
Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

NOVINKA: boso TM-2450
• nový 24hodinový záznamník AMTK TM-2450

•	 vyšší	kvalita	pro	lékaře,	větší	komfort	pro	pacienta

•	 2	manžety	v	ceně	kompletu	(velikost	M,	L)

• 4 velikosti manžet, manžeta M pro leváky

•	 detekce	arytmie, např. fibrilace síní

•	 zobrazení	pulzní	vlny

• pohybový a teplotní senzor

• paměť až na 600 měření

• hmotnost jen 135 g

• výtisk zprávy na jednu stranu A4

• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR,  
AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími

• společný program ProfilManager	XD pro AMTK,  
ABI a domácí měření TK 

• přístroj plně vyhovuje kódu výkonu 17129

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

737-005 boso TM-2450 42 900 Kč 38 610 Kč

ambulantní monitor TK (AMTK)

–10 %

Vyžádejte si ekonomickou rozvahu návratnosti 
investice do přístroje.

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč 
v rámci „Daňového balíčku 2021“.

Benefity	pro	pacienta:

• menší, lehčí, tišší záznamník

• kvalitní pouzdro pro pohodlné nošení

Benefity	pro	vaši	lékařskou	praxi:

• jednoduchá obsluha

• přesné měření

• rychlé a přehledné vyhodnocení naměřených hodnot
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

měření kotníkových tlaků

boso	ABI-systém	100
• jednoduché, spolehlivé a přesné zjištění indexu kotník/paže (ABI - ankle brachial index)

• současné měření krevního tlaku na	všech	4	končetinách

•	 stanovení	rozdílu hodnot krevního tlaku mezi	pravou	a	levou	paží

•	 měření	rychlosti	pulzové	vlny (PWV) – volitelné

•	 klinicky	ověřen (studie CZECH ABI Project)

• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, 
MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími

• společný program ProfilManager	XD pro AMTK,  
ABI a domácí měření TK

• kód výkonu 12024  je založen na tomto přístroji

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

769-001 boso ABI-systém 100 66 900 Kč 60 210 Kč

769-002 boso ABI-systém 100 + PWV 99 900 Kč 89 910 Kč

764-003 přístrojový vozík pro ABI-systém 100/PWV 20 900 Kč 18 810 Kč

KLINIcKy
OvěřeNO

–10 %

Vyžádejte si ekonomickou rozvahu návratnosti 
investice do přístroje.

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč 
v rámci „Daňového balíčku 2021“.
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

custo	cardio	300
• 12kanálová jednotka pro klidové a zátěžové EKG

•	 vysoká vzorkovací	frekvence až 32 kHz pro lepší detekci kardiostimulátoru

• flexibilní komunikace s PC / tablety (USB,	Bluetooth,	WiFi)

• tlačítko Start / Stop

•	 TRUE	WAVE® filtry EKG signálu

• indikace kvality EKG signálu přímo na jednotce

• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR,  
AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími

• až 10 hod. provozu z baterie

• nízká hmotnost přístroje

• modul automatická slovní interpretace  - možné dokoupit

• modul variabilita srdeční frekvence (HRV) - možné dokoupit

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

863-041 Klidové PC-EKG custo cardio 300 USB 44 400 Kč 39 960 Kč

863-042 Klidové PC-EKG custo cardio 300 Bluetooth 50 900 Kč  45 810 Kč

860-233 SW modul custo cardio professional (interpretace, HRV) 9 700 Kč 8 730 Kč

klidové počítačové EKG

PADSY-ECG
• 12svodový počítačový elektrokardiograf 

•	 vysoká	vzorkovací	frekvence

• délka EKG záznamu 10, 20, 30, 60, 120, 180 sekund 

• rozměření a interpretace EKG křivky dle HES (volitelné) 

• porovnání dvou libovolných EKG křivek pacienta 

• detekce odpadlých elektrod vč. grafického znázornění 

• detekce kardiostimulačních impulsů 

• tisk na běžný kancelářský papír

• použití pro klidové	i	ergometrické	vyšetření

• komunikace s ambulantními programy  
PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS,  
SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

810-034 klidové PC-ECG PADSY-EKG (CP4)  44 400 Kč 39 960 Kč

810-035 klidové PC-EKG PADSY-EKG s interpretací HES (CP4) 52 900Kč 47 610 Kč

–10 %

–10 %

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč 
v rámci „Daňového balíčku 2021“.

