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W naszym cenniku m. in.:

Najwy sza technologia, prosto z USA,
w dziale: „DIAGNOSTYKA I POMIARY”

zestaw do wicze  i testów
 w warunkach izokinetyki
 Humac Norm (dawniej Cybex)

zaawansowana aparatura
 EMG (z firmy prof. De Luca)

systemy do pomiarów
 tensometrycznych

platformy dynamograficzne
 i balansowe

a tak e:

profesjonalny sprz t fitness i
 do rehabilitacji funkcjonalnej

szeroki wybór profesjonalnych
 sto ów do chiropraktyki
 i osteopatii
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 NOWO !!
Intelect RPW Schockwave
oraz Mobile RPW Schockwave

Prawdopodobnie najlepsza fala uderzeniowa na rynku*

- podzespo y firmy STORZ MEDICAL, bezobs ugowy kompresor powietrzny
- zaawansowane oprogramowanie (interfejs u ytkownika) firmy Chattanooga
- oprogramowanie i instrukcja obs ugi urz dzenia w j. polskim
- kolorowy ekran dotykowy, z funkcj  obracania monitora w zakresie 360 stopni
- wielofunkcyjny wózek jezdny zintegrowany z urz dzeniem, przystosowany do przechowywania

wszystkich akcesoriów dodatkowych, d ugich przewodów, g owic i ko cówek
- funkcja Quick Link – szybki dost p do ogólnych wskaza  zabiegowych
- biblioteka gotowych procedur terapeutycznych na konkretne jednostki chorobowe
- mo liwo  modyfikowania i tworzenia w asnych procedur
- mo liwo  modyfikowania parametrów zabiegu w czasie jego trwania
- najszerszy na rynku wybór g owic i akcesoriów dodatkowych
- biblioteka anatomiczna (atlas z kolorowymi rycinami, wy wietlanymi na ekranie)
- biblioteka najcz ciej wyst puj cych patologii
- katalog przeciwwskaza  oraz teoretycznych podstaw terapii fal  uderzeniow
- przewodnik po g owicach i akcesoriach dodatkowych (zastosowanie, sposoby aplikacji)
- przewodnik technik wykonywania zabiegu
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DLACZEGO CENY W USD I EUR?

Szanowni Pa stwo!

W tym roku to chyba pytanie retoryczne... W okresie ostatnich
miesi cy  mieli my do czynienia ze znacznymi wahaniami kursów
walutowych. Pomimo pewnej chwilowej stabilizacji, podobnej
sytuacji nale y spodziewa  si  tak e w przysz ci. W praktyce, po
prostu nie jeste my w stanie nad  z aktualizacj  naszego
cennika.

Uwa amy wi c, e lepszym, bardziej uczciwym i precyzyjnym,
cho  z drugiej strony mo e nieco mniej wygodnym rozwi zaniem,
jest podawanie niektórych cen importowych w $ i €.

Przyj li my zasad  przeliczania ich na z otówki, wg. tzw.
redniego kursu NBP obowi zuj cego w dniu wystawienia faktury.

Kurs ten jest publikowany co dziennie, ok. godz. 12 w po udnie i –
na co warto zwróci  uwag  - jest z regu y nieco ni szy od kursów
podawanych przez inne banki oraz  kantory wymiany walut.

 Kurs redni NBP dost pny jest powszechnie w gazetach,
serwisach internetowych, niektórych audycjach radiowych i
telewizyjnych. Na yczenie, udzielamy na ten temat informacji
telefonicznych.

Dzi ki takiemu rozwi zaniu unikniemy konieczno ci
publikowania zawy onych cen z otówkowych (uwzgl dniaj cych
ryzyko kursowe) i cz stych zmian naszego cennika. B dzie on
teraz zawsze aktualny i bardziej stabilny, a Pa stwo b
dok adnie zorientowani w rzeczywistym poziomie cen urz dze
pochodz cych z importu.

Zespó  Accuro-Sumer
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FIZYKOTERAPIA – Elektroterapia i terapia ultrad wi kowa – Elektroterapia + ultrad wi ki

I. FIZYKOTERAPIA

1. ELEKTROTERAPIA I TERAPIA ULTRAD WI KOWA

Elektroterapia + ultrad wi ki (2 w 1) - urz dzenia typu COMBO

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

501-2762CC

501-2752CC

Intelect ADVANCED Combo Color
elektroterapia (w pe nym zakresie), ultrad wi ki, terapia czona,
3 niezale ne kana y zabiegowe (2+1), z mo liwo ci  dalszej rozbudowy
(nawet do 5 kana ów, w tym laseroterapia), kolorowy ekran LCD, w
komplecie modu  sEMG i sEMG+Stim (lub wersja bez tego modu u),
wy . bezp. pacjenta, karty danych pacjenta (5 szt.), 2-zakresowa g owica
ultrad wi kowa 5 cm2, 1/3 MHz, mo liwo  wspó pracy z g owicami o
powierzchni 1, 2, 5 i 10 cm2, procedury terapeutyczne, graficzna
biblioteka (atlas anatomiczny), elektrody, g bki, paski mocuj ce,
instrukcja na CD, el, mo liwo  zasilania z baterii i zintegrowania z
wózkiem

3 763 EUR

lub

3 314 EUR

501-2772MC

Intelect ADVANCED Combo Monochromatic
elektroterapia (w pe nym zakresie), ultrad wi ki, terapia czona,
3 niezale ne kana y zabiegowe (2+1) z mo liwo ci  dalszej rozbudowy
(nawet do 5 kana ów, w tym laseroterapia), czarno-bia y ekran LCD, w
komplecie wy . bezp. pacjenta, karty danych pacjenta (5 szt.), 2-
zakresowa g owica ultrad wi kowa 5 cm2, 1/3 MHz, mo liwo
wspó pracy z g owicami o powierzchni 1, 2, 5 i 10 cm2, procedury
terapeutyczne, graficzna biblioteka (atlas anatomiczny), elektrody, g bki,
paski mocuj ce, instrukcja na CD, el, mo liwo  zasilania z baterii i
zintegrowania z wózkiem

