriegio pagalba) nusukant galvutes, stetofonendoskopas 

gali būti transformuojamas į devynias skirtingas kombinacijas 
•	 Su lanksčia „Y“ formos, dviguba, storasiene, hipoalergine, be latekso jungia-

mąja 58 cm ilgio žarnele, optimaliam akustiniam vientisumui 
•	 Bendras stetofonendoskopo ilgis 79 cm
•	 Papildomai komplektuojama: 4 papildomos keičiamos galvutės, 2 poros er-

gonomiškų ausų kištukų, 1 itin jautri membrana, 1 vardinis laikiklis
•	 Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant galvutės
•	 Galimos skirtingų spalvų žarnelės (teirautis užsisakant)
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STETOFONENDOSKOPAS KARDIOLOGINIS „ER PREMIER MDF 797DDK“ 
Kaina Eur be PVM 184,00 Eur / 222,64 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF797DDK–11) •	 Analogiškas „Littmann“ klasės stetofonendoskopui Littmann Cardiology III
•	 Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės stetofonendoskopas, tinka kardiolo-

gams, šeimos gydytojams, galima naudoti tiek suaugusiems, tiek vaikams
•	 22K (karatais) paauksuotas „GOLD“ modelis 
•	 Galvutė iš nerūdijančio plieno, su apvadėliais, vienoje pusėje su ypač jautria 

Ø 49 mm membrana, kitoje pusėje su Ø 38 mm varpelio formos kardiologine 
galvute, kuri lengvai ir greitai (sriegio pagalba) nusukama ir transformuojama 
į galvutę su membrana

•	 Su lanksčia „Y“ formos, dviguba, hipoalergine, be latekso jungiamąja 58 cm 
ilgio žarnele 

•	 Bendras stetofonendoskopo ilgis 79 cm
•	 Papildomai komplektuojama: 2 poros ergonomiškų ausų kištukų, 2 itin jau-

trios membranos, 1 varpelio formos kardiologinė galvutė, 1 vardinis laikiklis

STETOFONENDOSKOPAS NEONATOLOGINIS „DUPLEX 2.0“ 
Kaina Eur be PVM 44,00 Eur / 53,24 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 4230) •	 Su dvipuse galvute pasižymi ypač gera akustika, skirtas naujagimių auskul-
tavimui 

•	 Galvutė iš plieno, su integruotu žarnelėje lankeliu ir ypač min.kštomis au-
sytėmis. 

•	 Membrana Ø 24 mm, varpelis Ø 17 mm
•	 Bendras ilgis 69 cm
•	 Komplekte yra pora atsarginių ausyčių ir atsarginė membrana
•	 Galimas spalvų pasirinkimas: juoda (kat.nr. 4230–01), balta (4230–02), rau-

dona (kat.nr. 4230–04), žalia (kat.nr. 4230–05)

STETOFONENDOSKOPAS NEONATOLOGINIS „MDF 7771“ 
Kaina Eur be PVM 54,00 Eur / 65,34 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF7771–08)

 

•	 Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės klasikinis MDF Instruments steto-
fonendoskopas naujagimiams

•	 Galvutė iš nerūdijančio plieno, su apvadėliais, vienoje pusėje su ypač jau-
tria Ø 31,5 mm membrana, kitoje su Ø 22,7 mm varpelio formos galvute

•	 Su lanksčia „Y“ formos, storasiene, hipoalergine, be latekso jungiamąja 63 
cm ilgio žarnele

•	 Bendras stetofonendoskopo ilgis 73 cm
•	 Papildomai komplektuojama: 2 poros ergonomiškų ausų kištukų, 1 itin 

jautri membrana, 1 vardinis laikiklis
•	 Neriboto laiko garantija –   atsarginėms dalims (pvz. membrana, apvadėlis, 

ausų kištukai, vardinis laikiklis)
•	 Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant gal-

vutės
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FONENDOSKOPAS PEDIATRINIS “ ADSCOPE 618SF“ 
Kaina Eur be PVM 52,00 Eur / 62,92 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: ADC, JAV 

(kat.nr. 618SF) •	 Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės pediatrinis fonendoskopas
•	 Galvutė su apvadėliu, su ypač jautria Ø 3,8 cm membrana
•	 Su lanksčia „Y“ formos, storasienė, be latekso jungiamąja 53 cm ilgio žar-

nele
•	 Bendras fonendoskopo ilgis 76 cm
•	 Papildomai komplektuojama su keičiamais skirtingų gyvūnėlių atvaizdais, 

tvirtinamais prie fonendoskopo galvutės: panda, koala, bezdžionė, meška, 
tigras, varlė, elnias

STETOFONENDOSKOPAS PEDIATRINIS „DUPLEX 2.0 BABY“ 
Kaina Eur be PVM 44,00 Eur / 53,24 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 4220) •	 Su dvipuse galvute pasižymi ypač gera akustika, skirtas vaikų auskultavi-
mui

•	 Galvutė iš plieno, su integruotu žarnelėje lankeliu ir ypač min.kštomis au-
sytėmis

•	 Membrana Ø 32 mm, varpelis Ø 23,5 mm
•	 Bendras ilgis 69 cm
•	 Komplekte yra pora atsarginių ausyčių ir atsarginė membrana
•	 Galimas spalvų pasirinkimas: juoda (kat.nr. 4220–01), balta (4220–02), rau-

dona (kat.nr. 4220–04), žalia (kat.nr. 4220–05)

STETOFONENDOSKOPAS PEDIATRINIS „DUAL HEAD MDF 777C 
Kaina Eur be PVM 60,80 Eur / 73,57 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF777C–01) •	 Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės pediatrinis stetofonendoskopas
•	 Galvutė iš nerūdijančio plieno, su apvadėliais, vienoje pusėje su ypač jau-

tria Ø 38 mm membrana, kitoje su Ø 29 mm varpelio formos galvute
•	 Su lanksčia „Y“ formos, storasiene, hipoalergine, be latekso jungiamąja 63 

cm ilgio žarnele
•	 Bendras stetofonendoskopo ilgis 74 cm
•	 Papildomai komplektuojama: 2 poros ergonomiškų ausų kištukų, 1 itin 

jautri membrana, 1 vardinis laikiklis
•	 Neriboto laiko garantija –   atsarginėms dalims (pvz. membrana, apvadėlis, 

ausų kištukai, vardinis laikiklis)
•	 Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant gal-

vutės
•	 Galimos skirtingų spalvų žarnelės (teirautis užsisakant)
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STETOFONENDOSKOPAS PEDIATRINIS „3M LITTMANN CLASSIC II“ 
Kaina Eur be PVM 99,00 Eur / 119,79 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: 3M Health Care, JAV

(kat.nr. 2153) •	 „3M Littmann Classic II“ pediatrinis stetofonendoskopas su tradicine dvi-
puse nerūdijančio plieno galvute akustiškai pagal dydį ir dizainą pritaikyta 
vaikams auskultuoti

•	 Minkštos guminės, gerai garsus praleidžiančios ausytės
•	 Komplekte atsarginės kietos ausytės
•	 Ant galvutės paviršiaus nėra metalinių dalių
•	 Bendras stetofonendoskopo ilgis 71 cm
•	 Galimos skirtingų spalvų žarnelės (teirautis užsisakant)

VIENKARTINIAI APDANGALAI FONENDOSKOPŲ GALVUTĖMS 
Kaina Eur be PVM 5,80 Eur / 6,09 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Kinija 

(kat.nr. KT–GF11B) •	 Vienkartiniai apdangalai fonendoskopų galvutėms – užteršimo proble-
moms spręsti! 

•	 Nauja lyginamoji analizė parodė, kad po fizinių paciento apžiūrų stetosko-
pų diafragmos būna labiau užterštos negu pačių gydytojų rankos

•	 Žiūrint iš infekcijų kontrolės ir pacientų saugumo perspektyvų, stetosko-
pai po kiekvieno kontakto su pacientu turėtų būti dezinfekuojami arba 
naudojami su vienkartiniais apdangalais

•	 Pakuotė: 100 vnt. / dėž.

PRIEMONĖS (KORTELĖS) SPALVŲ SKYRIMUI (DALTONIZMUI) NUSTATYTI 
Kaina Eur be PVM 55,00 Eur / 66,55 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Italija 

(kat.nr. 31287) •	 Kortelių rinkinys spalvų skyrimui – 15 kortelių 
•	 Kortelės iš kieto popieriaus 
•	 Viso 15 skirtingų paveiksliukų
•	 Speciali metalinė dėžutė kortelių laikymui
•	 CE sertifikatas
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TONOMETRAS AKISPŪDŽIUI MATUOTI „SCHIOETZ“ 
Kaina Eur be PVM 140,00 / 169,40 Eur su PVM 21 % (5111)

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 5110;5111) •	 Tonometras akispūdžiui matuoti
•	 Dėkle, su trimis svareliais 5,5 g, 7,5 g ir 10 g bei kalibracine plokštele
•	 Reikšmių konvertavimo lentelė
•	 Nerūdijančio plieno korpusas
•	 Gamyklinė metrologinė patikra
•	 Specialus plastmasinis dėklas tonometro ir svarelių laikymui
•	 Su metrologine patikra
•	 Gali būti su tiesia skale (kat.nr. 5110) arba lenkta skale (kat.nr. 5111)

RETINOSKOPAS 
Kaina Eur be PVM Eur 220 Eur / 266,20 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr.3782–550) •	 Retinoskopas (skiaskopas) naudojamas akies refrakcijos matavimui, nusta-
tant toliaregystę, trumparegystę ir astigmatizmą

•	 Siūlomi dviejų rūšių retinoskopai: plyšinis ir taškinis
•	 Taškinis retinoskopas projektuoja apskritimo formos spindulį, o plyšinis – 

linijinės formos spindulį, kas palengvina astigmatizmo diagnozę
•	 Linijinis ir taškinis vaizdas gali būti fokusuojamas ir sukamas 360˚. Atitinka-

mas kampas matomas tiesiai retinoskopo skalėje
•	 Komplektuojami su 2 fiksacinėmis kortelėmis dinaminei retinoskopijai
•	 Galimybė rinktis modelį su halogenine 2,5 V lempute (kat.nr. 3400 – ply-

šinis; kat.nr.3430 taškinis) arba ksenonine 3,5V (3.200K) lempute (kat.nr. 
3782–550 plyšinis; kat.nr. 3787–550 – taškinis)

LENTELĖ REGĖJIMO AŠTRUMUI NUSTATYTI (BE APŠVIETIMO) „MONOYER“ 
Kaina Eur be PVM 19,00 Eur / 22,99 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Prancūzija 

(kat.nr. 3281003) •	 Lentelė regėjimo aštrumui nustatyti be apšvietimo – suaugusiems
•	 Sulankstoma, be rėmelio, kabinama ant sienos 
•	 Atstumas regėjimui nustatyti 3 metrai
•	 Su raidėmis, „Monoyer“ tipo
•	 Galimybė komplektuoti su plastikine mentele akies pridengimui 
•	 CE sertifikatas

LENTELĖ REGĖJIMO AŠTRUMUI NUSTATYTI (BE APŠVIETIMO) „VAIKIŠKA“ 
Kaina Eur be PVM 19,00 Eur / 22,99 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Prancūzija 

(kat.nr. 3281605) •	 Lentelė regėjimo aštrumui nustatyti be apšvietimo – vaikiška
•	 Sulankstoma, be rėmelio, kabinama ant sienos 
•	 Atstumas regėjimui nustatyti 5 metrai
•	 Su paveiksliukais
•	 Galimybė komplektuoti su plastikine mentele akies pridengimui 
•	 CE sertifikatas

3 m

5 m 
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LENTELĖ REGĖJIMO AŠTRUMUI NUSTATYTI (BE APŠVIETIMO) „LANDOT“ 
Kaina Eur be PVM 19,00 Eur / 22,99 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Prancūzija 

(kat.nr. 3282500) •	 Lentelė regėjimo aštrumui nustatyti be apšvietimo – vaikams ir suaugu-
siems

•	 Sulankstoma, be rėmelio, kabinama ant sienos 
•	 Atstumas regėjimui nustatyti 5 metrai
•	 Su „žiedais“, „Landot“ tipo (kairė, dešinė, viršus, apačia)
•	 Galimybė komplektuoti su plastikine mentele akies pridengimui 
•	 CE sertifikatas

LENTELĖ REGĖJIMO AŠTRUMUI NUSTATYTI (BE APŠVIETIMO) „PARINAUD“ 
Kaina Eur be PVM 31,00 Eur / 37,51 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Prancūzija 

(kat.nr. 3282010) •	 Lentelė regėjimo aštrumui nustatyti be apšvietimo – vaikams ir suaugu-
siems

•	 Be rėmelio, plastikinė, su rankena, laikymui rankoje 
•	 Atstumas regėjimui nustatyti 40 cm, „Parinaud“ tipo
•	 Vienoje pusėje su „žiedais“ ir „šukomis“ (kairė, dešinė, viršus, apačia)
•	 Kitoje pusėje su paveiksliukais 
•	 Galimybė komplektuoti su plastikine mentele akies pridengimui 
•	 CE sertifikatas

LENTELĖ REGĖJIMO AŠTRUMUI NUSTATYTI (SU APŠVIETIMU) „MONOYER“ 
Kaina Eur be PVM 141,00 Eur / 170,61 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini, Italija 

(kat.nr. OTTO03) •	 Lentelė regėjimo aštrumui nustatyti su apšvietimu, su rėmeliais
•	 Tvirto rėmo konstrukcija iš aliuminio, dengto baltais epoksidiniais dažais
•	 Su raidėmis, „Monoyer“ tipo, atstumas regėjimui nustatyti 3 metrai
•	 Įjungimo / išjungimo mygtukas, maitinimas: 230 V; 50 / 60 Hz
•	 Komplekte su plastikine mentele akies pridengimui 
•	 Kabinama ant sienos, lentelės svoris 5,7 kg
•	 Išoriniai matmenys 31 x 67,5 x 9 cm; regėjimo lauko matmenys 24 x 62 cm

LENTELĖ REGĖJIMO AŠTRUMUI NUSTATYTI (SU APŠVIETIMU) „MIXED“ 
Kaina Eur be PVM 141,00 Eur / 170,61 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini, Italija 

(kat.nr. OTTO01) •	 Aukštos kokybės lentelė regėjimo aštrumui nustatyti su apšvietimu, su rė-
meliais

•	 Tvirto rėmo konstrukcija iš aliuminio, dengto baltais epoksidiniais dažais
•	 Su raidėmis ir „šukomis“, „Mixed‘ tipo, vaikams ir suaugusiems, atstumas re-

gėjimui nustatyti 3 metrai
•	 Įjungimo / išjungimo mygtukas, maitinimas: 230 V; 50 / 60 Hz
•	 Komplekte su plastikine mentele akies pridengimui 
•	 Kabinama ant sienos, lentelės svoris 5,7 kg
•	 Išoriniai matmenys 31 x 67,5 x 9 cm; regėjimo lauko matmenys 24 x 62 cm

5 m 

40 cm 

3 m 

3 m 
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LENTELĖ REGĖJIMO AŠTRUMUI NUSTATYTI (SU APŠVIETIMU) „CHILDREN“ 
Kaina Eur be PVM 141,00 Eur / 170,61 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini, Italija 

(kat.nr. OTTO05) •	 Aukštos kokybės lentelė regėjimo aštrumui nustatyti su apšvietimu, su rė-
meliais

•	 Tvirto rėmo konstrukcija iš aliuminio, dengto baltais epoksidiniais dažais
•	 Su paveiksliukais, vaikiška, atstumas regėjimui nustatyti 3 metrai
•	 Įjungimo / išjungimo mygtukas, maitinimas: 230 V; 50 / 60 Hz
•	 Komplekte su plastikine mentele akies pridengimui 
•	 Kabinama ant sienos, lentelės svoris 5,7 kg
•	 Išoriniai matmenys 31 x 67,5 x 9 cm; regėjimo lauko matmenys 24 x 62 cm

MENTELĖ PRIDENGTI AKĮ, NUSTATANT REGĖJIMO AŠTRUMĄ 
Kaina Eur be PVM 13,00 Eur / 15,73 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Prancūzija 

(kat.nr. 3283000) •	 Mentelė akies pridengimui 
•	 Naudojama nustatant regėjimo aštrumą
•	 Pagaminta iš balto plastiko

KAMERTONAS 
Kaina Eur be PVM 19,00 Eur / 22,99 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 5162) •	 Kamertonas 
•	 C128 dažnio 
•	 Pagamintas iš aliuminio

KAMERTONAS 
Kaina Eur be PVM 53,00 Eur / 64,13 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 5161) •	 Kamertonas 
•	 C128 dažnio
•	 Pagamintas iš plieno 

3 m 
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OTOSKOPAS TIESIOGINĖS ŠVIESOS „E–SCOPE“ 
Kaina Eur be PVM 51,00 Eur / 61,71 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 2101–201) •	 Aukštos kokybės ir klasės vokiečių gamintojo Riester GmbH otoskopas „E–
scope“

•	 Profesionalus kišeninis tiesioginės šviesos otoskopas
•	 Ksenoninė lemputė x L2,5V
•	 3 kartus didinanti linzė
•	 Rankena skirta 2 AA–tipo elementams
•	 Komplekte 10 varnelių 2,5 mm ir 4 mm
•	 Komplekte su min.kštu dėklu laikymui ir transportavimui
•	 Galima pasirinkti: baltos spalvos (kat.nr. 2100–201) arba juodos spalvos 

(kat.nr. 2101–201)

OTOSKOPAS PLUOŠTINĖS ŠVIESOS „E–SCOPE“ 
Kaina Eur be PVM 71,00 Eur / 85,91 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 2110–202 •	 Aukštos kokybės ir klasės vokiečių gamintojo Riester GmbH otoskopas „E–
scope“

•	 Profesionalus kišeninis pluoštinės šviesos otoskopas 
•	 Ksenoninė lemputė x L2,5V
•	 3 kartus didinanti linzė
•	 Rankena skirta 2 AA–tipo elementams
•	 Komplekte 10 varnelių 2,5 mm ir 4 mm
•	 Komplekte su dėžute laikymui ir transportavimui
•	 Galima pasirinkti: baltos spalvos (kat.nr. 2110–202) arba juodos spalvos 

(kat.nr. 2111–202)

OTOSKOPAS SU LED LEMPUTE „E–SCOPE“ 
Kaina Eur be PVM 105,00 Eur / 127,05 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 2110–203) •	 Aukštos kokybės ir klasės vokiečių gamintojo Riester GmbH otoskopas „E–
scope“

•	 Profesionalus kišeninis pluoštinės šviesos otoskopas 
•	 LED lemputė LED3,7V
•	 3 kartus didinanti linzė
•	 Rankena skirta 2 AA–tipo elementams. 
•	 Komplekte 10 varnelių 2,5 mm ir 4 mm
•	 Komplekte su dėžute laikymui ir transportavimui
•	 Galima pasirinkti: LED 3,7V juodas (kat.nr. 2110–203) LED 3,7V baltas (kat.

nr. 2110–203)
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OTOSKOPAS „UNI 1“ 
Kaina Eur be PVM 55,00 Eur / 66,55 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 2010) •	 Aukštos kokybės ir klasės vokiečių gamintojo Riester GmbH otoskopas 
„Uni 1“

•	 Profesionalus tiesioginės šviesos otoskopas su vakuumine 2,7 V lempute
•	 Didinimo stikliukas 4 kartai
•	 Korpusas pagamintas iš chromu dengto metalo
•	 Rankena skirta 2 C–tipo elementams 
•	 Komplekte trys varnelės: 2, 3 ir 4 mm
•	 Komplekte su plastikiniu dėklu laikymui ir transportavimui

OTOSKOPAS „UNI 1“ 
Kaina Eur be PVM 63,00 Eur / 76,23 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 2010–201) •	 Aukštos kokybės ir klasės vokiečių gamintojo Riester GmbH otoskopas 
„Uni 1“

•	 Profesionalus tiesioginės šviesos otoskopas su ksenonine 2,5 lempute
•	 Didinimo stikliukas 4 kartai
•	 Korpusas pagamintas iš chromu dengto metalo 
•	 Rankena skirta 2 C–tipo elementams 
•	 Komplekte trys varnelės: 2, 3 ir 4 mm
•	 Komplekte su plastikiniu dėklu laikymui ir transportavimui

OTOSKOPAS „RI–SCOPE L1 “ 
Kaina Eur be PVM 125,00 Eur / 151,25 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 3700) •	 „Ri–Scope L“ otoskopai – tai naujos kartos prietaisai su optiniu stiklu, su-
mažintu atspindžiu bei LED / Li–ion technologija

•	 3 kartus didinanti linzė
•	 „Ri–scope L1“ otoskopas tiesioginė šviesa
•	 Ksenoninis apšvietimas x L2,5V arba x L3,5V
•	 Komplekte daugkartinio naudojimo ausų varnelės (1 x 2,0 mm, 3 x 2,5 mm, 

1 x 3,0 mm, 3 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm)
•	 Maitinimo šaltinis: rankena veikianti nuo maitinimo elementų arba nuo 

akumuliatoriaus su pakrovikliu ( x L 2,5V), arba akumuliatoriaus kraunamo 
iš tinklo ( x L3,5V)

OTOSKOPAS „RI–SCOPE L2 “ 
Kaina Eur be PVM 130,00 Eur / 157,30 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr.3716) •	 „Ri–Scope L“ otoskopai – tai naujos kartos prietaisai su optiniu stiklu, sumažin-
tu atspindžiu bei LED / Li–ion technologija

•	 3 kartus didinanti linzė
•	 „Ri–Scope L2“ otoskopas pluoštinė šviesa
•	 LED arba ksenoninis apšvietimas 
•	 Komplekte daugkartinio naudojimo ausų varnelės (1 x 2,0 mm, 3 x 2,5 mm, 1 x 

3,0 mm, 3 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm)
•	 Maitinimo šaltinis: rankena veikianti nuo maitinimo elementų, veikianti nuo 

akumuliatoriaus su pakrovikliu arba akumuliatoriaus kraunamo iš tinklo
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OTOSKOPAS „RI–SCOPE L3 “ 
Kaina Eur be PVM 154,00 Eur / 186,34 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 3701) •	 „Ri–Scope L“ otoskopai – tai naujos kartos prietaisai su optiniu stiklu, su-
mažintu atspindžiu bei LED / Li–ion technologija

•	 „Ri–Scope L3“ otoskopas pluoštinė šviesa
•	 3 kartus didinanti linzė 
•	 Papildoma 4 kartus didinanti operacinė linzė 
•	 LED arba ksenoninis apšvietimas 
•	 Spekulų nuėmimo mechanizmas „SpecEjec“
•	 Komplekte daugkartinio naudojimo ausų varnelės (4 x 2,0 mm, 1 x 3,0 mm, 

4 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm)
•	 Maitinimo šaltinis: rankena veikianti nuo maitinimo elementų, veikianti 

nuo akumuliatoriaus su pakrovikliu arba akumuliatoriaus kraunamo iš tin-
klo

OTOSKOPAS „ELITEVUE MACRO“ 
Kaina Eur be PVM 408,00 Eur / 493,68 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr.2200–204) •	 „Elitevue Macro“ otoskopas pasižymi dvigubai platesniu apžiūros lauku (Ø 
11 mm)

•	 LED 2,5 V apšvietimas (4200 Kelvinų, CRI= 92 – 95)
•	 LED lemputės tarnavimo laikas – 100,000 valandų
•	 5 kartus didinanti linzė
•	 Pilnas ausies būgnelio vaizdas
•	 Fokusavimo ratukas
•	 Spekulų nuėmimo mechanizmas „SpecEjec“
•	 Galima pasirinkti norimą maitinimo šaltinį: rankena veikianti nuo maitini-

mo elementų (2 vnt. C tipo), veikianti nuo akumuliatoriaus su pakrovikliu 
arba akumuliatoriaus kraunamo iš tinklo

•	 Pakrautos baterijos darbinis laikas 8,5 valandos

AUSŲ VARNELĖS OTOSKOPUI                                                         
Kaina Eur be PVM 2,60 / 3,15 Eur su PVM 21 % (10775)                         

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija      

(kat.nr. 10775–10795) •	 Daugkartinio naudojimo ausų varnelės otoskopams Ri–Scope L1,L2;   E–
Scope; Pen–Scope; Ri–mini; Pakuotėje 10 vnt. 

•	 Galimi dydžiai: 2 mm (kat.nr. 10775 – 10 vnt. / pak. ); 2,5 mm (kat.nr.10779 
– 10 vnt. / pak.); 3 mm (kat.nr.10783 – 10 vnt. / pak.); 4 mm (kat.nr.10789 – 
10 vnt. / pak.); 5 mm (kat.nr.10795– 10 vnt. / pak.);

•	 Vienkartinė ausų varnelės – tie patys dydžiai, supakuota po 100 vnt.; 
500vnt. arba 1000 vnt.: 2 mm (kat.nr. 10772–532– 100 vnt. / pak.); 2,5 mm 
(kat.nr.10772–531– 100 vnt. / pak.); 3 mm (kat.nr.10772–533 – 100 vnt. / 
pak.); 4 mm (kat.nr. 10772–534– 100vnt. / pak.); 5 mm (kat.nr. 10772–535 
– 100 vnt. / pak.)
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LOR PRIEMONIŲ RINKINYS (STERILUS) 
Kaina Eur be PVM 1,00 Eur / 1,21 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas, Italija

(kat.nr. 31456) •	 Rinkinį sudaro: plastikinis nosies skėtiklis (1 vnt.); plastikinis liežuvio pri-
spaudėjas – mentelė (1 vnt.); ausų varnelės (suaugusiems ir vaikams) 
(2 vnt.)

•	 Rinkinys supakuotas individualiai steriliame maišelyje
•	 Pakuotė: 1 rinkinys (sterilus)

OFTALMOSKOPAS „E–SCOPE“ 
Kaina Eur be PVM 110,00 Eur / 133,10 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 2120–200) •	 Aukštos kokybės ir klasės vokiečių gamintojo Riester GmbH oftalmosko-
pas „e–scope“

•	 Profesionalus kišeninis oftalmoskopas su ksenonine 2,5V lempute
•	 Rankena skirta 2 AA tipo elementams
•	 Dioptrijų diskas su 18 korekcinių lęšių (+ / – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 diop-

trijos) 
•	 6 lengvai keičiamos apertūros
•	 Apsaugotas nuo dulkių

OFTALMOSKOPAS „E–SCOPE“ 
Kaina Eur be PVM 150,00 Eur / 181,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 2122–203) •	 Aukštos kokybės ir klasės vokiečių gamintojo Riester GmbH oftalmosko-
pas „e–scope“

•	 Profesionalus kišeninis oftalmoskopas su LED 3,7V lempute
•	 Rankena skirta 2 AA tipo elementams
•	 Dioptrijų diskas su 18 korekcinių lęšių (+ / – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 diop-

trijos) 
•	 6 lengvai keičiamos apertūros
•	 Apsaugotas nuo dulkių

OFTALMOSKOPAS „RI–SCOPE L1“ 
Kaina Eur be PVM 180,00 Eur / 217,80 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr.3722) •	 „Ri–Scope L“ serijos oftalmoskopas pasižymi ypač aukštos kokybės optika 
bei sumažinta refleksija apžiūrint net mažus vyzdžius 

•	 L1 modelis
•	 Ksenoninė lemputė x L2,5V 
•	 29 korekcinės linzės
•	 6 apertūros
•	 Vienas filtras 
•	 Papildomai galima pasirinkti oftalmoskopą su 3,5 V ksenonine arba LED 

2,5 V lemputėmis
•	 Veikia nuo 2 C–tipo maitinimo elementų, nuo akumuliatoriaus (šiuo atve-

ju papildomai įsigyjamas pakroviklis) arba akumuliatoriaus kraunamo iš 
tinklo
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OFTALMOSKOPAS „RI–SCOPE L2“ 
Kaina Eur be PVM 192,00 Eur / 232,32 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 3723) •	 „Ri–Scope L“ serijos oftalmoskopas pasižymi ypač aukštos kokybės optika 
bei sumažinta refleksija apžiūrint net mažus vyzdžius. 

•	 L2 modelis 
•	 Ksenoninė lemputė x L2,5V 
•	 29 korekcinės linzės
•	 6 apertūros
•	 3 filtrai 
•	 Papildomai galima pasirinkti oftalmoskopą su 3,5 V ksenonine arba LED 

2,5 V lemputėmis
•	 Veikia nuo 2 C–tipo maitinimo elementų, nuo akumuliatoriaus (šiuo atve-

ju papildomai įsigyjamas pakroviklis) arba akumuliatoriaus kraunamo iš 
tinklo

OFTALMOSKOPAS „RI–SCOPE L3“ 
Kaina Eur be PVM 230,00 Eur / 278,30 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 3726–203) •	 „Ri–Scope L“ serijos oftalmoskopas pasižymi ypač aukštos kokybės optika 
bei sumažinta refleksija apžiūrint net mažus vyzdžius. 