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč 
v rámci „Daňového balíčku 2021“.
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

podtlakové EKG elektorody

Strässle	DT80	a	DT100
• vakuová pumpa s filtrem řízená mikropočítačem

• 4stupňová úroveň sání s indikací pomocí LED diod

• vyfukování (zpětný chod) pro vysušení elektrod

• různé délky postříbřených EKG elektrod (1 m nebo 1,3 m)

• snadné ovládání

• několik variant vícekloubových a teleskopických ramen,  
různá uchycení

• integrovaná defibrilační ochrana

DT80

• úroveň podtlaku 60–200 mbar

DT100

• úroveň podtlaku 60–260 mbar

• možnost napájení z interního  
akumulátoru

možnosti	provedení

• flexibilní rameno B,  
teleskopické rameno T

• s přístrojovým vozíkem, na stůl,  
k uchycení na zeď , pojízdné

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

772-039 DT80 T plus, pojízdný 72 900 Kč 65 610 Kč

772-041 DT80 T, stolní 63 900 Kč 57 510 Kč

772-062 DT80B plus, pojízdný 72 900 Kč 65 610 Kč

772-060 DT80B, stolní 63 900 Kč 57 510 Kč

–10 %

rameno T

rameno B

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč 
v rámci „Daňového balíčku 2021“.
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

spirometry

UScOM SpiroSonic FLO
• počítačový USB spirometr s ultrazvukovým principem měření

• vhodné pro screening astma a CHOPN 

• propojení s PC a vyhodnocovacím SW SpiroReporter

• automatická a rychlá kalibrace před každým měřením

• hodnocení kvality měření dle kritérií	ATS	a ERS

• grafické a numerické porovnání	s náležitými	hodnotami

• snadné a rychlé provedení dezinfekce

• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS,  
MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími

• přístroj plně vyhovuje kódům výkonů 25211,	25213

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

701-003 Uscom SpiroSonic FLO 32 200 Kč 28 980 Kč

–10 %

Náš TIP:

Jednorázový antibakteriální a antivirový eliptický náustek 
pro bezpečné a rychlé provedení spirometrie. 
Cena od 20	Kč vč. DPH.

ultrazvukový princip měření
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

Nonin	Onyx	Vantage	9590
• velmi citlivý oxymetr pro rychlé	a	přesné	měření

• jednoduchý na obsluhu

• měření SpO2 a TF i při pohybu a nízké perfuzi

• lze použít na všech prstech, včetně palců na rukou  
i nohou u dospělých i dětí

• pro prsty o tloušťce 8-26 mm

• digitální LED displej, indikace kvality signálu

• automatické zapnutí a vypnutí

oxymetry

Nonin	WristOx2	3150
• všestranný pulzní oxymetr na zápěstí

• jednoduchý na použití

• kompaktní design, pohodlný pro pacienta

• ideální pro dlouhodobý	monitoring přes den i v nočních 
hodinách (měření spánkové apnoe), ve spánkových laboratořích, 
při zátěžových testech: 6minutový test chůze, bicyklová 
ergometrie apod.

• možnost dokoupení senzorů – na ucho, na čelo, pro děti

Creative	Medical	PC-60F
• vhodný pro domácí použití, pro lékaře i kliniky

• lehký, přesný a citlivý

• dvoubarevný OLED displej s orientací ve 4 směrech

• zobrazení SpO2, TF, PI

• s větší odolností proti pádu a vodě

• 2 pracovní režimy: jednorázové a kontinuální měření

• možnost uložení až 12 záznamů

• indikátor slabé baterie

• nízká spotřeba energie

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

725-320 PC-60F 2 100 Kč 1 470 Kč

–10 %

–30 %

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

724-028 Nonin WristOx
2
 3150 s USB 19 500 Kč 17 550 Kč

724-029 Nonin WristOx
2
 3150 s Bluetooth 22 100 Kč 19 890 Kč

–10 %

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

724-022 Nonin Onyx Vantage 9590, černý 4 990 Kč 4 491 Kč
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

