Oferta

Kardiotokograf - Aparat KTG L8A + stolik
Cena produktu brutto:

4 280,00 zł

Opis produktu:
Aparaty KTG – Kardiotokografy L8A Luckcome

Aparat KTG L8A Luckcome wyposażony w, ekran alfanumeryczny 7" LED
umożliwia wygodny monitoring kardiotokograficzny takich parametrów jak: FHR
(cardio), TOCO (skurcze macicy), FMOV (ruchy płodu). Komfort pracy zapewnia także
zaawansowany system obróbki sygnału DSP, dzięki któremu nie słychać żadnych
niepożądanych dźwięków, zaburzających rytm pracy. Aparat do KTG dzięki
wbudowanej drukarce termicznej pozwala na bieżące drukowanie monitorowanych
parametrów. Czytelny i wyrazisty wydruk o szerokości 110 mm ułatwia prawidłową
interpretację wykresu. KTG kardiotokograf
jest bardzo prosty w obsłudze.
Wszystkie oferowane urządzenia medyczne Luckcome posiadają zasilanie
akumulatorowe.
W ofercie posiadamy profesjonalne Kardiotokografy Luckcome, Contec, Medical
Econet oraz Brael, które zapewniają łatwą i szybką ocenę tętna płodu i czynności
skurczowej macicy. Sprawdź pełną ofertę »
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W skład zestawu wchodzą:
Kardiotokograf L8A.
Głowica Cardio FHR1.
Głowica TOCO.
Pasy mocujące głowice.
Ręczny znacznik dla pacjentki.
Zasilanie akumulatorowe GRATIS!!!
Obszerna instrukcja PL.
2 bloczki papieru 110 mm.
Przewód zasilający.
Gwarancja 24 miesiące na urzadzenie i głowice

Nowość pakiet ochronny Premium

Nowość od 2022 roku. Na prośbę naszych klientów wprowadziliśmy Pakiet
ochronny Premium czyli dodatkowe zabezpieczenie w postaci urządzenia
zastępczego na czas naprawy. Zdaża sie, że urządzenie zostanie uszkodzone
mechanicznie lub nastąpi jakaś nieplanowana awaria, a my mamy umówione
pacjentki na badanie KTG. Wtedy zaczynają się problemy. Jak to zrobić by nie
odwoływać wizyt?
I tu przychodzi z pomoca pakiet ochronny premium. Może on być dokupiony do
nowego urządzenia, ale również do urządzenia zakupionego 2 czy nawet 5 lat temu.
Ważne by urządzenie zostało kupione w naszej firmie. Taką opcję można
dodać do koszyka pod tym linkiem https://cito-sklep.pl/umowa-serwisowaprzedluzenie-gwarancji/312-pakiet-ochronny-premium-ktg-24m.html lub wybrac
taka opcję nad ceną produktu. Koszt takiej usługi na 2 lata to 300 zł brutto.
Po upływie 2 lat usługę można odnowić.
Jak to działa ?.
W przypaku awarii kontaktują się Państwo z nami, a my wysyłamy w ciągu 24h na
nasz koszt KTG zastępcze ( zawsze wysyłany jest model KTG L8 + zasilacz +
głowice). Gdy zastępcze KTG pojawia się u Państwa, wysyłacie do nas uszkodzone
urządzenie (wysłanie uszkodzonego KTG zawsze jest na koszt kupującego). Po
naprawie gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, urządzenie jest odsyłane a po zwrot KTG
zastępczego przysyłany jest kurier na nasz koszt. Jedna umowa przypisana jest
do jednego kardiotokografu zakupione przez Państwa.

Oferta od: CITO Krzysztof Tomczak ul. Chmura 8 61-680 Poznań
NIP 781-160-46-23 tel. 61 646 08 24 email: biuro@cito24.pl

Oferta

Gdzie taka umowa się sprawdzi ?
w
w
w
w

szpitalach
gabinetach
NZOZ
praktyce położniczej przy dużym obłożeniu

Teraz dokładnie co zawiera umowa serwisowa:
wysłanie urządzenia zastępczego kurierem DHL (zawsze jest to model
L8 + głowice do ciąży bliźniaczej |+ zasilacz)
odbiór urządzenia zastępczego przez kuriera DHL
umowa jest ważna 2 lata od dnia zakupu
umowa jest ważna tylko w przypadku napraw gwarancyjnych i
pogwarancyjnych (nie jest ona realizowana w przypadku przegladów
technicznych)
Dlaczego właśnie Kardiotokograf KTG L8A?

