
 

 

Defibrylator TecnoHeart Plus firmy Tecno-Gaz 

 
Półautomatyczny defibrylator pozwala na defibrylację ścian serca w bezpieczny sposób, 
ponieważ posiada sensory które wykrywają zatrzymanie pracy serca związane z arytmią, 

migotaniem komór i częstoskurczem. W wymienionych powyżej przypadkach, defibrylator 
automatycznie ocenia konieczność wyładowania, ustawiając jego siłę. 

Operator nie ma możliwości wymuszenia wyładowania, jeśli urządzenie informuje że nie jest 
ono konieczne! 

 

Specyfikacja: 

• Wybór dorosły/dziecko pozwala na leczenie dzieci poprzez łatwy wybór na urządzeniu (nie 

ma potrzeby 

używania adaptorów ani kluczy) 

• Asysta głosowa ułatwia korzystanie z urządzenia 

• Karta SD przechowuje dane w celu ochrony prawnej (OPCJONALNE) 

• Miękka pokrywa: chroni przed uderzeniami i zabrudzeniami (STANDARD). 

• Bateria litowo-jonowa: 5 lat, 200 wyładowań (STANDARD) 

• Indykator naładowania: wskazuje poziom naładowania 

• Krytyczny test działania: sprawdzenie czy urządzenie jest sprawne 

• Kalkulacja impedancji: sprawdza działanie AED 

• Wyświetlacz: wyświetla instrukcję postępowania w przypadku gdy nie da się usłyszeć 

komend głosowych. 

• Dwufazowy wstrząs: wyładowanie przechodzi przez serce w obie strony. 

• Oprogramowanie Heart On: do zapisywania danych użycia i aktualizacji oprogramowania 

• Podłączone elektrody: zmniejszają czas interwencji 

• Port podczerwieni: umożliwia komunikację między komputerem a defibrylatorem 

• Zmienna energia: dorosły (>25kg) od 185J do 200J/ dziecko (<25kg) od 45j do 50j. 

5500 zł 

Cena promocyjna 4000zł brutto 

 



 

 

Automatyczna foliarka obuwia Quen 

Inteligentne urządzenie do foliowania obuwia 
Do zastosowania wszędzie, gdzie wymagana jest sterylna czystość podłoża. 

Na butach przenoszona jest bardzo duża ilość zarazków. 
Zakładanie standardowych ochraniaczy na buty jest niewygodne i nieprzyjemne, szczególnie 

dla osób starszych, 
a dodatkowo niehigieniczne. W przeciwieństwie do ochraniaczy obuwia, osłonki wykonanej 

przez to urządzenie 
nie da się użyć ponownie! 

 

 

Specyfikacja produktu: 

• Wymiary – 80 x 44,5 x 33 cm 

• Waga netto – 21 kg 

• Czas aplikacji folii – 4 sekundy 

• Czas kształtowania – 2 sekundy 

• Moc maksymalna – 1300 W 

• Czas rozgrzewania przed użyciem – 3 minuty 

• Folia (199 zł) – rolka 400 m wystarcza na ok. 1000 butów 

• Gwarancja – 1 rok (w tym okresie serwis bezłpłatny) 

 

4500 zł 

Cena promocyjna 4000zł brutto 

 

 

 

 



 

 

Autoklaw EscoMed X-Steam 

Autoklaw stomatologiczny firmy EscoMed wyróżnia się precyzją wykonania, ponadprzeciętną 
trwałością oraz przystępną ceną. 

Autoklaw EscoMed zapewnia najlepszą obecnie technikę sterylizacji – frakcjonowaną próżnię 
wstępną. Autoklaw ten może służyć do odkażania każdego rodzaju sprzętu – nie tylko narzędzi 

stomatologicznych, ale również drobnego, takiego jak igły, cewniki, czy pilniki. Autoklaw 
posiada certyfikat medyczny CE, pozwalający na wykorzystywanie go w gabinetach 

stomatologicznych, lekarskich, weterynaryjnych, kosmetycznych oraz salonach SPA. Dzięki 
naprzemiennemu wykorzystaniu sekwencji próżni i pary, urządzenie gwarantuje bardzo wysoką 

jakość pracy. 

