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stetoskopy i ciśnieniomierze lekarskie

Równoczesny
pomiar masy
ciała i ciśnienia
tętniczego ma sens.

urzadzenia-medyczne.com.pl

F

Tytuł: „seca NIBP” od Metz + Racine

irma seca pełni rolę wiodącego dostawcy
medycznych systemów pomiarowych oraz wag na
rynkach na czterech kontynentach, a umowy handlowe wiążą ją z partnerami w ponad 110 krajach. Takie
zaufanie jest wynikiem stosowania materiałów wyjątkowo wysokiej jakości, tej samej klasy wykończenia oraz
wysokiej precyzji uzyskiwanych pomiarów. Aparaty
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz stetoskopy
wpisują się w tę filozofię, gdyż dopracowaną technikę
charakteryzują perfekcyjne właściwości użytkowe oraz
wysoka jakość zastosowanych materiałów – w ten
sposób aktywnie wspieramy użytkowników w procesie
diagnostyki i leczenia.
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Podane ceny ciśnieniomierzy uwzględniają mankiet L w rozmiarze 27-35 cm.
Do podanych cen należy doliczyć 8% VAT.

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl
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Więcej informacji pod numerem: +48 22 65 70 441

W celu złożenia zamówienia proszę skontaktować się z fachowym sprzedawcą produktów firmy seca.
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seca

b30 seca b31

Aparat do manualnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi wyposażony w zapobiegającą uszkodzeniu membrany technologię dwóch przewodów

Wykorzystane materiały: Bardzo wysokiej jakości

materiały, wypolerowane na wysoki połysk i estetycz-

nie połączone. Technologia dwóch przewodów:

Zrównoważenie zmian ciśnienia chroni mechanizm

pomiarowy. Ergonomiczny: Perfekcyjne dopasowanie gruszki i łyżki nie powoduje zmęczenia ręki.
• Zakres pomiaru: 0 – 300 mmHG
• Podziałka skali: 2 mmHG

• Skok membrany: 1,145 mm / 300 mmHG
• W zestawie z ciśnieniomierzem:

Mankiet – Rozmiar 4 (L): 27 – 35 cm

• Średnica zegara ∅ 48 mm lub ∅ 56 mm

seca b31
Wyposażony w osłonę
manometru wykonaną
z termoplastycznego
elastomeru.

• Gumową osłonką ochronną
seca b30

∅ 48 mm 479,60 PLN

∅ 56 mm 523,60 PLN

seca b31

∅ 48 mm 506,00 PLN

Akcesoria

seca

c30

Dwuprzewodowy mankiet zapinany
na rzep, przeznaczony do ciśnieniomierza seca b30 i seca b31

Rozmiar 1 (XS):

10 – 15 cm

Rozmiar 2 (S):

14 – 21,5 cm

Rozmiar 4 (L):

27 – 35 cm

Rozmiar 3 (M):
Rozmiar 5 (XL):

Rozmiar 6 (XXL):

20,5 – 28 cm

34 – 43 cm
42 – 54 cm

198,00 PLN
198,00 PLN
184,80 PLN
171,60 PLN
215,60 PLN
242,00 PLN
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seca

b11

Aparat do manualnego pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi wykonany z tworzywa sztucznego do zastosowań medycznych, przeznaczony dla osób prawo- i leworęcznych

Przystosowany do wykorzystania w pracowniach
rezonansu magnetycznego: Wykonany z materia-

łów niemagnetycznych. Przyjazny w użytkowaniu:

Dzięki prostej wymianie manometru nie ma potrzeby

prowadzenia działań konserwacyjnych. Innowacyjny:

Obrotowy manometr pozwala na wykorzystanie aparatu
zarówno przez osoby prawo-, jak i leworęczne.
• Zakres pomiaru: 0 – 300 mmHG
• Podziałka skali: 2 mmHG

• Skok membrany: 1,145 mm / 300 mmHG
• W zestawie z ciśnieniomierzem:

