Gazeta promocyjna
Oferta obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2017 lub do wyczerpania zapasów
Ceny podane w gazecie są cenami brutto.

seca 799
Elektroniczna waga kolumnowa
ze zrostomierzem i funkcją BMI

SECA B11
Ciśnieniomierz zegarowy

Uniwersalna, niewymagająca częstej konserwacji
i niezależna od miejsca użytkowania,
z ekonomicznym zasilaniem bateryjnym –
Seca 799 jest idealna do codziennego użytku
w szpitalach i gabinetach lekarskich. Dzięki
rolkom transportowym waga ta jest mobilna.
Funkcja BMI pozwala na wiarygodną ocenę stanu
odżywienia pacjenta. Wagę można wyposażyć
we wzrostomierz Seca 220, aby dokonywać
jednoczesnego pomiaru wagi i wzrostu,
oszczędzając tym samym czas.

Przystosowany do wykorzystania
w pracowniach rezonansu
magnetycznego
Wykonany z materiałów
niemagnetycznych.
Mankiety są szyte,
można dezynfekować
preparatami z zawartością
70% alkoholu.
Wybór mankietu od XS do XXL.

• nośność: 200 kg
• podziałka: 100 g < 150 g > 200 g
• wymiary (szer.×wys.×gł.):
294×831×417 mm
• wymiary platformy (szer.×wys.×gł.):
272×75×280 mm
• masa własna: 6,3 kg
• zasilanie: bateryjne,
zasilacz seca 447 opcjonalnie
• funkcje:TARA, HOLD, BMI, automatyczne
wyłączanie
• wzrostomierz o zakresie pomiaru
75–200 cm i podziałce 1 mm

Przyjazny w użytkowaniu
Dzięki prostej wymianie
manometru nie ma potrzeby
prowadzenia działań
konserwacyjnych.

Innowacyjny
Obrotowy manometr pozwala
na wykorzystanie aparatu
zarówno przez osoby prawo-,
jak i leworęczne.

cena za ciśnieniomierz z mankietem

1390,00 zł

229,00 zł
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Dynasit®. Siedzenie bez bólu pleców.

Nowość na polskim rynku! Dynasit® – poduszki dynamiczne nowej generacji

107,00 zł

• uniwersalna – kształtem pasuje do
każdego fotela
• przenośna i prosta w użyciu
– nie wymaga pompki
• do stosowania przy biurku i w podróży  
(waga 330 g)
• doskonale sprawdza się w samochodzie
• odpowiednia dla wszystkich od 5. roku
życia

PRO

• system punktów masujących umożliwia
masaż
• stabilna konstrukcja zapewnia mocne
podparcie i komfort podczas siedzenia
• wytrzymała – obciążenie do 150 kg
• ma zabezpieczenie przed ślizganiem
• rekomendowana do pracy biurowej

134,00 zł

COMFORT

134,00 zł

• ergonomiczny kształt
• rekomendowana dla osób z bólem
w okolicy kości ogonowej
• dla osób z chorobą hemoroidalną oraz
innymi problemami żylnymi
• wzmacnia napięcie mięśni dla miednicy
• preferowana przez mężczyzn ze względów
anatomicznych
• do stosowania przy biurku i w podróży
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134,00 zł

• model opracowany we współpracy ze
specjalistami z dziedziny chirurgii, neurologii,
ginekologii
• kształt poduszki uwzględnia potrzeby kobiet
w ciąży i po porodzie
• przeznaczona dla osób po operacjach narządów
rozrodczych, operacjach hemoroidów i odbytu
• skraca czas rekonwalescencji po zabiegach
operacyjnych
• przywraca prawidłowe napięcie dna miednicy

6 efektów zdrowotnych poduszek Dynasit®:
utrzymanie
prostej
postawy

aktywacja
pracy
mięśni

eliminacja
statycznych
przeciążeń

pobudzanie
krążenia
krwi

lepsze
dotlenienie
mózgu

zmniejszenie
nacisku na
kość ogonową

www.cezal.com.pl

Ciśnieniomierz automatyczny PRO AFIB:
•
•
•
•
•
•
•

wykrywa migotanie przedsionków
technologia DuoAfib – w trybie Afib ciśnieniomierz wykonuje automatycznie
dwa pomiary ciśnienia (za pomocą jednego kliknięcia) w celu uzyskania bardziej
wiarygodnych wyników
dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie IHB
pamięć dla 2 użytkowników po 120 pomiarów z datą i godziną
sygnalizuje błędnie założony mankiet
sygnalizuje ruch ciała podczas pomiaru
łatwy w użyciu, uniwersalny mankiet na ramię M/L (22–42 cm), zasilacz
w zestawie

149,00 zł

Inhalator MESH:

Inhalator kieszonkowy do stosowania w każdych warunkach, nawet
podczas podróży.
• przeznaczony do nebulizacji wszystkich leków, gwarantuje
optymalne wykorzystanie lekarstwa
• wygodny i higieniczny w użyciu
• krótki czas inhalacji (2,5 ml leku około 8 min)
• ultracichy – niweluje strach przed nebulizacją nawet u małych dzieci
• zasilany bateriami lub przy użyciu zasilacza
• w zestawie akcesoria dla dzieci i dorosłych

189,00 zł

Ciśnieniomierz UA 611:
Klinicznie sprawdzony algorytm pomiarowy
• czytelny wyświetlacz
• pomiar dokonywany jednym przyciskiem
• dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie IHB
• klasyfikacja wyniku pomiaru ciśnienia wg WHO*
• pamięć 30 ostatnich pomiarów, wskazuje średni wynik ze wszystkich pomiarów
• komfortowy mankiet SlimFit M 22–32 cm (opcjonalnie L 31–45 cm)

115,00 zł

www.cezal.com.pl

