
 
 

 

 ה:כמה פרטים שאנחנו צריכים להזמנה מהיר

 __________________________________________ מייל:____________________________טלפון: _______________________________________ כתובת:____________________ שם המוסד:

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

 לא מע"מ.לכלל המחירים  הצעת מחיר. על מנת לקבלהכמות הרצויה את יש למלא  -01/2023 למוסדות חינוך טופס הזמנה מהיר *

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

 

לשליחה  

במייל / 

פקס / 

 וואטסאפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ערכות עזרה ראשונה ומכשור רפואי
 כמות   מחיר  תיאור מק"ט 

   תרמיל גב ריק  683

   2022תיק מגיש/מע"ר תקן משה"ח  4444

   2016תרמיל חובש תקן משה"ח  6544

656B  כולל תכולה  -ארון עזרה ראשונה   

   כולל תכולה  -220מזוודה דגם  657
   כולל תכולה  -390תיק צד דגם  747
   כולל תכולה  - תיק למקלט דגם הג"א 766

   פאלס אוקסימטר מד חמצן ודופק   8851014
   מד לחץ דם דיגיטלי ויזומט קומפורט | 701

   מד לחץ דם ידני + סטטוסקופ בנרתיק  6333
   ארה"ב  -  LIFE LINEדפיברילטור  1250

   +(  8מבוגר )גיל   זוג מדבקות לדפיברילטור 35502
   ( 8זוג מדבקות לדפיברילטור ילד ) עד גיל  51212

   מדחום דיגיטלי עמיד במים +צפצוף 644
   וואט+ סירנה+מיקרופון נשלף 25מגפון  15504

 טיפול בכוויות 
   בשפופרת גרם  100ג'ל אלוורה  637
   ס"מ  10*  10פד לכוויות פדיזון  623
   ס"מ 10*10פד לכוויות ברנשילד מידה  621

   תרסיס ברנשילד לכוויות  232.1
   כוויות -גרם 30פלוס  + קרם  בפנטן 41348

   הלפ מיוחד לכוויות -תרסיס ברנ 350
   במזוודה  ערכת כוויות מקסי 766

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

   סטרי סטריפ דביק לחתכים   714
 כפפות

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

 והחייאה  בטיחות
   +תיק נשיאה  4 -אלונקה מתקפלת ל 658

   במארז  -אפודים  22סט אפודי חרום  99
   ליטר + מנשא גב 5ג'ריקן  689
   פנס ראש/מצח + סוללות מקצועי  666

   סד לקיבוע פלסטי לשבר / נקע  17
   מקצועי  -גדלים  4צווארון מתכוונן לקיבוע  680
   ליח' 1/2/3/4/5( גודל A.Wמנתב אויר ) 638
   מסכת מנשם מציל חד פעמי  639

   5,4,2מפוח הנשמה + מסכות גודל  2566
   מסכת החייאה סיליקון בקופסא קשיחה 640

 חבישות
 כמות  מחיר תיאור מק"ט 

    יח' באריזה עמיד במים  100פלסטרים  600
    מ"ל  150לעצירת דימום פלסטר ספריי  2019
    יח'   10 -פלסטר חבישה  לעין  786

    יח' עמיד במים  100פלסטרים צורות  99579
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
   מטר 2חוסם עורקים סיליקון  650
   תחבושת אישית  618
   תחבושת בינונית  619

 שירות ביה"מ  נוזלים ומשחות
   קפליות  21 ל אקמו 647
   מ"ל  20פולידין תמיסה  626
   גרם  15פולידין משחה  625
   מ"ל  100בקבוק  - 70%אלכוהול  628
   יח' באריזה  200פדי אלכוהול  643
   גרם  40 בשפופרתוזלין  624

   מ"ל + משאבה  500 70%ג'ל אלכוהול  4427
   סביעור  - מ"ל  120כלורהקסדין ספריי  7127

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

   למיטת בדיקה   50/100גלילי נייר 3  319
   יח'   160מטלית אלכוהול לניקוי משטחים  691

   יחידות באריזה  100שפדלים עץ  642
   גרם   100צמר גפן רפואי   635
   יח'  80אפליקטור ליוד -צימרונים 636

MED1  יח'  50שכבות  3מסיכה כירורגית רפואית   
 קור / חום 

   מ"ל  150ספרי קירור למכה יבשה  632
   מ"ל 400ספרי קירור למכה יבשה   633

   פעמי שקית קור/חום ג'ל רב  18
   יח'   5 -שקיות חימום חד פעמי 858
   שקית קירור  חד פעמי  646

   ס"מ 180*120היפוטרמית  ת הצלה שמיכ **2
 שונות 

   מלע"כ  -מספריים לחבישה מתכת 651

   פינצטה להוצאת גוף זר  נירוסטה  653

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