2 803 EUR

501-2778

Intelect MOBILE Combo (prosty, tani, przeno ny)
elektroterapia (w pe nym zakresie) i ultrad wi ki, 3 niezale ne kana y
zabiegowe (2+1), w komplecie 2-zakresowa g owica ultrad wi kowa 5
cm2, 1/3 MHz, mo liwo  wspó pracy z g owicami o powierzchni 1, 2, 5 i
10 cm2, elektrody, g bki, paski mocuj ce, instrukcja na CD, el,
mo liwo  zasilania z baterii i zintegrowania z wózkiem (poprzez
dodatkowy element)

2 128 EUR
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FIZYKOTERAPIA – Elektroterapia i terapia ultr

ad wi kowa – Elektroterapia

Elektroterapia

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

501-2765CS

501-2755CS

Intelect ADVANCED Stim Color
elektroterapia w pe nym zakresie, 2 niezale ne kana y zabiegowe
z mo liwo ci  rozbudowy (do 3 lub 4, w tym laseroterapia), kolorowy
ekran LCD, w komplecie modu  sEMG i sEMG+Stim
(lub wersja bez tego modu u), wy . bezp. pacjenta, karty danych
pacjenta (5 szt.), procedury terapeutyczne, graficzna biblioteka (atlas
anatomiczny), elektrody, g bki, paski mocuj ce, instrukcja na CD,
mo liwo  zasilania z baterii i zintegrowania z wózkiem

3 090 EUR

lub

2 640 EUR

501-2773MS

Intelect ADVANCED Stim Monochromatic
elektroterapia w pe nym zakresie, 2 niezale ne kana y zabiegowe
z mo liwo ci  rozbudowy (do 3 lub 4, w tym laseroterapia), czarno-
bia y ekran LCD, w komplecie wy . bezp. pacjenta, karty danych
pacjenta (5 szt.), procedury terapeutyczne, graficzna biblioteka (atlas
anatomiczny), elektrody, g bki, paski mocuj ce, instrukcja
na CD, mo liwo  zasilania z baterii i zintegrowania z wózkiem

2 128 EUR

501-2777

Intelect MOBILE Stim (prosty, tani, przeno ny)
elektroterapia – pe ny zakres pr dów, 2 kana y, procedury
terapeutyczne, w komplecie elektrody, g bki, paski mocuj ce,
instrukcja na CD, mo liwo  zasilania z baterii i zintegrowania
z wózkiem (dodatkowy element)

1 512 EUR

Elektroterapia przeno na (na baterie)

CEFAR-COMPEX

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
Brutto (VAT 8%)

501-513102 COMPEX 3 – zestaw 2 886 EUR
501-2521160 Mi-Theta 600 1 355 EUR
501-2520160 Theta 500 900 EUR
501-2528116 Physio 5 978 EUR
501-2519160 Rehab 400 630 EUR

Wybrane akcesoria do COMPEX 3, Mi-Theta 600, Theta 500, Physio 5 i Rehab 400

501-7601132 przewody pacjenta (4 szt.), po czenie typu szpilka 60 EUR
501-7601131 przewody pacjenta (4 szt.), po czenie typu zatrzask 60 EUR
501-7601061 przewód pacjenta czerwony, po czenie typu zatrzask 15 EUR
501-7601062 przewód pacjenta ty, po czenie typu zatrzask 15 EUR
501-7601063 przewód pacjenta zielony, po czenie typu zatrzask 15 EUR
501-7601064 przewód pacjenta niebieski, po czenie typu zatrzask 15 EUR
501-7601160 przewód typu Mi-Sensor 81 EUR
501-42201 elektroda Dura Stick Plus 5 x 5 cm z zatrzaskiem (40 szt.) 51 EUR
501-42202 elektroda Dura Stick Plus 5 x 10 cm z zatrzaskiem (40 szt.) 53 EUR
501-42203 elektroda Dura Stick Plus 5 x 5 cm „mi” z zatrzaskiem (40 szt.) 51 EUR
501-42204 elektroda Dura Stick Plus 5 x 10 cm „mi”z podwójnym z zatrzaskiem

(40 szt.) 53 EUR
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FIZYKOTERAPIA – Elektroterapia przeno na (na baterie) / Ultrad wi ki

Elektroterapia do u ytku osobistego (na baterie)

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

501-252716 przeno ny stymulator EMPI Direct TENS 77 EUR
501-77720 przeno ny stymulator Intelect TENS Economy 80 EUR
501-77598 przeno ny stymulator Intelect TENS Standard 92 EUR
501-77724 przeno ny stymulator Intelect TENS “Deluxe Digital” 115 EUR
501-77723 przeno ny stymulator Intelect IFC 232 EUR
501-77721 przeno ny stymulator Intelect NMES 99 EUR
501-77722 przeno ny stymulator Intelect NMES Digital 133 EUR

CEFAR-COMPEX

501-2942 Cefar Rehab X2 279 EUR
501-CR1480EXP Cefar Peristim Pro 253 EUR
501-CR1471EXP Cefar Primo Pro 253 EUR
501-CR1515-4 Cefar Easy 107 EUR
501-CR1830-6 Cefar Femina 186 EUR

501-CR1490EXP Cefar Basic 167 EUR
501-150-7124000 przewody pacjenta (2 szt.), do urz dze :

Cefar Rehab X2, Basic, Femina, Primo Pro i Prestim Pro 17 EUR*
501-150-7126000 przewody pacjenta do Cefar Easy 17 EUR*

Ultrad wi ki

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

501-2776

Intelect MOBILE Ultrasound
ma y, przeno ny aparat do ultrad wi ków, z 2-zakresow , podgrzewan

owic  5 cm2 (praca na 2 cz stotliwo ciach: 1 i 3 MHz);
pe na kontrola kontaktu, wspó praca z g owicami o powierzchni 1, 2, 5,
10 cm2, procedury terapeutyczne, mo liwo  zamontowania na cianie,
zasilanie z baterii (opcja), el 270 ml., oryginalna instrukcja obs ugi na
CD oraz instrukcja w j. polskim

1 455 EUR

IBRAMED

064-S34
SONOPULSE III
aparat firmy IBRAMED, z 2-zakresow  g owic  1/3 MHz,
o powierzchni 4 cm2, oprogramowanie w j. polskim !!!

