
Торгова марка Фото
Найменування і 

посилання
Опис Наявність Роздрібна ціна, грн

PC-60F пульсоксиметр 

на палець Creative 

Medical

Екран: кольоровий 24 бітний OLED.

Вага: 52 грами.

Розміри пристрою: 56мм (Д) × 34мм (Ш) × 30мм (В).

Розмір упаковки: 95мм (Д) × 70мм (Ш) × 40мм (В).

Сигналізація: візуальна і звукова.

Джерело живлення: 2х ААА лужна батарея, 3В, ≤40 мА.

Пам'ять: до 12 груп вимірювань.

Вимірювання і контроль: SpO2, PR, PI.

В наявності
587

780

LFR30B медичний 

інфрачервоний 

термометр Lepu 

Medical

Електронний медичний інфрачервоний термометр, безконтактний, мультифункціональний, 0-100°C, з 3х 

кольоровою підсвіткою і світловим покажчиком
В наявності

658

979

Рециркулятор Аэрэкс 

Стандарт 25 Philips

Рециркулятори є ефективним протіепідемічнім и профілактичним засобом. Дані обладнання експлуатується 

як у прісутності, так и у відсутності людей, тварин и рослин.

Комплектуються однією бактерицидною лампою TUV 25 Philips.

Споживча потужність, 50м2

В наявності 2 750

Рециркулятор Аэрэкс 

Стандарт 55 Philips

Рециркулятори є ефективним протіепідемічнім и профілактичним засобом. Дані обладнання експлуатується 

як у прісутності, так и у відсутності людей, тварин и рослин.

Комплектуються однією бактерицидною лампою TUV 55 Philips.

Для приміщень: до 90м2

В наявності 4 050

DT 501 ( цифровой )
Термометр, Тип датчика: терморезистор, Метод вимірювання: Фактичне вимірювання, способ вимірювання: 

ректальне, оральне та аксилярне, Час вимірювання: не менше, як 60 сек.
В наявності 117

DT-623 ( цифровой с 

гибким наконечником 

)

Термометр A&D DT-623 - це сучасний електронний прилад для високоточного вимірювання температури 

тіла. Гнучкий і вологонепроникний наконечник ідеально підходить для вимірювання температури у дітей. 

Навіть якщо дитина буде звиватися і чинити опір виключений ризик нанесення травм. Модель підходить для 

аксиллярного, ректального і орального способу вимірювання. Користуватися термометром абсолютно 

безпечно, адже він не містить ртуті.

В наявності 207

UA-888ЕАС тонометр 

автоматичний AND

Тонометр оснащений індикатором аритмії, пам'яттю на 30 вимірювань, Універсальна манжета нового 

покоління Opti Cuff, 

Вимірювання однією кнопкою, Тип вимірювання тиску Автоматичний

В наявності 1 397

UA-777AC тонометр 

автоматичний AND

Тонометр оснащений індикатором аритмії, пам'яттю на 90 вимірювань, 

Вимірювання однією кнопкою, Тип вимірювання тиску Автоматичний
В наявності 1 997

UA-1100AC тонометр 

автоматичний AND

Система інтелектуального управління Intellitronics. Універсальна манжета нового покоління Opti Cuff. 

Індикатор аритмії, кольорова шкала ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я). Індикатори положення 

манжети і руху під час вимірювання. Пам'ять на 90 вимірювань, розрахунок середнього тиску.

В наявності 1 615

UA-604 тонометр 

напівавтоматичний 

AND

Тонометр напівавтоматичний, Діапазон вимірювання артеріального тиску (мм рт ст) 20-280 мм рт.ст., 

Діапазон вимірювання пульсу (ударів / хв) 40-200
В наявності 958

UA-100 тонометр 

механічний AND

Тонометр механічний, з вшитим стетоскопом, Розмір манжети 22-36 см, Діапазон вимірювання 

артеріального тиску (мм рт ст) 0-300 мм рт.ст.
В наявності 549

UA-200 тонометр 

механічний AND

Тонометр механічний, зі стетоскопом Раппапорта, Розмір манжети 22-36 см, Діапазон вимірювання 

артеріального тиску (мм рт ст) 0-300 мм рт.ст.
В наявності 616

UB-202 тонометр 

зап'ястковий AND

Тонометр зап'ястковий. Система інтелектуального управління Intellitronics, просте і зрозуміле управління, 

зручні функції для регулярного вимірювання тиску, пам'ять на 90 вимірювань, розрахунок середнього тиску, 

індикатор аритмії, кольорова шкала ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я).

У комплекті до приладу - жорсткий кейс і набір елементів живлення.

В наявності 971

CN-233 Інгалятор 

компресорний AND

Інгалятор A&D CN-233 - прилад, який допоможе вам в лікуванні і профілактики респіраторних захворювань.

