ТОВ «СВАРМЕД»
ЄДРПОУ 40167303 р/р 260070522757268
ПАТ «Приватбанк», м. Київ МФО 300711 не є платником ПДВ
e-mail elec33tro@gmail.com тел. моб. +38 (097) 556-8-776

www.svarmed.ua

Електрокоагулятор високочастотний зварювальний ЕК-300М
ТОВ " СВАРМЕД", м. Київ, є єдиним в Україні сертифікованим виробником серійновиготовлених електрокоагуляторів ЕК-300М з функцією з'єднання
(зварювання живих м'яких тканин).
Пропонуємо вашій увазі комплект обладнання, до складу якого входить
електрохірургічний біполярний інструмент затискач-ножиці (2 шт.) НОВОГО зразка,
або окремо – багаторазовий біполярний лапароскопічний дисектор 330/5мм.
Вартість комплекту 75000,00 грн.

Технічні вимоги:
− Апарат для зварювання м'яких
тканин при будь-яких
оперативних втручаннях.
Технічна характеристика:
− Номінальна
напруга
мережі
живлення однофазного змінного
струму частотою 50 Гц, В 220 +
10%.
− Основна
частота
вихідного
високочастотного сигналу 440
кГц.
− Максимальна вихідна потужність
до 350 Вт.
− Припустимий
діапазон
навантажень від 10 до 1000 Ом.
− Діапазон регулювання вихідної
потужності впливу на тканину на
всіх режимах – від 2 до 10 (крок
1%) та від 10 до 100% (крок 5%).
− Габаритні
розміри,
мм
300*230*135.
− Маса, не більше, кг 3,5.
Базовий комплект обладнання
складається з електрокоагулятора ЕК300М з подставкою, кабеля джерелоінструмент і набором спеціалізованого
електрохірургічного інструменту:

З 2017 р. апарат пройшов технічні та клінічні випробування згідно європейських
стандартів. За результатами випробувань було отримано сертифікат відповідності
технічним регламентам № UA.TR.039.129. та сертифікат впровадженої системи якості
виробництва №066 ДСТУ EN ISO13485:2015
У кожного хірурга є свій досвід і враження, але всіх їх об'єднує успіх!
Онкохірургія, абдомінальні втручання, гінекологія, урологія, ендокринологія,
торакальна хірургія, заварювання та резекція печінки, проктологія – ось неповний
перелік «покликаннь» технології «Біозварювання» до застосування в клінічній
практиці. Новий високочастотний зварювальний апарат ЕК-300М демонструє високу
ефективність, як при застосуванні безпосередньо в ході оперативних втручань, так і при
загоєнні тканин в післяопераційному періоді.
Медичні установи України активно розвивають та опановують нові методики операцій
(міжкішковий анастомоз зварюванням бік-в-бік, зварювання культі апендиксу,
безлігатурне закриття очеревини при ТАПП; лікування варикозу, тощо). Серед них значний сегмент замовлень від приватної медицини: «Борис», «СітіДоктор», «Оксфорд
Медікал», «Вурум», , «Адоніс», «Ендостеп», «Здоров′я столиці», медцентр
«Ультрасаунд-про»; «Гормонія» (м.Вінниця), «Базісмед» (м. Чернівці), «Молекула»
(м.Харків) та ін.

Запрошуємо вас доєднатися до їх числа!

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
№

Товар

УВАГА!
АКЦІЯ: -40% при заміні
застарілого!
(для замовлень до грудня .2019 р.)

Кількі
сть

Ціна без
ПДВ, грн.

Сума без
ПДВ, грн.

1

Електрокоагулятор
високочастотний
зварювальний ЕК-300М ТУ
У 32.5-40167303-001:2016 в
комплекті (затискач 180 мм,
ножиці 210 мм, кабель,
педаль, стійка хірургічна
мала).

шт.

1

75000,00

75000.00

2

Програма комплексного
сервісного обслуговування

років

2

20500,00

20500,00

-затискач біполярний зварювальний
160 мм довжиною,
-біполярний зварювальний затискачножиці 210 мм довжиною.
Сертифікат відповідності технічним
регламентам або декларація
виробника, Інструкція по експлуатації.

Од.

Разом:

95500.00

До сплати: 95500,00 (дев’яносто п’ть тисяч п’ятсот) грн 00 коп., без
ПДВ
З повагою,
директор

Кункін Д.Д.

