
 
 

 

 כמה פרטים שאנחנו צריכים להזמנה מהירה:

 __________________________________________ מייל:______________________________טלפון: _______________________________________ בת:כתו____________________ שם המוסד:

 ________________ ₪ (  הערות לשליח: 35)תוספת  המוסד)נא להקיף(: איסוף עצמי | שליח עד -ב ניםמעוניי______________ תאריך:_____________________ שם איש קשר:

 כלל המחירים לא כוללים מע"מ. לקבלת הצעת מחיר.חזרה הכמות הרצויה ולשלוח אלינו את יש למלא  -טופס הזמנה מהיר  *

 .PROMEDICIL.COMטים באתר ילעוד פר|       כן/לא*לנוחותכם ניתן לאשר הזמנה ללא הצעת מחיר. מועניין/נת ?  

 

לשליחה  

במייל / 

פקס / 

 וואטסאפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מכשור רפואי
 כמות   מחיר  תיאור מק"ט 

   מד לחץ דם ידני + סטטוסקופ בנרתיק  6333
RI2056   אוטוסקופ ריסטר– Riester Pen Scope   

E-SCOPE  אוטוסקופ ריסטרE-SCOPE Green 
technology   

    Welch Allyn Pocket LEDאוטוסקופ לד |   22870

3M5620  3סטטוסקופ ליטמן קלאסיק  – Littmann 
Classic III   

MDF747  סטטוסקופ רופא דגםMDF Acoustica   
   פאלס אוקסימטר משולב לחץ דם  892312

פאלס אוקסימטר מד חמצן ודופק דגם  8851014
CMS50D   

   ל/ד 15ווסת פין אינדקס + סלקטור  330216
   פדים   4ערוצים+ טיימר  2מארז פרו טנס  190325

מד לחץ דם דיגיטלי ויזומט קומפורט |  701
Visomat Comfort   

   משקל דיאגנוסטי+ מד שומן   2084
H150-00-5  ק"ג דגם  250מד גובה עד  +  ידיגיטלמשקלH-

150   

R-5070  פנס דיאגנוסטיRIESTER     
A4889  יח' מבוגר | ילד  34ספקולום לאוטוסקופWL     

 ריהוט רפואי
   מתקן קיר לנייר צץ רץ   212356
מגירות על    2מדפים +   2עגלת טיפולים פלסטיק  99663

   גלגלים

MZ10017  מד גובה נגללADE 0-2200   
   אלומיניום  231מיטת טיפול  231

   ס"מ  175*160כנפיים  3פרגוד  650205
   9|  6|  5|  4|  3|  2רב תא  7002

   ס"מ  23שרפרף נירוסטה  693
 דבקים

   ס"מ 1.25 - מטר  5( ןניילוטרנספור )גליל   604
   ס"מ  2.5  - מטר  5( ןניילוטרנספור )גליל   605
   ס"מ   5  - מטר  5( ןניילוטרנספור )גליל   606

   ס"מ   1.25 - מטר   5לוקופלסט )גליל בד(  6011
   ס"מ   2.5 - מטר   5לוקופלסט )גליל בד(  6022

   ס"מ  1.25 -מטר  5מיקרופור )גליל נייר(  60111
   ס"מ 2.5  -מטר  5מיקרופור )גליל נייר(  60222
   ס"מ  6מטר רוחב   1 -פלסטר מטר רץ  1111

   סטרי סטריפ דביק לחתכים   714
   ס"מ 5/10/15/20מטר, רוחב:  10 ' סטרץ פלסטר 1780

 כפפות
   S/M//L/XLמידה - יח'  100כפפות לטקס  641
   S/M//L/XLמידה -יח'  100כפפות  ניטריל  642

