Oferta

Spirometr SP10 + 50 ustników
Cena produktu brutto:

1 190,00 zł

Opis produktu:
Spirometr Contec SP10 + 50 ustników GRATIS

Uwaga: Model SP10 zostało zasąpiony nowszą wersją o nazwie SP80B.
Dosępny Tutaj
Spirometr Contec SP10 pozwala precyzyjnie zbadać układ oddechowy pacjenta
(pojemność oddechową płuc, szybkość wydechu). To podręczne urządzenie do
pomiaru parametrów wentylacji płuc pochodzące od uznanego na rynku producenta
Contec, który oferuje szeroki asortyment sprzętu medycznego (od aparatów EKG, po
pulsoksymetry i detektory tętna płodu).
Wraz ze spirometrem elektronicznym
jednorazowych ustników GRATIS.

Contec

otrzymujesz

UWAGA!

Aż

50

Jeśli potrzebujesz dodatkowych ustników do spirometru – znajdziesz je w dziale
akcesoria.
Sprawdź
https://cito-sklep.pl/akcesoria/58-ustnik-do-spirometrusp10.html
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Spirometr elektroniczny Contec SP10 – dla kogo?

Spirometr elektroniczny Contec SP10 może być wykorzystywany zarówno w
szpitalach, przychodniach, gabinetach, klinikach, jak i w prywatnych domach. Jest tak
prosty w obsłudze, że nie będziesz potrzebował żadnego przeszkolenia, wystarczy że
w kilka sekund przeczytasz instrukcję (tyle będziesz potrzebował, by opanować to
proste urządzenie). Przeznaczenie: do użytku klinicznego (w warunkach szpitalnych i
ambulatoryjnych) oraz do samokontroli dla chorych z astmą i przewlekłą obturacyjną
chorobą płuc (POChP). Spirometr SP10 Contec ma nieduże wymiary, jest bardzo
komfortowy w transporcie, poręczny – dlatego jest szczególnie polecany dla lekarzy
udających się na wizyty domowe. Możesz zabrać go wszędzie. Dla bezpieczeństwa i
jeszcze większej wygody warto go włożyć do etui z paskiem na ramię. Sprawdź
cenę pokrowca na spirometr SP10 https://cito-sklep.pl/akcesoria/89-pokrowiecna-detektor-tetna-plodu-.html
Dlaczego warto u nas kupić spirometr Contec SP10 ?

Spirometr Contec SP10 cena – u nas oszczędzasz aż 800 zł. Ponadto masz
darmową dostawę. Zobacz więcej spirometrów w promocyjnych cenach
https://cito-sklep.pl/21-spirometry
Jako jedyni udostępniamy spolszczenie oprogramowania spirometru na PC!
Otrzymujesz intuicyjne menu w języku polskim.
Od wielu lat jesteśmy autoryzowanym importerem renomowanej marki
Contec.
Prowadzimy
serwis
gwarancyjny
i
pogwarancyjny
oraz
wsparcie
eksploatacyjne. Aż 90% napraw realizujemy w zaledwie 3 dni (50% urządzeń
odsyłamy już następnego dnia). Szanujemy Twój cenny czas. Dowiedz się
więcej https://cito-sklep.pl/content/6-cito-serwis
Dajemy Ci dostęp do materiałów eksploatacyjnych w dziale https://citosklep.pl/24-akcesoria
Spirometry elektroniczne to wysokiej jakości produkty medyczne, posiadające
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europejski znak CE, deklarację producenta oraz zgłoszenie do Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych.
Mamy
100%
pozytywnych
opinii
Klientów.
Sprawdź
https://www.ceneo.pl/sklepy/cito-sklep.pl-s8124#tab=reviews
Gwarancja 12 miesięcy.
Darmowa dostawa.
Ekspresowa wysyłka w 24 godziny i dogodne formy płatności.
Szukasz spirometrów bardziej zaawansowanych niż Spirometr SP10

Obok spirometrów podstawowych Contec (spirometr SP10) mamy też spirometry
profesjonalne – MIR(spirolab, spirobank). Przeznaczone są do bardziej
zaawansowanych gabinetów, klinik.
Sprawdź
cenę
Elektronicznego
Spirometru
MIR
Spirolab
NEW
https://cito-sklep.pl/spirometry/158-spirometr-spirolab-new-turbinyjednorazowe.html
Sprawdź
cenę
Spirometru
Spirobank
II
Advanced
Plus https://cito-sklep.pl/spirometry/160-spirometr-spirobank-ii-advanced-plus.html
Uwaga! U nas możesz kupić wszystkie materiały eksploatacyjne do powyższych
modeli. Prowadzimy też serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – masz komfort, że
zakupiony spirometr będzie działał niezawodnie, zostanie w szybkim tempie
przywrócony do działania.

Zapytaj o produkt
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