•	 L3 modelis 
•	 Ksenoninė lemputė x L2,5 V 
•	 89 korekcinės linzės
•	 7 apertūros
•	  Greitas fokusavimas 
•	 Papildomai galima pasirinkti oftalmoskopą su 3,5 V ksenonine arba LED 

2,5 V lemputėmis
•	 Veikia nuo 2 C–tipo maitinimo elementų, nuo akumuliatoriaus (šiuo atve-

ju papildomai įsigyjamas pakroviklis) arba akumuliatoriaus kraunamo iš 
tinklo

TELEFONINIO TIPO PAKROVĖJAS SU AKUMULIATORIUMI   
Kaina Eur be PVM 120,00 Eur / 145,20 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija                   

(kat.nr.10708) •	 Telefoninio tipo pakroviklis su ličio jonų baterija 3,5V  tinka visoms C tipo 
pakraunamoms rankenoms

•	 Pakrovimo laikas 2,6 val.
•	 Pilnai pakrautos baterijos veikimo laikas 9,5 valandos (laringoskopams) ir 

8 valandos (ri–scope L prietaisams)
•	 Tinka„Ri–scope L“ prietaisams, „UNI“, „Econom“ diagnostiniam rinkiniui ir 

laringoskopams
•	 Ličio jonų baterija gali būti kraunamos 1200 kartų
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DIAGNOSTINIS RINKINYS „ECONOM“ 
Kaina Eur be PVM 130,00 Eur / 157,30 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 2050) •	 Tai vienas iš aukštos klasės ir populiariausių diagnostinių rinkinių šeimos 
gydytojų tarpe

•	 Rinkinį sudaro otoskopas, oftalmoskopas, nosies skėtiklis, lenktas švieso-
laidis gerklei, 2 veidrodėliai gerkloms ir špatelio laikiklis

•	 2,7V vakuuminė lemputė 
•	 Maitinimo šaltinis – 2 C tipo galvaniniai elementai arba akumuliatorius 

kraunamas iš tinklo (telefoninio tipo pakroviklis)

DIAGNOSTINIS RINKINYS „ECONOM“ 
Kaina Eur be PVM 148,00 Eur / 179,08 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 2050–201) •	 Tai vienas iš aukštos klasės ir populiariausių diagnostinių rinkinių šeimos 
gydytojų tarpe

•	 Rinkinį sudaro otoskopas, oftalmoskopas, nosies skėtiklis, lenktas švieso-
laidis gerklei, 2 veidrodėliai gerkloms ir špatelio laikiklis

•	 2,5V ksenonine lemputė
•	 Maitinimo šaltinis – 2 C tipo galvaniniai elementai arba akumuliatorius 

kraunamas iš tinklo (telefoninio tipo pakroviklis)
•	 Papildomai galima įsigyti diagnostinį rinkinį ir su 3,5 V ksenoninė lempute 

2 DALIŲ DIAGNOSTINĖ STOTIS „RI–FORMER“ 2“ 
Kaina Eur be PVM 515,00 Eur / 623,15 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 3650–300+
10565+10574) 

•	 Moduliuojama diagnostinė stotis „Ri–Former“ tinka tiek ligoninėms, tiek 
bendros praktikos gydytojų kabinetams

•	 Stotelę galima komplektuoti pagal Jūsų poreikius bei patalpos dydį
•	 Prie „Ri–Former“ stotelės rankenų gali būti papildomai užsakomos ir tvir-

tinamos įvairios galvutės:  otoskopo, operacinio otoskopo, oftalmoskopo,  
retinoskopo, dermatoskopo, špadelio laikiklio gerklės apžiūrai, nosies skė-
tiklio, lenkto šviesolaidžio  gerklų veidrodėliams, laikiklio ausų varnelėms

•	 2 dalių „Ri–Former“ stotelę sudaro blokas dviem rankenom su laikrodžiu 
(kat.nr. 3650–300) 

•	 Ri–Scope L2 otoskopas pluoštinė šviesa, LED 3,5 V (kat.nr.10565)
•	 Ri–Scope špadelio laikiklis LED3,5V gerklės apžiūrai (kat.nr. 10574)
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4 DALIŲ DIAGNOSTINĖ STOTIS „RVS 200“ 
Kaina Eur be PVM 2.721,00 Eur / 3.292,41 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr.1961–RR XX E)

 

•	 Moduliuojama diagnostinė stotis „Ri-Former“ tinka tiek ligoninėms, tiek 
bendros praktikos gydytojų kabinetams

•	 Stotelę galima komplektuoti pagal Jūsų poreikius bei patalpos dydį
•	 Unikali pažangaus gyvybinių funkcijų monitoriaus ir moduliuojamos dia-

gnostinės stoties kombinacija leidžia pasirinkti įvairius instrumentų deri-
nius atitinkančius Jūsų poreikius 

•	 Stotelė susideda iš „RVS200“ monitoriaus ir papildomo modulio su dviem 
rankenom (lat.nr.: 1961–RR XX E), prie kurių komplektuojama:

•	 Otoskopo galvutė (Kat.nr. 10512) EliteVue LED3,5V, pasižyminti dvigubai 
platesniu apžiūros lauku (diam.11 mm) ir 5 kartus didinančia linze

•	 Ir oftalmoskopo galvutė (Kat.nr.: 10573–203) Ri–Scope L oftalmoskopas 
L3 LED3,5V) – modelis su papildomu fokusavimo įrenginiu ir 89 dioptrijų 
reikšmėm kas 1 žingsnį (+1 iki +45 , nuo – 1 iki – 44)

•	 Prie „Ri–Former“ stotelės rankenų gali būti papildomai užsakomos ir tvir-
tinamos įvairios galvutės:  otoskopo, operacinio otoskopo, oftalmoskopo,  
retinoskopo, dermatoskopo, špadelio laikiklio gerklės apžiūrai, nosies skė-
tiklio, lenkto šviesolaidžio  gerklų veidrodėliams, laikiklio ausų varnelėms

5 DALIŲ DIAGNOSTINĖ STOTIS „RI-FORMER“ 5“ 
Kaina Eur be PVM 1.316,00 / 1.592,36 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr.3650) •	 Moduliuojama diagnostinė stotis „Ri-Former“ tinka tiek ligoninėms, tiek ben-
dros praktikos gydytojų kabinetams

•	 Stotelę galima komplektuoti pagal Jūsų poreikius bei patalpos dydį
•	 5 blokų diagnostinė stotis, kurią sudaro:
•	 Eektroninis kraujospūdžio matuoklis „Ri-medic“ (kat.nr. 1784)
•	 Blokas dviem rankenom su laikrodžiu (kat.nr. 3650–300) 
•	 Infraraudonųjų spindulių ausies termometras „Ri–thermo“ (kat.nr. 3656) 
•	 „Ri–Scope L2“ otoskopas pluoštinė šviesa, LED 3,5 V (kat.nr.10565)
•	 „Ri–Scope L2“ oftalmoskopas LED 3,5V (kat. nr. 10571–203 ), dioptrijos nuo 

– 35 iki+40 (Plius 1–10,12,15,20,40 – min.us 1–10, 12,15,20,25,30,35) ; 6 aper-
tūros, 3 filtrai

•	 Otoskopo varnelių laikiklio praplėtimo modulis „Ri–spec“ (kat.nr. 3654)
•	 Prie „Ri–Former“ stotelės rankenų gali būti papildomai užsakomos ir tvirti-

namos įvairios galvutės:  otoskopo, operacinio otoskopo, oftalmoskopo,  re-
tinoskopo, dermatoskopo, špadelio laikiklio gerklės apžiūrai, nosies skėtiklio, 
lenkto šviesolaidžio  gerklų veidrodėliams, laikiklio ausų varnelėms

AKS MATUOKLIS DIAGNOSTINEI STOČIAI „RI–FORMER“ 
Kaina Eur be PVM 82,00 Eur / 99,22 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 3655–109) •	 Matuokliai tinka moduliuojamai diagnostinei stočiai „Ri–Former“ 
•	 Stotelę galima komplektuoti pagal Jūsų poreikius bei patalpos dydį
•	 Arterinio kraujospūdžio matuoklio praplėtimo modulis su krepšeliu man-

žečių laikymui 
•	 Manometrinis „Big ben“ (kat.nr. 3655–109 ) 
•	 Prie kraujospūdžio matuoklių galima komplektuoti įvairių dydžių manže-

tes



KATALOGAS 2019-2020 

116 T.:  +370 5 278 68 53
El.:  uzsakymai@interlux.lt 117

AKS MATUOKLIS DIAGNOSTINEI STOČIAI „RI-FORMER“ 
Kaina Eur be PVM 595,00 Eur / 719,95 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr.1784) •	 Matuokliai tinka moduliuojamai diagnostinei stočiai „Ri-Former“ 
•	 Stotelę galima komplektuoti pagal Jūsų poreikius bei patalpos dydį
•	 Arterinio kraujospūdžio matuoklio praplėtimo modulis su krepšeliu man-

žečių laikymui 
•	 Elektroninis „Ri-medic“ (kat.nr. 1784)
•	 Prie kraujospūdžio matuoklių galima komplektuoti įvairių dydžių manže-

tes

TERMOMETRAS RPT100 DIAGNOSTINEI STOČIAI „RI-FORMER“
Kaina Eur be PVM 373,00 Eur / 451,33 Eur su PVM 21 % (3658) 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr.3658) •	 Termometrai tinka moduliuojamai diagnostinei stočiai „Ri-Former“
•	 Stotelę galima komplektuoti pagal Jūsų poreikius bei patalpos dydį
•	 Klinikinį termometrą „RPT100“ galima rinktis su oraliniu / pažastiniu davi-

kliu (kat.nr. 3658) arba su rektaliniu davikliu (kat.nr.3658–01)
•	 Prognozuojantis temperatūros modulis (Covidien Filac 3000 technologija) 

užtikrina patikimą ir greitą rezultatą
•	 Greitas temperatūros matavimo režimas burnos ertmėje + / – 0,30 C 3–5 s
•	 Standartinis temperatūros matavimo režimas burnos ertmėje + / – 0,10 C 

6–10 s
•	 Temperatūros matavimas pažastyje + / – 0,10 C 8–12 s
•	 Rektalinis tikslumas + / – 0,10 C 10–14 s
•	 Matavimo ribos nuo 30 iki 43.0 C
•	 Tinka hipotermijai
•	 Didelis apšviestas LCD ekranas 
•	 Komplekte 20 vnt.vienkartinių daviklių gaubtelių

DERMATOSKOPAS „RI-DERMA“ 
Kaina Eur be PVM 280,00 Eur / 338,80 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 3777) •	 Aukštos kokybės ir klasės vokiečių gamintojo Riester GmbH dermatosko-
pas „Ri-derma“

•	 Naudojamas pigmentinių odos pakitimų (piktybinės melanomos) nusta-
tymui

•	 Vaizdas fokusuojamas sukant su akimi kontaktuojančią galvutės pusę
•	 10 kartų didinanti achromatinė linzė su fokusavimu
•	 2 keičiami didinimo stiklai : vienas su skale 0–10 mm skirta melanominių 

odos pakitimų, tokių kaip piktybinės melanomos matavimui ir antras be 
skalės

•	 LED 2,5V lemputė
•	 2 C tipo maitinimo elementai
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DERMATOSKOPAS „RI–DERMA“ 
Kaina Eur be PVM 402,00 Eur / 486,42 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 3777–550 +10708) •	 Aukštos kokybės ir klasės vokiečių gamintojo Riester GmbH dermatosko-
pas „Ri–derma“

•	 Naudojamas pigmentinių odos pakitimų (piktybinės melanomos) nusta-
tymui

•	 Vaizdas fokusuojamas sukant su akimi kontaktuojančią galvutės pusę
•	 10 kartų didinanti achromatinė linzė su fokusavimu
•	 2 keičiami didinimo stiklai : vienas su skale 0–10 mm skirta melanominių 

odos pakitimų, tokių kaip piktybinės melanomos matavimui ir antras be 
skalės

•	 LED3,5V lemputė
•	 Akumuliatorius su pakrovikliu

LARINGOSKOPŲ RINKINYS 
Kaina Eur be PVM 79,00 Eur / 95,59 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 100025) •	 Laringoskopų rinkinys „MC–Intosh“ pagamintas iš AISI 304 plieno, matinio
•	 Lemputė standartinė, 2,5 V
•	 Rinkinys su 3 pleištais Nr.1,2,3 (kat. nr. 100025) 
•	 Pleištai autoklavuojami
•	 Rankena veikia nuo 2 C tipo maitinimo elementų
•	 Saugojimo dėklas iš plastiko

LARINGOSKOPŲ RINKINYS 
Kaina Eur be PVM 95,00 Eur / 114,95 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 100026) •	 Laringoskopų rinkinys „MC–Intosh“ pagamintas iš AISI 304 plieno, matinio
•	 Lemputė standartinė, 2,5V
•	 Rinkinys su 4 pleištais Nr.1,2,3,4 (kat.nr. 100026)
•	 Pleištai autoklavuojami
•	 Rankena veikia nuo 2 C tipo maitinimo elementų
•	 Saugojimo dėklas iš plastiko
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LARINGOSKOPŲ RINKINYS                                                     
Kaina Eur be PVM 624,00 Eur / 755,04 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija                       

(kat.nr. 8122) •	 Laringoskopų rinkinys „Ri–Integral MacIntosh“ LED3,5V su pakrovikliu ir 
akumuliatoriumi

•	 Rinkinį sudaro: 
•	 Rankena C tipo su pakraunamu ličio jonų akumuliatoriumi 3,5V ir šviesos 

šaltiniu, apšvietimo intensyvumas 22.000 Lux , šviesos diodų eksploataci-
jos resursas 100.000val

•	 Mentelės Macintosh tipo, šaltos šviesos, su integruotu šviesolaidžiu, au-
toklavuojamos. Dydžiai 2 (116 x 93 x 13 mm); 3 (135 x 114 x 14,5 mm); 
4(155 x 132 x 14,5 mm)

•	 Maitinimo šaltinio įkroviklis tinka tiek vienos tiek dviejų rankenų įkrovimui  
vienu metu su vaizdiniu įkrovimo indikatoriumi

DIAGNOSTINIS ŠVIESTUVĖLIS SU LAIKIKLIU MENTELEI „PEN–WHITE“ 
Kaina Eur be PVM 4,65 Eur / 5,63 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Comed, Prancūzija 

(kat.nr. 2467110) •	 Diagnostinis šviestuvėlis su paprasta lempute 
•	 Su laikikliu medinėms mentelėms (20 mm pločio)
•	 Su įjungimo / išjungimo mygtuku iš galo
•	 Su ausele tvirtinimui prie chalato kišenėlės
•	 Komplekte su keičiamais elementais (2 x AAA tipo)
•	 Korpusas baltos spalvos

DIAGNOSTINIS ŠVIESTUVĖLIS „FORTELUX N“ 
Kaina Eur be PVM 9,00 Eur / 10,89 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr.5070) •	 Fotobiologiškai patvirtinta naudoti oftalmologijoje pagal EN 62471:2008
•	 Galima naudoti ne tik gerklės, bet ir vyzdžių apžiūrai
•	 3 V LED lemputė (5300 Kelvinų / 40.000 Lux )
•	 Su 2 AAA tipo galvaniniais elementais
•	 Metalinis segtukas tvirtinti prie gydytojo chalato
•	 Lengva įjungimo / išjungimo funkcija paspaudus mygtuką
•	 Galima pasirinkti: juodos, sidabrinės, raudonos, žalios, violetinės arba mė-

lynos spalvos

DIAGNOSTINIS ŠVIESTUVĖLIS „PEN–LED“ 
Kaina Eur be PVM 14,00 Eur / 16,94 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Comed, Prancūzija 

(kat.nr. 2467141) •	 Diagnostinis šviestuvėlis su LED lempute
•	 LED lemputė su baltos spalvos šviesele
•	 Lemputės tarnavimo laikas apie 10.000 val.
•	 Komplekte su keičiamais elementais (1 x AAA tipo) 
•	 Su įjungimo / išjungimo mygtuku iš galo
•	 Su ausele tvirtinimui prie chalato kišenėlės
•	 Galimos korpuso spalvos: pilkas, mėlynas, oranžinis
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DIAGNOSTINIS ŠVIESTUVĖLIS „LUMINIX II PROFESSIONAL“ 
Kaina Eur be PVM 18,00 Eur / 21,78 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: MDF, JAV

(kat.nr. MDF61129) •	 Diagnostinis šviestuvėlis „MDF® LUMiNix II™ Professional“ su LED lempute
•	 LED lemputė su baltos spalvos šviesele
•	 Veikia nuo keičiamų elementų (2 x AAA tipo)
•	 Elementai į komplektą neįeina
•	 Su įjungimo / išjungimo mygtuku iš galo
•	 Su ausele tvirtinimui prie chalato kišenėlės
•	 Su 1 metų garantija

NEUROLOGINIS PLAKTUKAS „BUCK HAMMER 3691“ 
Kaina Eur be PVM 10,00 Eur / 12,10 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini, Italija

(kat.nr. 3691) •	 Aukščiausios klasės ir kokybės „Buck Hammer“ tipo neurologinis plaktukas
•	 Be latekso 
•	 Ergonomiška, briaunuota rankena
•	 Rankena metalinė, chromuota 
•	 Dviejų pusių galvutė su guminėms skirtingo skersmens pagalvėlėmis
•	 Komplekte su į korpusą įsukama adatėle ir šluotele

NEUROLOGINIS PLAKTUKAS „BABINSKI BUCK 515 PBT“ 
Kaina Eur be PVM 18,00 Eur / 21,78 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF515PBT–11) •	 Aukščiausios klasės ir kokybės „Babinski Buck“ neurologinis plaktukas
•	 Be latekso
•	 Ergonomiška, pastorinta briaunuota rankena
•	 Rankena metalinė, laikymo vieta padengta specialiu plastiku 
•	 Su smaigaliu rankenoje Babinskio refleksui išgauti 
•	 Dviejų pusių galvutė su guminėms skirtingo skersmens pagalvėlėmis
•	 Komplekte su į korpusą įsukama šluotele

NEUROLOGINIS PLAKTUKAS BUCK TIPO 
Kaina Eur be PVM 21,00 Eur / 25,41 Eur su PVM 21 %

Gamintojas R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 5035) •	 Aukščiausios klasės ir kokybės „Babinski Buck“ neurologinis plaktukas
•	 Pagamintas iš chromu dengto plieno
•	 Ergonomiška, briaunuota rankena
•	 Rankena metalinė, chromuota 
•	 Dviejų pusių galvutė su guminėms skirtingo skersmens pagalvėlėmis
•	 Su adatėle ir šepetuku
•	 18 cm ilgio
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NEUROLOGINIS PLAKTUKAS „DEJERINE“ 
Kaina Eur be PVM 21,00 Eur / 25,41 Eur su PVM 21 %

Gamintojas R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 5038) •	 Aukštos kokybės neurologinis plaktukas „dejerine“ tipo
•	 Pagamintas iš chromu dengto plieno
•	 Rankena metalinė, chromuota 
•	 Dviejų pusių galvutė su guminėms vienodo skersmens pagalvėlėmis
•	 Su adatėle
•	 21 cm ilgio

NEUROLOGINIS PLAKTUKAS „TROMNER 555“ 
Kaina Eur be PVM 23,00 Eur / 27,83 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: MDF, JAV 

(kat.nr. MDF555) •	 Aukščiausios klasės ir kokybės „Tromner“ tipo neurologinis plaktukas
•	 Be latekso
•	 Ergonomiška, pastorinta briaunuota rankena
•	 Rankena metalinė, chromuota 
•	 Su smaigaliu rankenoje Babinskio refleksui išgauti 
•	 Dviejų pusių galvutė su guminėms skirtingo skersmens pagalvėlėmis
•	 Skirtas naudoti tiek suaugusiems, tiek vaikams

NEUROLOGINIS PLAKTUKAS „DEJERINE TIPO“ 
Kaina Eur be PVM 28,00 / 33,88 Eur su PVM 21 % (5046)

Gamintojas R.Riester GmbH, Vokietija

(kat.nr. 5045) •	 Aukštos klasės ir kokybės neurologinis plaktukas „dejerine“ tipo
•	 Pagamintas iš plieno 
•	 Ergonomiška, pastorinta briaunuota rankena
•	 Dviejų pusių galvutė su guminėms skirtingo skersmens pagalvėlėmis
•	 25 cm ilgio, 180 g svorio (kat.nr. 5045)
•	 25 cm ilgio, 230 g svorio (kat.nr. 5046)

NEUROLOGINIŲ PLAKTUKŲ RINKINYS „NEURO HAMMER 3600“ 
Kaina Eur be PVM 40,00 Eur / 48,40 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: ADC, JAV 

(kat.nt. 3600BK) •	 Neurosensorinio ištyrimo priemonių rinkinys:
•	 „Buck Hammer“ tipo neurologinis plaktukas, su į korpusą įsukama adatėle 

ir šluotele
•	 „Babinski Hammer“ tipo neurologinis plaktukas
•	 „Taylor Hammer“ tipo neurologinis plaktukas
•	 „Queen’s Square Hammer“ tipo neurologinis plaktukas
•	 „Wartenberg Pinweel“ tipo ratukas
•	 Komplekte su dėžutė priemonių laikymui



DIAGNOSTINĖ ĮRANGA KATALOGAS 2019-2020 

122 T.:  +370 5 272 03 72
El.:  medita@medita.lt

JUOSMENS APIMTIES MATAVIMO JUOSTELĖ „ADC TAPE“ 
Kaina Eur be PVM 4,10 Eur / 4,96 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: ADC, JAV 

(kat.nr. 396) •	 Juosmens apimties matavimo juostelė
•	 Portatyvi, kompaktiška, plastikiniame dėkle
•	 Matuojama juosmens apimtis iki 150 cm
•	 Gradavimas 1 cm
•	 Mygtukas su automatiniu juostelės įtraukimu į plastikinį dėklą
•	 Norint įvertinti, ar nėra antsvorio, pamatuokite liemens apimtį, jei šis skai-

čius viršija 80 cm (moterims) ir 95 cm (vyrams), vertėtų susimąstyti

JUOSMENS APIMTIES MATAVIMO JUOSTELĖ „COMED TAPE“ 
Kaina Eur be PVM 5,50 Eur / 6,66 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Comed, Prancūzija 

(kat.nr. 4444460) •	 Juosmens apimties matavimo juostelė
•	 Portatyvi, kompaktiška, plastikiniame dėkle
•	 Matuojama juosmens apimtis iki 200 cm
•	 Gradavimas 1 cm
•	 Su KMI skaičiuokle
•	 Mygtukas su automatiniu juostelės įtraukimu į plastikinį dėklą

MEDICININIS LAIKRODUKAS (SU GUMINIU KORPUSU) 
Kaina Eur be PVM 11,00 Eur / 13,31 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Comed, Prancūzija 

(kat.nr. 2430041) •	 Medicininis laikrodukas 
•	 Su guminiu korpusu
•	 Segamas prie gydytojo chalato
•	 Laikroduko spalva mėlyna
•	 Metalinėje dėžutėje

MEDICININIS LAIKRODUKAS (SU METALINE GRANDINĖLE) 
Kaina Eur be PVM 15,00 Eur / 18,15 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Comed, Prancūzija 

(kat.nr. 2431041) •	 Medicininis laikrodukas 
•	 Su metaline grandinėle
•	 Segamas prie gydytojo chalato
•	 Laikroduko spalva mėlyna
•	 Metalinėje dėžutėje
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STETOSKOPAS VAISIAUS TONAMS „PINARD – MEDINIS“ 
Kaina Eur be PVM 9,00 Eur / 10,89 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Prancūzija 

(kat.nr. 4396000) •	 Stetoskopas vaisiaus tonams
•	 „Pinard“ tipo
•	 Medinis korpusas
•	 CE sertifikatas

NEGATOSKOPAS                                                                       
                                                                                                Kaina Eur be PVM 360,00 / 435,60  Eur su PVM 21 % (02.120.00)

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija   

(kat.nr. 02.040.00) •	 Sieninis negatoskopas, korpusas pagamintas iš emaliuoto plieno
•	 Fluorescencinė šalta šviesa
•	 Nedūžtantis baltas monochrominis difuzorius su nuotraukos laikymo fik-

satoriumi
•	 Negatoskopas vienai nuotraukai (kat.nr. 02.040.00) išmatavimai 385 x 

435  mm 
•	 Negatoskopas dviems nuotraukoms (kat.nr. 02.080.00) išmatavimai 770 x 

435 mm 
•	 Negatoskopas trims nuotraukoms (kat.nr. 02.120.00) išmatavimai 1200 x 

430 mm 

GALVOS LEMPA „RI–FOCUS LED“ 
Kaina Eur be PVM 186,00 Eur / 225,06 Eur su PVM 21 % (6091)

Gamintojas R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 6090; 6091) •	 Reguliuojamas galvos šalmas iš plastiko su vidiniu paminkštinimu
•	 Fokusuojama LED lemputė (50.000 val. darbui)
•	 Apšvietimo plotas 40 cm atstume reguliuojamas nuo Ø 40 mm iki 

Ø 200 mm
•	 Balta LED šalta šviesa 6500 Kelvinų
•	 Šviesos intensyvumas iki 100.000 liuksų
•	 Baterijų talpa integruota į galvos juostą
•	 Įjungimo išjungimo mygtukas ant baterijų talpos
•	 Modelis su 2 Ličio baterijomis (Kat.nr. 6090) darbo laikas apie 4 val. (taip 

pat gali veikti nuo 4vnt. AAA tipo baterijų – 90 min.)
•	 Modelis su pakraunamomis baterijomis ir pakrovikliu (kat.nr. 6091) darbo 

laikas 90 min.
•	 Bendras svoris su baterijomis 242 g
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APŽIŪROS LEMPA „RI–MAGIC HP LED“ 
Kaina Eur be PVM 450,00 Eur / 544,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas R.Riester GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 6250) •	 Skirta bendrai ir ginekologinei apžiūrai atlikti
•	 Naudojama apžiūrai ir smulkioms operacijoms
•	 Aliuminė galvutė
•	 Lanksti alkūnė šviesos spinduliui nukreipti į apžiūros lauką
•	 Inovacinė apšvietimo technologija artima dienos šviesai (6500K)
•	 Reostatu reguliuojamas šviesos intensyvumas 100.000 liuksų 40 cm ats-

tumu
•	 Šalta šviesa: sumažėja skleidžiama šiluma ir energijos nuostoliai
•	 Lemputės darbinis laikas iki 50.000 val.
•	 Reguliuojamas apšvietimo laukas
•	 Minimalus darbinis atstumas 20 cm
•	 Ant mobilaus stovo su 5 ratukais, 2 iš jų su stabdžiais 
•	 Tvirta mobili bazė, pagaminta iš stiklo pluošto ir chromuoto stulpelio, 

skersmuo 54 cm

APŽIŪROS LEMPA „MACH LED 120“ 
Kaina Eur be PVM 1.550,00 Eur / 1.875,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 120 310 1300) •	 Mobili apžiūros lempa
•	 Bešešėlinės technologijos 
•	 „Mach LED 120“ ant stovo su 4 ratukais, ilga alkūnė 
•	 Šviesos intensyvumas 40000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 4300 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas 95 Ra
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 50–100 %
•	 Šviesos lauko dydis fiksuotas, 17 cm
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 29 cm
•	 LED skaičius 12 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.
•	 Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

APŽIŪROS LEMPA „MACH LED 120F“ 
Kaina Eur be PVM 1.400,00 Eur / 1.694,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 120 420 1100) •	 Mobili apžiūros lempa
•	 Bešešėlinės technologijos 
•	 „Mach LED 120F“ ant stovo su 5 ratukais, trumpa alkūnė 
•	 Šviesos intensyvumas 50000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 4300 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas 95 Ra
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 50–100 %
•	 Reguliuojamas šviesos lauko dydis 14–25 cm
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 29 cm
•	 LED skaičius 12 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.
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APŽIŪROS LEMPA „MACH LED 120F“ 
Kaina Eur be PVM 1.650,00 Eur / 1.996,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 120 420 1300) •	 Mobili apžiūros lempa
•	 Bešešėlinės technologijos 
•	 „Mach LED 120F“ ant stovo su 4 ratukais, ilga alkūnė 
•	 Šviesos intensyvumas 50000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 4300 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas 95 Ra
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 50–100 %
•	 Reguliuojamas šviesos lauko dydis 14–25 cm
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 29 cm
•	 LED skaičius 12 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.
•	 Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

APŽIŪROS LEMPA „MACH LED 130“ 
Kaina Eur be PVM 1.600,00 Eur / 1.936,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 130 330 1100) •	 Mobili apžiūros lempa
•	 Bešešėlinės technologijos 
•	 „Mach LED 130“ ant stovo su 5 ratukais, trumpa alkūnė 
•	 Šviesos intensyvumas 60000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 4300 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas 95 Ra
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 50–100 %
•	 Šviesos lauko dydis fiksuotas, 17 cm
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 33 cm
•	 LED skaičius 19 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.

APŽIŪROS LEMPA „MACH LED 130“ 
Kaina Eur be PVM 1.900,00 Eur / 2.299,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 130 330 1300) •	 Mobili apžiūros lempa
•	 Bešešėlinės technologijos 
•	 „Mach LED 130“ ant stovo su 4 ratukais, ilga alkūnė 
•	 Šviesos intensyvumas 60000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 4300 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas 95 Ra
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 50–100 %
•	 Šviesos lauko dydis fiksuotas, 17 cm
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 33 cm
•	 LED skaičius 19 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.
•	 Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų
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APŽIŪROS LEMPA „MACH LED 130F“ 
Kaina Eur be PVM 1.760,00 Eur / 2.129,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 130 430 1100) •	 Mobili apžiūros lempa
•	 Bešešėlinės technologijos 
•	 „Mach LED 130F“ ant stovo su 5 ratukais, trumpa alkūnė 
•	 Šviesos intensyvumas 70000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 4300 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas 95 Ra
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 50–100 %
•	 Reguliuojamas šviesos lauko dydis 14–25 cm
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 33 cm
•	 LED skaičius 19 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.

APŽIŪROS LEMPA „MACH LED 130F“ 
Kaina Eur be PVM 2.080,00 Eur / 2.516,80 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 130 430 1300) •	 Mobili apžiūros lempa
•	 Bešešėlinės technologijos 
•	 „Mach LED 130F“ ant stovo su 4 ratukais, ilga alkūnė 
•	 Šviesos intensyvumas 70000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 4300 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas 95 Ra
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 50–100 %
•	 Reguliuojamas šviesos lauko dydis 14–25 cm
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 33 cm
•	 LED skaičius 19 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.
•	 Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

APŽIŪROS LEMPA „MACH LED 130 PLUS“ 
Kaina Eur be PVM 1.600,00 Eur / 1.936,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 130 530 1100) •	 Mobili apžiūros lempa
•	 Bešešėlinės technologijos 
•	 „Mach LED 130 Plus“ ant stovo su 5 ratukais, trumpa alkūnė 
•	 Šviesos intensyvumas 100000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 4300 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas 95 Ra
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 50–100 %
•	 Šviesos lauko dydis fiksuotas, 12 cm
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 33 cm
•	 LED skaičius 19 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.
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APŽIŪROS LEMPA „MACH LED 130 PLUS“ 
Kaina Eur be PVM 1.900,00 Eur / 2.299,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 130 530 1300) •	 Mobili apžiūros lempa
•	 Bešešėlinės technologijos 
•	 „Mach LED 130“ ant stovo su 4 ratukais, ilga alkūnė 
•	 Šviesos intensyvumas 100000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 4300 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas 95 Ra
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 50–100 %
•	 Šviesos lauko dydis fiksuotas, 12 cm
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 33 cm
•	 LED skaičius 19 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.
•	 Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

APŽIŪROS LEMPA „MACH LED 150“ 
Kaina Eur be PVM 2.700,00 Eur / 3.267,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 150 330 1300) 
 

•	 Mobili apžiūros lempa
•	 Bešešėlinės technologijos 
•	 „Mach LED 150“ ant stovo su 4 ratukais, ilga alkūnė 
•	 Šviesos intensyvumas 110000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 4300 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas 95 Ra
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 50–100 %
•	 Šviesos lauko dydis fiksuotas, 19 cm
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 40 cm
•	 LED skaičius 26 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.
•	 Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

APŽIŪROS LEMPA „MACH LED 150F“ 
Kaina Eur be PVM 2.900,00 Eur / 3.509,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 150 430 1300) •	 Mobili apžiūros lempa
•	 Bešešėlinės technologijos 
•	 „Mach LED 150F“ ant stovo su 4 ratukais, ilga alkūnė 
•	 Šviesos intensyvumas 110000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 4300 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas 95 Ra
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 50–100 %
•	 Reguliuojamas šviesos lauko dydis 18–25 cm
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 40 cm
•	 LED skaičius 26 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.
•	 Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų
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APŽIŪROS LEMPA „MACH LED 150FP“ 
Kaina Eur be PVM 3.100,00 Eur / 3.751,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 150 530 1300) •	 Mobili apžiūros lempa
•	 Bešešėlinės technologijos 
•	 „Mach LED 150FP“ ant stovo su 4 ratukais, ilga alkūnė 
•	 Šviesos intensyvumas 130000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 4300 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas 95 Ra
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 50–100 %
•	 Reguliuojamas šviesos lauko dydis 17–24 cm
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 40 cm
•	 LED skaičius 26 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.
•	 Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

WOOD LEMPA „VISTA“ 
Kaina Eur be PVM 450,00 Eur / 544,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Verre & Quartz, Prancūzija

(kat.nr. LTA006) •	 Stačiakampio formos didinamoji apžiūros lempa VISTA ant lanksčios alkū-
nės

•	 Tvirtinama prie mobilaus stovo su 5 ratukais
•	 9 W Wood šviesos šaltinis
•	 3 dioptrijų didinimas
•	 On / off jungiklis
•	 Gali būti modelis su rankena arba tvirtinama prie stalo 

OPERACINIS ŠVIESTUVAS „MACH LED 3MC“ 
Kaina Eur be PVM 8.000,00 Eur / 9.680,00Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 370 530 3130) •	 Operacinis šviestuvas, montuojamas prie lubų
•	 Šviesos intensyvumas 140000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 3750, 4000, 4250, 4500, 4750 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas Ra 96
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 5–100 %
•	 Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60 %) – 52 cm
•	 Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20 %) – 120 cm
•	 Šviesos lauko diametras, kai šviesos intensyvumas siekia 10 % (d10) – 17 cm
•	 Šviesos lauko fokusuojamas dydis 17–28 cm 
•	 Temperatūros padidėjimas ties chirurgo galva < 0,5 °C
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 57 cm
•	 LED skaičius 112 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.
•	 Yra galimybė pakeisti 1 LED šviesos diodą
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OPERACINIS ŠVIESTUVAS „MACH LED 2MC“ 
Kaina Eur be PVM 6.500,00 Eur / 7.865,00Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 180 230 3130) •	 Operacinis šviestuvas, montuojamas prie lubų
•	 Šviesos intensyvumas 115000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 3750, 4000, 4250, 4500, 4750 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas Ra 96
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 5–100 %
•	 Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60 %) – 58 cm
•	 Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20 %) – 123 cm
•	 Šviesos lauko diametras, kai šviesos intensyvumas siekia 10 % (d10) – 17 cm
•	 Šviesos lauko fokusuojamas dydis 17–28 cm 
•	 Temperatūros padidėjimas ties chirurgo galva < 0,5 °C
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 84 cm
•	 LED skaičius 112 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.
•	 Yra galimybė pakeisti 1 LED šviesos diodą

OPERACINIS ŠVIESTUVAS „MACH LED 5MC“ 
Kaina Eur be PVM 9.400,00 Eur / 11.374,00Eur su PVM 21 % 

Gamintojas DR. MACH GmbH, Vokietija 

(kat.nr. 520 530 3130) •	 Operacinis šviestuvas, montuojamas prie lubų
•	 Šviesos intensyvumas 160000 lx 
•	 Spalvinė temperatūra 3750, 4000, 4250, 4500, 4750 K
•	 Šviesos perteikimo indeksas 96 Ra
•	 Šviesos intensyvumo reguliavimas 5–100 %
•	 Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60 %) – 40 cm
•	 Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20 %) – 150 cm
•	 Šviesos lauko diametras, kai šviesos intensyvumas siekia 10 % (d10) – 20 cm
•	 Šviesos lauko fokusuojamas dydis 20–32 cm 
•	 Temperatūros padidėjimas ties chirurgo galva < 0,5 °C
•	 Šviestuvo galvos skersmuo 72 cm
•	 LED skaičius 160 vnt.
•	 LED tarnavimo laikas >50000 val.
•	 Yra galimybė pakeisti 1 LED šviesos diodą

BAKTERICIDINĖ LEMPA (MOBILI, ATVIRO TIPO) 
Kaina Eur be PVM 140,00 Eur / 169,40 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Ultraviol, Lenkija 

(kat.nr. NBV 30 P) •	 Tiesioginio spinduliavimo UV–C lempos, skirtos patalpų dezinfekavimui 
•	 Atviro tipo, darbui, kada personalas negali būti patalpoje
•	 Ant mobilaus stovo, 5 dvigubi ratukai, stovo aukštis 1,8 m
•	 Vienos lempos TUV30 W
•	 Lempučių tarnavimo laikas nuo 8000 val.
•	 Dezinfekuojamos patalpos plotas: 12–15 m2

•	 Lempos svoris 3 kg
•	 Lempos gaubto reguliavimo amplitudė: 0–270°
•	 Galimi modeliai su mažesnio arba didesnio galingumo lempomis
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BAKTERICIDINĖ LEMPA (MOBILI, ATVIRO TIPO) 
Kaina Eur be PVM 170,00 Eur / 205,70 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Ultraviol, Lenkija 

(kat.nr. NBV 30 PL) •	 Tiesioginio spinduliavimo UV–C lempos, skirtos patalpų dezinfekavimui su 
integruotu darbo laiko skaitikliu 

•	 Atviro tipo, darbui, kada personalas negali būti patalpoje
•	 Ant mobilaus stovo, 5 dvigubi ratukai, stovo aukštis 1,8 m
•	 Vienos lempos TUV30 W
•	 Lempučių tarnavimo laikas nuo 8000 val.
•	 Dezinfekuojamos patalpos plotas: 12–15 m2