4 700 z

064-S33
SONOPULSE
aparat firmy IBRAMED, z 2-zakresow dwustronn  g owic  1/3 MHz,
o powierzchni 1 cm2 i 4 cm2

5 780 z

064-S35 SONOPULSE COMPACT
aparat firmy IBRAMED, z g owic  4 cm2 1 lub 3 MHz (do wyboru) 3 860 z
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FIZYKOTERAPIA – Akcesoria do elektroterapii i ultrad wi ków

Akcesoria do elektroterapii i ultrad wi ków

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

dodatkowe modu y i akcesoria do serii Advanced i Mobile

501-2767 modu – bateria,
do urz dze  z serii Advanced 444 EUR

501-2766 modu – laser,
do urz dze  z serii Advanced 935 EUR

501-2771
modu sEMG i sEMG+Stim:
sonda waginalna, 2 przewody pacjenta, 6 elektrod EMG, instrukcja na
CD (do urz dze  z serii Advanced, z czarno-bia ym ekranem)

557 EUR

501-2770 modu – elektrostymulacja 3 i 4 (2 dodatkowe kana y),
do urz dze  z serii Advanced 950 EUR

501-2785
modu - VACUUM, 2 kana y,
kpl. akcesoriów, do urz dze  z serii Advanced
(konieczne jest posiadanie wózka!)

1 680 EUR

501-2774
modu VACUUM z wózkiem,
2 kana y + specjalny, wielofunkcyjny wózek-podstawka, do urz dze  z
serii Advanced

2 010 EUR

501-2775 specjalny, wielofunkcyjny
wózek-podstawka Therapy Cart System 443 EUR

501-27465 karty pacjenta (25 szt.), do urz dze  z serii Advanced 127 EUR*
501-27133 torba transportowa do serii ADVANCED 250 EUR*
501-27508 pilot pacjenta (wy . bezp.), kana y 1-2, do urz dze  z serii Advanced 114 EUR
501-27079 pilot pacjenta (wy . bezp.), kana y 3-4, do urz dze  z serii Advanced 114 EUR
501-28525 owica ultrad wi kowa 1 cm2, 1 MHz 331 EUR
501-28495 owica ultrad wi kowa 2 cm2, 1/3 MHz 331 EUR
501-28501 owica ultrad wi kowa 5 cm2, 1/3 MHz 331 EUR
501-28508 owica ultrad wi kowa 10 cm2, 1/3 MHz 331 EUR
501-27478 bateria do serii MOBILE 331 EUR
501-27467 torba transportowa do serii MOBILE 160 EUR*
501-2883 adapter-podstawka do wózka (dla urz dze  z serii MOBILE) 107 EUR

sondy laserowe do serii Mobile i Advanced

501-27799 punktowa 670 nm, 10 mW, dioda LED (Light Emiting Diode) 746 EUR
501-27840 punktowa 850 nm, 100 mW 1 174 EUR
501-27841 punktowa 850 nm, 200 mW 1 453 EUR
501-27803 punktowa 850 nm, 40 mW 1 118 EUR
501-27804 punktowa 850 nm, 150 mW 1 404 EUR
501-27805 punktowa 820 nm, 300 mW 1 792 EUR
501-27810 prysznicowa 9-diodowa o mocy 290 mW: 5 x 850 nm/50mW,

4 x 670 nm/10 mW LED 2 128 EUR

501-27811 prysznicowa 9-diodowa o mocy 540 mW: 5 x 850 nm/100mW,
4 x 670 nm/10 mW LED 2 354 EUR

501-27812 prysznicowa 9-diodowa o mocy 1040 mW: 5 x 850 nm/200mW,
4 x 670 nm/10 mW LED 2 803 EUR

* - cena brutto z VAT 23%
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FIZYKOTERAPIA – Akcesoria do elektroterapii i ultrad wi ków

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

sondy laserowe do serii Mobile i Advanced

501-27813 prysznicowa 13-diodowa o mocy 265 mW: 3 x 850 nm/50mW,
7 x 670 nm/10 mW LED, 3 x 950 nm/15 mW LED 1 680 EUR

501-27814 prysznicowa 13-diodowa o mocy 415 mW: 3 x 850 nm/100mW,
7 x 670 nm/10 mW LED, 3 x 950 nm/15 mW LED 2 017 EUR

501-27816 prysznicowa 13-diodowa o mocy 715 mW: 3 x 850 nm/200mW,
7 x 670 nm/10 mW LED, 3 x 950 nm/15 mW LED 2 466 EUR

501-27815 prysznicowa 19-diodowa o mocy 325 mW: 6 x 670 nm/10 mW LED,
7 x 880 nm/25 mW LED, 6 x 950 nm/15 mW LED 1 005 EUR

501-27802
prysznicowa 33-diodowa o mocy 690 mW: 5 x 850 nm/50mW,
12 x 670 nm/10 mW LED, 8 x 880 nm/25 mW LED,
8 x 950 nm/15 mW LED

2 578 EUR

501-27807
prysznicowa 33-diodowa o mocy 940 mW: 5 x 850 nm/100mW,
12 x 670 nm/10 mW LED, 8 x 880 nm/25 mW LED,
8 x 950 nm/15 mW LED

2 752 EUR

501-27808
prysznicowa 33-diodowa o mocy 1440 mW: 5 x 850 nm/200mW,
12 x 670 nm/10 mW LED, 8 x 880 nm/25 mW LED,
8 x 950 nm/15 mW LED

3 140 EUR

501-27809 prysznicowa 33-diodowa o mocy 565 mW: 12 x 670 nm/10 mW LED, 13
x 880 nm/25 mW LED, 8 x 950 nm/15 mW LED 1 792 EUR

pozosta e akcesoria do elektroterapii i terapii ultrad wi kowej

501-4238 el ultrad wi kowy i do elektroterapii CONDUCTOR, plastikowy
pojemnik 5 l. + pojemnik dozuj cy 270 ml 23 EUR*

501-4248 el ultrad wi kowy i do elektroterapii CONDUCTOR, 24 szt. po 270 ml 66 EUR*
501-4266 el ultrad wi kowy Intelect, bezbarwny, hypoalergiczny, plastikowy

pojemnik 5 l. + pojemnik dozuj cy 270 ml 34 EUR*
501-27312/15 przewód pacjenta, kana  1, 2, 3 lub 4 29 EUR

