
osobní váha KERN MPD 250K100M
• možnost objednání prvotního ověření z výroby (nálepka 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

www.compek.cz

osobní váhy a výškoměryspirometryoxymetry, tonometry

oxymetr PC-60B1 Cobalt
• oxymetr s větší odolností proti nárazu

• ovládání jedním tlačítkem

• dvoubarevný OLED displej

• zobrazení SpO2, TF a PI

• orientace displeje ve 4 směrech

• automatické zapnutí a vypnutí

• alarm při překročení limitní hodnoty SpO2 a TF

• doba nepřetržitého provozu (až 30 hod.)

tonometr 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)

     tel.:  605 281 433
e-mail:  obchod@compek.cz

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

725-301 Prstový pulzní oxymetr PC-60B1, tm.modrý 2 100 Kč 1 890 Kč

740-301N Tonometr boso Mercurius E 3 890 Kč 3 500 Kč

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

761-006 Osobní váha KERN MPE 250K100HM, s metrem 15 400 Kč 14 200 Kč

761-004 Osobní váha KERN MPD 250K100M 9 700 Kč 8 900 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 20. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob.
*) Dárek zdarma se nevztahuje na položky se slevou 10 %.

Uscom SpiroSonic FLO
• ultrazvukový princip snímání s vysokou přesností 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

Dodavatel: COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., Dlouhá 615, 506 01 Jičín

osobní váha KERN MPE s výškoměrem
• možnost objednání prvotního ověření z výroby (nálepka 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

AKČNÍ 
NABÍDKA

NÁŠ TIP:
Jednorázový antibakteriální 

a antivirový eliptický náústek 
pro bezpečné a rychlé 
provedení spirometrie. 

Cena od 20 Kč vč. DPH.

akční
cena

–10 %

–10 %

akční
cena

akční
cena

...i v době Covidu instalujeme, školíme a servisujeme!...i v době Covidu instalujeme, školíme a servisujeme!

spouštíme NOVÝ e-shop: www.compek.cz

Při objednávce do 20. 12. 2020 
ZDARMA*) získáte: 

aneroidní tonometr boso KII. 

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %. Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %.
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průměrované měření TKměření kotníkových tlaků ambulantní monitor TK (ABPM) klidové PC-EKG

A/A
BHS

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

• vysoká vzorkovací frekvence až 32 kHz pro lepší detekci kardiostimulátoru

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

• tlačítko Start / Stop

• TRUE WAVE® fi ltry 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

boso TM-2430
• 24-48 hodinové monitorování krevního tlaku

• přesnost měření dle standardů BHS A/A, AAMI

• výtisk zprávy na jednu stranu A4

• až 3 velikosti manžet

• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS,

• MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími

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

• přístroj plně vyhovuje kódu výkonu 17129

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 ABPM, 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

764-002 Přístrojový vozík pro ABI-systém 100/PWV 20 900 Kč 19 900 Kč

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

737-001 boso TM-2430, ABPM systém  42 900 Kč 38 610 Kč

737-102 Manžeta, silná paže, 32-45cm 3 200 Kč 2 880 Kč

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

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

825-501 Měřič TK SunTech CT40, vč. 2 ks manžet 20 500 Kč 18 450 Kč

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

12-kanálová jednotka pro klidové a zátěžové EKG

vzorkovací frekvence až 32 kHz pro lepší detekci kardiostimulátoru

fl exibilní komunikace s PC / tablety (USB, Bluetooth, WiFi)

 fi ltry EKG signálu

indikace kvality EKG signálu přímo na jednotce

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

 provozu z baterie

nízká hmotnost přístroje

A/A
BHS

KLINICKY
OVĚŘENO

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

NÁŠ TIP:
Vyžádejte si ekonomickou 

rozvahu návratnosti investice 
do přístroje.

NÁŠ TIP:
Vyžádejte si ekonomickou

rozvahu návratnosti investice 
do přístroje.

akční
cena

akční
cena

akční
cena akční

cena

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %. Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %. Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %. Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %.