LL22   מתקן לכפפות לבן   
 שונות 

   יח' 100רפואי חד צדדי מגלח  318834
A4769  מטר 2מסכת חמצן למבוגר/ילד + צינור   

   יח'  80אפליקטור ליוד -צימרונים 636
   מלע"כ  -מספריים לחבישה מתכת 651
   פינצטה להוצאת גוף זר  נירוסטה  653
   יחידות באריזה  100שפדלים עץ  642
   גרם   100צמר גפן רפואי   635

10998K חוסם ורידים פטנט לשחרור מהיר   

 חבישות
 כמות  מחיר תיאור מק"ט 

    יח' באריזה עמיד במים  100פלסטרים  600
    יח'   10 -חבישה  לעין פלסטר  786

A4291  יח'  5 -ס"מ  5אגד לחבישה מידה    
A4292  יח'  5 -ס"מ  7אגד לחבישה מידה    

    יח'  10 - ס"מ  10אגד לחבישה מידה  695
    משולש בד לקיבוע 622
    ס"מ  7.5 -יח'  100פד גזה לא סטרילי  613

A5004  יח'  100 -ס"מ  5פד גזה סטרילי מידה    
A5009  יח' 100 -ס"מ  7.5פד גזה סטרילי מידה    
A4999  יח' 100 - ס"מ  10פד גזה סטרילי מידה    
   יח'  50 –ס"מ   5/7פד גזה + דבק מידה  792-50
   יח'  50 –ס"מ    10/10פד גזה + דבק מידה   791-50

  2אצבעות |  1אצבע|   0מ' גודל  25רשת חבישה  617
   איבר גדול   5ראש |  4רגל|  3יד | 

   ס"מ   8תחבושת אלסטית  614
   ס"מ  10*  10פד לכוויות פדיזון  623

   100*8| 5*5תחבושת הומסטטית וונדקלוט  1010559
A5277  צבע עור -ס"מ  8קובן  אלסטיתתחבושת   
   מטר  14ס"מ   3.8 -'' 1.5טייפ מולר מידה  545878
A5178 אגד רב שכבתי כותנה    -קרליקס   

 נוזלים ומשחות 
   בשפופרת גרם  100ג'ל אלוורה  637
   מ"ל  100בקבוק  - 70%אלכוהול  628
   יח' באריזה  200פדי אלכוהול  643
   גרם  40 בשפופרתוזלין  624

   מ"ל + משאבה  500 70%ג'ל אלכוהול  4427
   ליטר לניקוי משטחים   1 -70%אלכוהול  629

   מ"ל 500ספטל סקראב לחיטוי ידיים  38043
A  ליטר 1/2משאבה לבקבוק    

 וסטריליות מוצרי נייר 
   יח' 4,000נייר צצ רץ  99668

A4430  מטר   100אורך  ס"מ, 60גליל בד לא ארוג עובי
   +פרופורציה

   למיטת בדיקה   50/100גלילי נייר 3  319

יח'   160מטלית אלכוהול לניקוי משטחים  691
   באריזה 

1062-
1K 

   יח' 100 -לבן 20*45כיסוי נעל בד לא ארוג 

352K  יח'  100כיסוי ראש לבן   
MED1  יח'  50שכבות  3מסיכה כירורגית רפואית   

 מזרקים ומחטים 
SUN-3  יח' 100מ"ל   3מזרק   
SUN-5  יח' 100מ"ל   5מזרק   
SUN-

10 
   יח'  100מ"ל  10מזרק 

   יח' (   100ורוד  ) 18Gמחט  300-012
   יח' (   100ירוק ) 21Gמחט  300-009
   יח' (   100כחול  ) 23Gמחט  300-007

 שירות נלווה  -ציוד משרדי
KAP  40כוסות שתייה קרה, 100) חד"פמארז 

   כפיות פלסטיק( 50כוסות שתייה חמה, 

A4  ניירA4 באריזה  דפים 500  - למדפסת   

 ואנו נטפל בהתאם:כאן חסר משהו? כלל פתרונות העולם הרפואי נגישים אצלנו, תכתבו לנו 
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