•	 Lempos svoris 3 kg
•	 Lempos gaubto reguliavimo amplitudė: 0–270°
•	 Galimi modeliai su mažesnio arba didesnio galingumo lempomis

BAKTERICIDINĖ LEMPA (MOBILI, ATVIRO TIPO) 
Kaina Eur be PVM 200,00 Eur / 242,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Ultraviol, Lenkija 

(kat.nr. NBV 30 PLW) •	 Tiesioginio spinduliavimo UV–C lempos, skirtos patalpų dezinfekavimui su 
integruotu darbo laiko skaitikliu ir 4 skaitmenų LED ekranu

•	 Atviro tipo, darbui, kada personalas negali būti patalpoje
•	 Ant mobilaus stovo, 5 dvigubi ratukai, stovo aukštis 1,8 m
•	 Vienos lempos TUV30 W
•	 Lempučių tarnavimo laikas nuo 8000 val.
•	 Dezinfekuojamos patalpos plotas: 12–15 m2

•	 Lempos svoris 3 kg
•	 Lempos gaubto reguliavimo amplitudė: 0–270°
•	 Galimi modeliai su mažesnio arba didesnio galingumo lempomis

BAKTERICIDINĖ LEMPA (SIENINĖ, ATVIRO TIPO) 
Kaina Eur be PVM 120,00 Eur / 145,20 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Ultraviol, Lenkija 

(kat.nr. NBV 30 N) •	 Tiesioginio spinduliavimo UV–C lempos, skirtos patalpų dezinfekavimui 
•	 Atviro tipo, darbui, kada personalas negali būti patalpoje
•	 Montuojama prie sienos
•	 Vienos lempos TUV30 W
•	 Lempučių tarnavimo laikas nuo 8000 val.
•	 Dezinfekuojamos patalpos plotas: 12–15 m2

•	 Lempos svoris 3 kg
•	 Lempos gaubto reguliavimo amplitudė: 0–200°
•	 Galimi modeliai su mažesnio arba didesnio galingumo lempomis
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BAKTERICIDINĖ LEMPA (SIENINĖ, ATVIRO TIPO) 
Kaina Eur be PVM 140,00 Eur / 169,40 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Ultraviol, Lenkija 

(kat.nr. NBV 30 NL) •	 Tiesioginio spinduliavimo UV–C lempos, skirtos patalpų dezinfekavimui su 
integruotu darbo laiko skaitikliu

•	 Atviro tipo, darbui, kada personalas negali būti patalpoje
•	 Montuojama prie sienos
•	 Vienos lempos TUV30 W
•	 Lempučių tarnavimo laikas nuo 8000 val.
•	 Dezinfekuojamos patalpos plotas: 12–15 m2

•	 Lempos svoris 3 kg
•	 Lempos gaubto reguliavimo amplitudė: 0–200°
•	 Galimi modeliai su mažesnio arba didesnio galingumo lempomis

BAKTERICIDINĖ LEMPA (SIENINĖ, ATVIRO TIPO) 
Kaina Eur be PVM 170,00 Eur / 205,70 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Ultraviol, Lenkija 

(kat.nr. NBV 30 NLW) •	 Tiesioginio spinduliavimo UV–C lempos, skirtos patalpų dezinfekavimui su 
integruotu darbo laiko skaitikliu ir 4 skaitmenų LED ekranu

•	 Atviro tipo, darbui, kada personalas negali būti patalpoje
•	 Montuojama prie sienos
•	 Vienos lempos TUV30 W
•	 Lempučių tarnavimo laikas nuo 8000 val.
•	 Dezinfekuojamos patalpos plotas: 12–15 m2

•	 Lempos svoris 3 kg
•	 Lempos gaubto reguliavimo amplitudė: 0–200°
•	 Galimi modeliai su mažesnio arba didesnio galingumo lempomis

BAKTERICIDINĖ LEMPA (MOBILI, UŽDARO TIPO) 
Kaina Eur be PVM 380,00 Eur / 459,80 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Ultraviol, Lenkija 

(kat.nr. NBVE 60 P) •	 UV–C srauto lempos, skirtos patalpų dezinfekavimui 
•	 Uždaro tipo, darbui, kada personalas gali būti patalpoje
•	 Ant mobilaus stovo su 5 dvigubais ratukais
•	 2–jų lempų TUV30 W
•	 Lempučių tarnavimo laikas nuo 8000 val.
•	 Ventiliatoriaus pajėgumas: 132 m³ / h
•	 Efektyvus dezinfekuojamas plotas: 10–20 m²
•	 Lempos svoris 13 kg
•	 Galimi modeliai su didesnio galingumo lempomis



DIAGNOSTINĖ ĮRANGA KATALOGAS 2019-2020 

132 T.:  +370 5 272 03 72
El.:  medita@medita.lt

BAKTERICIDINĖ LEMPA (MOBILI, UŽDARO TIPO) 
Kaina Eur be PVM 420,00 Eur / 508,20 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Ultraviol, Lenkija 

(kat.nr. NBVE 60 PL) •	 UV–C srauto lempos, skirtos patalpų dezinfekavimui su integruotu darbo 
laiko skaitikliu

•	 Uždaro tipo, darbui, kada personalas gali būti patalpoje
•	 Ant mobilaus stovo su 5 dvigubais ratukais
•	 2-jų lempų TUV30 W
•	 Lempučių tarnavimo laikas nuo 8000 val.
•	 Ventiliatoriaus pajėgumas: 132 m³ / h
•	 Efektyvus dezinfekuojamas plotas: 10–20 m²
•	 Lempos svoris 13 kg
•	 Galimi modeliai su didesnio galingumo lempomis

BAKTERICIDINĖ LEMPA (SIENINĖ, UŽDARO TIPO) 
Kaina Eur be PVM 360,00 Eur / 435,60 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Ultraviol, Lenkija 

(kat.nr. NBVE 60 N) •	 UV–C srauto lempos, skirtos patalpų dezinfekavimui 
•	 Uždaro tipo, darbui, kada personalas gali būti patalpoje
•	 Montuojama prie sienos
•	 2–jų lempų TUV30 W
•	 Lempučių tarnavimo laikas nuo 8000 val.
•	 Ventiliatoriaus pajėgumas: 132 m³ / h
•	 Efektyvus dezinfekuojamas plotas: 10–20 m²
•	 Lempos svoris 8,5 kg
•	 Galimi modeliai su didesnio galingumo lempomis

BAKTERICIDINĖ LEMPA (SIENINĖ, UŽDARO TIPO) 
Kaina Eur be PVM 390,00 Eur / 471,90 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Ultraviol, Lenkija 

(kat.nr. NBVE 60 NL) •	 UV–C srauto lempos, skirtos patalpų dezinfekavimui su integruotu darbo 
laiko skaitikliu

•	 Uždaro tipo, darbui, kada personalas gali būti patalpoje
•	 Montuojama prie sienos
•	 2–jų lempų TUV30 W
•	 Lempučių tarnavimo laikas nuo 8000 val.
•	 Ventiliatoriaus pajėgumas: 132 m³ / h
•	 Efektyvus dezinfekuojamas plotas: 10–20 m²
•	 Lempos svoris 8,5 kg
•	 Galimi modeliai su didesnio galingumo lempomis
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BAKTERICIDINĖ LEMPA (MOBILI, DVEJOPO POVEIKIO) 
Kaina Eur be PVM 480,00 Eur / 580,80 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Ultraviol, Lenkija 

(kat.nr. NBVE 60 / 30 PL) •	 Dvejopo poveikio UV–C srauto lempos, skirtos patalpų dezinfekavimui su 
integruotu darbo laiko skaitikliu

•	 Dvi funkcijos viename modelyje: intensyvi oro dezinfekcija, kada žmonės 
gali būti patalpoje, ir tiesioginė patalpos dezinfekcija, kuomet žmonės ne-
gali būti patalpoje

•	 Ant mobilaus stovo su 5 dvigubais ratukais
•	 2 lempos TUV30 W oro srauto kameroje ir 1 lempa TUV30 W išorėje
•	 Lempučių tarnavimo laikas nuo 8000 val.
•	 Ventiliatoriaus pajėgumas: 132 m³ / h
•	 Efektyvus dezinfekuojamas plotas: 10–20 m²
•	 Lempos svoris 13,5 kg
•	 Galimi modeliai su didesnio galingumo lempomis

BAKTERICIDINĖ LEMPA (MOBILI, DVEJOPO POVEIKIO) 
Kaina Eur be PVM 480,00 Eur / 580,80 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Ultraviol, Lenkija 

(kat.nr. NBVE 60 / 30 NL) •	 Dvejopo poveikio UV–C srauto lempos, skirtos patalpų dezinfekavimui su 
integruotu darbo laiko skaitikliu

•	 Dvi funkcijos viename modelyje: intensyvi oro dezinfekcija, kada žmonės 
gali būti patalpoje, ir tiesioginė patalpos dezinfekcija, kuomet žmonės ne-
gali būti patalpoje

•	 Montuojama prie sienos
•	 2 lempos TUV30 W oro srauto kameroje ir 1 lempa TUV30 W išorėje
•	 Lempučių tarnavimo laikas nuo 8000 val.
•	 Ventiliatoriaus pajėgumas: 132 m³ / h
•	 Efektyvus dezinfekuojamas plotas: 10–20 m²
•	 Lempos svoris 9 kg
•	 Galimi modeliai su didesnio galingumo lempomis
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Aukščiausios klasės ir kokybės
diagnostinės priemonės:

• Kraujospūdžio matuokiai
• Stetofonendoskopai
• Otoskopai, oftalmoskopai
• Otorinooftalmoskopai
• Diagnostinės stotelės
• Diagnostiniai šviestuvėliai
• Laringoskopai
• Dermatoskopai
• Neurologiniai plaktukai
• Apžiūros lempos
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FIZIOTERAPINĖ IR 
REABILITACINĖ ĮRANGA 
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GILUMINĖS OSCILIACIJOS APARATAS „DEEP OSCILLATION® PERSONAL BASIC“ 
Kaina Eur be PVM 2.000,00 / 2.420,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 02040B)
•	 Giluminės osciliacijos aparatas „Deep Oscillation Personal Basic“
•	 Tai unikalus, patentuotas gydymo metodas
•	 Naudojant kintamą elektrostatinį lauką, biologiškai aktyvūs virpesiai giliai 

prasiskverbia į gydomuosius audinius. Lyginant su kitomis terapijomis, ši 
procedūra yra maloni pacientui ir tuo pačiu efektyvi visų tipų audiniams 
(odai, jungiamiesiems audiniams, raumenims ir kraujagyslėms)

•	 Giluminės osciliacijos metodą galima taikyti pacientą masažuojant ranko-
mis. Tam, vietoje aplikatoriaus su membrana, naudojami lipnūs elektrodai 
bei pirštinės

•	 Gydymą pagal tas pačias indikacijas galima taikyti tiek suaugusiems, tiek 
vaikams

•	 Pagrindinės indikacijos: traumos, žaizdos, patempimai, chirurginių operaci-
jų padariniai, taip pat raumenų skausmai, įvairūs uždegimai, patinimai

•	 Gydymo indikacijos užprogramuotos terapinėje kortelėje Basic, ekrane pa-
teikiama terapijos informacija, dozavimo pasiūlymai, grafinis atvaizdavimas, 
kaip atlikti terapiją

•	 Vienu metu galima atlikti vieną procedūrą su viena kortele
•	 Spalvotas ekranas, paprastas ir operatyvus vieno mygtuko valdymas
•	 Generuojamas dažnis: 5–250 Hz
•	 Svoris: 0,5 kg

GILUMINĖS OSCILIACIJOS APARATAS „DEEP OSCILLATION® PERSONAL PRO“ 
Kaina Eur be PVM 2.800,00 / 3.388,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 02040P)
•	 Giluminės osciliacijos aparatas „Deep Oscillation Personal Pro“
•	 Tai unikalus, patentuotas gydymo metodas
•	 Naudojant kintamą elektrostatinį lauką, biologiškai aktyvūs virpesiai giliai 

prasiskverbia į gydomuosius audinius. Lyginant su kitomis terapijomis, ši 
procedūra yra maloni pacientui ir tuo pačiu efektyvi visų tipų audiniams 
(odai, jungiamiesiems audiniams, raumenims ir kraujagyslėms)

•	 Giluminės osciliacijos metodą galima taikyti pacientą masažuojant ranko-
mis. Tam, vietoje aplikatoriaus su membrana, naudojami lipnūs elektrodai 
bei pirštinės

•	 Gydymą pagal tas pačias indikacijas galima taikyti tiek suaugusiems, tiek 
vaikams

•	 Pagrindinės indikacijos: traumos, žaizdos, patempimai, chirurginių operaci-
jų padariniai, taip pat raumenų skausmai, įvairūs uždegimai, patinimai 

•	 Gydymo indikacijos užprogramuotos terapinėje kortelėje Pro, ekrane patei-
kiama terapijos informacija, dozavimo pasiūlymai, grafinis atvaizdavimas, 
kaip atlikti terapiją

•	 Platesnis indikacijų meniu, lyginant su DO Personal Basic. Taip pat galimybė 
keisti terapijos parametrus

•	 Vienu metu galima atlikti vieną procedūrą su viena kortele
•	 Spalvotas ekranas, paprastas ir operatyvus vieno mygtuko valdymas
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GILUMINĖS OSCILIACIJOS APARATAS „DEEP OSCILLATION® EVIDENT“ 
Kaina Eur be PVM 7.000,00 / 8.470,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 01134 / 01130 / 
01131)

•	 Giluminės osciliacijos aparatas „Deep Oscillation Evident“
•	 Tai unikalus, patentuotas gydymo metodas
•	 Naudojant kintamą elektrostatinį lauką, biologiškai aktyvūs virpesiai giliai 

prasiskverbia į gydomuosius audinius. Lyginant su kitomis terapijomis, ši 
procedūra yra maloni pacientui ir tuo pačiu efektyvi visų tipų audiniams 
(odai, jungiamiesiems audiniams, raumenims ir kraujagyslėms)

•	 Giluminės osciliacijos metodą galima taikyti pacientą masažuojant ranko-
mis. Tam, vietoje aplikatoriaus su membrana, naudojami lipnūs elektrodai 
bei pirštinės

•	 Gydymą pagal tas pačias indikacijas galima taikyti tiek suaugusiems, tiek 
vaikams

•	 Pagrindinės indikacijos: traumos, žaizdos, patempimai, chirurginių operaci-
jų padariniai, taip pat raumenų skausmai, įvairūs uždegimai, patinimai. 

•	 Gydymo indikacijos užprogramuotos programinės įrangos paketuose 
SPORTS arba AESTHETICS arba CLINICS. 

•	 2 kanalų giluminė osciliacija, gydymą vienu metu galima atlikti dviems pa-
cientams

•	 8 colių spalvotas, lietimui jautrus ekranas
•	 Išsamūs terapijos atlikimo aprašymai bei detalios animacijos, iliustruojan-

čios gydymą; visi terapijos parametrai gali būti keičiami pagal poreikį
•	 100 įrašų pacientų duomenų bazė
•	 Generuojamas dažnis: 5–250 Hz
•	 Svoris: 6,2 kg
•	 Komplektacijoje – specialus vežimėlis prietaiso ir priedų laikymui bei trans-

portavimui

KOMBINUOTOS TERAPIJOS PRIETAISAS „IONOSON–EXPERT“ 
Kaina Eur be PVM 3.700,00 / 4.477,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 02035)
•	 Kombinuotas terapijos prietaisas „Ionoson – Expert“ 
•	 7 colių spalvotas, lietimui jautrus ekranas
•	 Elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisai viename
•	 2 atskiri kanalai, vienu metu galima taikyti skirtingas programas dviems pa-

cientams
•	 Generuojamos žemo dažnio srovės: G, GMC, DF, MF, CP, LP, UR, HV, TENS, 

MENS, IG30, IG50, FM, STOCH, HVS, FaS, T / R
•	 Generuojamos vidutinio dažnio srovės: IF – klasikinės interferencinė, AMF – 

dviejų kanalų vidutinio dažnio stimuliavimo (amplipulsas), MT – vidutinio 
dažnio raumenų stimuliavimo; KOTS – rusų technologija, raumenų stimu-
liavimo

•	 Diagnostika 5 diagnostinėmis srovėmis
•	 Spastiškumo gydymas pagal Hufschmidt ar Jantsch programas
•	 Ultragarsas: dviejų dažnių – 1 MHz ir 3 MHz, pastovaus ir impulsinio darbo 

režimai
•	 Ultragarso galvutė – pasirinktinai 5 cm² arba 2,5 cm²
•	 Daugiau kaip 140 indikacijų, išdėstytų abėcėlės tvarka
•	 Grafiniai elektrodų uždėjimo pavyzdžiai
•	 Gydymo indikacijų meniu su išmaniomis filtravimo funkcijomis: pagal kūno 

vietą, terapijos formą, norimą terapijos poveikį ar abėcėlę
•	 SD kortelės lizdas duomenų importavimui ir eksportui
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KOMBINUOTOS TERAPIJOS PRIETAISAS „IONOSON–DO–EVIDENT“ 
Kaina Eur be PVM 9.000,00 / 10.890,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 02029)
•	 Kombinuotas terapijos prietaisas „Ionoson – DO – Evident“
•	 8 colių spalvotas, lietimui jautrus ekranas
•	 4 nepriklausomų kanalų kombinuotos fizioterapijos prietaisas: 2 kanalų 

elektroterapija, ultragarsas ir giluminė osciliacija – visa tai viename prietaise
•	 Galimybė atlikti kombinuotą terapiją su vakuuminiu moduliu
•	 Indikacijų meniu su terapijų aprašymais, gydymo trukmės rekomendacijo-

mis, užprogramuotais terapijos parametrais, spalvotomis schemomis ir vi-
deo medžiaga

•	 Gydymo indikacijų meniu su išmaniomis filtravimo funkcijomis: pagal kūno 
vietą (5 grupės), terapijos rūšį, norimą terapijos poveikį ar abėcėlę

•	 Daugiau kaip 250 užprogramuotų gydymo indikacijų
•	 100 įrašų pacientų duomenų bazė, kiekvienam pacientui galima išsaugoti 

iki 10 elektroterapijos, iki 5 ultragarso ir giluminės osciliacijos sekų
•	 Elektroterapija:
•	 Generuojamos žemo dažnio srovės:G, GMC, DF, MF, CP, LP, RS, UR, HV, TENS, 

MENS, IG30, IG50, FM, STOCH, HVS, FaS, T / R
•	 Generuojamos vidutinio dažnio srovės:IF – IF, AMF, MT, KOTS
•	 Spastiškumo gydymas pagal Hufschmidt ar Jantsch programas
•	 Ultragarsas:
•	 Dviejų dažnių – 1 MHz ir 3 MHz, pastovaus ir impulsinio darbo režimai
•	 Ergonomiška, ilgaamžė ultragarso galvutė, pagaminta iš titano, atspari van-

deniui – pasirinktinai 5 cm² arba 2,5 cm²
•	 Giluminė osciliacija:
•	 Pagrindinės indikacijos: traumos, žaizdos, patempimai, chirurginių operaci-

jų padariniai, taip pat raumenų skausmai, įvairūs uždegimai, patinimai

VAKUMO TERAPIJOS PRIETAISAS „PHYSIOVAC–EXPERT“ 
Kaina Eur be PVM 1.600,00 / 1.936,00 su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 02035)
•	 Atnaujintas, modernus dizainas
•	 Dar labiau sumažintas triukšmo ir vibracijos lygis
•	 Vakuumo pajėgumas 0–0,6 bar, tolygiai reguliuojamas
•	 Pastovus arba pulsacinis rėžimas (0–30 pulsac. / min.)
•	 Automatinis vakuuminių elektrodų aktyvavimas, kuomet įjungiama elekto-

terapija arba kombinuota terapija
•	 Spalvinis vakuumo ir elektroterapijos priedų kodavimas greitesniam ir tiks-

lesniam kanalų bei poliariškumo paskirstymui
•	 „PHYSIOVAC–Expert“ gali būti naudojamas kaip autonominis prietaisas va-

kuumo terapijai arba kombinuotai terapijai kartu su elektrostimuliacinių 
srovių ir ultragarso aparatu „IONOSON–Expert“
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LAZERIO TERAPIJOS APARATAS „LAS–EXPERT“ 
Kaina Eur be PVM 4.200,00 / 5.082,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 00043)
•	 „LAS–Expert“ prietaisas yra žemo intensyvumo lazeris, taikomas įvairiose 

srityse: dermatologijoje, odontologijoje, ortopedijoje, fizioterapijoje, sporto 
fizioterapijoje, bendram sveikatos būklės palaikymui

•	 Puslaidininkių lazeris, bangos ilgis 785 nm (įrodyta, kad tokio ilgio banga 
geriausiai tinkama giluminiam poveikiui)

•	 Lazerinis dušo tipo daviklis su 14 lazerinių diodų naudojamas didesnių pa-
viršių gydymui (traumų atvejais, sąnarių patologijose, raumenų hipertonijo-
je, odos ligose)

•	 Darbo rėžimai: pastovus, impulsinis pastovaus dažnio (Alfa), impulsinis at-
sitiktinai generuojamos moduliacijos dažnio (Multi). Aplikatorius turi papil-
domą mygtuką terapijos parametrų nustatymui

•	 Prietaiso ekranas skystųjų kristalų, didelio kontrasto
•	 Valdymas nesudėtingas, vienu mygtuku
•	 Pasirinkus gydymo plotą, automatiškai apskaičiuojami lazerio spinduliavi-

mo parametrai
•	 Įdiegtas platus gydymo indikacijų sąrašas su terapijos atlikimo rekomenda-

cijomis ir grafiniais pavyzdžiais

MAGNETO TERAPIJOS APARATAS „MAG–EXPERT“ 
Kaina Eur be PVM 2.500,00 / 3.025,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 02014)
•	 Magnetinio lauko terapijos įranga „MAG–Expet“ sukuria pulsuojantį magne-

tinį lauką, kurio dažnį ir intensyvumą galima reguliuoti
•	 Įranga gali būti įvairiai komplektuojama, yra skirtingų dydžių solenoidai, o 

lokalioms zonoms gali būti naudojami vietiniai aplikatoriai
•	 Dviejų kanalų, turi 2 atskirus laikmačius
•	  LCD ekrane rodoma gydymo informacija
•	 Platus indikacijų meniu su gydymo rekomendacijomis
•	 Atmintis susikurtoms ar dažnai naudojamoms gydymo programoms sau-

goti
•	 Fokusuoto magnetinio lauko technologija koncentruoja magnetinį lauką 

solenoido viduje, magnetinė indukcija išorėje yra sumažinta iki min.imumo. 
Taip išvengiama nereikalingo poveikio personalui

•	 Magnetinio lauko intensyvumas: 1 – 100 Gauso (10mT), reguliuojama žings-
niais po 1 Gausą

•	 Komplektacijoje: 2 apvalūs aplikatoriai, 15 cm skersmens, 4 cm storio
•	 Galimos ir kitos prietaiso konfigūracijos



FIZIOTERAPINĖ IR REABILITACINĖ ĮRANGA KATALOGAS 2019-2020 

140 T.:  +370 5 272 03 72
El.:  medita@medita.lt

MIKROBANGŲ TERAPIJOS PRIETAISAS „PHYSIOTHERM–M“ 
Kaina Eur be PVM 4.300,00 / 5.203,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 00070)
•	 Tai modernus mikrobangų terapijos prietaisas, galintis dirbti nuolatiniu ir 

pertraukiamu režimais
•	 Paskirtis – aukšto dažnio terminė terapija. Šiame prietaise yra galingas ma-

gnetronas, skirtas aukšto dažnio energijos generavimui 2,45 GHz dažniu, 
kuris atitinka bangos ilgį apie 12 cm 

•	 Darbinis galingumas – maksimaliai iki 200 W 
•	 Ypatingai kruopščiai ekranuoti, aukšto dažnio jungiamieji laidai garantuoja 

sklandų darbą
•	 4 ratukai su stabdžiais užtikrina lengvą prietaiso transportavimą ir saugų 

pozicionavimą procedūrų metu
•	 Dėka paprastai ir lengvai reguliuojamos alkūnės, galėsite greitai ir tiksliai 

pridėti emiterį prie paciento
•	 Standartinė komplektacija: ekranuotas aukšto dažnio jungiamasis kabelis, 

1 vnt.; maitinimo kabelis, 1 vnt.; apsauga akims, 1 vnt.; universalus U tipo 
spinduolis (matmenys 48 x 13 cm, maksimali spinduliuotė 200 W), 1 vnt.; 
naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis

UAD TRUMPŲJŲ BANGŲ TERAPIJOS APARATAS „PHYSIOTHERM–S“ 
Kaina Eur be PVM 7.400,00 / 8.954,00 su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 00045)
•	 Prietaiso naudojimo sritys: ortopedija, traumatologija, reumatologija, LOR, 

urologija, ginekologija, vidaus ligos
•	 Gydant chroniškus uždegimus; skausmo ir spazmų mažinimui; gydant aš-

trias ir chroniškas infekcijas
•	 Darbinis dažnis 27,12 MHz
•	 Nuolatinis ir impulsinis spinduliavimo režimai
•	 Maksimali išėjimo galia nuolatiniame režime 400 W, impulsiniame režime 

1000 W
•	 Impulso trukmė 2–6 ms, Impulso dažnis 10–300 Hz
•	 Metodinių programų skaičius 40
•	 Išsaugomų atmintyje individualių programų skaičius 20
•	 Prietaiso ir operatoriaus klaidų atpažinimo funkcija
•	 Skystų kristalų informacinis ekranas
•	 Terapijos trukmė 1–60 min.
•	 Matmenys: 42 x 97 x 41 cm

SMŪGINĖS TERAPIJOS PRIETAISAS „PHYSIOIMPACT–EVIDENT“ 
Kaina Eur be PVM 12.000,00 / 14.520,00Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 02033)
•	 Smūginės terapijos prietaisas „Physioimpact – Evident“
•	 Didelės energijos, fokusuotos smūginės terapijos prietaisas (max. 0,58 mJ / mm)
•	 Galimybė taikyti iš anksto užprogramuotas arba individuliai nustatomas (keičia-

mas intensyvumas arba dažnis) terapijas
•	 Gydymo indikacijose užprogramuota terapijos informacija, dozavimo reko-

mendacijos ir grafinis atvaizdavimas, kaip atlikti terapiją
•	 Ergonomiška, labai lengva rankena, garantuojanti daugiau kaip 1,5 mln. smū-

gių
•	 Komplektacijoje 3 skirtingų dydžių aplikatoriai
•	 Pacientų duomenų bazė
•	 9,4 colių spalvotas, lietimui jautrus ekranas
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ŠALČIO TERAPIJOS PRIETAISAS „FRIGOSTREAM“ 
Kaina Eur be PVM 6.100,00 / 7.381,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 01116)
•	 Kompaktiškas aparatas, skirtas darbui net ir mažose patalpose
•	 „Frigostream“ gali orą atšaldyti iki – 32 °C, ir nukreipti tiksliai į norimą vietą
•	 Oro srovę galima reguliuoti
•	 Procedūroms atlikti prietaisas naudoja aplinkos orą. Tai reiškia, nėra jokių 

dujų ar kitokių balionų keitimo kaštų! 
•	 Naudojama galia 1800 VA
•	 Oro srauto galia: 350–1500 l / min.
•	 Terapijos taikymas: reumatologija, chirurgija, sporto medicina, neurologija 
•	 Komplekte: keičiami antgaliai, skersmuo 5 mm, 10 mm, 15 mm, 3 vnt.; speci-

alus antgalis, keturių angų, 1 vnt.; speciali lanksti žarnelė, 1 vnt.; naudojimo-
si instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis

TEMPIMO TERAPIJOS SISTEMA „TRACOMPUTER / MILI“ 
Kaina Eur be PVM 16.000,00 / 19.360,00 su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 70365)
•	 Sistema susideda iš valdymo bei tempimo prietaiso „TRAComputer“ su kompiuteri-

ne programa, specialios kušetės ir mikrobangų terapijos prietaiso „MiLi“
•	 Kušetė iš nerūdijančio plieno, su priedais (lentyna daiktams pasidėti, atrama kojai 

su diržu, pagalvėlė)
•	 Komplektacijoje kaklo ir stuburo tempimo rinkinys (diržas ir specialus rėmas), 

juosmens tempimo rinkinys (diržai kryžkauliui ir krūtinės ląstai, praplėtimo dir-
žas), avarinio sustabdymo mygtukas

•	 Kintantis, dinaminis juosmens, stuburo ir kaklo sričių tempimas
•	 Su papildomais priedais galima atlikti klubo, peties, nugaros slankstelių, kelio bei 

riešo sąnarių tempimą
•	 Kompiuterio atmintyje įrašyta 60 gydymo programų su vaizdinėmis schemomis, 

taip pat tempimo jėgą, gydymo laiką ir pulsaciją galima nustatyti individualiai
•	 Intuityvus valdymas su liečiamuoju ekranu ir skaitmenine klaviatūra
•	 Reguliuojamas galvos dalies ir kojos atramos aukštis
•	 „MiLi“ prietaisas reguliuojamas išilgai per visą kušetės ilgį
•	 „MiLi“ prietaiso galia 20–200 W (reguliuojama kas 20 W)
•	 Tempimo jėga nuo 1 iki 60 daN
•	 Maksimali kušetės apkrova 160 kg

PORTATYVINIS MAGNETO TERAPIJOS PRIETAISAS „MAGCELL ARTHRO“ 
Kaina Eur be PVM 350,00 / 423,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

 (kat.nr. 01108 / 01104)
•	 Magnetinio impulso lauko aparatas artrozės sukeltų skausmų palengvinimui 

MAGCELL® ARTHRO 
•	 Veikimo principas: didelės dozės magnetinių impulsų laukas sklinda per audinį 

indukuodamas gydomąsias elektrines sroves. Šios srovės veikia giliai, (pvz., są-
nario zoną) tuo pačiu tiesiogiai veikdamos skausmo centrą

•	 Nepaisant mažo dydžio, šie aparatai gali sukelti labai stiprius magnetinius lau-
kus (iki 100 mT (1000 Gauss))

•	 Ląstelių regeneracijos ir diferenciacijos procesai audiniuose įtakojami 3–5 cm 
gylyje

•	 MAGCELL® ARTHRO indikacijos: klubo ir sąnario artrozė, apatinio žandikaulio 
sąnario artrozė, pėdos sąnario ir kojos didžiojo piršto sąnario skausmai, uždegi-
miniai procesai, medžiagų apykaitos ląstelėse gerinimas

•	 Labai patogus vieno mygtuko valdymas, automatinis išsijungimas baigus gy-
dymo sesiją
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PORTATYVINIS MAGNETO TERAPIJOS PRIETAISAS „MAGCELL MICROCIRC“ 
Kaina Eur be PVM 350,00 / 423,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

 (kat.nr. 01108 / 01104)
•	 Magnetinio impulso lauko aparatas kraujo cirkuliacijos gerinimui MAG-

CELL® MICROCIRC
•	 Veikimo principas: didelės dozės magnetinių impulsų laukas sklinda per au-

dinį indukuodamas gydomąsias elektrines sroves. Šios srovės veikia giliai, 
(pvz., sąnario zoną) tuo pačiu tiesiogiai veikdamos skausmo centrą

•	 Nepaisant mažo dydžio, šie aparatai gali sukelti labai stiprius magnetinius 
laukus (iki 100 mT (1000 Gauss))

•	 Ląstelių regeneracijos ir diferenciacijos procesai audiniuose įtakojami 
3–5 cm gylyje

•	 MAGCELL® MICROCIRC indikacijos: diabetinės pėdos sindromas; periferinių 
arterijų okliuzija ir kitos ligos, kurias sukelia sumažintas arterinis kraujospū-
dis

•	 Labai patogus vieno mygtuko valdymas, automatinis išsijungimas baigus 
gydymo sesiją

LOGOTERAPIJOS PRIETAISAS „VOCASTIM–MASTER“ 
Kaina Eur be PVM 3.600,00 / 4.356,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 00088)
•	 Tai medicininis prietaisas su diagnostikos, terapijos, kontrolės ir atminties funkci-

jomis, skirtas gerklų parezės, afazijos, disfagijos, dizartrijos, sunkaus rijimo gydy-
mui, insulto pažeidimų balso stygoms atstatymui

•	 NMEPS (Neuro Muscular Electro Phonatory Stimulation) terapija yra paremta pa-
žeistų gerklų raumenų elektrostimuliacija atliekant specialius fonavimo pratimus. 
Kol pacientas bando ištarti specialius kalbos garsus, įrašytus į CD grotuvą, (taip iš-
provokuodamas savanoriškus raumenų susitraukimus), tuo pačiu metu, paspau-
dus rankinio valdymo mygtuką, sukeliama pulsinė elektrostimuliacija

•	 „vocaSTIM“ taikomas esant rijimo sunkumams (disfagija) ir sunkiam ar neaiškiam 
garsų tarimui (disartrija), kurį sukelia V, VII, IX, X, XI, ir XII galvinių nervų porų pare-
zės

•	 1 kanalo elektroterapija, generuojanti žemo dažnio sroves G, UR, IG30, IG50, FM, 
FaS, T / R, bei vidutinio dažnio sroves AMF, MT

•	 Greita terapijos pradžia: tiesiogiai nustatant parametrus; paleidžiant programas, 
įrašytas į prietaiso atmintį ar iš paciento kortelės; per indikacijų meniu