761-006 osobní váha KERN MPE 250K100HM, s metrem 15 200 Kč 13 680 Kč

761-004 osobní váha KERN MPD 250K100M 9 600 Kč 8 640 Kč

761-901 prvotní ověření osobní váhy KERN z výroby 2 300 Kč 2 070 Kč

761-108 kojenecká váha KERN MBA 10K-3M 13 900 Kč 12 510 Kč

761-903 prvotní ověření kojenecké váhy KERN z výroby 1 450 Kč 1 305 Kč

osobní	váha	KERN	MPE	s	výškoměrem
• možnost objednání prvotního	ověření	z	výroby (štítek s „M“)

• schváleno jako zdravotnický	prostředek	podle směrnice 93/42/EHS

• váživost do 250 kg / citlivost 0,1 kg

• druhý displej na zadní straně sloupce 

• výškoměr s rozsahem měření 88-205 cm

• velká vážící platforma s protiskluzovým povrchem 

• dvě kolečka pro snadný transport váhy

• funkce: BMI, HOLD, potlačení vibrací během vážení, matka + dítě

osobní váhy a výškoměry

osobní	váha	KERN	MPD	250K100M
• možnost objednání prvotního	ověření	z	výroby (štítek s „M“)

• schváleno jako zdravotnický	prostředek	 
podle směrnice 93/42/EHS 

• profesionální osobní nášlapná váha - spuštění  
pouhým poklepáním

• váživost do 250 kg / citlivost 0,1 kg

• velký podsvícený LCD displej, výška číslice 25 mm

• velká vážící platforma s protiskluzovým povrchem

NOVINKA: kojenecká	váha	KERN	MBA	10K-3M
• možnost objednání prvotního	ověření	z	výroby (štítek s „M“) 

• schváleno jako zdravotnický	prostředek	podle směrnice 93/42/EHS

• moderní kompaktní design

• speciální vanička Safe Guard bez rohů a hran

• nízká hmotnost pro snadné přemístění

• bezpečné a neklouzavé umístění pomocí výškově nastavitelných  
gumových nožiček

• funkce uchování dat: pro snadné čtení displeje hmotnosti

• integrovaná funkce AUTO-OFF pro ochranu baterií

• síťové napájení KERN YKA-43 (není součástí, možné dokoupit)

• mechanický metr MBA-A01 pro připevnění na váhu - 80 cm (není součástí, možné dokoupit)

–10 %
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

automatický externí defibrilátor

CardiAid AED
•	 snadné	ovládání i pro laiky s minimálními znalostmi poskytování první pomoci

• automatické zapnutí při otevření krytu

• akustické a vizuální navádění v českém jazyce

• diagnostika srdeční arytmie, ventrikulární fibrilace i ventrikulární tachykardie

• automatické vyhodnocování stavu pacienta

• automatické ukládání EKG záznamů a událostí do paměti zařízení

• pravidelný autotest přístroje

• speciální příslušenství

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

709-503cz defibrilátor AED CardiAid FULL 44 700 Kč 40 230 Kč

709-501cz defibrilátor AED CardiAid SEMI 43 500 Kč 39 150 Kč

709-562 AED držák na zeď 2 950 Kč 2 655 Kč

709-563 AED úložný box 6 590 Kč 5 931 Kč

709-581 AED Rotaid Totem 22 990 Kč 20 691 Kč

verze	FULL	automatic	(CT0207RF)

• automatické vydání výboje – bez asistence obsluhy,  
                                                          přístroj provede výboj sám

verze	SEMI	automatic:	(CT0207RS)

• jedno ovládací tlačítko – pro podání výboje obsluhou

držák na zeď robustní a odolný úložný box na zeď totem pro venkovní instalace

–10 %

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč 
v rámci „Daňového balíčku 2021“.
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

A/A
BHS

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

825-522 Nellcor SpO
2
, přídavný modul 8 350 Kč 7 515 Kč

825-524 bezkontaktní IR teploměr, přídavný modul 10 800 Kč 9 720 Kč

764-101 pojízdný stojan pro SunTech® CT40TM 10 800 Kč 9 720 Kč

SunTech® CT40TM

• automatický měřič TK s přesností měření BHS A/A

◦  klinické měření TK technologií Clinical-grade	Advantage™	

◦  vícenásobné měření TK a průměrování naměřených hodnot (1-5 měření tlaku  
    v intervalu 15-120 s mezi měřeními, možnost odložení měření o 1-5 min.)

