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Těšíme se na Vás 
u našeho stánku! 

XL. VÝROČNÍ KONFERENCE SVL
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena. Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

měření kotníkových tlaků

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 23 500 Kč 21 150 Kč

KLINICKY
OVĚŘENO

–10 %

Pracuje i pod tlakem. A ne jen jedním – boso ABI-systém 100
Poskytněte svým pacientům přímou cestu za správnou diagnózou.
S boso ABI-systém 100 zjistí Vaše zdravotní sestra problém za jednu minutu.

• včasná diagnostika pacientů s ICHDK 
• jednoduché, spolehlivé a rychlé zjištění indexu kotník/paže (ABI - ankle brachial index)
• současné měření na všech 4 končetinách včetně stanovení poměru mezi P a L paží
• měření rychlosti pulzové vlny (PWV) – volitelné
• společný program Profi lManager XD pro AMTK, ABI a domácí měření TK
• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími; 

NOVĚ propojen i cloudovým CGM MEDISTAR

     KÓDU VÝKONU: 

     12024 Měření ABI (indexu kotník-paže) na 4 končetinách oscilometrickou metodou
      PWV - vysoká rychlost pulzové vlny = tužší cevní stěna = vyšší KV riziko

Lepší zdravotní 
poměry? 

Začněme 
s poměrem tlaku 

na dolních a horních 
končetinách.

Návratnost pořízení boso ABI-systém 100 je v řádu 
stovek vyšetření. Vyžádejte si od nás rozvahu 
návratnosti přístroje.

Benefi ty pro pacienta:
• bezbolestné a velmi rychlé vyšetření
• odhalení ischémie dolních končetin
• stranový rozdíl TK na pažích

Benefi ty pro vaši lékařskou praxi:
• jednoduchá obsluha (v kompetenci sestry)
• zvýšení prestiže ordinace
• úspory na vyžádané péči
• 135 bodů za vyšetření (1× ročně)

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč. 
Vyplatí se!

NOVINKA: tlakový holter boso TM-2450

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

737-005 boso TM-2450 (v ceně 2 manžety) 42 900 Kč 38 610 Kč

ambulantní monitor TK (AMTK)

Benefi ty pro pacienta:
• menší, lehčí a tišší záznamník
• kvalitní pouzdro pro pohodlné nošení
• jistota v otázce zdravotního stavu

Benefi ty pro vaši lékařskou praxi:
• jednoduchá obsluha, přesné měření
• rychlé a přehledné vyhodnocení naměřených hodnot
• kompletní seznam: www.tlakovy-holter.cz 
• 381 bodů za vyšetření (2× ročně u PL)

Poradí si se syndromem bílého pláště, s maskovanou hypertenzí i objemnou paží pacienta. 
Rozumí si s ambulantními programy a investice do něj se Vám brzy vrátí.

Dopřejte Vašim pacientům komfort a mějte o jejich krevním tlaku dokonalý přehled
• 4 velikosti manžet, velikosti M a L v ceně kompletu
• detekuje arytmii (např. fi brilaci síní), zobrazuje tlakovou křivku
• disponuje pohybovým a teplotním senzorem (informace o vlivu okolí na naměřené hodnoty)
• komfort pacienta díky hmotnosti pouhých 135 g
• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími; 

NOVĚ propojen i cloudovým CGM MEDISTAR

     KÓDU VÝKONU: 

     17129 Neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku

V moderní ordinaci 
by neměla chybět 

základní diagnostika 
hypertoniků v podobě 

ambulantního
 monitoru TK 

boso TM-2450.

–10 %

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč. 
Vyplatí se!

Investice do boso TM-2450 je rentabilní už po 1 roce. 
Vyžádejte si od nás rozvahu návratnosti přístroje.
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena. Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

spirometry

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

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

787-101 antibakteriální filtr, eliptický náustek (1-200 ks) 29 Kč 26,10 Kč

–10 %

NÁŠ TIP:

• Jednorázový antibakteriální a antivirový eliptický náustek
pro bezpečné a rychlé provedení spirometrie.

• Účinnost fi ltrace bakterií / virů 99,9999 %.

• Ověřeno Nelson Laboratories v Salt Lake City, USA.

Dýchejte, prosím – USCOM SpiroSonic FLO
Alergik, astmatik, pacient po covidu i s CHOPN. Ti všichni ocení ultrazvukovou 
přesnost měření spirometru a 99,9999% ochranu před viry a bakteriemi.