•	 Galima sukurti ir išsaugoti iki 25 programų 
•	 Vieno mygtuko valdymas
•	 LCD ekrane pateikiama gydymo informacija, siūlomas dozavimas, grafinės elekt-

rodų uždėjimo schemos.
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PORTATYVINIS ELEKTROSTIMULIATORIUS „EMP 2 PRO“ 
Kaina Eur be PVM 350,00 / 423,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Schwa–medico GmbH, Vokietija

(kat.nr. 104068)
•	 Portatyvinis elektrostimuliatorius „EMP 2 Pro“
•	 21 stimuliacinė programa skausmo terapijai ir raumenų stimuliacijai
•	 Prietaisas priskiriamas aukščiausio standarto nešiojamiems elektroterapijos 

prietaisams
•	 Indikacijos: skausmo gydymas, raumenų stimuliacija, įvairių nelaikymų tera-

pija, sveiko gyvenimo būdo palaikymas, pagalba sportuojantiems
•	 Papildomos galimybės: TENS žemas dažnis, TENS aukštas dažnis, TENS stai-

gioji programa, TENS moduliacija, raumenų stimuliacija, nuoseklios progra-
mos, integruota AKS (odos apsaugos kontrolė)

•	 Programų tipai: skausmo; sporto; reabilitacijos; raumenų stimuliacijos; re-
laksacijos; dinamikos; urologijos

•	 Išėjimo srovė – 100 mAh
•	 Dažnis – 1–120 Hz
•	 Impulso plotis – 50–500 µs
•	 Maitinimo šaltinis – integruota pakartotinai įkraunama baterija Ni–MH 4,8
•	 Intensyvumo pakopa – 0,5 mA
•	 Kanalų skaičius – 2
•	 Standartinė komplektacija: integruota baterija; savaime prilimpantys elekt-

rodai, 4 vnt.; kabelis, maitinimo šaltinis; transportavimo dėžutė naudojimosi 
instrukcija 

KOMPRESINĖ SISTEMA „LYMPHA–MAT DIGITAL GRADIENT“ 
Kaina Eur be PVM 3.000,00 / 3.630,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Bösl Elektromedizin, Vokietija

(kat.nr. 1200)
•	 Kompresinė sistema „Lympha–mat Digital Gradient“
•	 12-os kamerų kompresinė sistema
•	 Skaitmeninis displėjus / membraninė klaviatūra
•	 Integruotas skaitmeninis procedūros laikmatis (automatinis išsijungimas) ir 

slėgio indikatorius
•	 Individualus gydymo parinkimas ir parametrų nustatymas
•	 Slėgio reguliavimas 20–120 mmHg
•	 Laipsniškas suspaudimas
•	 Intervalo nustatymo reguliavimas tarp suspaudimo ciklų 5–90 s
•	 Galimybė prijungti 3 aplikatorius vienu metu (pvz. 2 aplikatorius kojoms ir 

vieną – rankai)
•	 Svoris – 6,1 kg
•	 Platus aplikatorių pasirinkimas
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ŠVIESOS TERAPIJOS PRIETAISAS „Q.LIGHT“ (1 FILTRAS) 
Kaina Eur be PVM nuo 1.500,00 / 1.815,00 su PVM 21 % 

Gamintojas: Q.Products AG, Šveicarija

(kat.nr. 10.10.81)
•	 „Q.Light“ – inovatyvi medicininė technologija, užtikrinanti optimalų šviesos 

šaltinį ir spektrą
•	  „Q.Light“ šviesos terapija yra efektyvi visuose gyjimo etapuose: stabdo už-

degiminius procesus, malšina skausmą, aktyvina imunitetą, gerina perfuzi-
ją, medžiagų apykaitą, padeda reguliuoti hormoninę sistemą

•	 „Q.Light“ užsakomas pasirinktinai su vienu gydymo filtru:
•	 TIK Skausmo – indikacijos: reumatologiniai negalavimai, chroniškas skaus-

mas, nugaros problemos. Natūralios dienos šviesos spektras 580–1700 nm 
(kat.nr. 10.10.79)

•	 TIK Depresijos – indikacijos: sezoninis afektinis sutrikimas, depresijos. Natū-
ralios dienos šviesos spektras 420–780 nm (kat.nr. 10.10.80)

•	 TIK Aknės gydymo – indikacijos: įvairios aknės formos pradinėje ir vidutinėje 
stadijose (įprastinė aknė, acne vulgaris, comedonica, papulopustulosa, con-
globata). Natūralios dienos šviesos spektras 385–500 nm (kat.nr. 10.10.82)

•	 TIK Žaizdų gydymo – indikacijos: kojų opos, nuospaudų žaizdos, diabetinė 
gangrena, chirurginės žaizdos, sužalojimų žaizdos, nudegimai. Natūralios 
dienos šviesos spektras 385–1700 nm (kat.nr. 10.10.81)

•	 Reguliuojamas gydomasis plotas: 5–40 cm
•	 Poliarizacija: ≥ 98 %
•	 Jokio UV spinduliavimo

ŠVIESOS TERAPIJOS PRIETAISAS „Q.LIGHT PRO UNIT“ (4 FILTRAI) 
Kaina Eur be PVM 3.500,00 / 4.235,00 su PVM 21 % 

Gamintojas: Q.Products AG, Šveicarija

(kat.nr. 10.10.24 / 10.21.20)
•	 „Q.Light“ – inovatyvi medicininė technologija, užtikrinanti optimalų šviesos 

šaltinį ir spektrą
•	 „Q.Light“ šviesos terapija yra efektyvi visuose gyjimo etapuose: stabdo už-

degiminius procesus, malšina skausmą, aktyvina imunitetą, gerina perfuziją, 
medžiagų apykaitą, padeda reguliuoti hormoninę sistemą

•	 Skausmo – indikacijos: reumatologiniai negalavimai, chroniškas skausmas, 
nugaros problemos. Natūralios dienos šviesos spektras 580–1700 nm;

•	 Depresijos – indikacijos: sezoninis afektinis sutrikimas, depresijos. Natūralios 
dienos šviesos spektras 420–780 nm

•	 Aknės gydymo – indikacijos: įvairios aknės formos pradinėje ir vidutinėje sta-
dijose (įprastinė aknė, acne vulgaris, comedonica, papulopustulosa, conglo-
bata). Natūralios dienos šviesos spektras 385–500 nm;

•	 Žaizdų gydymo – indikacijos: kojų opos, nuospaudų žaizdos, diabetinė gan-
grena, chirurginės žaizdos, sužalojimų žaizdos, nudegimai. Natūralios dienos 
šviesos spektras 385–1700 nm

•	 „Q.Light PRO UNIT“ gali būti papildomai komplektuojamas su specializuotais 
spalvų filtrais efektyviai spalvų terapijai: raudonas, oranžinis, geltonas, žalias, 
mėlynas ir violetinis; ir specializuotais kosmetiniais filtrais: odos priežiūra, ce-
liulito priežiūra, senėjimo procesų stabdymas

•	 Šviesos spektras: 385–1700 nm
•	 Reguliuojamas gydomasis plotas: 5–40 cm
•	 Poliarizacija: ≥ 98 %
•	 Jokio UV spinduliavimo
•	 Komplektacijoje: Q.Light PRO UNIT prietaisas ir gydomųjų filtrų rinkinys
•	 Galimos ir kitos prietaiso konfigūracijos.
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VEŽIMĖLIS FIZIOTERAPINEI ĮRANGAI „UNIVERSAL“ 
Kaina Eur be PVM 330,00 / 399,30 su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 01001)

•	 Universalus vežimėlis fizioterapinei įrangai „Universal“
•	 Neutralus dizainas
•	 2 lentynos, 1 stalčius patogiam Jūsų prietaisų bei priedų laikymui ir trans-

portavimui
•	 4 dvigubi ratukai, dveji iš jų su stabdžiais
•	 Matmenys: (aukštis x plotis x gylis) 83 x 49 x 45 cm

VEŽIMĖLIS FIZIOTERAPINEI ĮRANGAI „EXPERT 3RD EDITION“ 
Kaina Eur be PVM 700,00 / 847,00 su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 55736)
•	 Universalus vežimėlis fizioterapinei įrangai „Expert 3 edition“
•	 Stabilus, manevringas, lengvai valdomas vežimėlis patogiam Jūsų prietaisų 

bei priedų laikymui ir transportavimui
•	 4 dvigubi ratukai su stabdžiais, ratukų skersmuo 10 cm
•	 Matmenys: (aukštis x plotis x gylis) 109 x 53 x 61 cm

VEŽIMĖLIS FIZIOTERAPINEI ĮRANGAI „EVIDENT“ 
Kaina Eur be PVM 900,00 / 1.089,00 su PVM 21 % 

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

(kat.nr. 01004)
•	 Universalus vežimėlis fizioterapinei įrangai „Evident“
•	 Funkcionalus, stilingas, ypač stabilus, manevringas, lengvai valdomas veži-

mėlis patogiam Jūsų prietaisų bei priedų laikymui ir transportavimui
•	 4 dvigubi ratukai su stabdžiais, ratukų skersmuo 6,5 cm
•	 Matmenys: (aukštis x plotis x gylis) 81 x 33 x 31 cm
•	 Pagrindo matmenys: 45 x 41 cm

KUŠETĖ FIZIOTERAPIJOS PROCEDŪROMS „C3122“ 
Kaina Eur be PVM 500,00 Eur / 605,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. C3122M44T13)
•	 2 dalių kušetė, fiksuoto aukščio 75 cm pagaminta iš aukštos kokybės buko 

medžio
•	 Reguliuojama nugaros sekcija 0°– 65°
•	 Matmenys: ilgis 188 cm, plotis 62 cm, saugi darbinė apkrova 135 kg
•	 Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsau-

ga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Komplektacijoje: popieriaus rulono laikiklis, išpjova nosiai
•	 3 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 24 spalvų
•	 Papildomai galite užsisakyti platesnę kušetę (70 cm) 
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SULANKSTOMAS MASAŽO STALAS „C3611“ 
Kaina Eur be PVM 550,00 Eur / 665,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. C3611M63T94)
•	 2 dalių sulankstomas masažo stalas, reguliuojamo aukščio 59–87 cm, paga-

mintas iš aukštos kokybės buko medžio
•	 Matmenys: ilgis 186 cm, plotis 70 cm, saugi darbinė apkrova 135 kg
•	 Minkštoji dalis 6 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsau-

ga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Komplektacijoje: speciali išpjova veidui su kvėpavimo anga
•	 Stalo svoris 15 kg 
•	 3 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 24 spalvų

MASAŽO STALAS „C5557“ 
Kaina Eur be PVM 1.700,00 Eur / 2.057,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. C5557M46T13)
•	 3 dalių masažo stalas, elektrinis aukščio reguliavimas 47–89 cm, pagrindas iš 

plieno, dengto epoksidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C
•	 Reguliuojama nugaros sekcija – 10° / +75°, kojų sekcija – 20° / +70°
•	 Matmenys: ilgis 198 cm, plotis 62 cm, saugi darbinė apkrova 175 kg
•	 Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsau-

ga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Integruoti nuleidžiami / pakeliami ratukai, skirti stalo perstatymui (ne paci-

ento transportavimui)
•	 Komplektacijoje: popieriaus rulono laikiklis, išpjova nosiai
•	 3 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 24 spalvų
•	 Galimos ir kitos stalo konfigūracijos (hidraulinis aukščio reguliavimas, plotis 

70 cm)
•	 Platus įvairių modelių ir parametrų masažo stalų pasirinkimas

MULTIFUNKCINĖ MASAŽO KĖDĖ „T2701“ 
Kaina Eur be PVM 550,00 Eur / 665,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. T2701)
•	 Reguliuojamo aukščio 48–62 cm, rėmas pagamintas iš tvirto aliuminio, 

dengto pilka epoksidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C
•	 Reguliuojama galvos sekcijos padėtis
•	 Minkštosios dalys 5 cm storio, aptrauktos dirbtine oda, su antibakterine ap-

sauga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Saugi darbinė apkrova 135 kg
•	 Kėdės svoris 9,5 kg 
•	 3 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 24 spalvų
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APŽIŪRŲ KUŠETĖ / MASAŽO STALAS „C3523“ 
Kaina Eur be PVM 1.400,00 Eur / 1.694,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. C3523M44T13)

 

•	 2 dalių kušetė (gali būti naudojama kaip masažo stalas), elektrinis aukščio 
reguliavimas 47–90 cm, pagrindas iš plieno, dengto epoksidine danga, at-
sparia karščiui iki 250 °C

•	 Reguliuojama nugaros sekcija 0°– 70°
•	 Matmenys: ilgis 188 cm, plotis 62 cm, saugi darbinė apkrova 150 kg
•	 Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsau-

ga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Integruoti nuleidžiami / pakeliami ratukai, skirti kušetės perstatymui (ne pa-

ciento transportavimui) 
•	 Komplektacijoje: popieriaus rulono laikiklis, išpjova nosiai
•	 3 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 24 spalvų
•	 Galimos ir kitos stalo konfigūracijos (hidraulinis aukščio reguliavimas, plotis 

70 cm)
•	 Platus įvairių modelių ir parametrų masažo stalų pasirinkimas
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GYDYMO, SLAUGOS IR 
PIRMOSIOS PAGALBOS 

PRIEMONĖS 
• Giluminė osciliacija
• Kombinuota terapija – elektroterapija 

ir ultragarso terapija
• Lazerio terapija
• Magneto terapija
• Smūginės bangos terapija

• Tempimo terapija
• Šalčio terapija
• Mikrobangų terapija
• Aukšto dažnio trumpųjų bangų 

terapija

Efektyvi reabilitacija, padedanti 
sugrąžinti judėjimo džiaugsmą!
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GYDYMO, SLAUGOS IR 
PIRMOSIOS PAGALBOS 

PRIEMONĖS 
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MEDICININIS KREPŠYS PIRMAJAI PAGALBAI „MEDICAL BAG 1024“ 
Kaina Eur be PVM 58,00 Eur / 70,18 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: ADC, JAV

(kat.nr. 1024N) •	 Medicininis krepšys (be komplektacijos), mėlynos spalvos
•	 Medžiaga: PVC, nailonas, atsparus drėgmei
•	 Su rankenomis ir rankena ant peties 
•	 Su šoninėmis kišenėmis ir 11 vidinių skyrių, skirtingų dydžių 
•	 Galima naudoti kaip pirmos pagalbos krepšį ar šeimos gydytojo krepšį 
•	 Išmatavimai: 350 x 240 x 150 mm

MEDICININIS KREPŠYS PIRMAJAI PAGALBAI „TRAUMA BAG 1025“ 
Kaina Eur be PVM 69,50 Eur / 84,10 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: ADC, JAV 

(kat.nr. 1025OR) •	 Medicininis krepšys (be komplektacijos), oranžinės spalvos
•	 Medžiaga: PVC, nailonas, atsparus drėgmei
•	 Su rankenomis ir rankena ant peties 
•	 Su šoninėmis kišenėmis su 3 vidiniais skyriais ir 18 laikiklių intrumentams 
•	 Galima naudoti kaip pirmos pagalbos krepšį ar šeimos gydytojo krepšį 
•	 Išmatavimai: 440 x 230 x 230 mm

KREPŠYS GREITAJAI PAGALBAI 
Kaina Eur be PVM 67,00 / 81,07 Eur su PVM 21 % (09.89045)
Kaina Eur be PVM 75,00 / 90,75 Eur su PVM 21 % (09.89055)

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija

(kat.nr. 09.89045) •	 Medicininis krepšys (be komplektacijos), raudonos spalvos
•	 Medžiaginis, raudonas, su atšvaitais, tuščias
•	 Lengvai valomas
•	 Dugnas iš plastiko
•	 3 išorinės kišenės
•	 Skyrelių išdėstymas viduje gali būti keičiamas
•	 44 x 37 x 29 cm (09.89045) arba 54 x 35 x 32 cm (09.89055)

PIRMOSIOS PAGALBOS LAGAMINAS (TUŠČIAS) 
Kaina Eur be PVM 60,00 Eur / 72,60 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. CAV036) •	 Plastmasinis oranžinės spalvos dviejų dalių lagaminas skirtas pirmajai pa-
galbai

•	 Išmatavimai: 44,5 x 32 x 15 cm
•	 Lagaminas tuščias
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PIRMOSIOS PAGALBOS LAGAMINAS 
Kaina Eur be PVM 130,00 Eur / 157,30 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. CPS009) •	 Plastmasinis oranžinės spalvos dviejų dalių lagaminas skirtas pirmajai pa-
galbai

•	 Lagamino turinį sudaro: tvarsliava, pleistrai, dezinfekcinės medžiagos, 
įtvaras, varžtis, žirklutės, vienkartiniai švirkštai, skalpelis ir k.t.. Turinys gali 
nežymiai keistis

•	 Skirtas 25 asmenims
•	 Išmatavimai: 44,5 x 32 x 15 cm

NEŠTUVAI MIN.KŠTI SULANKSTOMI 
Kaina Eur be PVM 86,00 / 104,06 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. BAR018) •	 Minkšti sulankstomi neštuvai 
•	 Rankenų skaičius – 4
•	 Kojelės – 4
•	 Maksimali apkrova 120 kg
•	 Rėmas iš antikorozinio anodinto aliuminio
•	 Aptraukti atsparia skysčiams ir gerai plaunama PVC medžiaga

SPINALINĖ LENTA 
Kaina Eur be PVM 91,00 Eur / 110,11 Eur su PVM 21 %

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. BAR025) •	 Spinalinė lenta skirta imobilizavimui ir transportavimui esant stuburo pa-
žeidimams

•	 Komplektuojama su 3 užsegamais diržais paciento imobilizavimui
•	 Laidi rentgeno spinduliams
•	 Plaunama ir dezinfekuojama
•	 Tinka visų tipų galvos imobilizavimo įtvarai
•	 Išmatavimai: 185 x 41 x 6 (aukštis) cm, svoris 9 kg
•	 Maksimali apkrova 200 kg

Spinalinis įtvaras 
Kaina Eur be PVM 117,00 Eur / 141,57 Eur su PVM 21 %

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 09.8006) •	 Spinalinis įtvaras, skirtas horizontaliam ir vertikaliam galvos ir nugaros 
fiksavimui

•	 Komplektuojama su užsegamais diržais ir įvairių spalvų sagtimis 
•	 Juostos su lipdukais kaktai ir smakrui fiksuoti
•	 Su transportavimo krepšiu 
•	 Išmatavimai 90 cm (ilgis) x 85 cm (plotis)
•	 Svoris 2,5 kg
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GALVOS IMOBILIZATORIUS 
Kaina Eur be PVM 77,00 Eur / 93,17 Eur su PVM 21 %

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. FER001) •	 Galvos imobilizatorius
•	 Universalus, tinka prie bet kokios spinalinės lentos arba kaušinių neštuvų
•	 Lengvai valomas ir reguliuojamas „velcro“ tipo lipdukais
•	 Išmatavimai: 41 x 26 x 16 cm

NEŠTUVAI KAUŠINIAI 
Kaina Eur be PVM 226,00 Eur / 273,46 Eur su PVM 21 %

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 630) •	 Neštuvai kaušiniai, antitrauminiai
•	 Rėmas iš aliuminio su 3 diržais
•	 Minimalus ilgis 170 cm
•	 Maksimalus ilgis 205 cm
•	 Sulankstytų neštuvų ilgis 121 cm
•	 Plotis 43 cm
•	 Svoris 7,5 kg
•	 Maksimali apkrova 159 kg

MAŽOJI STUBURO FIKSAVIMO LENTA 
Kaina Eur be PVM 180,00 Eur / 217,80 Eur su PVM 21 %

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 09.8011) •	 Mažoji stuburo fiksavimo lenta
•	 Skirta greitam ir paprastam pacientų su įtariama stuburo trauma imobi-

lizavimui
•	 Komplektuojama su galvos atrama ir fiksavimo diržais
•	 Pagaminta iš polietileno
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AUTOMATINIAI NEŠTUVAI–VEŽIMĖLIS 
Kaina Eur be PVM 752,00 Eur / 909,92 Eur su PVM 21 %

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 910A / W) •	 Automatiniai neštuvai–vežimėlis pagaminti iš anodinto aliuminio
•	 4 ratukai Ø 125 mm, 2 fiksuoti, 2 besisukantys
•	 Nugaros dalis reguliuojama nuo 0˚ iki 45˚
•	 Šoniniai rėmai nuleidžiami
•	 Plaunamas matracas
•	 Užrakinimo sistema suskleistiems neštuvams
•	 Ilgis 190 cm; plotis 56 cm; aukštis 88 cm;
•	 Maksimalus pakrovimo aukštis 63 cm, min.imalus pakrovimo aukštis 25 cm
•	 Svoris 38 kg
•	 Maksimali apkrova 159 kg.

KAKLO ĮTVARAS 
Kaina Eur be PVM 16,00 Eur / 19,36 Eur su PVM 21 %

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 503) •	 Kaklo įtvaras
•	 Vienos dalies, iš polietileno
•	 Plaunamos vidinės dalys, fiksuojamos plastmasinėmis kniedėmis
•	 Centrinė trachėjos anga
•	 Greitas tvirtinimas ir pritaikymas Velcro juostelėmis
•	 Galimi dydžiai: naujagimiui (kat.nr. 500), pediatrinis (kat.nr. 501), apkū-

niam (kat.nr. 502), standartinis (kat.nr. 503), vidutinis (kat.nr. 504) ir aukš-
taūgiui (kat.nr. 505)

ĮTVARAI GALŪNĖMS „ECO SPLINT“ 
Kaina Eur be PVM 150,00 Eur / 181,50 Eur su PVM 21 %

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. DA–02310) •	 Lankstūs įtvarai galūnėms „ECO SPLINT“ pagaminti iš gerai plaunamo 
neopreno, sutvirtinto aliuminio juostelėmis ir plačiomis Velcro fiksavimo 
juostomis. 

•	 Galima užsakyti rinkinį iš 5 įtvarų su transportavimo krepšiu (kat.nr. DA–
02310) arba atskirus įtvarus: 

•	 Įtvaras riešui (kat.nr. DA–02300
•	 Įtvaras  rankai (kat.nr. DA–02301)
•	 Įtvaras kojai (kat.nr. DA–02302)
•	 Įtvaras kulkšniai / alkūnei (kat.nr. DA–02300)
•	 Įtvaras dilbiui (kat.nr. DA–02304)
•	 Nailoninis krepšys įtvarams laikyti (kat.nr. DA–02311)
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TURNIKETAS KRAUJAVIMUI GALŪNĖSE STABDYTI 
Kaina Eur be PVM 30,00 Eur / 36,30 Eur su PVM 5 %

 Gamintojas: Ispanija

(kat.nr. 0200130) •	 Skubios medicinos pagalbos turniketas skirtas arteriniam kraujavimui ga-
lūnėse (rankose, kojose) stabdyti

•	 Kiekvienas turniketas yra ženklintas karinės kokybės NATO standartą 
nustatančiu NSN kodu

•	 Kiekvienas turniketas yra su CE ženklinimu
•	 Turniketo konstrukcija leidžia valdyti turniketą viena ranka, kad sužeista-

sis galėtų jį užsidėti pats, be kitų pagalbos
•	 Konstrukcija: dirželis 4,20 cm pločio, ilgis 90 cm, varžčio užveržimo stry-

pas pagamintas iš tvirto plastiko, laikiklis
•	 Turniketas, su 7,4 cm ilgio užspaudimo plokštele iš tvirto plastiko, tinka-

mas naudoti tiek suaugusiems, tiek vaikams
•	 Dvigubo pervėrimo sagtis  garantuoja dvigubą apsaugą ir neleidžia dir-

želiui atsipalaiduoti
•	 Dirželis su Velcro® limpančiu lipduku
•	 Prie užveržimo mechanizmo pritvirtinta laiko kontrolės juostelė su lipdu-

ku laiko užrašymui
•	 Laisvas (pakietintas) turniketo galas pažymėtas raudona spalva
•	 Su dirželiu, turniketo tvirtinimui prie diržo, prie krepšio ar kt
•	 Turniketo svoris: 66 g., spalva juoda
•	 Ženklintas ir sertifikuotas: CE0051, NSN, ISO 13485

AMBU TIPO GAIVINIMO MAIŠAI (VIENKARTINIAI) 
Kaina Eur be PVM 15,00 Eur / 18,15 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 0734C5) •	 Ambu maišas suaugusiems 1600 ml talpos
•	 Vienkartinio naudojimo
•	 Neautoklavuojamas
•	 Su vienkartine kauke suaugusiems Nr.5
•	 Galima įvairi komplektacija, modeliai vaikams ir suaugusiems, dėžutėse, 

krepšiuose arba lagaminuose

AMBU TIPO GAIVINIMO MAIŠAI 
Kaina Eur be PVM 51,00 Eur / 61,71 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 0721) •	 Ambu maišas vaikams 1600 ml talpos
•	 Oro įėjimo anga ir deguonies įėjimo anga
•	 Vožtuvo mechanizmas
•	 Vamzdelis prijungimui prie deguonies rezervuaro ir centralizuotos de-

guonies sistemos
•	 Rezervuaras deguoniui 2600 ml
•	 Nr. 5 dydžio kaukė
•	 Autoklavuojamas
•	 Galima įvairi komplektacija, modeliai vaikams ir suaugusiems, dėžutėse, 

krepšiuose arba lagaminuose
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AMBU TIPO GAIVINIMO MAIŠAI 
Kaina Eur be PVM 54,00 Eur / 65,34 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 0720) •	 Ambu maišas suaugusiems 1600 ml talpos
•	 Oro įėjimo anga ir deguonies įėjimo anga
•	 Vožtuvo mechanizmas
•	 Vamzdelis prijungimui prie deguonies rezervuaro ir centralizuotos de-

guonies sistemos
•	 Rezervuaras deguoniui 2600 ml
•	 2 dydžių kaukės Nr. 3 ir 5
•	 Oro pravedėjai 3 vnt. 1 / 3 / 4
•	 Autoklavuojamas
•	 Galima įvairi komplektacija, modeliai vaikams ir suaugusiems, dėžutėse, 

krepšiuose arba lagaminuose

GAIVINIMO KAUKĖS 
Kaina Eur be PVM 3,40 Eur / 4,11 Eur su PVM 21 %

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 0719) •	 Gaivinimo kaukė
•	 Silikoninė, su vienpusiu vožtuvu ir nukreipta diafragma
•	 Tinka tiek suaugusiam, tiek vaikui
•	 Atspari temperatūrų svyravimui
•	 Plastmasiniame dėkle

OROFARINGINIŲ VAMZDELIŲ RINKINYS 
Kaina Eur be PVM 8,70 Eur / 10,53 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: ADC, JAV

(kat.nr. 0200007) •	 Orofaringinių vamzdelių 40–110 mm rinkinys, „Guedel“ tipo 
•	 Viso 8 skirtingų dydžių
•	 Skirtingų spalvų pagal dydį
•	 Be latekso
•	 Vienkartinio naudojimo
•	 Specialioje laikymui plastikinėje dėžutėje 

OROFARINGINIŲ VAMZDELIŲ RINKINYS 
Kaina Eur be PVM 5,70 Eur / 6,90 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas:, ADC, JAV 

(kat.nr. 4000) •	 Orofaringinių vamzdelių 40–110 mm rinkinys, „Berman“ tipo 
•	 Viso 6 skirtingų dydžių
•	 Skirtingų spalvų pagal dydį
•	 Be latekso
•	 Vienkartinio naudojimo
•	 Specialioje laikymui plastikinėje dėžutėje 
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GLEIVIŲ ATSIURBĖJAS „F18“ 
Kaina Eur be PVM 124,00 / 150,04 Eur su PVM 21 % (F–18.00)

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. F–18.00) •	 Gleivių atsiurbėjas „F18“
•	 Portatyvus, su rankena pernešimui, su 1 l autoklavuojamu atsiurbimo indu
•	 Skirtas mažajai chirurgijai, po tracheotomijos operacijų, taip pat tinka nau-

doti namų sąlygomis
•	 Maksimalus vakuumas 0,75 bar – 563 mm / Hg / 75kPa, reguliuojamas
•	 Siurbimo galia 26 L / min.
•	 Maitinimo šaltinis 230V, 50 Hz
•	 Triukšmo lygis 56,4 dB
•	 Svoris 2,5 kg
•	 Išmatavimai: 300 x 190 x 160 mm
•	 Veikimo ciklas: 30 min. įjungtas / 30 min. išjungtas
•	 Galima pasirinkti modelį su pakraunama baterija (F–18 BATTERY)

GLEIVIŲ ATSIURBĖJAS „F36“ 
Kaina Eur be PVM 149,00 Eur / 180,29 Eur su PVM 21 %

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. F–36.00) •	 Portatyvus, su rankena pernešimui, su 1 l autoklavuojamu atsiurbimo indu
•	 Skirtas mažajai chirurgijai, po tracheotomijos operacijų, taip pat tinka nau-

doti namų sąlygomis
•	 Maksimalus vakuumas 0,80 bar – 600 mm / Hg / 80kPa, reguliuojamas
•	 Siurbimo galia 38 L / min.
•	 Maitinimo šaltinis 230V, 50 Hz
•	 Triukšmo lygis 62,5 dB
•	 Svoris 2,6 kg
•	 Išmatavimai: 300 x 190 x 160 mm
•	 Veikimo ciklas: 30 min. įjungtas / 30 min. išjungtas

ELEKTROKAUTERIS „DIATROM 160“ 
Kaina Eur be PVM 1.170,00 Eur / 1.415,70 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Fazzini Srl, Italija 

(kat.nr 10100.30)

Standartiniai priedai

•	 Skirtas vieno polio ir dviejų polių elektrochirurgijai 
•	 Dažnis 600 kHz 
•	 Vieno poliaus pjūvis – maksimali galia 160W–250Ohm 
•	 Mišrus pjovimas – maksimali galia 120 W–200 Ohm 
•	 Forsuota koaguliacija – maksimali galia 100W–150 Ohm 
•	 Lengva koaguliacija – maksimali galia 80 W–100 Ohm 
•	 Bipolinė koaguliacija – maksimali galia 60 W–100 Ohm 
•	 Išmatavimai: 254 x 288 x 104 (aukštis)
•	 Svoris 5 kg
•	 Saugumo klasė I CF
•	 Atitinka direktyvą 93 / 42 / CEE IIb
•	 Standartiniai priedai prie koaguliatoriaus:
•	 00100.03 Elektros kabelis 2 m – 1vnt
•	 F4814 Daugkartinio naudojimo laikiklis su jungtukais– 1 vnt.
•	 00404.08 Kabelis neutraliam elektrodui – 1 vnt.
•	 5365 Maža neutrali plokštelė – 1 vnt.
•	 00300.00 Vandeniui atsparus kojinis pedalas – 1 vnt.
•	 00500.00 Elektrodų rinkinys (10 vnt.)
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BPG KREPŠIO RINKINYS, KOMPLEKTACIJA PAGAL BPG NORMĄ 
Kaina Eur be PVM 789,00 Eur / 954,69 Eur su PVM 21 % 

*Kaina priklauso nuo pasirinktos krepšio komplektacijos 

•	 BPG krepšys (su komplektacija) pagal BPG normą (kat.nr. 1024N)
•	 Fonendoskopas (kat.nr. MDF727–04)
•	 Otorinooftalmoskopas (kat.nr. 5160N)
•	 Diagnostinis šviestuvėlis (kat.nr.2467110)
•	 Termometras (kat.nr.91922)
•	 Kraujospūdžio matavimo aparatas (kat.nr. 775–11AN)
•	 Mikrospirometras (kat.nr. 36–MS10–STK)
•	 Neurologinis plaktukas (kat.nr. 3691)
•	 Intubacinis „S“ formos vamzdelis (kat.nr. 76886)
•	 Pincetas (kat.nr. 08–030–130)
•	 Varžtis (kat.nr. 4290048)
•	 Vienkartiniai švirkštai (2, 5, 10, 20 ml) po 5 vienetus (kat.nr. 300323, 

300513, 301001)

CHIRURGINIS RINKINYS, KOMPLEKTACIJA PAGAL BPG NORMĄ 
Kaina Eur be PVM 77,00 Eur / 93,17 Eur su PVM 21 % 

*Kaina priklauso nuo pasirinktos rinkinio komplektacijos 

•	 Skalpelių rankenos – 2 vnt. (kat.nr. 08.161; 08.162)
•	 Peiliukai – 100 vnt. (kat.nr. BL10 )
•	 Žirklės – 2 vnt. (kat.nr. 2910240; 2910241)
•	 Pincetai anatominiai – 2 vnt. (kat.nr. C130014) ir pincetas chirurginis – 

1 vnt. (kat.nr. C140014)
•	 Kocherio spaustukai – 2 vnt. (kat.nr. C205016; C205316)
•	 Adatkočiai – 2 vnt., (kat.nr. C301016) adatų ir siūlų rinkinys (Sor)

GINEKOLOGINIS RINKINYS, KOMPLEKTACIJA PAGAL BPG NORMĄ 
Kaina Eur be PVM 239,00 Eur / 289,19 Eur su PVM 21 % 

*Kaina priklauso nuo pasirinktos rinkinio komplektacijos 

•	 Vaginaliniai skėtikliai Kusco maži –3 vnt. (kat.nr. C802001); vidut. – 2 vnt. 
(kat.nr. C802002).; dideli – 1 vnt. (kat.nr. C802003)

•	 Vaginaliniai veidrodžiai (Simso tipo) – 2 vnt. (kat.nr. 11.5120)
•	 Korncangai – 5 vnt. (kat.nr. C210024)
•	 Akušerinis stetoskopas (medinis) – 1 vnt. (kat.nr. 41960)
•	 Akušerinis skriestuvas – 1 vnt.. (kat.nr. 11.5310)
•	 Šepetėliai gimdos kaklelio tepinėliui paimti – 50 vnt. (kat.nr. 2510750)

LOR RINKINYS, KOMPLEKTACIJA PAGAL BPG NORMĄ 
Kaina Eur be PVM 199,00 Eur / 240,79 Eur su PVM 21 % 

*Kaina priklauso nuo pasirinktos rinkinio komplektacijos 

•	 Rinkinys ausims praplauti (su 20 vienk. antgalių) – 1 vnt. (kat.nr. OC–07290)
•	 Ausų kilputės (maža – 1 vnt. (kat.nr. C410701); vidutinė – 1 vnt. (kat.nr. 