Akční nabídka pro PL (11-2020).indd   1 16.11.2020   14:15:21



průměrované měření TKměření kotníkových tlaků ambulantní monitor TK (ABPM) klidové PC-EKG

A/A
BHS

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

• vysoká vzorkovací frekvence až 32 kHz pro lepší detekci kardiostimulátoru

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

• tlačítko Start / Stop

• TRUE WAVE® fi ltry 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

boso TM-2430
• 24-48 hodinové monitorování krevního tlaku

• přesnost měření dle standardů BHS A/A, AAMI

• výtisk zprávy na jednu stranu A4

• až 3 velikosti manžet

• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS,

• MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími

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

• přístroj plně vyhovuje kódu výkonu 17129

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 ABPM, 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

764-002 Přístrojový vozík pro ABI-systém 100/PWV 20 900 Kč 19 900 Kč

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

737-001 boso TM-2430, ABPM systém  42 900 Kč 38 610 Kč

737-102 Manžeta, silná paže, 32-45cm 3 200 Kč 2 880 Kč

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

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

825-501 Měřič TK SunTech CT40, vč. 2 ks manžet 20 500 Kč 18 450 Kč

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

12-kanálová jednotka pro klidové a zátěžové EKG

vzorkovací frekvence až 32 kHz pro lepší detekci kardiostimulátoru

fl exibilní komunikace s PC / tablety (USB, Bluetooth, WiFi)

 fi ltry EKG signálu

indikace kvality EKG signálu přímo na jednotce

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

 provozu z baterie

nízká hmotnost přístroje

A/A
BHS

KLINICKY
OVĚŘENO

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

NÁŠ TIP:
Vyžádejte si ekonomickou 

rozvahu návratnosti investice 
do přístroje.

NÁŠ TIP:
Vyžádejte si ekonomickou

rozvahu návratnosti investice 
do přístroje.
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průměrované měření TKměření kotníkových tlaků ambulantní monitor TK (ABPM) klidové PC-EKG

A/A
BHS

custo cardio 300
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• tlačítko Start / Stop
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• indikace kvality EKG signálu přímo na jednotce
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• výtisk zprávy na jednu stranu A4
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• MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími

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

• přístroj plně vyhovuje kódu výkonu 17129

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 ABPM, 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

764-002 Přístrojový vozík pro ABI-systém 100/PWV 20 900 Kč 19 900 Kč

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

737-001 boso TM-2430, ABPM systém  42 900 Kč 38 610 Kč

737-102 Manžeta, silná paže, 32-45cm 3 200 Kč 2 880 Kč

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

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

825-501 Měřič TK SunTech CT40, vč. 2 ks manžet 20 500 Kč 18 450 Kč

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

12-kanálová jednotka pro klidové a zátěžové EKG

vzorkovací frekvence až 32 kHz pro lepší detekci kardiostimulátoru

fl exibilní komunikace s PC / tablety (USB, Bluetooth, WiFi)

 fi ltry EKG signálu

indikace kvality EKG signálu přímo na jednotce

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

 provozu z baterie

nízká hmotnost přístroje

A/A
BHS

KLINICKY
OVĚŘENO

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

NÁŠ TIP:
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rozvahu návratnosti investice 
do přístroje.
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průměrované měření TKměření kotníkových tlaků ambulantní monitor TK (ABPM) klidové PC-EKG
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MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími

• společný program ProfilManager XD pro ABPM, 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

764-002 Přístrojový vozík pro ABI-systém 100/PWV 20 900 Kč 19 900 Kč

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

737-001 boso TM-2430, ABPM systém  42 900 Kč 38 610 Kč

737-102 Manžeta, silná paže, 32-45cm 3 200 Kč 2 880 Kč

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

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

825-501 Měřič TK SunTech CT40, vč. 2 ks manžet 20 500 Kč 18 450 Kč

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

12-kanálová jednotka pro klidové a zátěžové EKG

vzorkovací frekvence až 32 kHz pro lepší detekci kardiostimulátoru

fl exibilní komunikace s PC / tablety (USB, Bluetooth, WiFi)

 fi ltry EKG signálu

indikace kvality EKG signálu přímo na jednotce

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

 provozu z baterie

nízká hmotnost přístroje

A/A
BHS

KLINICKY
OVĚŘENO

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

NÁŠ TIP:
Vyžádejte si ekonomickou 

rozvahu návratnosti investice 
do přístroje.