501-79966 elektroda silikonowa/gumowa 4 x 6 cm 3,5 EUR
501-79967 elektroda silikonowa/gumowa 6 x 8 cm 4,5 EUR
501-79968 elektroda silikonowa/gumowa 8 x 12 cm 5,5 EUR
501-79969 woreczek wiskozowy/g bka 4 x 6 cm 3 EUR
501-79970 woreczek wiskozowy/g bka 6 x 8 cm 3,5 EUR
501-79971 woreczek wiskozowy/g bka 8 x 12 cm 4 EUR

501-27321/22 kabel pacjenta do EMG kana  1 lub 2 29 EUR
501-27167 karta EMG (1 szt.) 10 EUR*
501-57007 zestaw: elektroda do mikropr dów z w cznikiem i 2 aplikatorami

kulkowymi (prosty 4,7 i zagi ty 1,6 mm) oraz elektroda HV 189 EUR

501-79977 elektroda do stymulacji punktowej, np. do terapii mikropr dowej lub
wysokonapi ciowej, 2 ko cówki aplikatora i g bkami, r 15 i 18 mm 130 EUR

501-27745  do modu u Vacuum kolor czarny kana  1, 3 57 EUR
501-27746  do modu u Vacuum kolor szary kana  2, 4 57 EUR
501-27657 elektrody Vacuum 30 mm (4 szt.) 111 EUR
501-56852 elektrody Vacuum 60 mm (4 szt.) 113 EUR
501-56851 elektrody Vacuum 90 mm (4 szt.) 148 EUR
501-27658 podk ady do Vacuum 30 mm (4 szt.) 8 EUR
501-56806 podk ady do Vacuum 60 mm (4 szt.) 13 EUR
501-56807 podk ady do Vacuum 90 mm (4 szt.) 18 EUR

* - cena brutto z VAT 23%
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FIZYKOTERAPIA – Akcesoria do elektroterapii i ultrad wi ków

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

pozosta e akcesoria do elektroterapii i terapii ultrad wi kowej c.d.

501-42205 elektrody samoprzylepne DURA-STICK PREMIUM, rednica 3 cm
(40 szt.) 83 EUR

501-42209 elektrody samoprzylepne DURA-STICK PREMIUM, 5 x 5 cm (40 szt.) 81 EUR
501-42206 elektrody samoprzylepne DURA-STICK PREMIUM, rednica 5 cm

(40 szt.) 97 EUR
501-42210 elektrody samoprzylepne DURA-STICK PREMIUM, 5 x 9 cm (40 szt.) 123 EUR
501-42207 elektrody samoprzylepne DURA-STICK PREMIUM, owal 4 x 6 cm

(40 szt.) 97 EUR

501-42208 elektrody samoprzylepne DURA-STICK PREMIUM, owal 8 x 13 cm
(40 szt.) 104 EUR

501-42198 elektrody samoprzylepne DURA-STICK PLUS, 5 x 5 cm, (40 szt.) 51 EUR
501-42199 elektrody samoprzylepne DURA-STICK PLUS, 5 x 9 cm, (40 szt.) 72 EUR
501-42202 elektrody samoprzylepne DURA-STICK PLUS, 5 x 10 cm, z zatrzaskiem

(40 szt.) 53 EUR

501-42201 elektrody samoprzylepne DURA-STICK PLUS, 5 x 5 cm, z zatrzaskiem
(40 szt.) 51 EUR

501-42219 elektrody samoprzylepne DURA-STICK PLUS, rednica 3 cm,
(40 szt.) 51 EUR

501-42197 elektrody samoprzylepne DURA-STICK PLUS, rednica 5 cm,
(40 szt.) 51 EUR

501-1202 opaski do mocowania elektrod 6 x 46 cm, 3 szt. 22 EUR
501-1264 opaski do mocowania elektrod 6 x 61 cm, 3 szt. 24 EUR
501-1204 opaski do mocowania elektrod 6 x 91 cm, 3 szt. 32 EUR
501-1206 opaski do mocowania elektrod 6 x 122 cm, 3 szt. 39 EUR
501-1208 opaski do mocowania elektrod 10 x 46 cm, 3 szt. 31 EUR
501-1210 opaski do mocowania elektrod 10 x 91 cm, 3 szt. 46 EUR
501-1212 opaski do mocowania elektrod 10 x 122 cm, 3 szt. 54 EUR
501-1213 opaski do mocowania elektrod 10 x 152 cm, 3 szt. 80 EUR
501-1214 opaski do mocowania elektrod 15 x 46 cm, 3 szt. 39 EUR
501-1216 opaski do mocowania elektrod 15 x 91 cm, 3 szt. 59 EUR
501-1218 opaski do mocowania elektrod 15 x 122 cm, 3 szt. 74 EUR
501-1219 opaski do mocowania elektrod 15 x 152 xm, 3 szt. 104 EUR

folia aluminiowa do elektrod szer. 14 cm d . 1 m 35 z *
038-krokom krokodylki do elektrod metalowych (ma y bolec) – 1 szt. 15 z *
038-krokod krokodylki do elektrod metalowych (du y bolec) – 1 szt. 20 z *

* - cena brutto z VAT 23%
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 FIZYKOTERAPIA – Pole magnetyczne - Magnetoterapia

2. POLE MAGNETYCZNE

Magnetoterapia

ACCURO

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

MAGNETUS 2 produkcji firmy Accuro.

4 NIEZALE NE KANA Y ZABIEGOWE!!! BEZPRZEWODOWA KOMUNIKACJA!!!
Urz dzenia z serii MAGNETUS 2 oferowane s  w zestawach. Nowatorskie rozwi zania konstrukcyjne
pozwalaj  na skonfigurowanie dowolnie rozbudowanych, wielo-kana owych, wielo-stanowiskowych zestawów
do profesjonalnej i wydajnej magnetoterapii. Podstaw  nowej serii jest 4-kana owy sterownik, z
bezprzewodow  komunikacj  pomi dzy cewkami i generatorami (ka dy kolejny, niezale ny kana
zabiegowy wymaga pod czenia do sterownika oddzielnego generatora). Ka dy z zestawów wyj ciowych mo e
by  w dowolnej chwili powi kszony o kolejne elementy (np. o dodatkowe kana y, cewki, le anki) i
przekszta cony po takiej rozbudowie w zestaw 2-, 3- lub nawet 4-kana owy/stanowiskowy.
Ponadto: nowe cewki, nowa le anka, nowy pionizator. ZNANA METODA – NIEZNANE MO LIWO CI...