 

 
Zalety: 

• port USB 

• drukarka 

• czujnik jakości wody 

• zawór bezpieczeństwa 

Dane techniczne: 

• długość 62 cm 

•  szerokość 50 cm 

•  wysokość 43 cm 

•  średnica komory: 25 cm 

•  głębokość komory: 35 cm 

•  waga: 47 kg 

•  wymiary opakowania: 74 x 52 x 46 cm 

•  waga z opakowaniem: 55 kg 

Parametry: 

• Temperatura otoczenia: 5℃～40℃ 

• Wilgotność względna: ≤80% 

• Ciśnienie bakteriobójcze: >70kPa; 

• Moc wejściowa: 230VAC, 50Hz, 2500VA 

• Najwyższe znamionowe ciśnienie robocze: 0.21～0.23MPa 

• Najwyższa znamionowa temperatura pracy: 134～137℃ 

 

6500 zł 

Cena promocyjna 5500zł brutto 



 

 

Autoklaw Europa B EVO 18 z drukarką Model 2019 

firmy Tecno-Gaz 

AUTOKLAW EUROPA B EVO z drukarką  
Autoklaw Europa B został stworzony by skutecznie sterylizować wszystkie materiały.  

Suszy próżniowo, posiada frakcyjną próżnię wstępną.  
Gwarancją prawidłowego przebiegu procesu sterylizacji jest całkowicie skomputeryzowany 

system monitorowania i sterowania każdym procesem i funkcją autoklawu. 
Dzięki nowemu systemowi ogrzewania drastycznie skraca on fazę podgrzewania wstępnego.  

Posiada certyfikowaną komorę ze stali nierdzewnej i filtr bakteriologiczny. 

 

Dane techniczne: 

• Sterylizacja wsadów typu: A, B 

• Pojemność komory: 16 litrów 

• Pojemność użyteczna: 12 litrów 

• Wymiary komory: 245x320 mm 

• Maksymalnie ciśnienie: 2,4 bara 

• Zbiornik wody czystej: 4,5 litry 

• Zbiornik wody zużytej: 4,5 litry 

• Zasilanie: 230V / 50 Hz 

• Moc pobierana: 2000 W 

• Waga: 54 / 58 kg 

• Wymiary zewnętrzne 18 / 24 : 510x395x600 mm / 510x395x730 

• Autoklaw nadaje się idealnie zarówno do gabinetów medycznych, stomatologicznych 

jak i kosmetycznych. 
  

 15500 zł 

Cena promocyjna 14500zł brutto 

 

  



 

 

 Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia, 

płukania, suszenia – Multisteril 

Funkcje MultiSteril 
Bardzo prosty w obsłudze, wystarczy wybrać odpowiedni cykl i rozpocząć pracę. 

DEZYNFEKCJA 
Po włożeniu instrumentów i zamknięciu pokrywy, materiały pozostają nieruchome wewnątrz 

urządzenia. 
CZYSZCZENIE 

Urządzenie automatycznie rozpoczyna fazę czyszczenia ultradźwiękowego, która trwa przez 
ustawiony wcześniej czas. 

PŁUKANIE 
Po etapie czyszczenia, płyn z wanienki jest usuwany i rozpoczyna się faza płukania przy użyciu 

strumieni wody pod ciśnieniem. 
SUSZENIE 

Po fazie płukania następuje faza suszenia przy użyciu sprężonego ciepłego powietrza. 
KONIEC PROCESU 

Sprzęt emituje sygnał dźwiękowy po zakończeniu cyklu. Instrumenty są gotowe do foliowania. 

 

Charakterystyka techniczna: 

• MultiSteril podłącza się do zasilania i wody (pobór i odpływ), nie wymaga żadnych 

innych podłączeń. 

• W urządzeniu znajduje się zbiornik na płyn do czyszczenia ultradźwiękowego, który 

podawany jest automatycznie przez system. 

• MultiSteril wyposażony jest w kosz na instrumenty. Pojemność wanienki wynosi 4,5 

litra a pokrywa zawiera zarówno system płukania jak i suszenia. 

• Wyrafinowana elektronika steruje i zarządza funkcjami urządzenia oraz oferuje wybór 

jednego z 3 programów. 

 

13500 zł 

Cena promocyjna 12500zł brutto 
 



 

 

 Kątnica turbinowa M4 1-drożny spray 

Olej GRATIS 

Cena promocyjna 250zł brutto 
 

 

Kątnica na mikrosilnik  SP-CE  1:1 

Cena promocyjna 400zł brutto 
 

 

     Kątnica z wewnętrznym chłodzeniem LY-LP M4 

Olej GRATIS 

Cena promocyjna 500zł brutto 
 

 

Turbina jednorazowa sterylna 

Cena promocyjna 20zł brutto 

 

 

 

 