• počítačový USB spirometr
• ultrazvukový princip měření (žádné mechanické části)
• screening astma, CHOPN a rakoviny plic
• propojení s PC a vyhodnocovacím SW SpiroReporter
• automatická a rychlá kalibrace před každým měřením
• snadné a rychlé provedení dezinfekce
• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, 

SmartMEDIX a dalšími; NOVĚ propojen i cloudovým CGM MEDISTAR

     KÓD VÝKONU:

     25211 Screening (orientační spirometrie)

Benefi ty pro pacienta:
• jistota bezpečnosti díky antibakteriálním fi ltrům
• prevence plicních onemocnění

Benefi ty pro vaši lékařskou praxi:
• od 1. 1. 2022 revize kódu 25211
• nově 150 bodů (původně 41 bodů)
• možnost vyšetření i v době covidu

Pojďte s dobou 
a neodkládejte 
spirometrické 

vyšetření 
kvůli pandemii 

COVID-19!

analyzátory CO

NOVINKA: Kvantitativní stanovení CO s přístroji  Smokerlyzer

Smokerlyzer 
najde uplatnění 

i v klinickém výzkumu, 
při odvykání kouření 

nebo při monitorování 
žen v těhotenství.

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

788-001 Smokerlyzer piCO, dechový CO analyzátor 12 290 Kč 11 061 Kč

788-011 Smokerlyzer Micro+, profesionální dechový CO analyzátor 15 990 Kč 14 391 Kč

788-281 Sada spotřebního materiálu pro Smokerlyzer 3 330 Kč

Smokerlyzer® je ruční měřič CO – obsahu oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu. Je vhodný 
jak pro použití praktickým lékařem pro screening, tak i pro použití pacientem při odvykací terapii.

Základní charakteristika (piCO a Micro+):
• malý ruční měřič CO (oxidu uhelnatého) ve vydechovaném vzduchu
• měření ppm CO v dechu a %COHb v krvi
• barevný dotykový LCD displej pro současné zobrazení všech naměřených hodnot
• jednoduché ovládání a zobrazování výsledků
• velká přesnost, nízká citlivost na vodík
• jednostranný fi ltr, jednorázové náústky
• rozsah měření koncentrace 0–150 ppm

Micro+™ (rozšiřující funkce):
• zobrazení i %FCOHb v plodu u těhotných žen
• vnitřní paměť na 150 měření s datumem a časem
• rozšířený rozsah měření koncentrace 0–500 ppm
• přístroj umožňuje vytvořit profi ly jednotlivých klientů
• softwarová aplikace pro práci s výsledky

     KÓD VÝKONU:

     25224 Kvantitativní stanovení oxidu uhelnatého (CO) ve vydechovaném vzduchu

–10 %

Benefi ty pro vaši lékařskou praxi:
• od 1. 1. 2022 nový výkon 25224
• 163 bodů za vyšetření (4× ročně)
• sdílený výkon pneumologie a VPL

 eliptický náustek

 v Salt Lake City, USA.



76

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena. Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

810-036 klidové PC-ECG PADSY-EKG (ECG Top D) 50 400 Kč 45 360 Kč

810-040 klidové PC-ECG PADSY-EKG (ECG Top BT) 59 400 Kč 53 460 Kč

815-106 SW modul automatické interpretace HES pro PADSY 8 500 Kč 7 650 Kč

712-007 elektroda EKG hrudní Ag/AgCl s balonkem 290 Kč 261 Kč

712-056 elektrody EKG končetinové AgCl, sada 4 ks 1 690 Kč 1 521 Kč

klidové počítačové EKG

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč. 
Vyplatí se!

PADSY-ECG – „teploměr“ na srdce do Vaší ordinace

Benefi ty pro pacienta:
• bezbolestné a rychlé vyšetření u svého PL
• odhalení problémů se srdcem

Benefi ty pro vaši lékařskou praxi:
• přímá lékařská činnost místo distribuce ke specialistům
• jednoduché základní vyšetření pro většinu pacientů
• 143 bodů za vyšetření

V žádné lékárničce by neměl chybět teploměr, v žádné ordinaci klidové EKG. 

• 12kanálové počítačové EKG

• propojení s PC přes USB (ECG Top D) nebo Bluetooth (ECG Top BT)

• vysoká vzorkovací frekvence až 32 kHz

• detekce kardiostimulačních impulsů

• délka záznamu 10–180 sekund

• detekce a zobrazení odpadlých elektrod

• automatické rozměření intervalů

• porovnání 2 libovolných EKG křivek

• automatická slovní interpretace HES (volitelné)

• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, 
SmartMEDIX a dalšími; NOVĚ propojen i cloudovým CGM MEDISTAR

     KÓDU VÝKONU:

     09127 EKG vyšetření

Díky EKG 
už praktici nemusí 

nechávat lékařskou 
práci na specialistech. 