Mankiet – Rozmiar 4 (L): 27 – 35 cm

• Średnica zegara ∅ 56 mm

215,60 PLN
Akcesoria

seca c10

Jednoprzewodowy mankiet
zapinany na rzep, przeznaczony
do ciśnieniomierza seca b11

Rozmiar 1 (XS):

10 – 15 cm

Rozmiar 2 (S):

14 – 21,5 cm

Rozmiar 4 (L):

27 – 35 cm

Rozmiar 3 (M):
Rozmiar 5 (XL:

Rozmiar 6 (XXL):

20,5 – 28 cm
34 – 43 cm
42 – 54 cm

urzadzenia-medyczne.com.pl
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W celu złożenia zamówienia proszę skontaktować się z fachowym sprzedawcą produktów firmy seca.

171,60 PLN

171,60 PLN
154,00 PLN
140,80 PLN
184,80 PLN
215,60 PLN
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seca

b10

Aparat do manualnego pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi z manometrem umieszczonym na mankiecie

Ekonomiczny: Prosta konserwacja dzięki możliwości
błyskawicznej wymiany manometru. Łatwość pracy:
Manometr można łatwo i szybko zamocować do

mankietu. Swoboda zastosowań: Okrągła gruszka
jest bardzo wygodna dla prawo lub leworęcznych
użytkowników.

• Zakres pomiaru: 0 – 300 mmHG
• Podziałka skali: 2 mmHG

• Skok membrany: 1,145 mm / 300 mmHG
• W zestawie z ciśnieniomierzem:

Mankiet – Rozmiar 4 (L): 27 – 35 cm

• Średnica zegara ∅ 56 mm

242,00 PLN
Akcesoria

seca c21

Dwuprzewodowy mankiet
wyposażony w zapięcie klamrowe
(pierścień D), przeznaczony do
ciśnieniomierza seca b10

Rozmiar 3 (M):

20,5 – 28 cm

Rozmiar 5 (XL):

34 – 43 cm

Rozmiar 4 (L):

27 – 35 cm

215,60 PLN
198,00 PLN
242,00 PLN

Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi • 07

seca

b40 seca b41

Aparat do manualnego pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi wyposażony w duży zegar

Informacje ogólne: Zegar o średnicy 140 mm i antyrefleksyjna szybka
zapewniają doskonałą widoczność mierzonych wartości. Wytrzymały:

Wykonany z wytrzymałego poliwęglanu, który zapewnia odporność na
pęknięcia w przypadku uderzeń. Swoboda użytkowania: Długi przewód do mankietu pozwala na wygodne robienie pomiarów ciśnienia.
• Zakres pomiaru: 0 – 300 mmHG
• Podziałka skali: 2 mmHG

• Skok membrany: 1,145 mm / 300 mmHG
• W zestawie z ciśnieniomierzem:

Mankiet – Rozmiar 4 (L): 27 – 35 cm

• Średnica zegara ∅ 140 mm

seca b40
567,60 PLN

seca b41
682,00 PLN
Akcesoria

seca

c20

Dwuprzewodowy mankiet
zapinany na rzep, przeznaczony do
ciśnieniomierza seca b40 i seca b41
Rozmiar 1 (XS):

10 – 15 cm

215,60 PLN
215,60 PLN
198,00 PLN

Rozmiar 2 (S):

14 – 21,5 cm

Rozmiar 4 (L):

27 – 35 cm

184,80 PLN

42 – 54 cm

259,60 PLN

Rozmiar 3 (M):
Rozmiar 5 (XL):

Rozmiar 6 (XXL):

08 • Więcej informacji pod numerem: +48 22 65 70 441
urzadzenia-medyczne.com.pl

20,5 – 28 cm
34 – 43 cm

W celu złożenia zamówienia proszę skontaktować się z fachowym sprzedawcą produktów firmy seca.

228,80 PLN

urzadzenia-medyczne.com.pl

Model podstawowy
seca b41
Z seca b94 można
montować zegar
na ścianie, szynie

wielofunkcyjniej lub na
stojaku mobilinym.