MAGNETUS 2 - zestawy wyj ciowe do magnetoterapii (standardowo le anka w kol. niebieskim)

001-zestaw 1 1-kana owy (tak e do dalszej rozbudowy), z 1 cewk  (du a - 60 cm),
sterownik, 1 generator, le anka lub pionizator du ej cewki (do wyboru) 9 300 z

001-zestaw 2
1-kana owy (tak e do dalszej rozbudowy), z 2 cewkami pod czonymi
jednocze nie do generatora i pracuj cymi naprzemiennie (du a 60 cm i
ma a 30 cm),
sterownik, 1 generator, le anka lub pionizator du ej cewki (do wyboru)

10 450 z

001-zestaw 3
2-kana owy, z 2 cewkami pracuj cymi niezale nie i równolegle;
(du a 60 cm i ma a 30 cm), sterownik, 2 generatory,
1 le anka lub 1 pionizator do du ej cewki (do wyboru)

11 800 z

001-zestaw 4
2-kana owy, z 2 cewkami pracuj cymi niezale nie i równolegle;
(2 x 60 cm), sterownik, 2 generatory, 2 le anki lub 2 pionizatory
do du ych cewek (do wyboru)

13 500 z

001-zestaw 5
2-kana owy, z 4 cewkami pod czonymi do generatorów; dwie z nich,
dowolnie wybrane w danej chwili, pracuj niezale nie i równolegle;
(2 x 60 cm i 2 x 30 cm), sterownik, 2 generatory, 2 le anki/2 pionizatory
do du ych cewek (do wyboru)

16 900 z

elementy do rozbudowy zestawów wyj ciowych
001-C600 dodatkowy aplikator (cewka) 60 cm – „du a” 2 350 z
001-C300 dodatkowy aplikator (cewka) 30 cm – „ma a” 1 750 z

001-generator
dodatkowy generator (do obs ugi dodatkowego, kolejnego, niezale nego
kana u), posiada 3 gniazda wej ciowe
(do pod czenia na sta e od 1 do 3 dowolnych aplikatorów)

2 900 z

001-le anka le anka zabiegowa z mechanizmem do poziomego przesuwania cewki
standardowo w kolorze niebieskim 2 400 z

001-le anka1 le anka zabiegowa z mechanizmem do poziomego przesuwania cewki
w kolorze innym ni  standardowy 2 700 z

001-pionizator
pionizator zabiegowy z mechanizmem do pionowego przemieszczania
du ej cewki (w kierunku góra-dó ) i blokowania (parkowania) jej na
dowolnej wysoko ci

2 400 z

przyk adowe zestawy (konfiguracje) 3- i 4-kana owe, zbudowane w oparciu o MAGNETUS 2

INNOWACJA !!!
3-kana owy, z wszystkimi 3 cewkami pracuj cymi niezale nie i
równolegle (2 x 60 cm i 1 x 30 cm), sterownik, 3 generatory, 2 le anki/2
pionizatory do du ych cewek (do wyboru)

18 600 z

INNOWACJA !!!
4-kana owy, z wszystkimi 4 cewkami pracuj cymi niezale nie i
równolegle (2 x 60 cm i 2 x 30 cm), sterownik, 4 generatory, 2 le anki/2
pionizatory do du ych cewek (do wyboru)

22 700 z
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FIZYKOTERAPIA – Diatermie

3. DIATERMIE

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

501-3814
Chattanooga Intelect Shortwave 400 - diatermia krótkofalowa
(praca ci a i impulsowa, efekt termiczny i atermiczny), w kpl. - dwa
regulowane ramiona i 2 elektrody kondensatorowe 120 mm, tester

8 200 EUR

501-1602
Chattanooga Intelect Shortwave 100 - diatermia krótkofalowa (praca
ci a i impulsowa, efekt termiczny i atermiczny), w kpl. - dwa
regulowane ramiona i 2 elektrody kondensatorowe 120 mm, tester

5 400 EUR
POLECAMY!!!

501-020453218 elektroda kondensatorowa (dyskowa) o r. 165 mm (1 szt.) 273 EUR
501-020453216 elektroda kondensatorowa (dyskowa) o r. 80 mm (1 szt.) 225 EUR
501-02200002 aplikator indukcyjny pojedynczy (MONODA) 978 EUR
501-020969553 aplikator indukcyjny podwójny (DIPLODA) 1 566 EUR
501-020453266 elektroda gumowa (1 szt.), z podk adem filcowym (1 szt.) i woreczkiem

(1 szt.), 180 x 120 mm 246 EUR

501-020453267 elektroda gumowa (1 szt.), z podk adem filcowym (1 szt.) i woreczkiem
(1 szt.), 250 x 145 mm 279 EUR

IBRAMED

064-T54
Diatermia krótkofalowa firmy IBRAMED
praca ci a i impulsowa, 100 W, efekt termiczny i atermiczny,
w komplecie 2 elektrody gumowe 180 x 140 mm

15 500 z

064-T54.E Elektrody kondensatorowe (z ramionami) do T-54 – 2 szt. 4 400 z
- Kompletny zestaw, z 2 elektrodami gumowymi i 2 kondensatorowymi 19 900 z



ACCURO–SUMER Cennik sprz tu do fizjoterapii w. 2/2012 wa ny od 15-09-2012 strona 16

 FIZYKOTERAPIA – Diatermie / Laseroterapia

4. LASEROTERAPIA

ACCURO

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

Lasery TERAPUS 2 firmy Accuro oferowane s  w zestawach.
Elastyczna architektura umo liwia konfigurowanie urz dze  laserowych w dowolne zestawy, wed ug
indywidualnych potrzeb i upodoba  danego u ytkownika, w sposób niemal nieograniczony.
Podstaw  nowej rodziny laserów s 3 typy sterowników (1-gniazdowe, 3-gniazdowe i specjalne, 2-gniazdowe,
tzw. skanerowe). Do ka dego sterownika (i do ka dego gniazda) mo na pod czy  dowoln  (z ma ymi
wyj tkami) sond  z aktualnej oferty Accuro.