◦  automatické oscilometrické měření TK

◦  manuální auskultační měření TK technologií Manual	SphygMode™

◦  možnost 6 velikostí manžet

• možnost rozšíření	o	teploměr

◦  kontaktní teploměr Covidien Filac® 3000

◦  bezkontaktní IR teploměr

• možnost rozšíření	o	měření	SpO2

◦  saturační čidlo Nellcor®

◦  saturační čidlo Masimo SET®

• možnost umístění na pojízdný vozík

• možnost komunikace s ambulantními programy  
SmartMEDIX, PC DOKTOR a dalšími

diagnostická stanice

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

825-501 měřič TK SunTech CT40, vč. 2 ks manžet 20 500 Kč 16 400 Kč

–20 %

příslušenství	k	SunTech® CT40TM

bezkontaktní IR teploměr

SpO2 senzor
pojízdný stojan

–10 %
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

BESTSELLER:	boso	Mercurius	E
•	 auskultační	měření	krevního	tlaku	bez	rtuti

• moderní technologie šetrná k životnímu prostředí

• standardní manžeta pro obvod paže 22-32 cm

• zobrazení tepové frekvence

• široká škála manžet (od dětských po extra velké)

NOVINKA:	boso	classic	edition
•	 auskultační	měření	krevního	tlaku

• systém hadiček 2 v 1

• stupnice Ø 60 mm

• odolnost proti pádu (shock protected)

• standardní manžeta pro obvod paže 22-32 cm

• široká škála manžet (od dětských po extra velké)

• 6 barevných variant

tonometry, fonendoskopy

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

766-001 fonendoskop bososcope cardio, černý 2 300 Kč 1 840 Kč

766-006 fonendoskop bososcope cardio, růžový 2 300 Kč 1 840 Kč

bososcope	cardio
• kardiologický fonendoskop s dvojitou hlavou z ušlechtilé oceli

• individuální úprava ušních třmínků

• velmi dobrá akustika

• bez latexu a niklu

• Ø membrány 4,4 cm; Ø trychtýře 3,2 cm

• ušní olivky s různou tvrdostí

• náhradní membrána

• záruka 3 roky

–20 %

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

740-361 tonometr boso classic merkur RS (matná černá/červená) 3 390 Kč 3 051 Kč

740-362 tonometr boso classic merkur 2S (matná černá/antracit) 3 390 Kč 3 051 Kč

740-363 tonometr boso classic saturn BS (matný chrom/modrá) 3 390 Kč 3 051 Kč

740-364 tonometr boso classic saturn GS (matný chrom/zelená) 3 390 Kč 3 051 Kč

740-365 tonometr boso classic venus GG (zlatá/antracit-zlatá) 3 890 Kč 3 501 Kč

740-366 tonometr boso classic venus SG (zlatá/antracit) 3 890 Kč 3 501 Kč

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

740-301N tonometr boso Mercurius E 3 990 Kč 3 591 Kč

–10 %

–10 %



Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

nejlepší 
měřič TK na paži

 dle Stiftung 
Warentest 

9/2020

www.compek.cz

Prvotřídní kvalita pro lékaře a kliniky

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Dlouhá 615, 506 01 Jičín
tel.: +420 493 524 534, mobil: +420 605 281 433
e-mail: info@compek.cz
web: www.compek.cz 
blog: blog.compek.cz

pobočka Plzeň:
Masarykova 1132/62, 312 12 Plzeň
mobil: +420 736 773 551
e-mail: plzen@compek.cz

pobočka Hradec Králové:
Vážní 899, 500 03 Hradec Králové
mobil: +420 603 172 425
e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Morava:
Komenského 882, 763 21 Slavičín
mobil: +420 774 747 599
e-mail: morava@compek.cz

tonometr	boso	medicus	X

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

740-020 tonometr boso medicus X 1 590 Kč 1 431 Kč

740-023 tonometr boso medicus X, XL 1 890 Kč 1 701 Kč

•	 vítěz	německého	testu	kvality	tonometrů

• plně automatický elektronický měřič krevního tlaku na paži

•	 přesnost	měření	klinicky	ověřena	(ESH)

• standardní manžeta na suchý zip pro obvod paže 22-32 cm 
nebo varianta XL s velkou manžetou pro obvod paže 32-48 cm

• paměť pro 30 hodnot měření pro 14denní profil

• velký kontrastní displej se zobrazením 3 hodnot (TKs, TKd, TF)

•	 indikace	srdeční	arytmie

• klasifikační stupnice hodnot krevního tlaku podle WHO

–10 %

nejlepší měřič TK pro vaše pacienty