Buďte lékaři, 
ne dispečeři!

–10 %

podtlakové EKG elektrody

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

772-031 DT80B plus, pojízdný 73 300 Kč 65 970 Kč

772-030 DT80B, stolní 64 700 Kč 58 230 Kč

772-032 DT80B, s uchycením na zeď (772-565) 66 100 Kč 59 490 Kč

–10 %

Jemně ale fest – tak na hrudi drží podtlakové elektrody DT80
Podtlakové EKG elektrody si poradí i s chlupatou hrudí a vykouzlí perfektní EKG křivku. 
A navíc se s nimi skvěle pracuje. Kdo vyzkoušel, již nechce jinak.

• podtlaková pumpa s fi ltrem řízená mikropočítačem
• 4stupňová úroveň sání s indikací pomocí LED diod
• snadné ovládání i údržba (zpětný chod pro vysušení elektrod)
• několik variant vícekloubových a teleskopických ramen,
• 4 různé typy uchycení
• integrovaná defi brilační ochrana
• úroveň podtlaku 60–200 mbar (DT80)

možnosti provedení
• fl exibilní rameno B, teleskopické rameno T
• s přístrojovým vozíkem, na stůl, k uchycení na zeď, pojízdné

Benefi ty pro pacienta:
• maximální komfort i kvalita vyšetření
• odhalení problémů se srdcem

Benefi ty pro vaši lékařskou praxi:
• jednoduchá obsluha (v kompetenci sestry)
• možnost výhodného daňového odpisu

• kompatibilita se všemi EKG přístroji

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč. 
Vyplatí se!

Benefi ty pro vaši lékařskou praxi:
jednoduchá obsluha (v kompetenci sestry)
možnost výhodného daňového odpisu

NOVINKA
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena. Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

pletysmografie - chladové testy

A/A
BHS

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

825-501 měřič TK SunTech CT40, vč. 2 ks manžet 22 900 Kč 20 610 Kč

825-522 Nellcor SpO
2
, přídavný modul (sleva 10 %) 11 500 Kč 10 350 Kč

825-524 bezkontaktní IR teploměr, přídavný modul (sleva 10 %) 13 900 Kč 12 510 Kč

764-101 pojízdný stojan pro SunTech® CT40TM (sleva 10 %) 11 900 Kč 10 710 Kč

–10 %

Vlajková loď měření tlaku – SunTech® CT40
Že má Váš AMTK směnu u jiného pacienta? Nevadí, tento pomocník dokáže naměřit hodnoty, 
které dle studie odpovídají hodnotám z AMTK (v denní fázi).

• automatický měřič TK s přesností měření BHS A/A
• klinické měření TK technologií Clinical-grade AdvantageTM
• 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.)
• možnost vynechat z výsledku 1. měření (možná nervozita pacienta)
• automatické oscilometrické měření TK
• manuální auskultační měření TK technologií Manual SphygModeTM
• 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 stojan
• komunikace s ambulantními programy SmartMEDIX, AMICUS, PC DOKTOR a dalšími

diagnostická stanice

Multifunkční pomocníci AngE ABI a Phlebo změří všechno 
– palec na to!
Kámoši jak hrom, jsou AngE Pro 4 a AngE Phlebo. Praktikům i diabetologům pomohou každý zvlášť, 
ale nebojí se ani vzájemné spolupráce při měření prokrvení tkání a nejrůznějších tlaků.

–10 %

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

845-001 AngE Pro 4 (ABI, PWI) 139 900 Kč 125 910 Kč

845-010 AngE ABI+ (ABI, TBI, PWI) 185 800 Kč 167 220 Kč

845-030 AngE Phlebo OPO (chladové testy) 107 900 Kč 97 110 Kč

AngE Pro 4
4kanálová simultánní oscilografi cká pletysmografi e

AngE Phlebo
2kanálový fotopletysmograf

• 4kanálový simultánní oscilografi cký pletysmograf (4 manžety)
• 2kanálový žilní a arteriální fotopletysmograf (2 PPG sondy, teplotní čidla)
• možnost kontinuálního i segmentálního měření
• grafi cká a numerická analýza pulzové vlny 
• měření parametrů ABI, TBI, PWI, PWV, Oliva-Roztočil index a mnoho dalších
• prstová pletysmografi e (Raynaudův syndrom), chladové testy (srovnání nativních 

hodnot s hodnotami po ochlazení)
• žilní refl ux / svalová pumpa
• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX 

a dalšími; NOVĚ propojen i cloudovým CGM MEDISTAR
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oxymetry, otoskopy