C410702)
•	 Ausų kabliukai (Lucae tipo) (mažas – 1 vnt. (kat.nr. 11.6041); didelis – 1 vnt.

(kat.nr. 11.6040)
•	 Kaktinis veidrodis (reflektorius) (Zieger Ø 90 mm) – 1 vnt. (kat.nr. 6005)
•	 Otoskopiniai vamzdeliai (maži – 2 vnt. (kat.nr. 2470525); vidutiniai – 2 vnt. 

(kat.nr. 2470540) 
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ULTRAGARSAS SINUSITO DIAGNOZAVIMUI „ULTRAMAX SINUS ULTRA“ 
Kaina Eur be PVM 890,00 Eur / 1.076,90 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Entlab, Suomija

(kat.nr.ultramax ) •	 „Ultramax Sinus Ultra“ skirtas lengvesniam ir greitesniam sinusito diagno-
zavimui 

•	 Belaidis ultragarsinis prietaisas
•	 Ryškus ir tikslus OLED ekranas (128 x 64 mm)
•	 Aptinka sinusitą galvos smegenų ir priekiniuose sinusuose
•	 Išorinio naudojimo, neinvazinis
•	 Pasiruošia matavimui per 1 s
•	 Tyrimo trukmė 15–45 s
•	 Matamimo laukas – galvos smegenų sinusas 8 cm ir priekinis sinusas 4  cm
•	 Zondo dažnis 3 MHz
•	 Kristalo skersmuo 8 mm
•	 Gylio raiška 1,5 mm (8 cm skalė) ir 0,7 mm (4 cm skalė)
•	 Impulsų dažnis 300 Hz
•	 Išmatavimai: 225 x 50 x 24 mm, svoris 190 g
•	 Pakraunama baterija. 30–40 matavimų su pilnai pakrauta baterija
•	 Kadangi prietaisas neišskiria kenksmingos spinduliuotės, tinkamas naudoti 

vaikams, nėščioms moterims ir pakartotiniams tyrimams
•	 Sąsaja su kompiuteriu, duomenų perdavimui

RINKINYS AUSŲ PRAPLOVIMUI „OTOCLEAR“ 
Kaina Eur be PVM 86,00 Eur / 104,06 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Bionix , JAV 

(kat.nr. OC–07290) •	 Rinkinys patogiam ausų praplovimui 
•	 Komplekte su daugkartiniu buteliu su purkštuvu ir temperatūrine juoste-

le, nustatančia ar į jį įpiltas skystis yra ne per karštas ir ne per šaltas (1 vnt.); 
su daugkartiniu skysčio surinkimo indu (1 vnt.); su vienkartiniais antga-
liais–purkštukais, trijų krypčių purškimu (20 vnt.);

•	 Papildomi priedai:

AUSŲ PLOVIMO SISTEMA „PROPULSE G5“ 
Kaina Eur be PVM 471,00 Eur / 569,91 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Mirage Health Group, Anglija

(kat.nr. KIT5099) •	 Inovatyvi, automatizuota ausų plovimo sistema „Propulse G5”
•	 Dėka šios sistemos ausies sieros kamščio valymo procedūra taps paprasta, 

patogi bei nekels diskomforto Jūsų pacientams
•	  „Propulse G5“ sistemos rinkinį sudaro:
•	 Propulse G5 ausų praplovimo prietaisas, 1 vnt. 
•	 Propulse šviestuvėlis, dedamas ant galvos, 1 vnt. 
•	 Propulse QRX vienkartiniai antgaliai, 100 vnt. / pak. (kat.nr. KIT5002)
•	 Propulse vienkartinės valymo tabletės, 200 vnt. / pak.(kat.nr. CL0001)
•	 Propulse ProTect vienkartiniai apsauginiai užtiesalai,    36 vnt. / pak. (kat.nr. 

KIT1012)
•	 Propulse ProScoop mentelė ausies sieros kamščio pašalinimui, 50 vnt. / pak. 

(kat.nr. INS0028)
•	 Propulse skysčių surinkimo indas, 1 vnt. (kat.nr. INS0021)
•	 Propulse krepšys tranportavimui, 1 vnt.

Priedai Kaina Eur 
be PVM 

Kaina Eur su 
PVM 

Vienkartiniai antgaliai–purkštukai, su trijų krypčių purškimu 
(40 vnt. / pak.) OtoClear Tip (kat.nr. 200) 50,00 52,50



KATALOGAS 2019-2020 

158 T.:  +370 5 278 68 53
El.:  uzsakymai@interlux.lt 159

OTOSAN AUSŲ PURŠKALAS, 50ML 
Kaina Eur be PVM 7,02 Eur / 8,49 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Otosan, Italija

(kat.nr.  1000012161) •	 „Otosan“ ausų purškalas
•	 Su natūraliais augaliniais ekstraktais
•	 Inovatyvi priemonė ausų sieros kamščių pašalinimui ir kasdienei ausų hi-

gienai palaikyti
•	 Reguliariai naudojamas užkerta kelią naujų ausų sieros kamščių formavi-

muisi
•	 Sudėtyje yra ekologiškai išaugintų alavijo, dedešvos, medetkų, ramunėlių 

ir citrinų ekstraktų, arbatmedžio aliejaus ir drėkinamųjų medžiagų
•	 Ekologiškas purškalas be propelentų
•	 Sudėtyje nėra dirbtinių dažiklių ir konservantų
•	 Pakuotė: 50 ml

OTOSAN AUSŲ LAŠAI, 10ML 
Kaina Eur be PVM 6,02 Eur / 7,28 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Otosan, Italija

(kat.nr. 1000011231) •	 „Otosan“ ausų lašai
•	 Su natūraliais augaliniais ekstraktais
•	 Padeda pašalinti perteklinį sieros kiekį, sumažinti odos bėrimą ir paraudi-

mą, išvalyti ausies kanalą, sumažinti odos sausumą ir taip pagerina ben-
drą ausų būklę

•	 Sudėtyje yra ekologiškai augintų augalų eterinių aliejų, bičių pikio (pro-
polio) ir juodųjų serbentų sėklų aliejaus, kurių veiksmingas raminamasis, 
valomasis ir apsauginis poveikis yra gerai žinomas

•	 Patikrinta dermatologų. Be dirbtinių dažiklių ir konservantų
•	 Tinka  suaugusiesiems, vaikams  ir žmonėms, naudojantiems klausą 

stiprinančias priemones
•	 Pakuotė: 10 ml.

GELIS (UNIVERSALUS) „OPTILUBE 5G, STERILUS“ 
Kaina Eur be PVM 0,88 Eur / 0,92 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: Optimu mmedical, Anglija 

(kat.nr. OM1120) •	 „OptiLube“ universalus gelis, kuris plačiai naudojamas įvairioms kliniki-
nėms procedūroms ginekologijoje, urologijoje, endoskopijoje, proktolo-
gijoje, akušerijoje, radiologijoje, chirurgijoje

•	 Procedūros: PAP testai, chirurginės procedūros, kateterizacija, endoskopi-
ja, sigmoidoskopija, cistoskopija, klizmavimas / praplovimas, echoskopija, 
rentgenas 

•	 Pakuotė: 5 g, sterilus
•	 Dėžutėje: 150 vnt. po 5g
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GELIS (SU LIDOKAINU) OPTILUBE ACTIVE 11ML, STERILUS 
Kaina Eur be PVM 3,48 Eur / 3,65 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: 11611, Optimum medical, Anglija 

(kat.nr. 11611) •	 „OptiLube Active“ gelis su anestetiku, yra plačiai naudojamas įvairioms 
klinikinėms procedūroms urologijoje, ginekologijoje, proktologijoje

•	 Paskirtis: šlaplės kateteriui sutepti, citoskopijai, intrauteriniam (į gimdą) 
steriliam įvedimui, ginekologiniam tyrimui, rektaliniam tyrimui

•	 Sudėtis, 100 g yra: išvalyto vandens 68 g, lidokaino chidrochlorido 2 g, 
chlorhediksino gliukonato 0,25 g, metilhidroksibenzonato 0,06 g, propil-
hidroksibenzonato 0,025 g, hidroksiceliuliozės propilenglikolio q.s

•	 Išfasavimas: 11 ml, steriliame švirkšte

ŠVIRKŠTAI „BD DISCARDIT“ (2 DALIŲ) 

Gamintojas: BD, JAV 

•	 Aukščiausios kokybės vienkartinis sterilus 2 dalių švirkštas su adata
•	 Itin aštri ir plona adata užtikrina mažiau skausmingą dūrį
•	 Tikslus vaisto dozavimas dėl skaidrus švirkšto korpuso ir aiškios gradacijos
•	 Sudėtyje nėra toksinės medžiagos   DEHP bei   latekso, kuris gali sukelti 

alerginę reakciją
•	 Patogūs naudojimui švirkšto dydis ir forma
•	 Tvirtas apsauginis žiedas padeda išvengti atsitiktinio stūmoklio ištrauki-

mo ir vaisto išliejimo
•	 Stūmoklio forma ir adata idealiai atitinka švirkštą, tai leidžia išvengti vais-

to pratekėjimo, adatos nušokimo
•	 Tolygus stūmoklio judėjimas sumažina skausmą vaistą suleidžiant, palen-

gvina pritraukimą

„BD INTEGRATM“ ŠVIRKŠTAS SU ĮTRAUKIAMA „BD PRECISIONGLIDETM“ ADATA 
Kaina Eur be PVM 0,51 Eur / 0,54 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: BD, JAV

(kat.nr. 305269) •	 Naujos technologijos BD Integra™ švirkštai su įtraukiamomis adatomis, 
21–25 G, 3 ml

•	 Pritraukiamos adatos aktyvizavimas prieš arba po adatos ištraukimo
•	 Saugos aktyvavimas iškart po injekcijos
•	 Saugu – adata yra visiškai atitraukiama nuo švirkšto cilindro
•	 BD PrecisionGlide™* adata sumažina injekcijos skausmą
•	 Sterilūs, vienkartinio naudojimo
•	 Sudėtyje neturi gamtinio kaučiuko latekso
•	 Pakuotė 100 vnt.

Pavadinimas

1 ml insulininis vienkartinis švirkštas su adata

2 ml vienkartinis švirkštas su adata

5 ml vienkartinis švirkštas su adata

10 ml vienkartinis švirkštas su adata

20 ml vienkartinis švirkštas su adata

50 ml ‘perfuzinis’ švirkštas su luer–lock jungtimi

100 ml ‘Žanet’ tipo švirkštas
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ŠVIRKŠTAI „BD EMERALD“ ( 3 DALIŲ) 

Gamintojas: BD, JAV 

•	 Aukščiausios kokybės vienkartinis sterilus 3 dalių švirkštas su adata
•	 Itin aštri ir plona adata užtikrina mažiau skausmingą dūrį
•	 Sudėtyje nėra toksinės medžiagos   DEHP bei   latekso, kuris gali sukelti 

alerginę reakciją
•	 Patogūs naudojimui švirkšto dydis ir forma
•	 Tvirtas apsauginis žiedas padeda išvengti atsitiktinio stūmoklio ištrauki-

mo ir vaisto išliejimo
•	 Stūmoklio forma ir adata idealiai atitinka švirkštą, tai leidžia išvengti vais-

to pratekėjimo, adatos nušokimo
•	 Pagaminta gamykloje naudojančioje atsinaujinančius energijos šaltinius 

bei mažiau plastiko

„BD POSIFLUSH™“ PRAPLOVIMO ŠVIRKŠTAI [NACL 0,9 %] 
Kaina Eur be PVM 0,71 Eur / 0,75 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: BD, JAV 

(kat.nr. 306570) •	 „BD PosiFlush™ XS“ – išoriškai sterilūs, skirti naudoti sterilioms procedū-
roms kritinės priežiūros atvejais, nereikalauja sterilaus lauko

•	 Paruoštos naudojimui, pilnai steriliai užpildytos plovimo priemonės, su-
dėtyje turinčios natrio chlorido (izotoninis NaCl 0,9 %)

•	 Specialiai sukonstruoti kraujagyslių prieigos sistemų plovimui in situ
•	 Speciali švirkšto cilindro konstrukcija. 3 ir 5 ml švirkštai turi tokį pat skers-

menį kaip ir 10 ml švirkštas tam, kad plovimo proceso metu būtų užtikrin-
tas standartizuotas slėgis

•	 „BD Luer-Lok™“ tipo galiukas skirtas saugiam kateterio prijungimui;
•	 Sudėtyje neturi natūralaus kaučiuko latekso
•	 Galutinai išsterilinti garais
•	 Pakuotė 30 vnt.

„BD POSIFLUSH™“ SP ŠVIRKŠTAI 
Kaina Eur be PVM 0,43 Eur / 0,45 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: BD, JAV 

(kat.nr. 306574) •	 „BD PosiFlush™ SP“ – skirtas bendrosioms IV plovimo procedūroms
•	 Paruoštos naudojimui, pilnai steriliai užpildytos plovimo priemonės, su-

dėtyje turinčios natrio chlorido (izotoninis NaCl 0,9 %)
•	 Specialiai sukonstruoti kraujagyslių prieigos sistemų plovimui in situ
•	 Speciali švirkšto cilindro konstrukcija. 3 ir 5 ml švirkštai turi tokį pat skers-

menį kaip ir 10 ml švirkštas tam, kad plovimo proceso metu būtų užtikrin-
tas standartizuotas slėgis

•	 Sudėtyje neturi natūralaus kaučiuko latekso
•	 Galutinai išsterilinti garais
•	 Pakuotė 30 vnt.

Pavadinimas

1 ml insulininis vienkartinis švirkštas su adata

2 ml vienkartinis švirkštas su adata

5 ml vienkartinis švirkštas su adata

10 ml vienkartinis švirkštas su adata
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HIPODERMINĖS ADATOS „BD MICROLANCE “ 
Kaina Eur be PVM 0,02 Eur / 0,021 Eur su PVM 5 % 

Gamintojas: BD, JAV 

(kat.nr. 304000) •	 Hipoderminės adatos – „BD Microlance“ 
•	 Sterilios, vienkartinės adatos injekcijoms
•	 Įvairių skirtingų dydžių, pasirinktinai 18–30 G 

INTRAVENINIAI KATETERIAI „BD VENFLON“ 
Kaina Eur be PVM 0,40 Eur / 0,42 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: BD, JAV 

(kat.nr. 391451) •	 Intraveniniai kateteriai – „BD Venflon“
•	 Sterilūs, vienkartiniai (su papildoma anga)
•	 Įvairių skirtingų dydžių, pasirinktinai G14–G22, G24 
•	 Kat.nr. 391451
•	 G24 (su papildoma anga)
•	 Kaina Eur be PVM 1,40 Eur / 1,47 Eur su PVM 5 %

VAISTŲ LAŠINIMO Į VENĄ SISTEMA „BD INFUSION SET R87“ 
Kaina Eur be PVM 0,60 Eur / 0,63 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: 396353, BD, JAV 

(kat.nr. 396353) •	 Vaistų lašinimo į veną sistema – „BD Infusion Set R87“
•	 Sterili, vienkartinė

MEDICININIS LAŠINIŲ STOVAS 
Kaina Eur be PVM 45,00 Eur / 54,45 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 02.694.11) •	 Medicininis lašinių stovas iš nerūdijančio, atsparaus dezinfekcinių me-
džiagų veikimui plieno

•	 Mobilus įvairiapusis judėjimas
•	 5 ratukai, 1 antistatinis
•	 Lengvai reguliuojamas stovo aukštis nuo 115 cm iki 220 cm
•	 Ratukų korpusas iš plastiko
•	 4 laikikliai kabliai iš plieno 
•	 Gali būti papildomai komplektuojama su butelio laikikliu
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MEDICININIS LAŠINIŲ STOVAS 
Kaina Eur be PVM 60,00 Eur / 72,60 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 02.694.85) •	 Medicininis stovas iš nerūdijančio, atsparaus dezinfekcinių medžiagų vei-
kimui plieno

•	 Mobilus įvairiapusis judėjimas
•	 5 ratukai, 1 antistatinis
•	 Lengvai reguliuojamas stovo aukštis nuo 115 cm iki 220 cm
•	 Ratukų korpusas iš plieno
•	 4 laikikliai kabliai iš plieno 
•	 Gali būti papildomai komplektuojama su butelio laikikliu

MEDICININIS LAŠINIŲ STOVAS 
Kaina Eur be PVM 66,00 Eur / 79,86 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Titanox, Italija 

(kat.nr. M600694 / 4P) •	 Stovas ir kabliai iš nerūdijančio plieno, atsparaus dezinfekcinėms medžia-
goms

•	 Lengvai reguliuojamas stovo aukštis nuo 160 iki 250 cm
•	 Laikikliai – kabliai plieniniai, viso 4 vienetai
•	 Mobilus su 5-iais Ø 50 mm skersmens ratukais
•	 Ratukų korpusas plastikinis
•	 Gali būti papildomai komplektuojamas su butelio laikikliu (M600699)

TABLEČIŲ SMULKINTUVAS IR TRINTUVAS „PILL CUT&CRUSH 19039“ 
Kaina Eur be PVM 7,50 Eur / 9,08 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Shantys Ltd., Anglija

(kat.nr. 5033852190396) •	 Trintuvas ir smulkintuvas tabletėms
•	 Skirtas sutrinti tabletę į miltelius arba padaliniti į dvi ar kelias mažesnes 

dalis
•	 Pagamintas iš tvirto plastiko
•	 Išmatavimai: 6,5 x 4,5 cm
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TABLEČIŲ SMULKINTUVAS IR TRINTUVAS 
Kaina Eur be PVM 7,50 Eur / 9,08 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Prancūzija, Comed 

(kat.nr. 1620059) •	 Trintuvas ir smulkintuvas tabletėms
•	 Pagamintas iš tvirto plastiko PVC
•	 Atsparus temperatūrai nuo –40 iki 95 ºC
•	 Dezinfekuojamas ir autoklavuojamas
•	 Išmatavimai 41 x 65 mm

VAISTŲ DĖŽUTĖ DIENAI „19046 PILLMATE MAXI DAY OUT“ 
Kaina Eur be PVM 2,80 Eur / 3,39 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Shantys Ltd., Anglija

(kat.nr. 5033852190464) •	 Dėžutė skirta sudėti ir paskirstyti vaistus visai dienai, 4 kartams dienoje 
(rytas, vidurdienis, vakaras, naktis)

•	 Viso 4 skyreliai (padidintos talpos)
•	 Dėžutės kiekvienas skyrius atsidaro atskirai, su atlenkiamų dangtelių pa-

galba
•	 Skyrelių talpos padidintos ir pritaikytos didesnėms tabletėms ir kapsu-

lėms
•	 Pagaminta iš tvirto plastiko
•	 Dėžutės išmatavimai: 14 x 3 cm
•	 Pakuotė: 1 vnt.

VAISTŲ DĖŽUTĖ SAVAITEI „19023 PILLMATE 7 DAY“ 
Kaina Eur be PVM 3,30 Eur / 3,99 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Shantys Ltd., Anglija

(kat.nr. 5033852190235) •	 Dėžutė skirta sudėti ir paskirstyti vaistus visai savaitei, 1 kartui dienoje
•	 Viso 7 skyreliai
•	 Dėžutės kiekvienos dienos skyrius atsidaro atskirai, su atlenkiamų skaidri 

dangtelių pagalba
•	 Pagaminta iš tvirto plastiko
•	 Dėžutės išmatavimai: 13,5 x 4 cm
•	 Dėžutės išmatavimai: 14 x 3 cm
•	 Pakuotė: 1 vnt.

VAISTŲ DĖŽUTĖ SAVAITEI „19024 PILLMATE TWICE DAILY“ 
Kaina Eur be PVM 6,00 Eur / 7,26 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Shantys Ltd., Anglija

(kat.nr. 5033852190242) •	 Dėžutė skirta sudėti ir paskirstyti vaistus visai savaitei, 2 kartams dienoje
•	 Viso 14 skyrelių
•	 Dėžutė su atidaromu vientisu dangčiu, o kiekvienos dienos skyrius atsida-

ro atskirai slenkančios ir fiksuojamos skaidrios juostelės pagalba
•	 Pagaminta iš tvirto plastiko
•	 Dėžutės išmatavimai: 16 x 6,5 cm
•	 Pakuotė: 1 vnt.
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VAISTŲ DĖŽUTĖ SAVAITEI „19029 PILLMATE MAXI“ 
Kaina Eur be PVM 11,50 Eur / 13,92 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Shantys Ltd., Anglija

(kat.nr. 5033852190297) •	 Dėžutė skirta sudėti ir paskirstyti vaistus visai savaitei, 4 kartams dienoje 
(rytas, vidurdienis, vakaras, naktis)

•	 Vaistų dėžutė savaitei
•	 Viso 28 skyreliai (padidintos talpos)
•	 Dėžutė su 2 atidaromais dangčiais: viršutinis vientisas, skaidrus; o apatinis 

kiekvienos dienos skyrius atsidaro atskirai slenkančios ir fiksuojamos skai-
drios juostelės pagalba

•	 Skyrelių talpos padidintos ir pritaikytos didesnėms tabletėms ir kapsulėms
•	 Pagaminta iš tvirto plastiko
•	 Dėžutės išmatavimai: 22 x 14 cm

„HEMAGEL“ HIDROFILINIS GELIS ŽAIZDOMS 
Kaina Eur be PVM 37,15 Eur / 44,95 Eur su PVM 21 % (30 g)

Gamintojas: VH Pharma a.s., Čekija

(kat.nr. 8594156160074 – 5g;
8594156160098 –30 g)

•	 „HemaGel“ hidroflinis gelis, greitesniam žaizdų gijimui
•	 „HemaGel“ siūlo unikalų sprendimą greitinti ūminių žaizdų gijimą, pvz., 

įpjovimus, įbrėžimus, 1-ojo ir 2-ojo laipsnio nudegimus, pūslelinę, taip pat 
ir lėtines žaizdas, pvz., venų varikozę, diabetinę koją, pragulas, pooperaci-
nius ir kitokius odos pažeidimus

•	 Chemiškai suriša deguonies radikalus, kurie susidaro uždegiminių proce-
sų metu

•	 Užtikrina optimalų pH žaizdoje ir taip padeda gijimui
•	 Dėl verifikuotos gelio struktūros į žaizdą nepatenka gelio dalelės, todėl 

neatsiranda niežulys (nėra adhezijos)
•	 Suteikia žaizdai drėgmės
•	 Apsaugo nuo žaizdų dehidracijos ir šašų formavimosi
•	 Turi absorbuojamųjų savybių ir taip valo užkrėstą žaizdą
•	 Sumažina žaizdos skausmą
•	 Skatina berandį žaizdos užgijimą
•	 Laiku užtepus, apsaugo nuo randėjimo arba pagerina rando išvaizdą
•	 Pakuotė: 5 g arba 30 g tubelėse

„IGLOO“ RINKINYS ŽAIZDŲ HIGIENAI 
Kaina Eur be PVM 7,50 Eur / 9,08 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Bionix, JAV

(kat.nr. 601) •	 „Igloo“ rinkinys žaizdų higienai
•	 RINKINYS:  Komplekte su daugkartiniu buteliuku „armonikėlės“ tipo, pato-

giam vandens įsiurbimui, ir su skaidriu apsauginiu antgaliu–purkštuku
•	 Tinkamas žaizdos paruošimas (drėkinimas ir (arba) išplovimas) yra labai svar-

bu prieš bet kokio tepalo ir (arba) tvarsčio naudojimą
•	 „Bionix Igloo“ užtikrina optimalią vandens srovę žaizdos drėkinimo  ir 

(arba) plovimo metu
•	 Padeda geriau pašalinti nešvarumus, bakterijas ar negyvus audinius siekiant 

optimaliai išvalyti žaizdą ir paspartinti jos gijimą
•	 Saugiai ir kryptingai nukreipia skystį žemyn į žaizdą, o skaidri apsauga leidžia 

viską gerai matyti žaizdos drėkinimo ir (arba) plovimo procedūros metu
•	 Ši nedidelė ir portatyvi priemonė gali būti naudojama pirmos pagalbos rin-

kiniuose
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ŠALDANTIS PURŠKALAS „DISPO ICE SPRAY“ 
Kaina Eur be PVM 4,55 Eur / 5,51 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Dispotech Srl, Italija

(kat.nr. SP400DISPO24) •	  „Dispo Ice Spray“ yra paruoštas naudoti šaldantis purškalas
•	 Jis turi patogų purkštuką, kuris tiksliai nukreipia šaldantį srautą į traumuotą 

vietą
•	 Indikacijos: traumų atvejais, naudojamas skausmo malšinimui, tinimo bei 

hematomų prevencijai
•	 Puikiai tinka sportuojantiems, taip pat esant smulkioms buitinėms trau-

moms: patempimams, sumušimams ir nikstelėjimams
•	 Greitai atšaldo traumuotą vietą ir taip sumažina skausmą
•	 Pakuotė: 400 ml (aerozolinis balionėlis)

SILIKONINIS PLEISTRAS RANDAMS „RESKIN SCAR SILICON PATCH“ 
Kaina Eur be PVM 4,20 Eur / 5,08 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Reskin Medical NV, Belgija

(kat.nr. 5414980292914) •	 Naujausių technologijų ir aukščiausios kokybės silikoninis pleistras 
„ReSkin SCAR Silicon Patch“ naujai susiformavusių randų priežiūrai

•	 Pagerina rando min.kštumą
•	 Sustiprina naują randinį audinį
•	 Galima naudoti keletą kartų
•	 Lengvai ir neskausmingai nuimamas
•	 Laidus orui ir draugiškas odai
•	 Pleistras yra bi–elastinis – lengvai lenkiasi tiek į vidų, tiek ir išorę
•	 Tamprus ir elastingas
•	 Galima karpyti ir formuoti pagal poreikį
•	 Pakuotėje yra 2 pleistrai 
•	 Dydis: 4 x 7,5 cm (mažasis)

SILIKONINIS PLEISTRAS RANDAMS „RESKIN SCAR SILICON PATCH“ 
Kaina Eur be PVM 5,60 Eur / 6,78 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Reskin Medical NV, Belgija

(kat.nr. 5414980292846) •	 Naujausių technologijų ir aukščiausios kokybės silikoninis pleistras 
„ReSkin SCAR Silicon Patch“ naujai susiformavusių randų priežiūrai

•	 Pagerina rando min.kštumą
•	 Sustiprina naują randinį audinį
•	 Galima naudoti keletą kartų
•	 Lengvai ir neskausmingai nuimamas
•	 Laidus orui ir draugiškas odai
•	 Pleistras yra bi–elastinis – lengvai lenkiasi tiek į vidų, tiek ir išorę
•	 Tamprus ir elastingas
•	 Galima karpyti ir formuoti pagal poreikį
•	 Pakuotėje yra 2 pleistrai
•	 Dydis: 4 x 10 cm (vidutinis)
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SILIKONINIS PLEISTRAS RANDAMS „RESKIN SCAR SILICON PATCH“ 
Kaina Eur be PVM 7,40 Eur / 8,95 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Reskin Medical NV, Belgija

(kat.nr. 5414980292907) •	 Naujausių technologijų ir aukščiausios kokybės silikoninis pleistras 
„ReSkin SCAR Silicon Patch“ naujai susiformavusių randų priežiūrai

•	 Pagerina rando min.kštumą
•	 Sustiprina naują randinį audinį
•	 Galima naudoti keletą kartų
•	 Lengvai ir neskausmingai nuimamas
•	 Laidus orui ir draugiškas odai
•	 Pleistras yra bi–elastinis – lengvai lenkiasi tiek į vidų, tiek ir išorę
•	 Tamprus ir elastingas
•	 Galima karpyti ir formuoti pagal poreikį
•	 Pakuotėje yra 2 pleistrai 
•	 Dydis: 4 x 15 cm (didelis)

„RYSTORA“ SILIKONINIS GELIS RANDAMS GYDYTI 
Kaina Eur be PVM 18,45 Eur / 22,32 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fortune Medical, Taivanis

(kat.nr. SGA01501) •	 Rystora® silikoninis gelis randams gydyti yra saugi ir veiksminga medici-
nos priemonė, ženklinta CE

•	 Tinka randams po traumų, operacijų ir nudegimų. Veiksmingai sumažina 
rando dydį, blyškumą, kietumą ir niežulį

•	 Tinkamas visiems randams
•	 Tepamas tiesiogiai, nereikia laukti kol išdžius
•	 Sumažina randų hiperplaziją
•	 Tinkamas net jautriai odai
•	 Pralaidus orui ir drėkinantis odą
•	 Nesterilus
•	 100 % medicininis silikonas 15 ml tūbelėje

„RYSTORA“ SILIKONINIS GELIS RANDAMS GYDYTI (RULONĖLIS) 
Kaina Eur be PVM 15,33 Eur / 18,55 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fortune Medical, Taivanis

(kat.nr. SAR251500_T01) •	 100 % medicininio silikono pleistras, pagamintas pagal patentuotą mikro-
porų technologiją

•	 „Rystora®“ silikoninis pleistras randams yra saugi ir veiksminga priemonė 
randams gydyti. Tai – medicinos priemonė, turinti CE ženklinimą. Kliniškai 
patikrinta

•	 Tinka randams po traumų, operacijų ir nudegimų
•	 Veiksmingai sumažina rando dydį, blyškumą, kietumą ir niežulį
•	 Tinkamas visiems randams
•	 Tepamas tiesiogiai, nereikia laukti kol išdžius
•	 Sumažina randų hiperplaziją
•	 Tinkamas net jautriai odai
•	 Pralaidus orui ir drėkinantis odą
•	 Galima plauti, daugkartinio naudojimo
•	 Pakuotė: 1 rulonėlis (2,5 cm x 150 cm)
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„HYGIE®“ HIGIENINIAI VĖMIMO MAIŠELIAI 
Kaina Eur be PVM 16,50 Eur / 17,33 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: Hygie, Kanada

(kat.nr. SA–HYGI–VOM0–001) •	 Vienkartinio naudojimo „Hygie®“ vėmimo maišeliai yra naudojami vietoje 
įprastų popierinių ar plastikinių vėmimo maišelių

•	 Maišelio viduje esantis įdėklas gerai sugeria skystį (iki 600 ml), neutrali-
zuodamas nemalonų kvapą

•	 Sugeriančio įdėklo pagalba skystis per keletą min.učių virsta geliu taip su-
mažindamas infekcijų plitimo riziką

•	 „Hygie®“ vėmimo maišeliai yra draugiški gamtai, savaime suįrantys po 5 
metų, neteršia aplinkos, neišskiria chloro derivatų

•	 Patogesniam naudojimui juos galima naudoti su papildomu priedu – Hy-
gie laikikliu higieniniams vėmimo maišeliams

•	 Sumažina kryžminės ar pakartotinės infekcijos riziką
•	 Idealiai tinka naudoti:  slaugai namuose, slaugos ar reabilitacijos ligoni-

nėse, onkologijos, infekcinių ligų, radiologijos, geriatrijos ir pediatrijos 
skyriuose, greitojoje pagalboje, transportuojant ligonius, ar kitur sunkiai 
sergantiems ir prižiūrimiems ligoniams

•	 Taupo personalo laiką ir išlaidas, susijusias su valymu ir dezinfekavimu
•	 Neutralizuoja nemalonų kvapą
•	 I klasės medicinos priemonė, 93 / 42 / EEC
•	 Pakuotė: 20 vnt.

„HYGIE®“ HIGIENINIAI VĖMIMO MAIŠELIAI SU LAIKIKLIU 
Kaina Eur be PVM 62,00 Eur / 65,10 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: Hygie, Kanada

(kat.nr. 1–PRBV1) •	 Vienkartinio naudojimo „Hygie®“ vėmimo maišeliai yra naudojami vietoje 
įprastų popierinių ar plastikinių vėmimo maišelių

•	 Maišelio viduje esantis įdėklas gerai sugeria skystį (iki 600 ml), neutrali-
zuodamas nemalonų kvapą

•	 Sugeriančio įdėklo pagalba skystis per keletą min.učių virsta geliu taip su-
mažindamas infekcijų plitimo riziką

•	 „Hygie®“ vėmimo maišeliai yra draugiški gamtai, savaime suįrantys po 5 
metų, neteršia aplinkos, neišskiria chloro derivatų

•	 Patogesniam naudojimui juos galima naudoti su Hygie vėmimo maišelių 
laikikliu

•	 Sumažina kryžminės ar pakartotinės infekcijos riziką
•	 Idealiai tinka naudoti:  slaugai namuose, slaugos ar reabilitacijos ligoni-

nėse, onkologijos, infekcinių ligų, radiologijos, geriatrijos ir pediatrijos 
skyriuose, greitojoje pagalboje, transportuojant ligonius, ar kitur sunkiai 
sergantiems ir prižiūrimiems ligoniams 

•	 Taupo personalo laiką ir išlaidas, susijusias su valymu ir dezinfekavimu
•	 Neutralizuoja nemalonų kvapą
•	 I klasės medicinos priemonė, 93 / 42 / EE
•	 Pakuotė: 20 vnt.
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„HYGIE®“ LAIKIKLIS VIENKARTINIAMS VĖMIMO MAIŠELIAMS 
Kaina Eur be PVM 6,00 Eur / 6,30 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: Hygie, Kanada

(kat.nr. HY–SUPP–VOMO–000) •	 „Hygie®“ laikiklis vienkartiniams vėmimo maišeliams
•	 Patogesniam naudojimui „Hygie®“  vienkartinius    vėmimo maišelius  ga-

lima ir rekomenduojama naudoti su papildomu priedu – Hygie laikikliu 
vėmimo maišeliams

•	 „Hygie®“ laikiklis vėmimo maišeliams yra skirtas daugkartiniam naudoji-
mui

•	 Pakuotė: 1 vnt.