NÁŠ TIP:
Vyžádejte si ekonomickou

rozvahu návratnosti investice 
do přístroje.

akční
cena

akční
cena

akční
cena akční

cena

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %. Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %. Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %. Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %.
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osobní váha KERN MPD 250K100M
• možnost objednání prvotního ověření z výroby (nálepka 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

www.compek.cz

osobní váhy a výškoměryspirometryoxymetry, tonometry

oxymetr PC-60B1 Cobalt
• oxymetr s větší odolností proti nárazu

• ovládání jedním tlačítkem

• dvoubarevný OLED displej

• zobrazení SpO2, TF a PI

• orientace displeje ve 4 směrech

• automatické zapnutí a vypnutí

• alarm při překročení limitní hodnoty SpO2 a TF

• doba nepřetržitého provozu (až 30 hod.)

tonometr 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)

     tel.:  605 281 433
e-mail:  obchod@compek.cz

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

725-301 Prstový pulzní oxymetr PC-60B1, tm.modrý 2 100 Kč 1 890 Kč

740-301N Tonometr boso Mercurius E 3 890 Kč 3 500 Kč

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

761-006 Osobní váha KERN MPE 250K100HM, s metrem 15 400 Kč 14 200 Kč

761-004 Osobní váha KERN MPD 250K100M 9 700 Kč 8 900 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 20. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob.
*) Dárek zdarma se nevztahuje na položky se slevou 10 %.

Uscom SpiroSonic FLO
• ultrazvukový princip snímání s vysokou přesností 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

Dodavatel: COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., Dlouhá 615, 506 01 Jičín

osobní váha KERN MPE s výškoměrem
• možnost objednání prvotního ověření z výroby (nálepka 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

AKČNÍ 
NABÍDKA

NÁŠ TIP:
Jednorázový antibakteriální 

a antivirový eliptický náústek 
pro bezpečné a rychlé 
provedení spirometrie. 

Cena od 20 Kč vč. DPH.

akční
cena

–10 %

–10 %

akční
cena

akční
cena

...i v době Covidu instalujeme, školíme a servisujeme!...i v době Covidu instalujeme, školíme a servisujeme!

spouštíme NOVÝ e-shop: www.compek.cz

Při objednávce do 20. 12. 2020 
ZDARMA*) získáte: 

aneroidní tonometr boso KII. 

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %. Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %.
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• 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

www.compek.cz

osobní váhy a výškoměryspirometryoxymetry, tonometry

oxymetr PC-60B1 Cobalt
• oxymetr s větší odolností proti nárazu

• ovládání jedním tlačítkem

• dvoubarevný OLED displej

• zobrazení SpO2, TF a PI

• orientace displeje ve 4 směrech

• automatické zapnutí a vypnutí

• alarm při překročení limitní hodnoty SpO2 a TF

• doba nepřetržitého provozu (až 30 hod.)

tonometr 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)

     tel.:  605 281 433
e-mail:  obchod@compek.cz

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

725-301 Prstový pulzní oxymetr PC-60B1, tm.modrý 2 100 Kč 1 890 Kč

740-301N Tonometr boso Mercurius E 3 890 Kč 3 500 Kč

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

761-006 Osobní váha KERN MPE 250K100HM, s metrem 15 400 Kč 14 200 Kč

761-004 Osobní váha KERN MPD 250K100M 9 700 Kč 8 900 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 20. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob.
*) Dárek zdarma se nevztahuje na položky se slevou 10 %.

Uscom SpiroSonic FLO
• ultrazvukový princip snímání s vysokou přesností 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

Dodavatel: COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., Dlouhá 615, 506 01 Jičín

osobní váha KERN MPE s výškoměrem
• možnost objednání prvotního ověření z výroby (nálepka 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
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• dvě kolečka pro snadný transport váhy

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

AKČNÍ 
NABÍDKA

NÁŠ TIP:
Jednorázový antibakteriální 

a antivirový eliptický náústek 
pro bezpečné a rychlé 
provedení spirometrie. 

Cena od 20 Kč vč. DPH.

akční
cena

–10 %

–10 %

akční
cena

akční
cena

...i v době Covidu instalujeme, školíme a servisujeme!...i v době Covidu instalujeme, školíme a servisujeme!

spouštíme NOVÝ e-shop: www.compek.cz

Při objednávce do 20. 12. 2020 
ZDARMA*) získáte: 

aneroidní tonometr boso KII. 

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %. Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %.
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