Підходить не тільки дорослим, але й дітям (в комплект входять 2 маски різного розміру.

Прилад зручний, простий у використанні і довговічний.

У комплект також входить ергономічна сумка для зберігання і транспортування.

В наявності 1 105

Invacare Perfecto 2V 

медичний 

концентратор кисню 

5л. INVACARE

Поток кислорода - от 0,5 до 5 литров в минуту (со встроенным модулем анализа концентрации выходящего 

кислорода)

Концентрация кислорода - 87-95%

Уровень шума -<37 Децибел

Габариты (ВхШхГ) - 58 х 38 х 30,5 см

Мощность - 280 Вт

Виробництво США

В наявності 31 360

РОЗПРОДАЖ

Контакти:

                        м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8

              Відділ продажів: (044) 494-42-42

(067) 240-41-96

e-mail: med@hlr.ua

діють за умови наявності товару на складі

Акції

Пульсоксиметри

Термометри



220DK Klassiker 

підлокітна милиця 

Ossenberg

Підлокітна милиця «Klassiker » з ергономічною рукояткою, телескопічна,  макс. навантаження - 135 кг В наявності 195

10022 милиця пахвова 

алюмінієва Dr.Life
Милиця пахвова алюмінієва Н=114-134 см. В наявності 115

ОБН-35м опромінювач 

бактерицидний Philips

Бактерицидні опромінювачі настінні ОБН-35м призначені для використанняв невеликих і середніх 

приміщеннях. Допускається як настінне, так і стельове кріплення. Опромінювачі комплектуються однією 

бактерицидною лампою TUV 15 Philips.

Габаритні розміри, ОБН-35м, мм.: (дов*гл*вис) - 478*53*76

В наявності 705

ОБН-150мп 

опромінювач 

бактерицидний Philips

Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150мп на дві відкриті лампи TUV 30Вт Philips. Він є 

оптимальним рішенням для забезпечення підтримки чистоти повітря в медичних кабінетах, операційних, 

стерилізаційних та перев'язувальних. Опромінювач встановлюється горизонтально на стіну або на стелю.

Габаритні розміри, мм: (дов*гл*вис) - 956*115*55

В наявності 1 233

ОБПе-450м 

опромінювач 

бактерицидний Philips

Пересувні бактерицидні опромінювачі ОБПЕ-450М  використовуються в приміщеннях великого об'єму. 

Завдяки своїй конструкції і легкості переміщення, рекомендуються для почергової дезінфекції декількох 

приміщень. Опромінювачі комплектуються 5 відкритими бактерицидними лампами TUV 30 Philips.

Габаритні розміри, мм: (дов*гл*вис) - 370*370*1115.

В наявності 6 080

Аерекс Стандарт 15 

рециркулятор Philips

Рециркулятори є ефективним протіепідемічнім и профілактичним засобом. Дані обладнання експлуатується 

як у прісутності, так и у відсутності людей, тварин и рослин.

Комплектуються однією бактерицидною лампою TUV 15 Philips.

Для приміщень: до 35м2

В наявності 2 400

Аерекс Стандарт 30 

рециркулятор Philips

Рециркулятори є ефективним протіепідемічнім и профілактичним засобом. Дані обладнання експлуатується 

як у прісутності, так и у відсутності людей, тварин и рослин.

Комплектуються однією бактерицидною лампою TUV 30 Philips.

Для приміщень: до 60м2

В наявності 2 550

M12 universal монітор 

пацієнта 

універсальний "12 

Biolight Meditech

12-дюймовий універсальний монітор пацієнта. Акумулятор 2.5Ah, 3\5\6‐lead ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP 

and PR, 2‐IBP. Новейшие системы подсчета с оценками для раннего предупреждения и шкалами комы 

Глазго. Новые и удобные функции переключения и анализа нескольких отведений. Новая архитектура 

обеспечивает быстрый отклик и плавную работу. Премия Red Dot Design Award 2021.

В наявності 48 700

S12 cardio монітор 

пацієнта 

кардіологічний "12 

Biolight Meditech

12-дюймовий кардіологічний монітор пацієнта з сенсорним екраном. Акумулятор 2.5Ah, Printer, 3 in 1, 

3\5\6\12‐lead ECG, EWS/GCS, SpO2, NIBP, RESP, TEMP and PR C.O. with 2‐IBP. Новейшие системы подсчета 

с оценками для раннего предупреждения и шкалами комы Глазго. Новые и удобные функции переключения 

и анализа нескольких отведений. Новая архитектура обеспечивает быстрый отклик и плавную работу. 

Премия Red Dot Design Award 2021.

В наявності 118 870