„HYGIE®“ HIGIENINIAI ĮDĖKLAI BASONAMS 
Kaina Eur be PVM 23,00 Eur / 24,15 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: Hygie, Kanada

(kat.nr. SA–HYGI–CLBI–001) •	 I klasės medicinos priemonė, 93 / 42 / EE
•	 Vienkartinio naudojimo „Hygie®“ higieniniai įdėklai basonams yra naudo-

jami kartu su basonais
•	 Įdėklas gerai sugeria skystį, neutralizuodamas nemalonų kvapą
•	 Sugeriančio pado pagalba skystis per keletą min.učių virsta geliu taip su-

mažindamas infekcijų plitimo riziką
•	 Įdėklus paprasta naudoti bei utilizuoti –  Jums tereikia išimti įdėklą iš pa-

kuotės, jį išskleisti ir įkloti į basoną, užtikrinant, jog sugeriantis padas to-
lygiai padengia basono dugną. Pasinaudojus basonu, palaukite 1–2 min., 
kol visas skystis (maksimalus sugeriamumas iki 700 ml) bus paverstas ge-
liu, tuomet užtraukimo virvelių pagalba sandariai užriškite maišelį ir utili-
zuokite kaip sauskelnes, kaip įprastas buitines atliekas

•	 „Hygie®“ įdėklai yra draugiški gamtai, savaime suįrantys po 5 metų, neter-
šia aplinkos, neišskiria chloro derivatų

•	 Patogesniam naudojimui juos galima naudoti su papildomu priedu – Hy-
gie laikikliu higieniniams įdėklams basonų

•	 Sumažina kryžminės ar pakartotinės infekcijos riziką
•	 Idealiai tinka naudoti: slaugai namuose, slaugos ar reabilitacijos ligoninė-

se, onkologijos, infekcinių ligų skyriuose, greitojoje pagalboje, transpor-
tuojant ligonius, ar kitur sunkiai sergantiems ir prižiūrimiems ligoniams

•	 Saugu, patogu, sumažina riziką ir išlaidas dėl infekcijų plitimo
•	 Pakuotė: 20 vnt.
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„HYGIE®“ LAIKIKLIS VIENKARTINIAMS BASONŲ ĮDĖKLAMS 
Kaina Eur be PVM 6,00 Eur / 6,30 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: Hygie, Kanada

(kat.nr. BA–BASS–HY21–000) •	 „Hygie®“ laikiklis vienkartiniams basonų įdėklams 
•	 Patogesniam naudojimui „Hygie®“  vienkartinius   įdėklus basonams  ga-

lima ir rekomenduojama naudoti su papildomu priedu – Hygie laikikliu 
įdėklams basonų

•	 „Hygie®“  laikiklis  vienkartiniams basonų įdėklams  yra skirtas daugkarti-
niam naudojimui

•	 Pakuotė: 1 vnt.

„HYGIE®“ HIGIENINIAI ĮDĖKLAI TUALETO KĖDEI 
Kaina Eur be PVM 23,00 Eur / 24,15 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: Hygie, Kanada

(kat.nr. SA–HYGI–CLSB–001) •	 Vienkartinio naudojimo „Hygie®“ higieniniai įdėklai tualeto kėdei yra nau-
dojami kartu su tualeto kėdėmis ir naktipuodžiais

•	 Įdėklas gerai sugeria skystį, neutralizuodamas nemalonų kvapą
•	 Sugeriančio pado pagalba skystis per keletą min.učių virsta geliu taip su-

mažindamas infekcijų plitimo riziką
•	 Įdėklus paprasta naudoti bei utilizuoti 
•	 „Hygie®“ įdėklai yra draugiški gamtai, savaime suįrantys po 5 metų, neter-

šia aplinkos, neišskiria chloro derivatų
•	 Patogesniam naudojimui juos galima naudoti su papildomu priedu – Hy-

gie laikikliu  įdėklams tualeto kėdei
•	 Sumažina kryžminės ar pakartotinės infekcijos riziką
•	 Idealiai tinka naudoti:  slaugai namuose, slaugos ar reabilitacijos ligoni-

nėse, onkologijos, infekcinių ligų skyriuose ar kitur sunkiai sergantiems ir 
prižiūrimiems ligoniams

•	 Neutralizuoja nemalonų kvapą
•	 Pakuotė: 20 vnt.
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„HYGIE®“ LAIKIKLIS VIENKARTINIAMS ĮDĖKLAMS TUALETO KĖDEI 
Kaina Eur be PVM 6,00 Eur / 6,30 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: Hygie, Kanada

(kat.nr. BA–BASS–HY21–SFO) •	 „Hygie®“ laikiklis vienkartiniams įdėklams tualeto kėdei
•	 Patogesniam naudojimui „Hygie®“vienkartinius  įdėklus tualeto kėdei ga-

lima ir rekomenduojama naudoti su papildomu priedu – Hygie laikikliu 
įdėklams tualeto kėdei

•	 „Hygie®“laikiklis vienkartiniams įdėklams tualeto kėdei yra skirtas daug-
kartiniam naudojimui

•	 Pakuotė: 1 vnt.

„HYGIE®“ VIENKARTINĖS ANTELĖS 
Kaina Eur be PVM 23,00 Eur / 24,15 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: Hygie, Kanada

(kat.nr. SA–HYGI–URIO–001) •	 „Hygie®“ vienkartinės antelės yra naudojamos vietoje įprastų plastikinių 
daugkartinio naudojimo antelių

•	 Antelės viduje esantis įdėklas gerai sugeria skystį, neutralizuodamas ne-
malonų kvapą

•	 Sugeriančio įdėklo pagalba skystis per keletą min.učių virsta geliu taip su-
mažindamas infekcijų plitimo riziką

•	 „Hygie®“ anteles paprasta naudoti bei utilizuoti 
•	 „Hygie®“ antelės yra draugiškos gamtai, savaime suįrančios po 5 metų, ne-

teršia aplinkos, neišskiria chloro derivatų
•	 Patogesniam naudojimui jas galima naudoti su papildomu priedu – Hygie 

laikikliu vienk. antelėms
•	 Sumažina kryžminės ar pakartotinės infekcijos riziką
•	 Idealiai tinka naudoti: slaugai namuose, slaugos ar reabilitacijos ligoninė-

se, onkologijos, infekcinių ligų, urologijos ir dializės skyriuose, greitojoje 
pagalboje, transportuojant ligonius, ar kitur sunkiai sergantiems ligo-
niams

•	 Puiki alternatyva įprastoms antelėms
•	 Neutralizuoja nemalonų kvapą
•	 I klasės medicinos priemonė, 93 / 42 / EE
•	 Pakuotė: 20 vnt.

„HYGIE®“ LAIKIKLIS VIENKARTINĖMS ANTELĖMS 
Kaina Eur be PVM 6,00 Eur / 6,30 Eur su PVM 5 %

Gamintojas: Hygie, Kanada

(kat.nr. HY–SUPP–
URI3–000)

•	 „Hygie®“ laikiklis vienkartinėms antelėms
•	 Patogesniam naudojimui „Hygie®“  vienkartines  anteles galima ir reko-

menduojama naudoti su papildomu priedu  – Hygie laikikliu vienkarti-
nėms antelėms

•	 „Hygie®“ laikiklis vienkartinėms antelėms yra skirtas daugkartiniam nau-
dojimui

•	 Universalus dizainas, tinka naudoti tiek vyrams, tiek moterms
•	 Pakuotė: 1 vnt.
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Platus pasirinkimas medicininių baldų: 
 
• Apžiūros kušetės
• Ginekologinės kėdės
• Kėdės kraujo mėginių paėmimui
• Masažo stalai
• Specializuotos kėdės
• Pacientų transportavimo vežimėliai
• Instrumentų vėžimėliai

• Multifunkciniai staliukai
• Širmos
• Ligonių lovos
• Apžiūrų lempos
• Operacinės lempos
• Baktericidinės lempos
• Operaciniai stalai

Kokybiški medicininiai baldai, 
pacientų ir gydytojų komfortui bei saugumui!



KATALOGAS 2019-2020 

172 T.:  +370 5 278 68 53
El.:  uzsakymai@interlux.lt 173

MEDICININIAI BALDAI 
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MEDICININĖ KUŠETĖ 2-JŲ DALIŲ „30001“ 
Kaina Eur be PVM 224,00 Eur / 271,04 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Taneta, Lietuva 

(kat.nr. 30001)
•	 Bendrosios paciento apžiūros kušetė 2-jų dalių 
•	 Su popierinio rankšluosčio laikikliu
•	 Galvos atramos pasvirimo kampas reguliuojamas rankiniu būdu
•	 Rėmo konstrukcija plieninė, paviršius padengtas polimeriniais dažais
•	 Kušetės viršus dirbtinės odos, atsparia plovimui ir dezinf. medžiagų povei-

kiui 
•	 Išmatavimai: ilgis 1950 mm, plotis 600 mm, aukštis 550 mm 

MEDICININĖ KUŠETĖ 2–JŲ DALIŲ 
Kaina Eur be PVM 240,00 Eur / 290,40 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini, Italija

(kat.nr. 02.358.10)
•	 Bendrosios paciento apžiūros kušetė 2-jų dalių
•	 Su popierinio rankšluosčio laikikliu
•	 Galvos atramos pasvirimo kampas reguliuojamas rankiniu būdu
•	 Rėmo konstrukcija apvalaus vamzdžio, plieninė 
•	 Lygi matraco danga – juodos spalvos
•	 1 IM klasės atsparumo danga, plaunama, atspari ugniai, dezinfekcinėms me-

džiagoms 
•	 Iki 150 kg
•	 Išmatavimai: ilgis 1800 mm, plotis 550 mm, aukštis 800 mm 

MEDICININĖ KUŠETĖ 2–JŲ DALIŲ „M600357 / C“ 
Kaina Eur be PVM 240,00 Eur / 290,40 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Italija 

(kat.nr. M600357C)
•	 Bendrosios paciento apžiūros kušetė 2-jų dalių
•	 Su popierinio rankšluosčio laikikliu
•	 Galvos atramos pasvirimo kampas reguliuojamas rankiniu būdu
•	 Rėmo konstrukcija plieninė, paviršius padengtas chromu
•	 Lygi matraco danga – juodos spalvos
•	 1 IM klasės atsparumo danga, plaunama, atspari ugniai, dezinfekcinėms me-

džiagoms 
•	 Išmatavimai: ilgis 1800 mm, plotis 600 mm, aukštis 780 mm

MEDICININĖ KUŠETĖ 3–JŲ DALIŲ „M600320“ 
Kaina Eur be PVM 375,00 Eur / 453,75 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Italija 

(kat.nr. M600320)
•	 Bendrosios paciento apžiūros kušetė 3-jų dalių, galima transformuoti į gine-

kologinę kėdę, papildomai prikomplektuojant kojų laikiklius ir laiptelį
•	 Su popierinio rankšluosčio laikikliu
•	 Galvos ir kojų atramų pasvirimo kampai reguliuojami rankiniu būdu
•	 Rėmo konstrukcija plieninė, paviršius padengtas chromu
•	 Lygi matraco danga – juodos spalvos
•	 1 IM klasės atsparumo danga, plaunama, atspari ugniai, dezinfekcinėms me-

džiagoms 
•	 Išmatavimai: ilgis 1800 mm, plotis 600 mm, aukštis 780 mm
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APŽIŪRŲ KUŠETĖ „C4520“ 
Kaina Eur be PVM 450,00 Eur / 544,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. C4520M44T13)
•	 Bendrosios paciento apžiūros kušetė 2-jų dalių
•	 Kušetė fiksuoto aukščio 75 cm, pagaminta iš plieno, dengto epoksidine dan-

ga, atsparia karščiui iki 250 °C
•	 Reguliuojama nugaros sekcija 0–65°
•	 Matmenys: ilgis 188 cm, plotis 62 cm, saugi darbinė apkrova 135 kg
•	 Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsau-

ga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Komplektacijoje: popieriaus rulono laikiklis, išpjova nosiai
•	 3 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 24 spalvų
•	 Yra galimybė užsisakyti platesnę kušetę (70 cm) 

KUŠETĖ FIZIOTERAPIJOS PROCEDŪROMS „C3122“ 
Kaina Eur be PVM 500,00 Eur / 605,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. C3122M44T13)
•	 Kušetė fizioterapinėms procedūroms
•	 2 dalių kušetė, fiksuoto aukščio 75 cm pagaminta iš aukštos kokybės buko 

medžio
•	 Reguliuojama nugaros sekcija 0–65°
•	 Matmenys: ilgis 188 cm, plotis 62 cm, saugi darbinė apkrova 135 kg
•	 Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsau-

ga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Komplektacijoje: popieriaus rulono laikiklis, išpjova nosiai
•	 3 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 24 spalvų
•	 Papildomai galite užsisakyti platesnę kušetę (70 cm) 

APŽIŪRŲ KUŠETĖ / MASAŽO STALAS „C3523“ 
Kaina Eur be PVM 1.400,00 Eur / 1.694,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. C3523M44T13)
 

•	 Apžiūrų kušetė – masažo stalas 
•	 2 dalių kušetė (gali būti naudojama kaip masažo stalas), elektrinis aukščio 

reguliavimas 47–90 cm, pagrindas iš plieno, dengto epoksidine danga, at-
sparia karščiui iki 250 °C

•	 Reguliuojama nugaros sekcija 0–70°
•	 Matmenys: ilgis 188 cm, plotis 62 cm, saugi darbinė apkrova 150 kg
•	 Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsau-

ga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Integruoti nuleidžiami / pakeliami ratukai, skirti kušetės perstatymui (ne pa-

ciento transportavimui)
•	 Komplektacijoje: popieriaus rulono laikiklis, išpjova nosiai
•	 3 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 24 spalvų
•	 Galimos ir kitos stalo konfigūracijos (hidraulinis aukščio reguliavimas, plotis 

70 cm)
•	 Platus įvairių modelių ir parametrų masažo stalų pasirinkimas
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PROCEDŪRINĖ / APŽIŪRŲ KUŠETĖ „QUEST ECO“ 
Kaina Eur be PVM 1.600,00 Eur / 1.936,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: PROMOTAL, Prancūzija 

(kat.nr. 2050–10 / 600150–65)
•	 Procedūrinė – apžiūrų kušetė
•	 Aukštis reguliuojamas elektra 54–94 cm 
•	 Nugaros sekcija reguliuojama dujinės spyruoklės pagalba 0–67°
•	 Kušetės konstrukcija pagaminta iš plieno, dengto epoksidine danga
•	 Matmenys: ilgis 200 cm, plotis 65 cm, saugi apkrova 200 kg
•	 Minkštoji dalis lengvai valoma, antibakterinė, atspari karščiui M1 klasė, 6 cm 

storio 
•	 Komplektacijoje: popieriaus rulono laikiklis; rankinis valdymo pultas
•	 2 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 5 spalvų
•	 Funkcionalumo padidinimui platus priedų pasirinkimas 
•	 Galimos ir kitos kušetės konfigūracijos

SULANKSTOMAS MASAŽO STALAS „C3611“ 
Kaina Eur be PVM 550,00 Eur / 665,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. C3611M63T94)
•	 Sulankstomas masažo stalas, 2 dalių
•	 Reguliuojamo aukščio 59–87 cm, pagamintas iš aukštos kokybės buko me-

džio
•	 Matmenys: ilgis 186 cm, plotis 70 cm, saugi darbinė apkrova 135 kg
•	 Minkštoji dalis 6 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsau-

ga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Komplektacijoje: speciali išpjova veidui su kvėpavimo anga
•	 Stalo svoris 15 kg 
•	 3 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 24 spalvų

MASAŽO STALAS „C5557“ 
Kaina Eur be PVM 1.700,00 Eur / 2.057,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. C5557M46T13)
•	 Masažo stalas, 3- jų dalių
•	 Elektrinis aukščio reguliavimas 47–89 cm, pagrindas iš plieno, dengto epok-

sidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C
•	 Reguliuojama nugaros sekcija – 10° / +75°, kojų sekcija – 20° / +70°
•	 Matmenys: ilgis 198 cm, plotis 62 cm, saugi darbinė apkrova 175 kg
•	 Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsau-

ga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Integruoti nuleidžiami / pakeliami ratukai, skirti stalo perstatymui (ne paci-

ento transportavimui
•	 )Komplektacijoje: popieriaus rulono laikiklis, išpjova nosiai
•	 3 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 24 spalvų
•	 Galimos ir kitos stalo konfigūracijos (hidraulinis aukščio reguliavimas, plotis 

70 cm)
•	 Platus įvairių modelių ir parametrų masažo stalų pasirinkimas
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MULTIFUNKCINĖ MASAŽO KĖDĖ „T2701“ 
Kaina Eur be PVM 550,00 Eur / 665,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. T2701)
•	 Multifunkcinė masažo kėdė
•	 Reguliuojamo aukščio 48–62 cm, rėmas pagamintas iš tvirto aliuminio, 

dengto pilka epoksidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C
•	 Reguliuojama galvos sekcijos padėtis
•	 Minkštosios dalys 5 cm storio, aptrauktos dirbtine oda, su antibakterine ap-

sauga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Saugi darbinė apkrova 135 kg
•	 Kėdės svoris 9,5 kg 
•	 3 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 24 spalvų

HIGIENIIS RULONAS 60 CM X 100 M 
Kaina Eur be PVM 11,00 Eur / 13,31 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Dispotech, Italija

(kat.nr. RUBI60100114C)
•	 Higieninis popierinis rolonas, skirtas vienkartiniam kušetės užtiesimui
•	 Neaustinės medžiagos ruloninės paklodės pagamintos iš min.kštos, nedirgi-

nančios odos medžiagos
•	 Sudaryta iš 2 sluoksnių: 1 sluoksnis iš  reljefinio popieriaus ir 1 sluoksnis iš 

didelio tankio polietileno 7–8 g / m2

•	 Su perforacija kas 38 arba 114 cm
•	 Rulono plotis 60 cm
•	 Rulono ilgis 100 m
•	 Baltos spalvos
•	 Galima naudoti ir tvirtinti prie kušečių popierinio rankšluoščio laikiklio.

KRAUJO PAĖMIMO PAGALVĖLĖ 
Kaina Eur be PVM 32,00 Eur / 38,72 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Taneta, Lietuva 

(kat.nr. APSC)
•	 Kraujo paėmimo pagalvėlė
•	 Ilgis 300 mm
•	 Plotis 150 mm
•	 Vienos briaunos aukštis 50 mm
•	 Kitos briaunos aukštis 90 mm

PROCEDŪRINĖ KĖDĖ „C4369“ 
Kaina Eur be PVM 900,00 Eur / 1.089,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. C4369M41T19)
•	 Procedūrinė kėdė, skirta kraujo mėginiams paimti, lašinėms skysčių infuzi-

joms, bendrąjai pacientų apžiūrai ir kitoms procedūroms 
•	 3 dalių, fiksuoto aukščio 60 cm, pagrindas iš plieno, dengto epoksidine dan-

ga, atsparia karščiui iki 250 °C
•	 Reguliuojama nugaros sekcija – 5° / +85°, kojų sekcija – 90° / +20°
•	 Matmenys: ilgis 182 cm, plotis 62 cm, saugi darbinė apkrova 135 kg
•	 Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsau-

ga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Komplektacijoje: kaklo pagalvėlė; nuimamos, reguliuojamo aukščio atra-

mos rankoms; specialus apsauginis apdangalas kojų sekcijai 
•	 3 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 24 spalvų
•	 Galimos kitos kėdės konfigūracijos (elektrinis arba hidraulinis aukščio regu-

liavimas)
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PROCEDŪRINĖ KĖDĖ „DENEO“ 
Kaina Eur be PVM 2.500,00 Eur / 3.025,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: PROMOTAL, Prancūzija 

(kat.nr. 80070–02R / 80922–10)
•	 Procedūrinė kėdė, skirta kraujo mėginiams paimti, lašinėms skysčių infuzi-

joms, bendrąjai pacientų apžiūrai ir kitoms procedūroms 
•	 Aukštis reguliuojamas hidrauliniu būdu 51–71 cm
•	 Kėdės pagrindas cromuotas, apvalus, 60 cm skesmens, kėdė sukasi aplink 

savo ašį 360°
•	 Sėdimosios dalies plotis 58 cm, saugi apkrova 200 kg
•	 Kūno formos min.kštoji dalis, 3 cm storio, besiūlė technologija, lengvai valo-

ma, padengta antibakterine apsauga
•	 Sit‘n Go koncepcija: sėdimosios dalies aukštis ir pokrypis prisitaiko prie paci-

ento, šiam sėdant ant kėdės
•	 Dvi lengvai reguliuojamos atramos rankoms procedūroms atlikti
•	 Kritinės padėties pozicija, lengvai reguliuojama
•	 2 pagalbinės rankenos, dengtos epoksidine danga
•	 Galite rinktis iš 19 spalvų
•	 Funkcionalumo padidinimui platus priedų pasirinkimas
•	 Galimos ir kitos kėdės konfigūracijos

PODIATRINĖ KĖDĖ „C4367“ 
Kaina Eur be PVM 675,00 Eur / 816,75 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. C4367M44T19)
•	 Podiatrinė kėdė, skirta diabetinės pėdos priežiūros procedūroms
•	 Rėmas metalinis
•	 Minkšta dalis 5 cm storio, aptraukta tvirtu nedegiu odos pakaitalu
•	 Nugarinė dalis valdoma rankiniu būdu
•	 Kojų laikikliai valdomi rankiniu būdu, abiejų ilgis 48 cm, plotis 62 cm
•	 Nulenkiamos atramos rankoms (gali būti be jų), ilgis 43 cm
•	 Sėdimosios dalies ilgis 48 cm
•	 Nugarinės dalies ilgis 86 cm
•	 Saugi darbinė apkrova – 135 kg
•	 Kojų pakėlimo pozicijos: 200, 600

•	 Visos kėdės išmatavimai: plotis 62 cm, ilgis 188 cm
•	 Ilgis gali būti pasirenkamas nuo 185 iki 198 cm
•	 Platus spalvų pasirinkimas

PODIATRINĖ KĖDĖ „C3567“ 
Kaina Eur be PVM 1.755,00 Eur / 2.123,55 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. C3567M44T19)
•	 Podiatrinė kėdė, skirta diabetinės pėdos priežiūros procedūroms
•	 Aukščio reguliavimas – elektrinis, valdomas kojiniu pedalu
•	 Minkšta dalis 5 cm storio, aptraukta tvirtu nedegiu odos pakaitalu
•	 Galvos, nugarinė atramos hidraulinės
•	 Kojų laikikliai valdomi rankiniu būdu, abiejų ilgis 48 cm, plotis 62 cm
•	 Nulenkiamos atramos rankoms (gali būti be jų), ilgis 43 cm
•	 Sėdimosios dalies ilgis 48 cm
•	 Nugarinės dalies ilgis 86 cm
•	 Saugi darbinė apkrova – 135 kg
•	 Kojų pakėlimo pozicijos: 100, 200, 600

•	 Visos kėdės išmatavimai: plotis 62 cm, ilgis 188 cm
•	 Ilgis gali būti pasirenkamas nuo 185 iki 198 cm
•	 Platus spalvų pasirinkimas
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GINEKOLOGINĖ KĖDĖ 3–JŲ DALIŲ „M600333“ 
Kaina Eur be PVM 450,00 Eur / 544,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Italija 

(kat.nr. M600333)
•	 Kėdė tinka ir ginekologinėms procedūroms ir bendrajai pacientų apžiūrai 
•	 Kojų atramos nuimamos, komplekte su plieniniu Ø32 cm indu ir su laipteliu
•	 Galvos ir kojų atramų pasvirimo kampai reguliuojami rankiniu būdu
•	 Su popierinio rankšluosčio laikikliu
•	 Rėmo konstrukcija plieninė, paviršius padengtas chromu
•	 Lygi matraco danga – juodos spalvos
•	 1 IM klasės atsparumo danga, plaunama, atspari ugniai, dezinfekcin. me-

džiagoms 
•	 Išmatavimai: ilgis 1800 mm, plotis 600 mm, aukštis 780 mm

GINEKOLOGINĖ APŽIŪRŲ KĖDĖ „C3566“ 
Kaina Eur be PVM 2.000,00 Eur / 2.420,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. C3566M41T19)
•	 3 dalių, elektrinis aukščio reguliavimas 58–87 cm, pagrindas iš plieno, deng-

to epoksidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C
•	 Reguliuojama nugaros sekcija – 5° / +85°, dubens sekcija 0° / +20°, kojų sek-

cija (nuimama) – 90° / +20°
•	 Matmenys: ilgis 182 cm, plotis 62 cm, saugi darbinė apkrova 135 kg
•	 Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsau-

ga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Integruoti nuleidžiami / pakeliami ratukai, skirti kėdės perstatymui, NE paci-

ento transportavimui
•	 Komplektacijoje: kaklo pagalvėlė; nuimamos, reguliuojamo aukščio ir pos-

vyrio kampo atramos kojoms; nuimamas nerūdijančio plieno dubuo (15 x 
30 x 4 cm); specialus apsauginis apdangalas kojų sekcijai 

•	 3 metų garantija
•	 Galimos ir kitos kėdės konfigūracijos (fiksuotas arba hidraulinis aukščio re-

guliavimas, atramos rankoms)

GINEKOLOGINĖ APŽIŪRŲ KĖDĖ „ELANSA“ 
Kaina Eur be PVM 5.100,00 Eur / 6.171,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: PROMOTAL, Prancūzija 

(kat.nr. 11614–01)
•	 Ginekologinė apžiūrų kėdė
•	 Aukštis reguliuojamas elektra, 46–106 cm, kojiniu pedalu
•	 Nugaros dalis reguliuojama dujine spyruokle, 0–67°
•	 Rėmas iš nerūdijančio plieno, dengtas epoksido miltelių danga
•	 Kritinės padėties pozicija: 11°
•	 Nuimama, besiūlė min.kštoji dalis, padengta antibakterine danga, atspari 

karščiui, M1 klasė
•	 Sterilizuojamas, slankus, nuimamas 6 litrų talpos dubuo, pagamintas iš ABS 

plastiko
•	 klasikinės Goeppels tipo atramos kojoms
•	 Maksimali apkrova: 170 kg
•	 Komplektacijoje popieriaus rulono laikiklis
•	 2 metų garantija
•	 Galimos ir kitos kėdės komplektacijos
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PROCEDŪRINĖ / APŽIŪRŲ KUŠETĖ „EMOTIO“ 
Kaina Eur be PVM 4.500,00 Eur / 5.445,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: PROMOTAL, Prancūzija 

(kat.nr. 4050–20 / 40300)
•	 Procedūrinė – apžiūrų kušetė
•	 Visos padėtys reguliuojamos elektra: aukštis 45–96 cm, nugaros sekcija 

0–70°, kojų sekcija – 90–0°, sėdimosios dalies polinkis (ginekologinė padė-
tis) 0–15°

•	 Kušetės konstrukcija pagaminta iš plieno, pagrindas dengtas ABS plastiku
•	 Matmenys: ilgis 195 cm, plotis 70 cm, saugi apkrova 205 kg
•	 Aukštos kokybės min.kštoji dalis, 8 cm storio
•	 Integruoti įtraukiami ratukai, skirti kėdės / kušetės perstatymui (ne paciento 

transportavimui) 
•	 2 programuojamos apžiūros padėtys pagal Jūsų poreikius, grįžimas prie pra-

dinės padėties tik vienu mygtuko paspaudimu
•	 Komplektacijoje: popieriaus rulono laikiklis; multifunkcinis rankinis valdymo 

pultas, pozicionuojamas kairėje arba dešinėje pusėje; kojinis valdymo pultas
•	 5 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 19 spalvų
•	 Funkcionalumo padidinimui papildomai galite užsakyti atramas rankoms ir 

kojoms, apžiūros lempas, tvirtinamas prie kušetės 

PACIENTŲ TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIS „TWEEGY“ 
Kaina Eur be PVM 1.000,00 Eur / 1.210,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: PROMOTAL, Prancūzija 

(kat.nr. 50140–01 / 50141–01)
•	 Pacientų transportavimo vežimėlis
•	 Elektrogalvanizuota nerūdijančio plieno rėmo konstrukcija, dengta šviesiai 

pilkos spalvos epoksidine danga
•	 Sėdimosios dalies plotis 50 cm, aukštis – 52 cm, besiūlė technologija
•	 Ergonominės, vertikalios stūmino rankenos
•	 Reguliuojamos, nulenkiamos atramos kojoms
•	 Galiniai ratukai su centralizuotais stabdžiais, 30 cm skersmens
•	 Antistatiniai priekiniai ratukai besisukantys apie savo ašį, su apsauginiais 

bamperiais, 10 cm skersmens 
•	 Saugi apkrova 200 kg
•	 2 metų garantija

•	 Galite rinktis iš šių spalvų:

PACIENTŲ TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIS „EMERGO“ 
Kaina Eur be PVM 3.200,00 Eur / 3.872,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Merivaara Corp, Suomija 

(kat.nr. 100030020)
•	 2 sekcijų, hidraulinis aukščio reguliavimas 56–93 cm
•	 Mechaninis nugaros sekcijos reguliavimas 0–70°
•	 Anti– / Trendelenburgo pozicija – 14° / +7°, mechaninis reguliavimas
•	 Matmenys: ilgis 215 cm, plotis 75 cm, saugi darbinė apkrova 225 kg
•	 4 antistatiniai XSP dizaino ratukai, skersmuo 15 cm, su centrine stabdžių sis-

tema
•	 Aukštos kokybės antistatinis čiužinys, juodos spalvos, 5 cm storio
•	 2 šoninės apsaugos, nuleidžiamos, chromuotos
•	 2 nulenkiamos stūmimo rankenos vežimėlio priekyje ir gale, cromuotos
•	 Komplektacijoje infuzijų stovas, 4 kabliukų; apsauginiai bamperiai 4 vežimė-

lio kampuose
•	 2 metų garantija
•	 Galimos ir kitos vežimėlio konfigūracijos 
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OPERACINIS STALAS „RAPIDO“ 
Kaina Eur be PVM 9.000,00 Eur / 10.890,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Merivaara Corp, Suomija 

(kat.nr. 100001860)
•	 Operacinis stalas, kuris gali būti naudojamas kaip pacientų transportavimo 

vežimėlis ar atsigavimo po operacijos kėdė
•	 4 sekcijų: galvos, nugaros, sėdimoji, vientisa kojų
•	 Hidraulinis aukščio reguliavimas 65–102 cm
•	 Mechaninis reguliavimas: Anti– / Trendelenburgo pozicija + 18° / – 25°; 

nugaros sekcija – 4° / +70°; kojų sekcija – 90° / +4°
•	 Matmenys: ilgis 205 cm, plotis 65,4 cm, čiužinio pagrindo pagrindo plotis 

60 cm, saugi darbinė apkrova 160 kg, maksimali kėlimo galia 250 kg
•	 Aukštos kokybės čiužiniai, forma prisitaikantys prie paciento kūno, 7 cm sto-

rio
•	 4 ratukai, skersmuo 15 cm, dvigubi, antistatiniai su centrine stabdžių sistema
•	 3 metų garantija
•	 Platus priedų pasirinkimas įvairioms operacijoms atlikti
•	 Galimos ir kitos stalo konfigūracijos 

OPERACINIS STALAS „PRACTICO“ 
Kaina Eur be PVM 16.000,00 Eur / 19.360,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Merivaara Corp, Suomija 

(kat.nr. 100030020)
•	 Elektro–mechaninis operacinis stalas, su integruotais EUR standarto bėgeliais 

priedų tvirtinimui ir rankiniu valdymo pultu
•	 4 lengvai nuimamų sekcijų: galvos, nugaros, sėdimoji, vientisa kojų
•	 Elektrinis šių padėčių reguliavimas: aukštis 59,5 – 89,5 cm; Anti– / Trendelenburgo 

pozicija ± 26°; nugaros sekcija – 15° / +70°; šoninis pavertimas ± 20°
•	 Mechaninis galvos sekcijos – 45° / +45° ir kojų sekcijos reguliavimas – 90° / +20°
•	 Matmenys: ilgis 209 cm, plotis 54 cm, saugi darbinė apkrova 225 kg, maksimali 

kėlimo galia 380 kg
•	 Aukštos kokybės visko–elastiniai čiužiniai, forma prisitaikanti prie paciento 

kūno, atsparūs skysčiams, bet pralaidūs orui, 8 cm storio
•	 4 ratukai, skersmuo 12,5 cm
•	 3 metų garantija
•	 Labai platus priedų pasirinkimas įvairioms operacijoms atlikti
•	 Galimos ir kitos stalo konfigūracijos 

LIGONIO LOVA „FUTURA PLUS“ 
Kaina Eur be PVM 3.100,00 Eur / 3.751,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

 (kat.nr. 10008382)
•	 3 dalių ligonio lova, rėmas iš nerūdijančio plieno, dengto epoksidine danga, 

