
Cardio Aid 100B – az első magyar 
Automata Életmentő Defibrillátor (AED)

     Amortizációs eszköztámogatás háziorvosoknak

“A reanimáció sikere : 
megbízhatóság, egyszerű használat, 
modern technológia. A defibrillátor, 
mely bármilyen körülmények között 
képes az életmentésre”
A készülék jellemzői:
- felhasználóbarát, egy gombos kezelés, LED kijelző
- világos, jól hallható, magyar nyelvű hangutasítások
- előre csatlakoztatott elektródák
- a fedél felnyitásával azonnal működésbe lép
- RescueReady® kijelző – mely ha zöld, a készülék minden eleme kész a munkára 
- STAR® bifázisos, klinikailag bevizsgált hullámforma – figyelembe veszi a páciens                                                  
  paramétereit
- Full disclosure dokumentációs rendszer
- hosszú élettartamú Lithium telep – telep élettartam: üzemkész állapotban 4 év
- napi önteszt
- belső memória
- programozhatóság
- alacsony fenntartási költség
- megbízható működés

Szolgáltatásaink:
- magyarországi szerviz háttér, vevőszolgálat
- folyamatos fogyóanyag ellátás
- helyszínen megvárható OTH időszakos felülvizsgálat – az Ön kényelméért
- kiterjesztett garancia

10.000 Ft
1x felhasználható ajándékutalvány 10 000 Ft értékben. Ne dobja ki! Vágja le és hozza vissza hozzánk! 

Ez az ajándékutalvány 10 000 Ft-ot ér Önnek következő, innomedes készülék vagy szolgáltatás vásárlása  esetén. 
Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható! Egy vevő csak egy utalványt használhat fel! 

 Érvényes: 2013. szeptember 30-ig.
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HeartScreen 80 CL - egy új színfolt a 
kardiológiai diagnosztika palettáján

     

“Monokróm kijelzős készülék áráért színes, érintőképernyős 
EKG készüléket adunk”

10.000 Ft
1x felhasználható ajándékutalvány 10 000 Ft értékben. Ne dobja ki! Vágja le és hozza vissza hozzánk! 

Ez az ajándékutalvány 10 000 Ft-ot ér Önnek következő, innomedes készülék vagy szolgáltatás vásárlása  esetén. 
Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható! Egy vevő csak egy utalványt használhat fel! 

 Érvényes: 2013. szeptember 30-ig.

A készülék jellemzői:
- felhasználóbarát kezelőfelület, menüvezérelt funkciók
- beépített óra és naptár
- jól látható, nagyméretű, színes 3+1 csatornás kijelző
- alfanumerikus, érintőképernyős kijelző
- egyértelmű, gyors betegazonosítás
- beépített memória, analízis és diagnózis program, aritmia analízis
- 80 mm széles, nagy felbontóképességű  beépített 3 csatornás nyomtató automatikus             
   és manuális felvételekhez
- hosszú élettartamú, megbízható akkumulátor akár 6 órás, hálózat nélküli működésre
- intelligens gyorstöltő
- Cabrera elvezetés
- defibrillátor védett EKG bemenet
- kis súly, kényelmes hordtáska
- alacsony fenntartási költség
- megbízható működés
- számítógépes csatlakozás  az opcionális kardiológiai adatbázis kezelő szoftverhez
- Bluetooth kapcsolat
Szolgáltatásaink:
- magyarországi szerviz háttér, vevőszolgálat
- folyamatos fogyóanyag ellátás
- helyszínen megvárható OTH időszakos felülvizsgálat – az Ön kényelméért
- kiterjesztett garancia
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