Akcesoria

seca

b94

Zestaw do mocowania
na ścianie, przeznaczony
do ciśnieniomierza
seca b41.

Zestaw do mocowania
do szyny, przeznaczony
do ciśnieniomierza
seca b41.

Statyw do ciśnieniomierza seca b41.

83,60 PLN

127,60 PLN

638,00 PLN
Mankiety • 09
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Czy wiedzieli Państwo,

że...

W 2013 roku na świecie
na astmę chorowało około
235 milionów ludzi.
Źródło: Asthma, Fact sheet N°307, updated November 2013,
World Health Organisation

seca

s50

Stetoskop z podwójną membraną i lejkiem

Podwójna głowica: Możliwość przełączenia pomiędzy podwójną

membraną a lejkiem. Idealny do zastosowań w pulmonologii i kar-

diologii. Akustyka: Eliminacja szumów dzięki możliwości odłączenia przewodzenia z niewykorzystywanej aktualnie strony głowicy.

Przewód dwukanałowy: Pozwala usłyszeć nawet najcichsze tony,
bez strat dźwięku.

• Rodzaj głowicy: Podwójna głowica

• Rodzaj membrany: Podwójna membrana

• Rodzaj przewodu: Przewód dwukanałowy

374,00 PLN

Stetoskopy • 11

seca

s60

Stetoskop z podwójną membraną

Higiena: Stetoskop wykonany z polerowanego na wysoki połysk

i pozbawionego porów chromowanego mosiądzu, umożliwia jego

proste czyszczenie. Podwójna membrana: Membrany tworzą swego
rodzaju wnękę rezonansową, która wzmacnia dźwięk Idealny w kar-

diologii. Ergonomiczny: Perfekcja użytkowania dzięki szczególnemu
ukształtowaniu głowicy.

• Rodzaj membrany: Podwójna membrana

• Rodzaj przewodu: Przewód dwukanałowy

506,00 PLN
urzadzenia-medyczne.com.pl
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Czy wiedzieli Państwo,

że...
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Dobre wykształcenie (co najmniej
10 lat edukacji) zmniejsza ryzyko rozwoju niewydolności serca o 50 %.
Źródło: Level of education and risk of heart failure: a prospective cohort study with echocardiography evaluation, Stefan Christensen et al.; European Heart Journal (2010).

seca

s40

Stetoskop z podwójną membraną
i dodatkowo obciążoną głowicą

Głowica: Waga głowicy zapewnia optymalny kontakt ze skórą i minimalizuje zakłócenia. Ciepłe obwódki pierścienia są komfortowe w kontakcie dla pacjenta: Popra-

wia komfort badania w przypadku wrażliwych pacjentów. Jakość dźwięku: Podwójna
membrana tworzy komorę rezonansową, którą zapewnia wyśmienitą akustykę Idealny
w kardiologii.

• Rodzaj membrany: Podwójna membrana

• Rodzaj przewodu: Przewód dwukanałowy

286,00 PLN
Stetoskopy • 13

seca

s30 seca s32

Stetoskop z głowicą wyposażoną w dwie
standardowe membrany o różnej wielkości

Akustyka: Eliminacja szumów dzięki opcji odłączenia przewodzenia z niewykorzystywanej aktualnie strony

głowicy. Przewód dwukanałowy: Dwa równoległe kanały w przewodzie stetoskopu pozwalają na optymalne przewodzenie fal dźwiękowych. Membrany: Każda ze stron głowicy przeznaczona jest do osłuchiwania
innej okolicy ciała. Ciepłe obwódki pierścienia są komfortowe w kontakcie dla pacjenta.

seca s30

• Rodzaj głowicy: Podwójna głowica

• Rodzaj membrany: Membrana standardowa
• Rodzaj przewodu: Przewód dwukanałowy

242,00 PLN
urzadzenia-medyczne.com.pl
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W krajach o niewielkim dochodzie śmiertelność z
powodu POChP wynosi ponad 90 %. Przyczyną
takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza pochodzące z domowych
pieców i kuchenek.
Źródło: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), Fact sheet N°315, update January
2015, World Health Organization. Global surveillance, prevention and control of chronic
respiratory diseases: a comprehensive approach/ Jean Bousquet and Nikolai Khaltaev editors.
ISBN 978 92 4 156346 8 (NLM classification: WF 140), World Health Organization 2007.