čiužinio pagrindas iš ABS plastiko plokščių, lengvai nuimamų ir valomų
•	 Elektrinis padėčių reguliavimas: aukštis: 45–84 cm, nugaros sekcija 0–70°, kojų 

sekcija 0–51°
•	 Dujine spyruokle reguliuojama Trendelenburgo padėtis +6° / – 13°
•	 Matmenys: čiužinio pagrindo ilgis 206,5 cm, plotis 80 cm, saugi darbinė apkrova 

230 kg
•	 Higieninis čiužinys, pralaidus orui, matmenys 200 x 80 x 13 cm
•	 4 antistatiniai ratukai, 15 cm skersmens su centrine stabdymo sistema, stabdy-

mo pedalas kojūgalyje
•	 Sulankstomos šoninės apsaugos, dengtos epoksidine danga, per visą lovos ilgį
•	 Lovagaliai nuimami, dengti antibakterine danga, 8 spalvų pasirinkimas
•	 Garantija 2 metai
•	 Galimos ir kitos lovos konfigūracijos, platus priedų pasirinkimas
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ČIUŽINYS PRAGULŲ PROFILAKTIKAI IR GYDYMUI „ XIN001“ 
Kaina Eur be PVM 240,00 Eur / 290,40 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Chinesport, Italija 

(kat.nr. XIN001)
•	 Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui
•	 Sudarytas iš 18 celių, kurių standumas reguliuojamas kompresoriaus pagal-

ba. Kiekviena iš celių gali būti pakeičiama individualiai prakiūrimo atveju
•	 Čiužinys turi išorinį uždangalą, kuris lengvai prižiūrimas, plaunamas, 

dezinfekuojamas
•	 Čiužinio išoriniai matmenys: 1900 x 850 x 110 mm
•	 Maitinimas – iš tinklo 220 V / 50 Hz
•	 Maksimalus paciento svoris – 150 kg
•	 Kompresoriui suteikiama 24 mėn. garantija, čiužiniui – 12 mėn. garantija
•	 Papildoma celė pakeitimui 
•	 CE sertifikatas

GYDYTOJO KĖDUTĖ „S4610“ 
Kaina Eur be PVM 160,00 Eur / 193,60 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. S4610)
•	 Gydytojo kėdutė
•	 Rėmas metalinis, pagrindas iš poliruoto aliuminio, 50 cm skersmens
•	 Reguliuojamo aukščio 46–58 cm
•	 5 dvigubi ratukai iš nailono, ratuko skersmuo 5 cm
•	 Minkštoji dalis 5 cm storio, 40 cm skersmens, aptraukta dirbtine oda, su an-

tibakterine apsauga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Saugi darbinė apkrova 120 kg
•	 Kėdutės svoris 5,5 kg 
•	 3 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 24 spalvų
•	 Platus kėdučių modelių pasirinkimas

BALNO TIPO KĖDUTĖ „S4670“ 
Kaina Eur be PVM 240,00 Eur / 290,40 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Ecopostural, Ispanija 

(kat.nr. S4670)
•	 Balno tipo gydytojo kėdutė
•	 Rėmas metalinis, pagrindas iš poliruoto aliuminio, 50 cm skersmens
•	 Reguliuojamo aukščio 58–83 cm
•	 5 dvigubi ratukai iš nailono, ratuko skersmuo 5 cm
•	 Minkštoji dalis 2 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsau-

ga, atspari karščiui, M2 klasė
•	 Saugi darbinė apkrova 120 kg
•	 Kėdutės svoris 8 kg 
•	 3 metų garantija
•	 Galite rinktis iš 24 spalvų
•	 Platus kėdučių modelių pasirinkimas
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MEDICININĖ ŠIRMA 2-JŲ DALIŲ 
Kaina Eur be PVM 120,00 Eur / 145,20 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 02.824.00)
•	 Mobili dviejų dalių širma, su Ø 50 mm skersmens ratukais
•	 Rėmo konstrukcija plieninė, paviršius padengtas chromu
•	 Užuolaida iš baltos lengvai valomos elastingos plastikinės medžiagos, plau-

namos ir atsparios dezinfekcinių medžiagų poveikiui 
•	 Atskiros širmos dalys gali būti sulankstomos į vieną
•	 Vienos dalies plotis 42 cm
•	 Išmatavimai: plotis 1000 mm x aukštis 1670 mm

MEDICININĖ ŠIRMA 2-JŲ DALIŲ 
Kaina Eur be PVM 120,00 Eur / 145,20 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 02.824.01)
•	 Mobili dviejų dalių širma, su Ø 50 mm skersmens ratukais
•	 Rėmas iš epoksido dažais dengto plieninio vamzdžio
•	 Užuolaida iš baltos lengvai valomos plastikinės medžiagos, plaunamos ir at-

sparios dezinfekcinių medžiagų poveikiui
•	 Atskiros širmos dalys gali būti sulankstomos į vieną
•	 Vienos dalies plotis 50 cm
•	 Išmatavimai: plotis 1160 mm x aukštis 1800 mm

MEDICININĖ ŠIRMA 3-JŲ DALIŲ 
Kaina Eur be PVM 160,00 Eur / 193,60 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 02.825.00)
•	 Mobili trijų dalių širma, su Ø 50 mm skersmens ratukais
•	 Rėmo konstrukcija plieninė, paviršius padengtas chromu
•	 Užuolaida iš baltos lengvai valomos plastikinės medžiagos, plaunamos ir at-

sparios dezinfekcinių medžiagų poveikiui
•	 Atskiros širmos dalys gali būti sulankstomos į vieną
•	 Vienos dalies plotis 42 cm
•	 Išmatavimai: plotis 1500 mm x aukštis 1670 mm

MEDICININĖ ŠIRMA 3-JŲ DALIŲ 
Kaina Eur be PVM 165,00 Eur / 199,65 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 02.825.01)
•	 Mobili trijų dalių širma, su Ø 50 mm skersmens ratukais
•	 Rėmas iš epoksido dažais dengto plieninio vamzdžio
•	 Užuolaida iš baltos lengvai valomos elastingos plastikinės medžiagos, plau-

namos ir atsparios dezinfekcinių medžiagų poveikiui 
•	 Atskiros širmos dalys gali būti sulankstomos į vieną
•	 Vienos dalies plotis 50 cm
•	 Išmatavimai: plotis 1720 mm x aukštis 1800 mm 
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MEDICININĖ ŠIRMA 4–JŲ DALIŲ 
Kaina Eur be PVM 200,00 Eur / 242,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 02.826.00)
•	 Mobili keturių dalių širma, su Ø 50 mm skersmens ratukais
•	 Rėmo konstrukcija plieninė, paviršius padengtas chromu
•	 Užuolaida iš baltos lengvai valomos elastingos plastikinės medžiagos, plau-

namos ir atsparios dezinfekcinių medžiagų poveikiui 
•	 Atskiros širmos dalys gali būti sulankstomos į vieną
•	 Vienos dalies plotis 42 cm
•	 Išmatavimai: plotis 2000 mm x aukštis 1670 mm 

MEDICININĖ ŠIRMA 4–JŲ DALIŲ 
Kaina Eur be PVM 250,00 Eur / 302,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini s.r.l., Italija 

(kat.nr. 02.826.01)
•	 Mobili keturių dalių širma, su Ø 50 mm skersmens ratukais
•	 Rėmas iš epoksido dažais dengto plieninio vamzdžio
•	 Užuolaida iš baltos lengvai valomos plastikinės medžiagos, plaunamos ir at-

sparios dezinfekcinių medžiagų poveikiui
•	 Atskiros širmos dalys gali būti sulankstomos į vieną
•	 Vienos dalies plotis 50 cm
•	 Išmatavimai: plotis 2320 mm x aukštis 1800 mm

MOBILI SPINTELĖ SU STALČIAIS 
Kaina Eur be PVM 995,00 Eur / 1.203,95 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini Srl, Italija 

(kat.nr. 02.6007)
•	 Mobili spintelė su stalčiais
•	 Rėmas iš lengvo metalo lydinio
•	 2 stalčiai iš laminuoto plastiko
•	 2 durelės
•	 Su 4 ratukais Ø 125 mm
•	 2 rankenos patogiam stūmimui
•	 Išmatavimai: 850 x 550 x 930 mm (aukštis)

MOBILI SPINTELĖ SU STALČIAIS 
Kaina Eur be PVM 1.145,00 Eur / 1.385,45 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini Srl, Italija 

(kat.nr. 02.6006)
•	 Mobili spintelė su stalčiais
•	 Rėmas iš lengvo metalo lydinio
•	 6 stalčiai iš laminuoto plastiko
•	 Su 4 ratukais Ø 125 mm
•	 2 rankenos patogiam stūmimui 
•	 Išmatavimai: 850 x 550 x 930 mm (aukštis)
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MEDICININIS STALIUKAS SU 2-OMIS LENTYNĖLĖMIS „M600964“ 
Kaina Eur be PVM 139,00 Eur / 168,19 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Italija 

(kat.nr. M600964)
•	 Medicininis staliukas su 2-omis lentynėlėmis 
•	 Rėmo konstrukcija plieninė 
•	 Su 2-omis plieninėmis lentynėlėmis 
•	 Mobilus, su keturiais Ø 80 mm skersmens ratukais
•	 Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų povei-

kiui 
•	 Išmatavimai: ilgis 600 mm x plotis 400 mm x aukštis 800 mm

MEDICININIS STALIUKAS SU 2-OMIS LENTYNĖLĖMIS „M600878 / I“ 
Kaina Eur be PVM 162,00 Eur / 196,02 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Italija 

(kat.nr. M600878 / I)
•	 Medicininis staliukas su 2-omis lentynėlėmis 
•	 Su patogia stūmimui rankena iš galo
•	 Rėmo konstrukcija plieninė 
•	 Su 2-omis išimamomis plieninėmis lentynėlėmis 
•	 Mobilus, su keturiais Ø 80 mm skersmens ratukais
•	 Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų povei-

kiui
•	 Išmatavimai: ilgis 610 mm x plotis 430 mm x aukštis 780 mm

MEDICININIS STALIUKAS SU 2-OMIS LENTYNĖLĖMIS „M600879 / I“ 
Kaina Eur be PVM 172,00 Eur / 208,12 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Italija 

(kat.nr. M600879 / I)
•	 Medicininis staliukas su 2-omis lentynėlėmis 
•	 Su patogia stūmimui rankena iš galo
•	 Rėmo konstrukcija plieninė 
•	 Su 2-omis išimamomis plieninėmis lentynėlėmis 
•	 Mobilus, su keturiais Ø 80 mm skersmens ratukais
•	 Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų povei-

kiui
•	 Išmatavimai: ilgis 750 mm x plotis 500 mm x aukštis 780 mm

MEDICININIS STALIUKAS SU 2-OMIS LENTYNĖLĖMIS „M600860S“ 
Kaina Eur be PVM 139,00 Eur / 168,19 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Italija 

(kat.nr. M600860S)
•	 Medicininis staliukas su 2-omis lentynėlėmis 
•	 Rėmo konstrukcija plieninė 
•	 Su 2-omis laminuotomis specialiu plastiku lentynėlėmis 
•	 Mobilus, su keturiais Ø 80 mm skersmens ratukais
•	 Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų povei-

kiui
•	 Išmatavimai: ilgis 600 mm x plotis 400 mm x aukštis 800 mm
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MEDICININIS VEŽIMĖLIS 
Kaina Eur be PVM 205,00 Eur / 248,05 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini Srl, Italija 

(kat.nr. 02.860.00)
•	 Medicininis staliukas su 2-omis lentynėlėmis 
•	 Su patogia stūmimui rankena iš galo
•	 Rėmas iš aliuminio lydynio
•	 2-jų išimamų lentynų iš laminato
•	 Su 4 ratukais Ø 80 mm
•	 Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų povei-

kiui
•	 Išmatavimai: 600 x 400 x 800 mm (aukštis)

MEDICININIS VEŽIMĖLIS 
Kaina Eur be PVM 340,00 Eur / 411,40 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini Srl, Italija 

(kat.nr. 02.6028)
•	 Medicininis staliukas su 2-omis lentynėlėmis 
•	 Su patogia stūmimui rankena iš galo
•	 Pagamintas iš nerūdijančio plieno
•	 2–jų nuimamų padėklų su pakeltais kraštais
•	 Su 4 ratukais Ø 125 mm
•	 Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų povei-

kiui
•	 Išmatavimai: 800 x 500 x 835 cm

MEDICININIS VEŽIMĖLIS 
Kaina Eur be PVM 111,00 Eur / 134,31 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini Srl, Italija 

(kat.nr. 02.870.00)
•	 Medicininis staliukas su 3-omis lentynėlėmis
•	 Su patogia stūmimui rankena iš galo
•	 Pagamintas iš nerūdijančio plieno dengto baltais epoksido dažais 
•	 Su 4 ratukais 
•	 Išmatavimai: 700 x 430 x 850 mm (aukštis)
•	

MEDICININIS VEŽIMĖLIS 
Kaina Eur be PVM 422,00 Eur / 510,62 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini Srl, Italija 

(kat.nr. 02.6029)
•	 Medicininis staliukas su 3-omis lentynėlėmis
•	 Su patogia stūmimui rankena iš galo
•	 Pagamintas iš nerūdijančio plieno
•	 3-jų nuimamų padėklų su pakeltais kraštais
•	 Su 4 ratukais Ø 125 mm
•	 Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų povei-

kiui
•	 Išmatavimai: 800 x 500 x 835 mm (aukštis)
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PROCEDŪRŲ STALIUKAS / VEŽIMĖLIS 
Kaina Eur be PVM 273,00 Eur / 330,33 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini Srl, Italija 

(kat.nr. 02.1050.01)
•	 Medicininis staliukas su 2-omis lentynėlėmis 
•	 Su patogia stūmimui rankena iš galo
•	 Pagamintas iš nerūdijančio plieno 
•	 2–jų lentynų, su stalčiumi
•	 Nerūdijančio plieno dubuo Ø 32 cm
•	 Mobilus, su 4 ratukais 
•	 Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų povei-

kiui 
•	 Išmatavimai: 700 x 500 x 800 mm (aukštis)

INSTRUMENTŲ STALIUKAS „MAYO“ TIPO 
Kaina Eur be PVM 250,00 Eur / 302,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini Srl, Italija 

(kat.nr. 02.481.00)
•	 Medicininis instrumentų staliukas „Mayo“ tipo, ant vienos kojos su ratukais
•	 Pagamintas iš nerūdijančio plieno 
•	 Aukštis reguliuojamas rankiniu būdu
•	 Mobilus, su 4 Ø 50 mm skersmens ratukais
•	 Maksimali apkrova 40 kg
•	 Išmatavimai: 45 x 67,5 x 80 / 115 cm (aukštis)

INSTRUMENTŲ STALIUKAS MAYO TIPO 
Kaina Eur be PVM 550,00 Eur / 665,50 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini Srl, Italija 

(kat.nr. 02.482.00)
•	 Medicininis instrumentų staliukas „Mayo“ tipo, ant vienos kojos su ratukais
•	 Pagamintas iš nerūdijančio plieno 
•	 Aukštis reguliuojamas hidrauliniu pedalu
•	 Mobilus, su 4 Ø 50 mm skersmens ratukais
•	 Maksimali apkrova 60 kg
•	 Išmatavimai: 45 x 67,5 x 90 / 125 cm (aukštis)

INSTRUMENTŲ STALIUKAS“ MAYO“ TIPO 
Kaina Eur be PVM 630,00 Eur / 762,30 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini Srl, Italija 

(kat.nr. 02.485.00)
•	 Medicininis instrumentų staliukas „Mayo“ tipo, ant vienos kojos su ratukais
•	 Pagamintas iš nerūdijančio plieno 
•	 Aukštis reguliuojamas hidrauliniu pedalu
•	 Padėklo viršus su apsauginiais kraštais iš visų pusių
•	 Mobilus, su 4 Ø 50 mm skersmens ratukais
•	 Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų povei-

kiui
•	 Maksimali apkrova 60 kg
•	 Išmatavimai: 45 x 67,5 x 90 / 125 cm (aukštis)
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MEDICININIS STALIUKAS „ANESTEZIOLOGINIS“ 
Kaina Eur be PVM 1.241,60 Eur / 1.502,34 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Fazzini, Italija 

(kat.nr. 02.490.00)
•	 Anesteziologinis instrumentų staliukas 
•	 Konstrukcija nerūdijančio plieno
•	 Viršutinėje dalyje gili atvira niša 
•	 Apatinėjė dalyje šeši stalčiai ir atskiras skyrius su rakinamomis durelėmis 
•	 Mobilus, su Ø 80 mm skersmens ratukais, 2 iš jų su stabdžiais
•	 Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų povei-

kiui 
•	 Išmatavimai: gylis 40 cm x plotis 60 cm x aukštis 110 cm

MULTIFUNKCINIS STALIUKAS „BOCCARAT“ 
Kaina Eur be PVM 533,00 Eur / 644,93 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Belgija 

(kat.nr. 1130001)
•	 Auksčiausios klasės ir kokybės multifunkcinis procedūrinis staliukas, iš tvir-

tos ir lengvos aliuminio konstrukcijos, ergonomiškas, atsparus korozijai 
•	 Su 6 stalčiais platikiniams krepšiams 40 x 60 cm (pasirinktinai 5 cm (kod. 

1623800), 10 cm (kod. 1623810) ar 20 cm (kod. 1623816) gylio)
•	 Stalviršis iš trijų šonų su apsauginiais krašteliais
•	 Rėmo konstrukcija iš visų pusių atvira
•	 Komplekte su atliekų konteinerio ir šiukšliadėžės laikikliu (kod. 1282224)
•	 Komplekte su šiukšlių maišo (15 L) laikikliu su dangčiu (kod. 1282200)
•	 Mobilus, su 4-iais triukšmo nekeliančiais Ø 100 mm skersmens ratukais
•	 Išmatavimai: plotis 660 x aukštis 1075 x gylis 420 mm
•	 Galima papildoma komplektacija ir įvairūs priedai

MULTIFUNKCINIS STALIUKAS „GABYSTAR 1–1229262“ 
Kaina Eur be PVM 1.100,00 Eur / 1.331,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Belgija 

(kat.nr. 1229262)
•	 Auksčiausios klasės ir kokybės multifunkcinis procedūrinis staliukas, iš tvir-

tos ir lengvos aliuminio konstrukcijos, atsparus korozijai
•	 Kraujo mėginių surinkimui ir kitoms procedūroms
•	 Su stalčiumi (24 cm aukščio), su rankenėle staliuko gale patogiam stūmimui 
•	 Su 2-jomis išimamomis lentynomis, kurias galima pakeisti į 100 mm gylio 

krepšius (kod. 1623810) 400 x 600 mm (krepšiai – papildoma komplektac.)
•	 Komplekte su atliekų konteinerio ir šiukšliadėžės laikikliu (kod. 1282224)
•	 Komplekte su šiukšlių maišo (15 L) laikikliu su dangčiu (kod. 1282200)
•	 Stalviršis su 15 mm apsauginiais krašteliais
•	 Mobilus, su 4-iais triukšmo nekeliančiais Ø 125 mm skersmens ratukais
•	 Išmatavimai: plotis 660 x aukštis 890 x gylis 470 mm
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MULTIFUNKCINIS STALIUKAS „GABYSTAR 2–1229262“ 
Kaina Eur be PVM 1.100,00 Eur / 1.331,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Belgija 

(kat.nr. 1229262)

 

•	 Auksčiausios klasės ir kokybės multifunkcinis procedūrinis staliukas, iš tvir-
tos ir lengvos aliuminio konstrukcijos, ergonomiškas, atsparus korozijai 

•	 Kraujo mėginių surinkimui ir kitoms procedūroms
•	 Su stalčiumi (24 cm aukščio), su patogia rankenėle stūmimui staliuko gale
•	 Komplekte su 2-jomis išimamomis lentynomis, su vienu 100 mm gylio krep-

šiu 400 x 600 mm (kod. 1623810), kurį galima pakeisti vietoje vienos iš dviejų 
lentynų

•	 Stalviršis su 15 mm apsauginiais krašteliais
•	 Mobilus, su 4-iais triukšmo nekeliančiais Ø 125 mm skersmens ratukais
•	 Išmatavimai: plotis 660 x aukštis 880 x gylis 470 mm

MULTIFUNKCINIS STALIUKAS „MEDICAR M3“ 
Kaina Eur be PVM 1.520,00 Eur / 1.839,20 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Belgija 

(kat.nr. 1282031)
•	 Auksčiausios klasės ir kokybės multifunkcinis procedūrinis staliukas, iš tvir-

tos ir lengvos aliuminio konstrukcijos, ergonomiškas, atsparus korozijai 
•	 Staliuko viršuje 2 stalčiai (8 cm ir 16 cm aukščio), apačia atvira su 1 lentyna
•	 Stalviršis iš trijų šonų su apsauginiais krašteliais
•	 Komplekte su atliekų konteinerio ir šiukšliadėžės laikikliu (kod. 1282224)
•	 Komplekte su šiukšlių maišo (15 L) laikikliu su dangčiu (kod. 1282200)
•	 Mobilus, su 4-iais triukšmo nekeliančiais Ø 100 mm skersmens ratukais
•	 Išmatavimai: plotis 610 x aukštis 1100 x gylis 435 mm
•	 Galima papildoma komplektacija ir įvairūs priedai

MULTIFUNKCINIS STALIUKAS „MEDICAR M4“ 
Kaina Eur be PVM 1.592,00 Eur / 1.926,32 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Belgija 

(kat.nr. 1282041)

 

•	 Auksčiausios klasės ir kokybės multifunkcinis procedūrinis staliukas, iš tvir-
tos ir lengvos aliuminio konstrukcijos, ergonomiškas, atsparus korozijai 

•	 Staliuko viršuje 2 stalčiai (8 cm ir 16 cm aukščio), apačioje 2 durelės ir 1 len-
tyna

•	 Stalviršis iš trijų šonų su apsauginiais krašteliais
•	 Komplekte su atliekų konteinerio ir šiukšliadėžės laikikliu (kod. 1282224)
•	 Komplekte su šiukšlių maišo (15 L) laikikliu su dangčiu (kod. 1282200)
•	 Mobilus, su 4-iais triukšmo nekeliančiais Ø 100 mm skersmens ratukais
•	 Išmatavimai: plotis 610 x aukštis 1100 x gylis 435 mm
•	 Galima papildoma komplektacija ir įvairūs priedai
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MULTIFUNKCINIS STALIUKAS „MEDICAR M7“ 
Kaina Eur be PVM 1.590,00 Eur / 1.923,90 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Belgija 

(kat.nr. 1282055)
•	 Auksčiausios klasės ir kokybės multifunkcinis procedūrinis staliukas, iš tvir-

tos ir lengvos aliuminio konstrukcijos, ergonomiškas, atsparus korozijai 
•	 Su 6 stalčiais (1 x 8 cm, 4 x 13 cm ir 1 x 24 cm aukščio)
•	 Stalviršis iš trijų šonų su apsauginiais krašteliais
•	 Komplekte su atliekų konteinerio ir šiukšliadėžės laikikliu (kod. 1282224)
•	 Komplekte su šiukšlių maišo (15 L) laikikliu su dangčiu (kod. 1282200)
•	 Mobilus, su 4-iais triukšmo nekeliančiais Ø 100 mm skersmens ratukais
•	 Išmatavimai: plotis 660 x aukštis 1100 x gylis 470 mm
•	 Galima papildoma komplektacija ir įvairūs priedai

MULTIFUNKCINIS STALIUKAS „MEDICAR M5“ 
Kaina Eur be PVM 1.730,00 Eur / 2.093,30 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Belgija 

(kat.nr. 1282050)
•	 Auksčiausios klasės ir kokybės multifunkcinis procedūrinis staliukas, iš tvir-

tos ir lengvos aliuminio konstrukcijos, ergonomiškas, atsparus korozijai 
•	 Su 5 stalčiais (1 x 8 cm, 3 x 16 cm ir 1 x 24 cm aukščio)
•	 Papildomas atlenkiamas stalviršis (350 x 470 mm) (kod. 1280646)
•	 Vertikalus rėmas priedams (kod. 1282220)
•	 Su trimis eilėmis 4 + 5 + 6 plastikinėmis dėžutėmis (kod. 1282215)
•	 Su vienkartinių pirštinių dėžutės laikikliu (kod. 1282212)
•	 Komplekte su atliekų konteinerio ir šiukšliadėžės laikikliu (kod. 1282224)
•	 Komplekte su šiukšlių maišo (15 L) laikikliu su dangčiu (kod. 1282200)
•	 Mobilus, su 4-iais triukšmo nekeliančiais Ø 100 mm skersmens ratukais
•	 Išmatavimai: plotis 660 x aukštis 1100 x gylis 470 mm
•	 Galima papildoma komplektacija ir įvairūs priedai
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Medicininė apranga moterims 

MED. MOTERIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 29,00 Eur / 35,09 Eur su PVM 21 % (5500) 

Gamintojas: Iguanamed, JAV

(kat.nr. 5600; 5500)
•	 IGUANAMED – tai aukščiausios klasės ir dizaino medicininiai drabužiai (me-

dikams, slaugytojoms, odontologams, laborantams, vaistininkams, SPA ir 
grožio centrų darbuotojams) tiekiami daugiau kaip 65 pasaulio šalyse

•	 Pižama sudaryta iš palaidinės (kat.mr. 5600) ir kelnių (kat.nr. 5500)
•	 Medžiaga –  skaisčiai baltos spalvos (Arctic White) su baltos spalvos apdaila 

(White)
•	 Palaidinėje dvi išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, viena išorinė kiše-

nė krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės ir viena kišenė nugarinėje pusėje
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas

MED. MOTERIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 29,00 Eur / 35,09 Eur su PVM 21 % (5500)

Gamintojas: Iguanamed, JAV 

(kat.nr. 5600; 5500)
•	 Medžiaga –  skaisčiai rožinės spalvos (Power Pink) su dangiaus spalvos ap-

daila (Sky Blue)
•	 Palaidinėje dvi išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, viena išorinė kiše-

nė krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės ir viena kišenė nugarinėje pusėje
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas

MED. MOTERIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 29,00 Eur / 35,09 Eur su PVM 21 % (5500) 

Gamintojas: Iguanamed, JAV

(kat.nr. 5600; 5500)
•	 Medžiaga –  skaisčiai žalios spalvos (Iguana Green) su tamsiai mėlynos spal-

vos apdaila (Navy)
•	 Palaidinėje dvi išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, viena išorinė kiše-

nė krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės ir viena kišenė nugarinėje pusėje
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas
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MED. MOTERIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 29,00 Eur / 35,09 Eur su PVM 21 % (5500) 

Gamintojas: Iguanamed, JAV

(kat.nr. 5600; 5500)
•	 Medžiaga –  jūros spalvos (Bora Blue) su elektrinės geltonos spalvos apdaila 

(Electric Yellow)
•	 Palaidinėje dvi išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, viena išorinė kiše-

nė krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės ir viena kišenė nugarinėje pusėje
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas

MED. MOTERIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 29,00 Eur / 35,09 Eur su PVM 21 % (5500) 

Gamintojas: Iguanamed, JAV

(kat.nr. 5600; 5500)
•	 Medžiaga –   karališkos mėlynos  spalvos  (Royalty Blue) su neoninės žalios 

spalvos apdaila (Neon Green)
•	 Palaidinėje dvi išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, viena išorinė kiše-

nė krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės ir viena kišenė nugarinėje pusėje
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas

MED. MOTERIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 29,00 Eur / 35,09 Eur su PVM 21 % (5500) 

Gamintojas: Iguanamed, JAV

(kat.nr. 5600; 5500)
•	 Medžiaga –  grafito spalvos (Graphite) su jūros spalvos apdaila (Bora Blue)
•	 Palaidinėje dvi išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, viena išorinė kiše-

nė krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės ir viena kišenė nugarinėje pusėje
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas
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MED. MOTERIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 29,00 Eur / 35,09 Eur su PVM 21 % (5500) 
Gamintojas: Iguanamed, JAV

(kat.nr. 5600; 5500)
•	 Medžiaga –  šviesiai mėlynos spalvos (Ceil Blue) su tamsiai mėlynos spalvos 

apdaila (Navy)
•	 Palaidinėje dvi išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, viena išorinė kiše-

nė krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės ir viena kišenė nugarinėje pusėje
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas

MED. MOTERIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 29,00 Eur / 35,09 Eur su PVM 21 % (5500) 

Gamintojas: Iguanamed, JAV

(kat.nr. 5600; 5500)
•	 Medžiaga –  tamsiai raudonos spalvos (Mulberry) su grafito spalvos apdaila 

(Graphite)
•	 Palaidinėje dvi išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, viena išorinė kiše-

nė krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės ir viena kišenė nugarinėje pusėje
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas

MED. MOTERIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Palaidinės kaina Eur be PVM 29,00 Eur / 35,09 Eur su PVM 21 % (5600) 

Gamintojas: Iguanamed, JAV

(kat.nr. 5600; 5500)
•	 Medžiaga – juodos  spalvos  (Eclipse Black) su titano spalvos apdaila (Tita-

nium)
•	 Palaidinėje dvi išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, viena išorinė kiše-

nė krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės ir viena kišenė nugarinėje pusėje
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas
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MED. MOTERIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
kaina Eur be PVM 29,00 Eur / 35,09 Eur su PVM 21 % (5500) 

Gamintojas: Iguanamed, JAV

(kat.nr. 5600; 5500)
•	 Medžiaga – violetinės  spalvos  (Tokyo Purple) su ledinės mėlynos spalvos 

apdaila (Glacier Blue)
•	 Palaidinėje dvi išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, viena išorinė kiše-

nė krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės ir viena kišenė nugarinėje pusėje
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas

MED. MOTERIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 29,00 Eur / 35,09 Eur su PVM 21 % (5500)

Gamintojas: Iguanamed, JAV 

(kat.nr. 5600; 5500)
•	 Medžiaga – tamsiai  mėlynos  spalvos  (Midnight Navy) su neoninės žalios 

spalvos apdaila (Neon Green)
•	 Palaidinėje dvi išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, viena išorinė kiše-

nė krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės ir viena kišenė nugarinėje pusėje
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas

MEDICININĖ MOT. PIŽAMA „MERIDIAN“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 38,00 Eur / 45,98 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 00856127007275; 
856127007398)

•	 Medicininė moteriška pižama – viršus „Meridian“
•	 Kelnės „Argon“
•	 Dvi šoninės kišenės kelnėse ir dvi užsegamos kišenės nugarinėje pusėje
•	 Kelnės per juosmenį su guma bei galima papildomai suveržti raištelių pa-

galba
•	 Medžiaga –  karališka mėlyna spalva (Royal Blue)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Dvi išorinės kišenės dešinėje ir kairėje kartu su vidinėmis užsegamomis ki-

šenytėmis
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judė-

jimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
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MEDICININĖ MOT. PIŽAMA „MERIDIAN“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 38,00 Eur / 45,98 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 00856127007275; 
856127007398)

•	 Medicininė moteriška pižama – viršus „Meridian“
•	 Medžiaga –  šviesiai alyvinė (Ceil Blue)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Dvi išorinės kišenės dešinėje ir kairėje kartu su vidinėmis užsegamomis ki-

šenytėmis
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judė-

jimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi

MEDICININĖ MOT. PIŽAMA „MERIDIAN“ 
Palaidinės kaina Eur be PVM 35,00 Eur / 42,35 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 00856127007275; 
856127007398)

•	 Medicininė moteriška pižama – viršus „Meridian“
•	 Medžiaga –  tamsiai mėlynos spalvos (Navy Blue)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Dvi išorinės kišenės dešinėje ir kairėje kartu su vidinėmis užsegamomis ki-

šenytėmis
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judė-

jimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi
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MEDICININĖ MOT. PIŽAMA „MERIDIAN“ 
Palaidinės kaina Eur be PVM 35,00 Eur / 42,35 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 00856127007275; 
856127007398)

•	 Medicininė moteriška pižama – viršus „Meridian“
•	 Medžiaga –  juodos spalvos (Black)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Dvi išorinės kišenės dešinėje ir kairėje kartu su vidinėmis užsegamomis ki-

šenytėmis
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judė-

jimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris

MEDICININĖ MOT. PIŽAMA – PALAIDINĖ „HORIZON“ 
Kaina Eur be PVM 35,00 Eur / 42,35 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 00856127007275)
•	 Medicininė moteriška pižama – viršus „Horizon“
•	 Medžiaga –  tamsiai mėlynos spalvos (Navy Blue)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judė-

jimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi
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MEDICININĖ MOT. PIŽAMA – PALAIDINĖ „HORIZON“ 
Kaina Eur be PVM 35,00 Eur / 42,35 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 00856127007275)
•	 Medicininė moteriška pižama – viršus „Horizon“
•	 Medžiaga –  šviesiai alyvinės spalvos (Ceil Blue)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bakteri-

jų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl neper-

kaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės: drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai džiū-

vantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos spalvos; 
lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi

MEDICININĖ MOT. PIŽAMA – PALAIDINĖ „HORIZON“ 
Kaina Eur be PVM 35,00 Eur / 42,35 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 00856127007275)
•	 Medicininė moteriška pižama – viršus „Horizon“
•	 Medžiaga –  karališka mėlyna spalva (Royal Blue)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bakteri-

jų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl neper-

kaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės: drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai džiū-

vantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos spalvos; 
lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi