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

761-006 osobní váha KERN MPE 250K100HM, s metrem 19 800 Kč 17 820 Kč

761-005 osobní váha KERN MPE 250K100PM 18 800 Kč 16 920 Kč

761-004 osobní váha KERN MPD 250K100M 11 700 Kč 10 530 Kč

761-271 výškoměr MSF 200 3 200 Kč 2 880 Kč

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

osobní váhy a výškoměry

Hezky po jednom, na váhu – osobní váhy KERN 
Ordinace bez váhy, to je dokonalý příklad oxymóronu. Nepostradatelný přístroj, který s nulovou mírou 
solidarity ukáže přesnou hmotnost každého pacienta.

• zdravotnické prostředky podle směrnice 93/42/EHS
• možnost objednání prvotního ověření z výroby (štítek s „M“)
• třída přesnosti III
• váživost do 250 kg / citlivost 0,1 kg
• velká vážící platforma s protiskluzovým povrchem
• síťový adaptér (externí) součástí balení

MPE 250K100HM s výškoměrem
MPE 250K100PM

• oboustranný LCD displej, výška číslice 25 mm
• výškoměr s rozsahem měření 88-205 cm (váha s výškoměrem)
• 2 kolečka pro snadný transport váhy

MPD 250K100M
• LCD displej, výška číslice 25 mm

výškoměr MSF 200
• pro montáž na vybrané typy vah KERN nebo na stěnu
• odečítání na stupnici s posuvnou skládací zarážkou
• pevný hliníkový profi l
• rozsah měření: 60–205 cm
• stupnice po 1 mm

–10 %

MPE 250K100HM 
s výškoměrem

MPE 250K100PM MPD 250K100M výškoměr 
MSF 200

–20 %

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

725-320 pulzní oxymetr PC-60F, černo-modrý 2 100 Kč 1 680 Kč

Malý, ale šikovný pomocník – PC-60F
Necítí se Váš pacient dobře? Obtížně dýchá? Nasaďte mu tohoto malého šikulu a brzy bude jasno.

• vhodný pro domácí použití, pro lékaře i kliniky
• 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 nastavení vlastních mezních hodnot u SpO2 

a tepové frekvence
• rozměry: 56 × 34 × 30 mm
• nízká spotřeba energie – výdrž až 30 hodin měření

     KÓD VÝKONU: 

     09125 Pulzní oxymetrie, 87 bodů

NOVINKA:
Vše, co se týká zvuku, najde LuxaScope Auris v uchu

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

755-00x Otoskop LuxaScope Auris CCT LED, černý, modrý, šedý, bílý 2 995 Kcč 2 696 Kč

755-01x Otoskop LuxaScope Auris LED, černý, modrý, šedý, bílý 2 290 Kč 2 061 Kč

755-02x Otoskop LuxaScope Auris LED, Colour Edition 2 290 Kcč 2 061 Kč

Otoskopy řady LuxaScope Auris si na problémy ucha doslova posvítí. A tím, že do diagnostiky
onemocnění či poruch funkce ucha vnese jasné světlo, přispěje k jejich včasnému řešení.

• technologie CCT LED s 2× 4 soustřednými LED diodami, s různou teplotou barvy světla 
(4x LED 3 000 K - teplé světlo, 4x LED 6 000 K - studené světlo)

• technologie LED-Ring s 6 soustřednými LED diodami 
(6x LED 4 000 K - denní bílá barva)

společné vlastnosti:
• regulace intenzity světla (stmívatelný)
• lupa s 3násobným zvětšením, otočná
• optimalizovaný design hlavy otoskopu, bez omezení zorného pole
• automatické vypnutí po 3 min.
• životnost LED diod cca 100 000 hod.
• 4 barevná provedení (1 - černý, 2 - modrý, 3 - šedý, 9 - bílý)

     KÓD VÝKONU: 

     02250 Otoskopie v ordinaci praktického lékaře, 137 bodů

–10 %



www.compek.cz

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
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pobočka Plzeň:
mobil: +420 736 773 551
e-mail: plzen@compek.cz

pobočka Hradec Králové:
mobil: +420 603 172 425
e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Morava:
mobil: +420 774 747 599
e-mail: morava@compek.cz

–10 %

BESTSELLER: 
retro styl v podání boso Mercurius E
Designové retro, měřící moderna a díky vynechání rtuti šetrnost k naší planetě. 
To vše v digitálním, polohovatelném provedení.

• 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)

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

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