TERAPUS 2 – zestawy

001-001.000.250

Laser biostymulacyjny Terapus2 micro
ma y sterownik 1-gniazdowy, 1 sonda punktowa, wiat o podczerwone
810 nm, 250 mW (praca ci a i impulsowa), mo liwo  wspó pracy z
inn , dowoln  sond  punktow , procedury terapeutyczne,
okulary ochronne

5 000 z

001-001.000.400

Laser biostymulacyjny Terapus2 micro „power”
ma y sterownik 1-gniazdowy, 1 sonda punktowa, wiat o podczerwone
810 nm, 400 mW (praca ci a i impulsowa), mo liwo  wspó pracy z
inn , dowoln  sond  punktow , procedury terapeutyczne,
okulary ochronne

5 500 z

001-100.035.250

Laser biostymulacyjny Terapus2
zaawansowany sterownik 3-gniazdowy, 2 sondy punktowe, wiat o
czerwone 650 nm, 35 mW (praca ci a i impulsowa), wiat o
podczerwone 810nm, 250 mW (praca ci a i impulsowa), procedury
terapeutyczne, mo liwo  wspó pracy z dowoln  sond  (punktow ,
powierzchniow  lub skanuj  R/IR), okulary ochronne

7 200 z

001-100.050.400

Laser biostymulacyjny Terapus2 „power”
zaawansowany sterownik 3-gniazdowy, 2 sondy punktowe, wiat o
czerwone 650 nm, 50 mW (praca ci a i impulsowa), wiat o
podczerwone 810nm, 400 mW (praca ci a i impulsowa), procedury
terapeutyczne, mo liwo  wspó pracy z dowoln  sond  (punktow ,
powierzchniow  lub skanuj  R/IR), okulary ochronne

8 000 z

001-100.035.250-
001-110.050.400

Zestaw do laseroterapii Terapus2 + skaner (z sond  skanuj ):
laser Terapus 2, z 2 sondami punktowymi, j.w. (R 35 / IR 250) oraz
„mocn ” sond  skanuj  (R 50 mW/ 650nm i IR 400 mW/810 nm)

16 500 z

001-100.050.400-
001-110.050.400

Zestaw do laseroterapii Terapus2 „power” + skaner
(z sond  skanuj ): laser Terapus 2 „power“, z 2 sondami pkt.,
j. w. (R 50 / IR 400) oraz „mocn “ sond  skanuj
(R 50 mW/650nm i IR 400 mW/810 nm)

17 300 z

001-010.035.250

Samodzielny skaner Terapus2 scan
sterownik skanerowy 2-gniazdowy, z 1 wolnym gniazdem na
dodatkow  sond , 2 rodzaje wiat a w g owicy skanuj cej: wiat o
czerwone 650 nm, 35mW, wiat o podczerwone 810 nm, 250 mW,
4 tryby pracy: R, IR, R+IR jednocze nie, IR impulsowo, mo liwo
ustawiania: dawki w [J], dawki w [J/cm2], d ugo ci i szeroko ci obszaru
schorzenia w [cm], czasu zabiegu oraz cz stotliwo ci, dowolna
regulacja wielko ci pola zabiegu, funkcja „pilot”, uniwersalny, ruchomy
statyw z pó , okulary ochronne,
mo liwo  pod czenia dodatkowo (oprócz g owicy skanuj cej),
dowolnej sondy (punkt. lub powierzchniowej)

10 500 z



ACCURO–SUMER Cennik sprz tu do fizjoterapii w. 2/2012 wa ny od 15-09-2012 strona 17

FIZYKOTERAPIA – Laseroterapia

ACCURO

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

TERAPUS 2 – zestawy cd.

001-010.050.400

Samodzielny skaner Terapus2 scan „power”
sterownik skanerowy 2-gniazdowy, z 1 wolnym gniazdem na
dodatkow  sond , 2 rodzaje wiat a w g owicy skanuj cej: wiat o
czerwone 650 nm, 50mW, wiat o podczerwone 810 nm, 400 mW,
4 tryby pracy: R, IR, R+IR jednocze nie, IR impulsowo, mo liwo
ustawiania: dawki w [J], dawki w [J/cm2], d ugo ci i szeroko ci obszaru
schorzenia w [cm], czasu zabiegu oraz cz stotliwo ci, dowolna
regulacja wielko ci pola zabiegu, funkcja „pilot”, uniwersalny, ruchomy
statyw z pó , okulary ochronne,
mo liwo  pod czenia dodatkowo (oprócz g owicy skanuj cej),
dowolnej sondy (punktowej lub powierzchniowej)

12 000 z

UWAGA! BARDZO WA NE!

W cenniku powy ej podano jedynie kilka podstawowych konfiguracji (zestawów) laserów z
serii TERAPUS2. Du a swoboda w tworzeniu innych zestawów, indywidualnie
dopasowanych do potrzeb konkretnego u ytkownika sprawia, e ilo  mo liwych kombinacji
jest ogromna.
Z tego wzgl du ceny pozosta ych, bardziej lub mniej rozbudowanych (inaczej
skonfigurowanych) zestawów laserowych, dost pne s  „na telefon”, u pracowników firmy
ACCURO-SUMER sp. z o. o.

sondy punktowe

001-111.035.000 sonda punktowa, wiat o czerwone 650 nm, 35 mW
(praca ci a i impulsowa) 1 720 z

001-111.050.000 sonda punktowa, wiat o czerwone 650 nm, 50 mW
(praca ci a i impulsowa) 2 220 z

001-111.080.000 sonda punktowa, wiat o czerwone 650 nm, 80 mW
(praca ci a i impulsowa) 2 725 z

001-111.100.000 sonda punktowa, wiat o czerwone 650 nm, 100 mW
(praca ci a i impulsowa) 3 030 z

001-111.000.150 sonda punktowa, wiat o podczerwone 810 nm, 150 mW
(praca ci a i impulsowa) 1 720 z