MEDICININĖ MOT. PIŽAMA – PALAIDINĖ „HORIZON“ 
Kaina Eur be PVM 35,00 Eur / 42,35 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 00856127007275)
•	 Medicininė moteriška pižama – viršus „Horizon“
•	 Medžiaga –  juodos spalvos (Black)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judė-

jimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuis
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MEDICININĖ MOT. PIŽAMA – KELNĖS „ARGON“ 
Kaina Eur be PVM 38,00 Eur / 45,98 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 857364007110)
•	 Medicininė moteriška pižama – kelnės „Argon“
•	 Medžiaga –  karališka mėlyna spalva (Royal Blue)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Dvi šoninės kišenės ir dvi užsegamos kišenės nugarinėje pusėje
•	 Per juosmenį su guma bei galima papildomai suveržti raištelių pagalba
•	 Nereikalingas lyginimas
•	 Klasikinio dizaino, lengvos, patogios, patvarios, ergonomiškos, nevaržo ju-

dėjimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris

MEDICININĖ MOT. PIŽAMA – KELNĖS „ARGON“ 
Kaina Eur be PVM 38,00 Eur / 45,98 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 857364007110)
•	 Medicininė moteriška pižama – kelnės „Argon“
•	 Medžiaga –  šviesiai alyvinės spalvos (Ceil Blue)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Dvi šoninės kišenės ir dvi užsegamos kišenės nugarinėje pusėje
•	 Per juosmenį su guma bei galima papildomai suveržti raištelių pagalba
•	 Nereikalingas lyginimas
•	 Klasikinio dizaino, lengvos, patogios, patvarios, ergonomiškos, nevaržo ju-

dėjimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymui
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MEDICININĖ MOT. PIŽAMA – KELNĖS „ARGON“ 
Kaina Eur be PVM 38,00 Eur / 45,98 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 856127007930)
•	 Medicininė moteriška pižama – kelnės „Argon“
•	 Medžiaga –  tamsiai mėlynos spalvos (Navy Blue)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Dvi šoninės kišenės ir dvi užsegamos kišenės nugarinėje pusėje
•	 Per juosmenį su guma bei galima papildomai suveržti raištelių pagalba
•	 Nereikalingas lyginimas
•	 Klasikinio dizaino, lengvos, patogios, patvarios, ergonomiškos, nevaržo ju-

dėjimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi

MEDICININĖ MOT. PIŽAMA – KELNĖS „ARGON“ 
Kaina Eur be PVM 38,00 Eur / 45,98 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 857364007110)
•	 Medicininė moteriška pižama – kelnės „Argon“
•	 Medžiaga –  juodos spalvos (Dark)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Dvi šoninės kišenės ir dvi užsegamos kišenės nugarinėje pusėje
•	 Per juosmenį su guma bei galima papildomairaištelių pagalba
•	 Nereikalingas lyginimas
•	 Klasikinio dizaino, lengvos, patogios, patvarios, ergonomiškos, nevaržo ju-

dėjimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi
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MEDICININĖ MOT. PIŽAMA – KELNĖS „DELTA“ 
Kaina Eur be PVM 38,00 Eur / 45,98 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 856127007930)
•	 Medicininė moteriška pižama – kelnės „Delta“
•	 Medžiaga –  tamsiai mėlynos spalvos (Navy Blue)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Dvi šoninės kišenės ir dvi užsegamos kišenės nugarinėje pusėje
•	 Per juosmenį su guma bei galima papildomai suveržti raištelių pagalba
•	 Nereikalingas lyginimas
•	 Klasikinio dizaino, lengvos, patogios, patvarios, ergonomiškos, nevaržo judėjimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bakte-

rijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris

MEDICININĖ MOT. PIŽAMA – KELNĖS „DELTA“ 
Kaina Eur be PVM 38,00 Eur / 45,98 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 856127007930)
•	 Medicininė moteriška pižama – kelnės „Delta“
•	 Medžiaga – šviesiai mėlynos spalvos (Ceil Blue)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Dvi šoninės kišenės ir dvi užsegamos kišenės nugarinėje pusėje
•	 Per juosmenį su guma bei galima papildomai suveržti raištelių pagalba
•	 Nereikalingas lyginimas
•	 Klasikinio dizaino, lengvos, patogios, patvarios, ergonomiškos, nevaržo judėjimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris

MEDICININĖ MOT. PIŽAMA – KELNĖS „DELTA“ 
Kaina Eur be PVM 38,00 Eur / 45,98 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 856127007930)
•	 Medicininė moteriška pižama – kelnės „Delta“
•	 Medžiaga –  karališka mėlyna spalva (Royal Blue)
•	 Galimi dydžiai: XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Dvi šoninės kišenės ir dvi užsegamos kišenės nugarinėje pusėje
•	 Per juosmenį su guma bei galima papildomai suveržti raištelių pagalba
•	 Nereikalingas lyginimas
•	 Klasikinio dizaino, lengvos, patogios, patvarios, ergonomiškos, nevaržo judėjimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bakteri-

jų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl neper-

kaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
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MEDICININĖ MOT. PIŽAMA – KELNĖS „DELTA“ 
Kaina Eur be PVM 38,00 Eur / 45,98 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 856127007930)
•	 Medicininė moteriška pižama – kelnės „Delta“
•	 Medžiaga –  juodos spalvos (Black)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Dvi šoninės kišenės ir dvi užsegamos kišenės nugarinėje pusėje
•	 Per juosmenį su guma bei galima papildomai suveržti raištelių pagalba
•	 Nereikalingas lyginimas
•	 Klasikinio dizaino, lengvos, patogios, patvarios, ergonomiškos, nevaržo ju-

dėjimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi

MEDICININĖ MOT. PIŽAMA „MODERN FIT“ 
Kaina Eur be PVM 38,00 Eur / 45,98 Eur su PVM 21 % (kelnės) 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 856127007930)
•	 Medicininė moteriška pižama „Modern Fit“
•	 Medžiaga –  šviesiai mėlynos spalvos (Pool)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Palaidinėje dvi šoninės kišenės ir dvi užsegamos kišenės nugarinėje pusėje
•	 Per juosmenį su guma bei galima papildomai suveržti raištelių pagalba
•	 Nereikalingas lyginimas
•	 Klasikinio dizaino, lengvos, patogios, patvarios, ergonomiškos, nevaržo ju-

dėjimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi
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MEDICININĖ MOT. PIŽAMA „MODERN FIT“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 38,00 Eur / 45,98 Eur su PVM 21 %

Gamintojas: Medelita LLC, JAV

(kat.nr. 856127007930)
•	 Medicininė moteriška pižama „Modern Fit“
•	 Medžiaga –  tamsiai mėlynos spalvos (Baltic – Dark Blue)
•	 Galimi dydžiai:  XS, S, M ir L (pasirinktinai)
•	 Palaidinėje dvi šoninės kišenės ir dvi užsegamos kišenės nugarinėje pusėje
•	 Per juosmenį su guma bei galima papildomai suveržti raištelių pagalba
•	 Nereikalingas lyginimas
•	 Klasikinio dizaino, lengvos, patogios, patvarios, ergonomiškos, nevaržo ju-

dėjimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi

MEDICININIS CHALATAS „ESTIE CLASSIC FIT M3“ 
Kaina Eur be PVM 119,00 Eur / 144,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 858857005972)
•	 Medicininis moteriškas chalatas „Estie Classic Fit M3“
•	 Medžiaga – baltos spalvos (White)
•	 Galimi dydžiai: 36, 38, 40 ir 42 (pasirinktinai)
•	 Dvi išorinės kišenės chalato priekyje juosmens lygyje, viena išorinė kišenė 

krūtinės lygyje dešinėje ir viena vidinė kišenė chalato viduje
•	 Užsegimas –  sagomis
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judė-

jimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi
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MEDICININIS CHALATAS „VERA G SLIM FIT M3“ 
Kaina Eur be PVM 130,00 Eur / 157,30 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 858857005378)
•	 Medicininis moteriškas chalatas „Vera G. Slim Fit M3“
•	 Medžiaga –  baltos spalvos (White)
•	 Galimi dydžiai: 36, 38, 40 ir 42 (pasirinktinai)
•	 Dvi išorinės kišenės chalato priekyje ties juosmeniu, viena vidinė kišenė 

chalato viduje
•	 Užsegimas – sagomis
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judė-

jimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi

MEDICININIS CHALATAS „CALLIA M. SLIM FIT M3“ 
Kaina Eur be PVM 133,00 Eur / 160,93 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 858857005378)
•	 MEDELITA – tai aukščiausios klasės ir kokybės bei dizaino medicininiai dra-

bužiai (medikams, vaistininkams, odontologams, laborantams ir kt.)
•	 Medicininis moteriškas chalatas „Callia M. Slim Fit M3“
•	 Medžiaga –  baltos spalvos (White)
•	 Galimi dydžiai: 36, 38, 40 ir 42 (pasirinktinai)
•	 Dvi išorinės kišenės chalato priekyje juosmens lygyje, viena vidinė kišenė 

chalato viduje
•	 Užsegimas –  sagomis
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judė-

jimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi
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Medicininė apranga vyrams 

MED. VYRIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 33,00 Eur / 39,93 Eur su PVM 21 % (7300)

Gamintojas: Iguanamed, JAV 

(kat.nr. 7400; 7300)
•	 IGUANAMED – tai aukščiausios klasės ir dizaino medicininiai drabužiai (medi-

kams, slaugytojoms, odontologams, laborantams, vaistininkams, SPA ir grožio 
centrų darbuotojams) tiekiami daugiau kaip 65 pasaulio šalyse

•	 Medicininė vyriška pižama – viršus „Iguanamed – 7400“
•	 Medžiaga –  karališkos mėlynos spalvos (Royalty Blue) su neoninės žalios spal-

vos apdaila (Neon Green)
•	 Palaidinėje keturios išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, dvi išorinės kiše-

nės krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės juosmens lygyje, viena kišenė nugarinėje pusėje ir 

dvi kišenės šlaunies lygyje dešinėje kelnių pusėje
•	 Galimi dydžiai: S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Audinys laidus orui,  sudėtis – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % elastanas

MED. VYRIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Palaidinės kaina Eur be PVM 33,00 Eur / 39,93 Eur su PVM 21 % (7400) 

Gamintojas: Iguanamed, JAV

(kat.nr. 7400; 7300)
•	 Medicininė vyriška pižama – viršus „Iguanamed – 7400“
•	 Medžiaga –   tamsiai  mėlynos  spalvos  (Midnight Navy) su neoninės žalios 

spalvos apdaila (Neon Green)
•	 Palaidinėje keturios išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, dvi išorinės 

kišenės krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės juosmens lygyje, viena kišenė nugarinėje pusė-

je ir dvi kišenės šlaunies lygyje dešinėje kelnių pusėje
•	 Galimi dydžiai: S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas

MED. VYRIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Palaidinės kaina Eur be PVM 33,00 Eur / 39,93 Eur su PVM 21 % (7400) 

Gamintojas: Iguanamed, JAV

(kat.nr. 7400; 7300)
•	 Medicininė vyriška pižama – viršus „Iguanamed – 7400“
•	 Medžiaga –   juodos spalvos (Eclipse Black) su titano spalvos apdaila (Tita-

nium)
•	 Palaidinėje eturios išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, dvi išorinės ki-

šenės krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės juosmens lygyje, viena kišenė nugarinėje pusė-

je ir dvi kišenės šlaunies lygyje dešinėje kelnių pusėje
•	 Galimi dydžiai: S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas
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MED. VYRIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 33,00 Eur / 39,93 Eur su PVM 21 % (7300)

Gamintojas: Iguanamed, JAV 

(kat.nr. 7400; 7300)
•	 Medicininė vyriška pižama – viršus „Iguanamed – 7400“
•	 Medžiaga –  grafito spalvos (Graphite) su jūros spalvos apdaila (Bora Blue)
•	 Palaidinėje keturios išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, dvi išorinės 

kišenės krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės juosmens lygyje, viena kišenė nugarinėje pusė-

je ir dvi kišenės šlaunies lygyje dešinėje kelnių pusėje
•	 Galimi dydžiai: S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas

MED. VYRIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Palaidinės kaina Eur be PVM 33,00 Eur / 39,93 Eur su PVM 21 % (7400) 

Gamintojas: Iguanamed, JAV 

(kat.nr. 7400; 7300)
•	 Medicininė vyriška pižama – viršus „Iguanamed – 7400“
•	 Medžiaga –  tamsiai raudonos spalvos (Mulberry) su grafito spalvos apdaila 

(Graphite)
•	 Palaidinėje keturios išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, dvi išorinės 

kišenės krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės juosmens lygyje, viena kišenė nugarinėje pusė-

je ir dvi kišenės šlaunies lygyje dešinėje kelnių pusėje
•	 Galimi dydžiai: S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas

MED. VYRIŠKA PIŽAMA „IGUANAMED“ 
Palaidinės kaina Eur be PVM 33,00 Eur / 39,93 Eur su PVM 21 % (7400) 

Gamintojas: Iguanamed, JAV 

(kat.nr. 7400; 7300)
•	 Medicininė vyriška pižama – viršus „Iguanamed – 7400“
•	 Medžiaga –  šviesiai mėlynos spalvos (Ceil Blue) su tamsiai mėlynos spalvos 

apdaila (Navy)
•	 Palaidinėje keturios išorinės kišenės priekyje juosmens lygyje, dvi išorinės 

kišenės krūtinės lygyje kairėje
•	 Kelnėse dvi šoninės kišenės juosmens lygyje, viena kišenė nugarinėje pusė-

je ir dvi kišenės šlaunies lygyje dešinėje kelnių pusėje
•	 Galimi dydžiai: S, M, L, XL ir XXL (pasirinktinai)
•	 Lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judėjimo
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinys laidus orui,   sudėtis  – 63,5 % poliesteris, 33,5 % medvilnė ir 3 % 

elastanas
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MEDICININĖ VYR. PIŽAMA „MODERN FIT“ 
Palaidinės kaina Eur be PVM 36,50 Eur / 44,17 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 813316019648; 813316019839)
•	 Medicininė vyriška pižama – viršus „Modern Fit Top“
•	 Medžiaga –  mėlynos spalvos (Estate Blue)
•	 Galimi dydžiai: M, L ir XL (pasirinktinai)
•	 Viena išorinė kišenė krūtinės lygyje dešinėje
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judė-

jimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi

MEDICININĖ VYR. PIŽAMA „MODERN FIT“ 
Palaidinės kaina Eur be PVM 36,50 Eur / 44,17 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 813316019648; 813316019839)
•	 Medicininė vyriška pižama – viršus „Modern Fit Top“
•	 Medžiaga –  tamsiai mėlynos spalvos (Baltic – Dark Blue)
•	 Galimi dydžiai: M, L ir XL (pasirinktinai)
•	 Viena išorinė kišenė krūtinės lygyje dešinėje
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judė-

jimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi
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MEDICININĖ VYR. PIŽAMA „MODERN FIT“ 
Kelnių kaina Eur be PVM 41,50 Eur / 50,22 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 813316019648; 813316019839)
•	 Medicininė vyriška pižama – viršus „Modern Fit Top“
•	 Medžiaga –  juodos spalvos (Black)
•	 Galimi dydžiai: M, L ir XL (pasirinktinai)
•	 Viena išorinė kišenė krūtinės lygyje dešinėje
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judė-

jimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi

MEDICININIS CHALATAS „LAENNEC CLASSIC FIT M3“ 
Kaina Eur be PVM 122,00 Eur / 147,62 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 85885700582)
•	 Medicininis vyriškas chalatas „Laennec Classic Fit M3“
•	 Medžiaga – baltos spalvos (White)
•	 Galimi dydžiai: 48, 50, 52 ir 54 (pasirinktinai)
•	 Dvi išorinės kišenės chalato priekyje juosmens lygyje, viena išorinė kišenė 

krūtinės lygyje dešinėje ir dvi vidinės kišenės chalato viduje
•	 Užsegimas –  sagomis
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judė-

jimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
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MEDICININIS CHALATAS „E. WILSON SLIM FIT M3“ 
Kaina Eur be PVM 127,00 Eur / 153,67 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Medelita LLC, JAV 

(kat.nr. 858857005576)
•	 Medicininis vyriškas chalatas „E. Wilson Slim Fit M3“
•	 Medžiaga –  baltos spalvos (White)
•	 Galimi dydžiai: 48, 50, 52 ir 54 (pasirinktinai)
•	 Dvi išorinės kišenės chalato priekyje juosmens lygyje, viena išorinė kišenė 

krūtinės lygyje dešinėje ir viena vidinė kišenė chalato viduje
•	 Užsegimas – sagomis
•	 Klasikinio dizaino, lengvas, patogus, patvarus, ergonomiškas, nevaržo judė-

jimo
•	 Sertifikuota bakteriostatinė audinio technologija, padeda užkirsti kelią bak-

terijų plitimui, odos sudirgimui ir nemaloniems kvapams
•	 Nepriekaištinga apdaila
•	 Audinio technologija padeda pašalinti šilumos perteklių, prakaitą, todėl ne-

perkaisite ir jausitės patogiai įvairiomis aplinkos sąlygomis
•	 Mažiau nei 1 % audinio susitraukimas po pirmo skalbimo
•	 Audinio paviršius apsaugotas nuo pūkavimosi net po 100 skalbimų
•	 Audinio sudėtis – 15 % medvilnė ir 85 % poliesteris
•	 Audinio savybės:  drėgmę sugeriantis; laidus orui; bakteriostatinis; greitai 

džiūvantis; ypač patvarus; atsparus skysčiams; draugiškas aplinkai; vientisos 
spalvos; lengvas; min.kštas; atsparus dėmėms; atsparus glamžymuisi

Medicininė avalynė 

SANITA MED. ŠLEPETĖS „SLIPPER“ (SU SAGTIMI) 
Kaina Eur be PVM 33,00 Eur / 39,93 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Sanita, Danija

(kat.nr. 1608011–1)
•	 Sanita medicininės šlepetės Slipper –  iš Sanita profesionalios avalynės lini-

jos
•	 Baltos spalvos, su sagtimi (kat.nr. 1608011–1) arba juodos spalvos su sagtimi 

(kat.nr. 1608011–2)
•	 Natūralios odos
•	 Neslystantis padas
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Galimi dydžiai: 35–48
•	 Pagaminta Danijoje, tradicijos nuo 1907 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas
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SANITA MED. ŠLEPETĖS „SAN FLEX “ 
Kaina Eur be PVM 43,00 Eur / 52,03 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Sanita, Danija

(kat.nr. 1560314–5)
•	 Sanita medicininės šlepetės San Flex –  iš Sanita profesionalios avalynės li-

nijos
•	 Spalva  – balta /  mėlyna (Perfo Blue) arba balta /  raudona (Perfo Red)
•	 Akytos
•	 Natūralios odos
•	 Neslystantis padas
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Galimi dydžiai: 35–48
•	 Pagaminta Danijoje, tradicijos nuo 1907 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas

SANITA MED. ŠLEPETĖS „SAN FLEX “ 
Kaina Eur be PVM 43,00 Eur / 52,03 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Sanita, Danija

(kat.nr. 1140314–13)
•	 Sanita medicininės šlepetės San Flex – iš Sanita profesionalios avalynės li-

nijos
•	 Spalva – balta / gėlėta (Little Flowers), balta / mėlyna (Porcelain Blue) arba 

balta / gėlėta (Mantha)
•	 Natūralios odos, išorė lakuota, atspari skysčiams
•	 Neslystantis padas
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Galimi dydžiai: 35–42
•	 Pagaminta Danijoje, tradicijos nuo 1907 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas.

SANITA MED. ŠLEPETĖS „SAN FLEX “ 
Kaina Eur be PVM 43,00 Eur / 52,03 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Sanita, Danija

(kat.nr. 1510314–65)
•	 Sanita medicininės šlepetės San Flex –  iš Sanita profesionalios avalynės li-

nijos
•	 Spalvos – žalia  (Mintgroen, kat. nr. 1510314–65), baltos spalvos (kat.nr. 

1500314–1), šviesiai mėlynos (Light Blue, kat.nr. 1510314–72), rožinės (Roze, 
kat.nr. 1510314–6)

•	 Natūralios odos
•	 Neslystantis padas
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Galimi dydžiai: 35–48
•	 Pagaminta Danijoje, tradicijos nuo 1907 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas
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SANITA MED. ŠLEPETĖS „SHOUTOUT“ 
Kaina Eur be PVM 43,00 Eur / 52,03 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Sanita, Danija

(kat.nr. 11410038–1)
•	 Sanita medicininės šlepetės ShoutOut –  iš Sanita profesionalios avalynės li-

nijos
•	 Spalva – balta / spalvota (White) arba mėlyna / spalvota (Blue, kat.nr. 

11410038–5), rožinė /  spalvota (Pink, kat.nr. 11410038–65)
•	 Natūralios odos, išorė lakuota, atspari skysčiams
•	 Neslystantis padas
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Galimi dydžiai: 35–42
•	 Pagaminta Danijoje, tradicijos nuo 1907 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas

SANITA MED. ŠLEPETĖS „SAN DUTY“ 
Kaina Eur be PVM 45,45 Eur / 55,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Sanita, Danija

(kat.nr. 1501010–1)
•	 Sanita medicininės šlepetės San Duty –  iš Sanita profesionalios avalynės li-

nijos
•	 Baltos (kat.nr. 1501010–1) arba juodos (kat.nr. 501010–2) spalvos
•	 Natūralios odos
•	 Neslystantis padas
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Galimi dydžiai: 35–48
•	 Pagaminta Danijoje, tradicijos nuo 1907 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas

SANITA MED. ŠLEPETĖS „SAN DUTY“ AKYTOS 
Kaina Eur be PVM 50,41 Eur / 61,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Sanita, Danija

(kat.nr. 1551143–1)
•	 Sanita medicininės šlepetės San Flex – iš Sanita profesionalios avalynės li-

nijos
•	 Spalva  – balta / mėlyna (Perfo blauw) 
•	 Akytos
•	 Natūralios odos
•	 Neslystantis padas
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Galimi dydžiai: 35–48
•	 Pagaminta Danijoje, tradicijos nuo 1907 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas
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SANITA MED. ŠLEPETĖS „SAN DUTY“ SU SAGTIMI 
Kaina Eur be PVM 52,07 Eur / 63,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Sanita, Danija

(kat.nr. 1501011–2)
•	 Sanita medicininės šlepetės „San Duty“ – iš Sanita profesionalios avalynės li-

nijos
•	 Juodos spalvos, su sagtimi (kat.nr. 1501011–2) arba baltos spalvos, su sagti-

mi (kat. nr. 1501011–1)
•	 Natūralios odos
•	 Neslystantis padas
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Galimi dydžiai: 35–48
•	 Pagaminta Danijoje, tradicijos nuo 1907 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas

SANITA MED. ŠLEPETĖS „WAVE – CARBON“ 
Kaina Eur be PVM 55,37 Eur / 67,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Sanita, Danija

(kat.nr. 18020311–1)
•	 Sanita medicininės šlepetės „Wave–Carbon“ –  iš Sanita profesionalios ava-

lynės linijos
•	 Spalva – baltos su baltu padu (White, kat.nr. 18020311–1) arba rožinės su 

baltu padu (Fuchsia, kat.nr. 18020311–79), šviesiai mėlynos su baltu padu 
(Aqua, kat.nr.  18020311–8), tamsiai mėlynos su baltu padu (Royal Navy, kat.
nr. 18020311–35)

•	 Minkštos ir lygios odos
•	 Su sagtimi
•	 Neslystantis padas
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Galimi dydžiai: 36–42
•	 Pagaminta Danijoje, tradicijos nuo 1907 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas.

SANITA MED. BATELIAI „WAVE – REEF“ 
Kaina Eur be PVM 53,72 Eur / 65,00 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Sanita, Danija

(kat.nr. 18090313–20)
•	 Sanita  medicininiai bateliai „Wave–Reef“ – iš  Sanita  profesionalios avaly-

nės linijos
•	 Spalva  – šviesiai pilki su baltu padu (Grey, kat.nr. 18090313–20) arba mėly-

ni su baltu padu (Navy, kat.nr. 18090313–29)
•	 Akytos medžiagos, laidžios orui
•	 Uždaro tipo
•	 Neslystantis padas
•	 Lankstūs, lengvi, patogūs
•	 Galimi dydžiai: 36–42
•	 Pagaminta Danijoje, tradicijos nuo 1907 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas.
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MED. ŠLEPETĖS „KAY SL LENA“ 
Kaina Eur be PVM 78,00 Eur / 94,38 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 582624)
•	 Birkenstock med. šlepetės „Kay SL LENA“ –  iš Birkenstock profesionalios ava-

lynės linijos
•	 Baltos spalvos arba juodos spalvos, su raudona juostele pade
•	 Natūralios odos
•	 Neslystantis padas
•	 Su natūralaus kamščio ortopediniu vidpadžiu
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 39–46
•	 Pagaminta Vokietijoje, tradicijos nuo 1774 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas

MED. ŠLEPETĖS „KAY SL LENA“ 
Kaina Eur be PVM 70,00 Eur / 84,70 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 582636)
•	 Birkenstock med. šlepetės „Kay SL LENA“ –  iš Birkenstock profesionalios ava-

lynės linijos
•	 Juodos spalvos, su raudona juostele pade. Susiaurintos
•	 Natūralios odos
•	 Neslystantis padas
•	 Su natūralaus kamščio ortopediniu vidpadžiu
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 35–42
•	 Pagaminta Vokietijoje, tradicijos nuo 1774 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas

MED. ŠLEPETĖS „BOSTON SL LENA“ 
Kaina Eur be PVM 73,00 Eur / 88,33 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 060134)
•	 Birkenstock med. šlepetės „Boston SL LENA“ –  iš Birkenstock profesionalios 

avalynės linijos
•	 Baltos spalvos
•	 Natūralios odos
•	 Neslystantis padas
•	 Su natūralaus kamščio ortopediniu vidpadžiu
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 35–46
•	 Pagaminta Vokietijoje, tradicijos nuo 1774 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas
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MED. ŠLEPETĖS „BOSTON ESD LENA“ 
Kaina Eur be PVM 70,00 Eur / 84,70 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 061370)
•	 Birkenstock med. šlepetės „Boston ESD Lena“ – iš Birkenstock profesionalios 

avalynės linijos
•	 Atitinka EN 61340 standartus
•	 Tinka naudoti ESD (Electrostatic Discharge) aplinkoje
•	 Baltos arba tamsiai mėlynos spalvos
•	 Natūralios odos
•	 Neslystantis padas
•	 Su natūralaus kamščio ortopediniu vidpadžiu
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 39–46
•	 Pagaminta Vokietijoje, tradicijos nuo 1774 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas

MED. ŠLEPETĖS „KAY SL DOG“ 
Kaina Eur be PVM 65,00 Eur / 78,65 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 582536)
•	 Birkenstock med. šlepetės „Kay SL Dog Blue“ – iš Birkenstock profesionalios 

avalynės linijos
•	 Mėlynos spalvos, susiaurintos
•	 Odos pakaitalas
•	 Neslystantis padas
•	 Su natūralaus kamščio ortopediniu vidpadžiu
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 35–42
•	 Pagaminta Vokietijoje, tradicijos nuo 1774 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas

MED. ŠLEPETĖS „KAY SL CAT RED“ 
Kaina Eur be PVM 65,00 Eur / 78,65 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 582516)
•	 Birkenstock med. šlepetės „Kay SL Red Cat“ – iš Birkenstock profesionalios 

avalynės linijos
•	 Raudonos spalvos, susiaurintos
•	 Odos pakaitalas
•	 Neslystantis padas
•	 Su natūralaus kamščio ortopediniu vidpadžiu
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 35–42
•	 Pagaminta Vokietijoje, tradicijos nuo 1774 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas
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MED. ŠLEPETĖS „CASSIC BIRKI ANTISTATIC“ 
Kaina Eur be PVM 35,00 Eur / 42,35 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 67070)
•	 Birkenstock med. šlepetės „Classic Birki Antistatic“ –  iš Birkenstock profesiona-

lios avalynės linijos
•	 Tamsiai mėlynos arba žalios spalvos
•	 Guminės, antistatinės
•	 Pritaikytos ir tinka naudoti operacinėse,  reanimacijos  intensyviosios terapijos 

skyriuose
•	 Atitinka EN ISO 20347:2012 standartus
•	 Gali būti plaunamos 80˚C temperatūroje, o išimamas padas 60˚C temperatūroje
•	 Su išimamu padu
•	 Neslystantis padas
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 35–48
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas

MED. ŠLEPETĖS „BIRKI AIR ANTISTATIC“ 
Kaina Eur be PVM 45,00 Eur / 54,45 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 063070)
•	 Birkenstock med. šlepetės „Birki Air Antistaticn“ –  iš Birkenstock profesionalios 

avalynės linijos
•	 Tamsiai mėlynos arba žalios spalvos
•	 Guminės, antistatinės
•	 Pritaikytos ir tinka naudoti operacinėse,  reanimacijos  intensyviosios terapijos 

skyriuose
•	 Atitinka EN ISO 20347:2012 standartus
•	 Gali būti plaunamos 80˚C temperatūroje, o išimamas padas 60˚C temperatūroje
•	 Šonuose su skylutėmis, laidžiomis orui
•	 Su išimamu ir plaunamu padu
•	 Neslystantis padas
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 35–46
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas

MED. ŠLEPETĖS „SUPER BIRKI“ 
Kaina Eur be PVM 40,00 Eur / 48,40 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 68031)
•	 Birkenstock med. šlepetės „Super Birki“ –   iš Birkenstock profesionalios avaly-

nės linijos
•	 Raudonos arba žalios, baltos, tamsiai mėlynos spalvos
•	 Guminės
•	 Pritaikytos ir tinka naudoti operacinėse,  reanimacijos  intensyviosios terapijos 

skyriuose
•	 Atitinka EN ISO 20347:2012 standartus
•	 Gali būti plaunamos 80˚C temperatūroje, o išimamas padas 60˚C temperatūroje
•	 Su išimamu ir plaunamu padu
•	 Neslystantis padas
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 35–48
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas



MEDICININIAI RŪBAI IR AVALYNĖ KATALOGAS 2019-2020 

216 T.:  +370 5 272 03 72
El.:  medita@medita.lt

MED. ŠLEPETĖS „ARIZONA SL WB LENA“ 
Kaina Eur be PVM 65,00 Eur / 78,65 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 230166)
•	 Birkenstock med. šlepetės „Arizona SL WB LENA“ – iš Birkenstock profesio-

nalios avalynės linijos
•	 Baltos spalvos, susiaurintos
•	 Natūralios odos
•	 Neslystantis padas
•	 Su natūralaus kamščio ortopediniu vidpadžiu
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 35–46
•	 Pagaminta Vokietijoje, tradicijos nuo 1774 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas

MED. ŠLEPETĖS „ARIZONA SL BF“ 
Kaina Eur be PVM 49,00 Eur / 59,29 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 230126)
•	 Birkenstock  med. šlepetės „Arizona SL BF“ – iš Birkenstock profesionalios 

avalynės linijos
•	 Baltos spalvos
•	 Odos pakaitalas
•	 Neslystantis padas
•	 Su natūralaus kamščio ortopediniu vidpadžiu
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 35–46
•	 Pagaminta Vokietijoje, tradicijos nuo 1774 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas

MED. ŠLEPETĖS „SOFIA BF“ 
Kaina Eur be PVM 48,00 Eur / 58,08 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 230126)
•	 Birkenstock šlepetės „Sofia BF“ – iš Birkenstock profesionalios avalynės lini-

jos
•	 Mot., baltos spalvos, susiaurintos
•	 Natūralios odos
•	 Neslystantis padas
•	 Minkštu ortopediniu vidpadžiu, padengtu oda
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 36–42
•	 Pagaminta Vokietijoje, tradicijos nuo 1774
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas
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MED. ŠLEPETĖS „ARIZONA SL LEOI“ 
Kaina Eur be PVM 65,00 Eur / 78,65 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 230174)
•	 Birkenstock med. šlepetės „Arizona SL LEOI“ – iš Birkenstock profesionalios 

avalynės linijos
•	 Tamsiai mėlynos spalvos
•	 Natūralios odos
•	 Neslystantis padas
•	 Su natūralaus kamščio ortopediniu vidpadžiu
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 35–46
•	 Pagaminta Vokietijoje, tradicijos nuo 1774 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas

MED. ŠLEPETĖS „ARIZONA ESD BF“ 
Kaina Eur be PVM 48,00 Eur / 58,08 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 089410)
•	 Birkenstock med. šlepetės „Arizona ESD BF“ – iš Birkenstock profesionalios 

avalynės linijos
•	 Atitinka EN 61340 standartus
•	 Tinka naudoti ESD (Electrostatic Discharge) aplinkoje
•	 Baltos spalvos
•	 Odos pakaitalas
•	 Neslystantis padas
•	 Su natūralaus kamščio ortopediniu vidpadžiu
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 35–46
•	 Pagaminta Vokietijoje, tradicijos nuo 1774 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas

MED. ŠLEPETĖS „BILBAO BF“ 
Kaina Eur be PVM 48,00 Eur / 58,08 Eur su PVM 21 % 

Gamintojas: Birkenstock GmbH & Co., Vokietija

(kat.nr. 520781)
•	 Birkenstock med. šlepetės „Bilbao BF“ – iš Birkenstock profesionalios avaly-

nės linijos
•	 Baltos spalvos
•	 Natūralios odos
•	 Neslystantis padas
•	 Minkštu ortopediniu vidpadžiu, padengtu oda
•	 Paminkštinta kulno sritimi – sugeriančia smūgius, mažinančia kojų nuovargį
•	 Lanksčios, lengvos, patogios
•	 Rekomenduojama nešioti daug stovintiems ar vaikštantiems
•	 Galimi dydžiai: 39–46
•	 Pagaminta Vokietijoje, tradicijos nuo 1774 m.
•	 Aukščiausia klasė ir komfortas
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