Na membranie umieszczono przyjazne dzieciom rysunki (specjalnie
dla potrzeb kardiologii dziecięcej/
neonatologii).

seca s32

• Rodzaj głowicy: Podwójna głowica

• Rodzaj membrany: Membrana standardowa
• Rodzaj przewodu: Przewód dwukanałowy

259,60 PLN
Stetoskopy • 15

seca

s20 seca s22

Stetoskop z dwukanałowym przewodem oraz głowicą
wyposażoną w standardową membranę i lejek

Podwójna głowica z możliwością przełączenia: Membrana i lejek umożliwiają wykorzystanie stetoskopu

w najróżniejszych zastosowaniach. Membrana: Optymalny kontakt ze skórą wypukłej membrany zapewnia

wyśmienitą rezonację. Przewód dwukanałowy: Z oddzielnie zintegrowaną sprężyną zapewnia przenoszenie
dźwięków bez strat jego jakości. Ciepłe obwódki pierścienia są komfortowe w kontakcie dla pacjenta.

seca s20

• Rodzaj głowicy: Podwójna głowica

• Rodzaj membrany: Membrana standardowa
• Rodzaj przewodu: Przewód dwukanałowy

198,00 PLN
urzadzenia-medyczne.com.pl
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Astma dotyka w Stanach Zjednoczonych około
1 na 10 dzieci i tym samym jest najczęstszą chorobą przewlekłą wieku dziecięcego.
Źródło: Bloom B, CohenRA, Freeman G. Summary health statistics for U.S. children: National Health Interview Survey, 2009. National Center for Health Statistics
Vital Health Stat 10(247). 2010.

Przyjazna twarz misia
ułatwia przeprowadzenie badania.

seca s22

• Rodzaj głowicy: Podwójna głowica

• Rodzaj membrany: Membrana standardowa
• Rodzaj przewodu: Przewód dwukanałowy

215,60 PLN
Stetoskopy • 17

seca

s10

Stetoskop z jednokanałowym przewodem
oraz głowicą wyposażoną w standardową
membranę i lejek

Lira: Indywidualne dopasowanie dzięki zintegrowanej sprężynie. Ekonomia:

Optymalny stosunek jakości do ceny. Użytkowanie: Wyjątkowo lekki model.

Akustyka: Wypukła membrana zapewnia optymalne przenoszenie dźwięków.
• Rodzaj głowicy: Podwójna głowica

• Rodzaj membrany: Membrana standardowa
• Rodzaj przewodu: Przewód jednokanałowy

171,60 PLN

urzadzenia-medyczne.com.pl
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Zapraszamy na naszą stronę urzadzienia-medyczne.com.pl gdzie mogą Państwo wygodnie zamówić
wszystkie stetoskopy i ciśnieniomierze oraz dokonać bezpiecznej płatności on-line. W przypadku
państwowych placówek medycznych istnieje możliwość uzgodnienia odroczonego terminu płatności
- w takim przypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny przed zakupem.
Na wszystkie urządzenia seca obowiązuje 24 miesięczna producenta. Wszystkie urządzenia marki
seca posiadają deklarację zgodności CE oraz drukowaną polską instrukcję obsługi.
Na terenie województwa małopolskiego i okolic oferujemy bezpłatne prezentacje naszego sprzętu medycznego, w szczególności medycznego analizatora składu ciała mBCA oraz wybranych wag
medycznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani prezentacją prosimy o kontakt w celu uzgodnienia
dogodnego terminu spotkania.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27, +48 793 930 812
biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