001-111.000.250 sonda punktowa, wiat o podczerwone 810 nm, 250 mW
(praca ci a i impulsowa) 2 220 z

001-111.000.400 sonda punktowa, wiat o podczerwone 810 nm, 400 mW
(praca ci a i impulsowa) 2 830 z

001-111.000.500 sonda punktowa, wiat o podczerwone 810 nm, 500 mW
(praca ci a i impulsowa) 3 130 z

sondy skanuj ce (skanery-przystawki)

001-110.035.250

2 rodzaje wiat a w jednej sondzie: wiat o czerwone 650 nm, 35 mW,
wiat o podczerwone 810 nm, 250 mW, 3 tryby pracy:

R, IR, R+IR jednocze nie, dowolna regulacja wielko ci pola zabiegu,
uniwersalny, ruchomy statyw z pó , funkcja „pilot”,
wspó pracuje z Terapus2 (sterowniki 3-sondowe i skanerowe)

8 600 z

001-110.050.400

2 rodzaje wiat a w jednej sondzie: wiat o czerwone 650 nm, 50 mW,
wiat o podczerwone 810 nm, 400 mW, 3 tryby pracy:

R, IR, R+IR jednocze nie, dowolna regulacja wielko ci pola zabiegu,
uniwersalny, ruchomy statyw z pó , funkcja „pilot”,
wspó pracuje z Terapus2 (sterowniki 3-sondowe i skanerowe)

10 100 z
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FIZYKOTERAPIA – Laseroterapia

ACCURO

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

sondy powierzchniowe (prysznicowe)

001-110.175.000

sonda powierzchniowa: wiat o czerwone 650 nm, 4 x 60 mW =
240 mW (praca ci a i impulsowa), pole zabiegu – ok. 25 cm2,
uniwersalny mini-statyw, wspó praca z Terapus2 (tylko sterowniki
3-sondowe i skanerowe)

3 900 z

001-110.000.400

sonda powierzchniowa: wiat o podczerwone 880 nm, 4 x 125 mW =
500 mW (ci g./imp.), pole zabiegu – ok. 25 cm2, uniwersalny mini-
statyw, wspó praca z Terapus2 (tylko sterowniki 3-sondowe
i skanerowe)

4 900 z

001.110.175.400

sonda powierzchniowa, 2 rodzaje wiat a w jednej sondzie: wiat o
czerwone 650 nm, 4 x 60 mW = 240 mW (praca ci a i impulsowa),
wiat o podczerwone 880 nm, 4 x 125 mW = 500 mW (ci g./imp.), pole

zabiegu – ok. 25 cm2, uniwersalny mini-statyw, wspó praca z Terapus2
(tylko sterowniki 3-sondowe i skanerowe)

5 900 z

akcesoria do laserów
053-okulary okulary ochronne do laserów biostymulacyjnych 400 z *

001-111.000.000 aplikatory wiat owodowe - 1 szt. 350 z *
001-statyw Nowy, ulepszony statyw (wymiana ze starego statywu na nowy) 3 025 z *

wyd enie okresu gwarancji (ponad standardowe 2 lata)
o 1 rok na sterownik 100 z *
o 2 lata na sterownik 200 z *
o 3 lata na sterownik 300 z *
o 4 lata na sterownik 400 z *

CHATTANOOGA

501-2779 Intelect MOBILE Laser, sterownik laserowy bez sond,
atestowane okulary ochronne – 2 szt., instrukcja obs ugi na CD 1 453 EUR

patrz tak e: modu  laserowy do urz dze  Chattanooga z serii Advanced – str. 10.

dost pne sondy laserowe – (do serii Mobile i Advanced) - patrz akcesoria - str. 10 i 11.

* - cena brutto z VAT 23%
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FIZYKOTERAPIA – Krioterapia / Kriostymulacja / Zimne ok ady

5. KRIOTERAPIA / KRIOSTYMULACJA / ZIMNE OK ADY

Krioterapia miejscowa

Metrum CryoFlex

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

ciek y azot

urz dzenia grza kowe
011-Cryo-T

Elephant GS Aparat do krioterapii Cryo-T Elephant GS, ze zbiornikiem 11 l. 12 000 z
011-Cryo-T

Elephant GM Aparat do krioterapii Cryo-T Elephant GM ze zbiornikiem 26 l. 16 800 z
011-Cryo-T

Elephant GM+ Aparat do krioterapii Cryo-T Elephant GM, ze zbiornikiem 35 l. 17 500 z
urz dzenia pneumatyczne

011-Cryo-T
Elephant GM Aparat do krioterapii Cryo-T Elephant M ze zbiornikiem 26 l. 18 000 z
011-Cryo-T

Elephant GM+ Aparat do krioterapii Cryo-T Elephant M, ze zbiornikiem 35 l. 19 000 z
011-Cryo-T
Elephant 35 Aparat do krioterapii Cryo-T Elephant, ze zbiornikiem 35 l. 22 000 z
011-Cryo-T
Elephant 60 Aparat do krioterapii Cryo-T Elephant, ze zbiornikiem 60 l. 24 000 z

dodatkowe zbiorniki
011-Elephant 11 zbiornik 11 l. 4 350 z *
011-Elephant 26 zbiornik 26 l. 5 100 *
011-Elephant 35 zbiornik 35 l. 6 050 z *
011-Elephant 60 zbiornik 60 l. 7 200 z *

dwutlenek w gla

011-Cryo-T DUO
Nowa, ulepszona wersja aparatu do krioterapii w systemie CO2, wersja
mobilna z wózkiem lub obudow  butli na kó kach (zestaw z 2 dyszami
nr 2 i 3, bez butli)

12 800 z

011-Cryo-T
Nowy przeno ny aparat do krioterapii w systemie CO2, z mo liwo cia
stosowania dowolnej wielko ci butli (zestaw z 2 dyszami nr 2 i 3,
bez butli)

10 100 z

011-dysza dysza do krioterapii do starych aparatów typu Cryo-T (NR-2) 1 800 z
011-dysza DUO dysza do krioterapii do nowych aparatów Cryo-T i Cryo-T DUO 1 800 z
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FIZYKOTERAPIA – Krioterapia / Kriostymulacja / Zimne ok ady

