Autoryzowany Dystrybutor

Cennik detaliczny podstawowych akcesoriów EEG i PSG – ważny od 1.12.2017 r.
Elektroda miseczkowa Ag/AgCl z przewodem 1 m i wtykiem „TouchProof” 1 szt.
Elektroda grzybkowa (pomostowa) Ag/AgCl 1 szt.
Komplet 21 szt. elektrod grzybkowych Ag/AgCl

40 zł
70 zł
1300 zł

Elektroda uszna Ag/AgCl z przewodem 1 m i wtykiem „TouchProof” 1 klips

100 zl

Elektroda miseczkowa złota z nowym typem elastycznego przewodu dł. 122 cm
i wtykiem „TouchProof”, opakowanie 10 szt. produkcji Grass Technologies.

720 zł

Dostępne także inne długości przewodów oraz tradycyjne cienkie przewody teflonowe – ceny od 520 zł.

Elektroda uszna złota z przewodem teflonowym dł. 122 cm i wtykiem
„TouchProof”, opakowanie 2 klipsy produkcji Grass Technologies.

380 zł

Dostępne także inne długości przewodów – ceny od 330 zł.

Elektroda uszna srebrna z przewodem teflonowym 122 cm i wtykiem
„TouchProof”, opakowanie 2 klipsy produkcji Grass Technologies.

380 zł

Jednorazowe elektrody Ag/AgCl do badań EEG dla dzieci/noworodków
z przewodem 60 cm i wtykiem „TouchProof”, opakowanie 30 szt.

280 zł

Pasta elektrodowa kontaktowa-klejąca EC2 tubka 100 gr., opakowanie 10 tubek
Cena pojedynczej tubki – 42 zł.

Pasta przewodząca Ten20-8, opakowanie 3 pudełka po 228 gr.
Cena pojedynczego pudełka – 73 zł.

Pasta do przygotowania skóry Nuprep, opakowanie 3 tubki po 114gr.
Cena pojedynczej tubki – 42 zł.

Czepek elastyczny z umocowanymi 21 elektrodami srebrnymi dla dorosłych
i młodzieży, przewody prowadzone wewnątrz, kabel 90 cm, zakończony gniazdem
25 pin. Dostępne różne rozmiary, także wersje z przewodami na zewnątrz czepka.
Czepek elastyczny z umocowanymi 11 elektrodami srebrnymi dla dzieci,
3 rozmiary 30-38 cm, przewody wewnątrz czepka
Kabel łączący gniazdo 25 pin czepka – 21 oznaczonych wtyków „TouchProof”,
dł. 40 cm. Dostępne również inne typy wtyków, np. 2 mm.
Pas do mocowania czepka na klatce piersiowej
Czepek silikonowy 2 wężyki podłużne do mocowania elektrod grzybkowych na
głowie.
Dostępne także inne typy czepków.

375 zł
195 zł
115 zł
1020 zł
750 zł
580 zł
80 zł
95 zł

Brainet– jednorazowa siatka do mocowania elektrod miseczkowych EEG.
310 zł
Dostępne rózne wersje siatek.

Indukcyjny przetwornik wysiłku oddechowego dla dorosłych. Dostępne różne
długości pasów. Dostępne także inne typy przetworników dla dorosłych i dzieci do różnych
aparatów PSG.

1160 zł

Termistorowy przetwornik przepływu powietrza dla dorosłych. Dostępne także inne typy
przetworników dla dorosłych i dzieci do różnych aparatów PSG.

870 zł

Przetwornik ciśnienia typ 14830 z pięcioma kaniulami. Dostępne różne typy
przetworników oraz kaniule.

1770 zł

Końcówka pulsoksymetru miękka standard Nonin 8000SL (8000SM, 8000SS)
Dostępna także końcówka typu Flex 8000J – 510 zł.

900 zł

Wszystkie ceny netto.
Czas wysyłki od 3 dni do 4 tygodni w zależności od rodzaju i ilości akcesoriów.
Przy zamówieniach poniżej 350 zł netto doliczamy koszty obsługi i transportu. Zamówienia powyżej 350 zł (nie dotyczy Nuprep/Ten20)
wysyłane są na nasz koszt Pocztą Polską lub za dodatkową dopłatą przesyłką kurierską Fedex.
Rezerwujemy sobie prawo zmiany cennika bez wcześniejszego uprzedzenia.
Zamówienia:

tel. 22 852 30 96 fax 22 852 06 47
email: info (at) medisoft.net.pl

InfoLinia: 609 EEG EEG (609 334 334)