1. Dobra jakość odsłuchu, czułość głowic i niezawodność za rozsądną cenę. To
doskonała alternatywa dla drogich urządzeń znanych producentów (Oxford
SRF 618B5 lub Philips avalon fm20).
2. KTG L8a Luckcome to lepsza inwestycja niż urządzenia używane Oxford
czy Philips. Są to najczęściej urządzenia pochodzące z dużych szpitali lub
klinik, mocno wyeksploatowane. Ponadto ceny części zamiennych do
wieloletnich kardiotokografów Oxford lub aparatów KTG Philips mogą
przekraczać cenę zakupu samego urządzenia.
3. Aparaty KTG cena promocyjna – u nas oszczędzasz ponad tysiąc złotych.
4. Gwarancja 24 miesiące na głowice
5. Gwarancja 24 miesiące na urządzenie
6. Głowice z możliwością naprawy i wymiany każdej części
Dajemy gwarancję 24 miesiące na głowicę i urządzenie . Jako jedyny producent
dajemy możliwość wymiany w przypadku uszkodzenia przewodów i elektroniki w
głowicach. Koszt wymiany np. przewodów to tylko 200 zł netto. Nie musisz kupować
nowego kompletu, wystarczy wymiana przewodu.
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Przykładowy film prezentujący Aparat KTG L8A firmy Luckcome

Aparaty do KTG Luckcome - dla kogo?

Kardiotokograf Luckcome to urządzenia zaspokajające potrzeby gabinetów
ginekologicznych, prywatnych gabinetów położniczych, szkół rodzenia, pielęgniarek
położnych oraz niedużych oddziałów ginekologicznych i porodowych.
Lekki, przenośny aparat KTG sprawdzi się w praktyce położniczej , gdy trzeba
szybko wykonać badanie ciężarnej w warunkach domowych oraz w szkole rodzenia.
Stolik dostępny w dziale AKCESORIA »

Aparaty KTG ceny promocyjne >>
Porównanie Aparatów KTG
Model KTG L8A L8
L8-A Android
L8M-A Android
L8ME-A Android
Wielkość Wyświetlacza 7" tekstowy 7" LCD 7" LCD 10,2" LCD 10,2" LCDEkran
dotykowy/Kolorowy NIE/ NIE dotyczy NIE/TAK TAK/TAK TAK/TAK TAK/TAKCiąża
pojedyńcza/ Ciąża Bliźniacza TAK/NIE TAK/TAK opcja płatna TAK/TAK w
standardzie TAK/TAK w standardzie TAK/ TAK w standardzie Archiwizacja danych w
urządzeniu NIE NIE TAK TAK TAK Export danych na Pendrive NIE NIE TAK TAK
TAKZapis badania bez wydruku
NIE NIE TAK TAK TAKZapis badania w
wydrukiem
TAK TAK TAK TAK TAKAnaliza badania NIE TAK + STV TAK
(automatyczny wydruk na koniec badania) +STV TAK (automatyczny wydruk na
koniec badania) + STV TAK (automatyczny wydruk na koniec badania) + STVRodzaj
głowic KTGKabloweKablowe Kablowe Kablowe BezprzewodoweSzerokość papieru
110mm110mm 110mm 150mm 150mm
Polskie Menu

Oferta od: CITO Krzysztof Tomczak ul. Chmura 8 61-680 Poznań
NIP 781-160-46-23 tel. 61 646 08 24 email: biuro@cito24.pl

Oferta

Nie dotyczyTAK TAK TAK TAK
Alarmy
TAKTAK TAK TAK TAKMarker ruchów
TAKTAK TAK TAK TAKGwarancja na urządzenie
24 miesiące24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiąceGwarancja na
głowice
24 miesiące24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące
Waga ok 1,8 kgok 2 kg ok 2,8 kg ok 4 kg ok 4 kg
Wymiary
29 x 23 x7 cm29 x 23 x7 cm 29 x 23 x7 cm 35 x 32 x 8,5 cm 35 x 32 x 8,5 cm
Na
wizyty domowe
TAKTAK TAK NIE NIE
Pasuje do stolika z uchwytamiTAKTAK TAK TAK TAK

Sklep na piątkę – 100% pozytywnych opinii

Pracujemy na swoją jakość – wspieramy naszych Klientów w doborze
odpowiedniego aparatu KTG, oferujemy urządzenia sprawdzone, o najdłuższej
gwarancji, doceniane przez wiele renomowanych szpitali i klinik w Polsce. Klient
zawsze może na nas liczyć, dzięki temu jesteśmy nagradzani setkami pozytywnych
opinii.
Poniżej prezentujemy 3 przykładowe:
Jak najbardziej polecam cito-sklep.pl! Rzetelne podejście do klienta, miły
kontakt, bardzo szybka wysyłka. Bez problemu dosłano mi na koszt
sprzedawcy sprawny akumulator do urządzenia (oryginalny był uszkodzony).
Solidna firma!!! Jeszcze raz polecam! Łukasz
Szybko i sprawnie. Aparat Ktg L8a jak za tę cenę bardzo dobrze się
prezentuje i jest prosty w obsłudze. Dobrze skonstruowany stolik z uchwytem
na peloty. Będę polecał. Mirek
Godny polecenia. Szybko i darmowa wysyłka. Sprzęt w przystępnej cenie i
jako jedyna firma dała mi gwarancję na głowice do aparatu KTG 2 lata.
Michał W
Czytaj więcej opinii: opinie
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