Zimne ok ady

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

ch odziarki do ok adów

501-3114 C-5 - wydajna ch odziarka, z zestawem 6 standardowych i 6 po ówek (w
rozmiarze 1/2) ok adów ColPaC 2 640 EUR

ok ady ColPaC do ch odziarek
501-1500 niebieski, winylowy, standardowy, 28 x 36 cm 19 EUR
501-1512 niebieski, winylowy, du y, 28 x 53 cm 33 EUR
501-1506 niebieski, winylowy, po ówka, 19 x 28 cm 11 EUR
501-1504 niebieski, winylowy, wiartka, 14 x 19 cm 9 EUR
501-1502 niebieski, winylowy, pas, 8 x 28 cm 9 EUR
501-1508 niebieski, winylowy, szyjny, d . 58 cm 20 EUR
501-1510 niebieski, winylowy, na oczy 10 EUR
501-1552 czarny, poliuretanowy, standardowy, 25 x 34 cm 19 EUR
501-1556 czarny, poliuretanowy, du y, 32 x 47 cm 34 EUR
501-1562 czarny, poliuretanowy, po ówka, 17 x 28 cm 12 EUR
501-1554 czarny, poliuretanowy, szyjny, d . 53 cm 20 EUR

ok ady boo-boo Pack i Sport-Pac do ch odziarek i lodówek
501-1534 BOO-BOO Pack, w kszta cie misia, niebieski (cena za 1 szt.) 7 EUR
501-1533 BOO-BOO Pack, w kszta cie misia, seledynowy (cena za 1 szt.) 7 EUR

opaski mocuj ce Nylatex (do elektroterapii i ciep o-/zimno lecznictwa)
501-1202 6 x 46 cm, 3 szt. 22 EUR
501-1264 6 x 61 cm, 3 szt. 24 EUR
501-1204 6 x 91 cm, 3 szt. 32 EUR
501-1206 6 x 122 cm, 3 szt. 39 EUR
501-1208 10 x 46 cm, 3 szt. 31 EUR
501-1210 10 x 91 cm, 3 szt. 46 EUR
501-1212 10 x 122 cm, 3 szt. 54 EUR
501-1213 10 x 152 cm, 3 szt. 80 EUR
501-1214 15 x 46 cm, 3 szt. 39 EUR
501-1216 15 x 91 cm, 3 szt. 59 EUR
501-1218 15 x 122 cm, 3 szt. 74 EUR
501-1219 15 x 152 xm, 3 szt. 104 EUR
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FIZYKOTERAPIA – Ciep olecznictwo

6. CIEP OLECZNICTWO

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

podgrzewacze HYDROCOLLATOR do ok adów cieplnych zanurzanych w wodzie

501-2506 HYDROCOLLATOR M-4 (24 standardowe ok ady HotPac) 2 808 EUR
POLECAMY!!!

501-2407 HYDROCOLLATOR M-2 (12 standardowe HotPac) 1 517 EUR
POLECAMY!!!

501-2307 HYDROCOLLATOR SS-2 (8 standardowych HotPac) 1 371 EUR
POLECAMY!!!

501-2806 HYDROCOLLATOR E-2 ( 3 standardowe HotPac, 2 XXL i 1 ok ad szyjny) 808 EUR
POLECAMY!!!

501-2107 HYDROCOLLATOR E-1 ( 4 standardowe ok ady HotPac) 366 EUR
POLECAMY!!!

akcesoria dodatkowe do podgrzewaczy HYDROCOLLATOR
501-4010 stolik-przystawka do podgrzewacza/ch odziarki 180 EUR
501-4230 dodatkowa pólka do stolika-przystawki 38 EUR
501-22100 mini podgrzewacz-pó ka p ynów do wspó pracy z E-1 i E-2 29 EUR
501-4228 termometr do urz dze  Hydrocollator 33 EUR
501-4016 wieszak-suszarka na r czniki i pokrowce 65 EUR

ok ady HotPac do podgrzewaczy HYDROCOLLATOR
501-1006 standard (25 cm x 30 cm) 15 EUR
501-1004 du y (38 cm x 61 cm) 31 EUR
501-1014 po ówka (13 cm x 30 cm) 11 EUR
501-1002 szyjny (d . 61 cm) 18 EUR
501-1012 kolano- okie 32 EUR
501-1010 25 cm x 61 cm 31 EUR
501-1008 25 cm x 46 cm 25 EUR
501-1026 17 cm x 32 cm, naramienny 16 EUR
501-1064 ok ad cieplny standardowy i pokrowiec z kieszeni 36 EUR
501-1062 ok ad cieplny szyjny i pokrowiec z kieszeni 40 EUR

pokrowce i kieszenie na ok ady HotPac i ColPac
501-1118 standard (48 x 69 cm) 35 EUR
501-1126 du y (61 x 91 cm) 46 EUR
501-1104 szyjny (64 x 46 cm) 26 EUR
501-1131 naramienny (28 x 36 cm) 32 EUR
501-1132 naramienny podwójny (58 x 36 cm) 35 EUR
501-1102 standard (48 x 69 cm) z piank  poliurelanow 26 EUR
501-1124 du y (61 x 91 cm) z piank  poliurelanow 35 EUR
501-1120 szyjny (64 x 41 cm) z piank  poliurelanow 24 EUR
501-1108 standardowy z kieszeni  (43 x 69 cm) z piank  poliurelanow 23 EUR
501-1110 du y z kieszeni  (61 x 91 cm) z piank  poliurelanow 38 EUR
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FIZYKOTERAPIA – Ciep olecznictwo

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

ok ady uniwersalne Flexi-Pac (do ch odziarek, lodówek i kuchenek mikrofalowych)
501-4026 ok ady 13 x 15 cm, 48 szt. 62 EUR
501-4020 ok ady 13 x 25 cm, 24 szt. 48 EUR
501-4029 ok ady 20 x 35 cm, 12 szt. 50 EUR

opaski mocuj ce Nylatex (do elektroterapii i ciep o-/zimno lecznictwa)
501-1202 6 x 46 cm, 3 szt. 22 EUR
501-1264 6 x 61 cm, 3 szt. 24 EUR
501-1204 6 x 91 cm, 3 szt. 32 EUR
501-1206 6 x 122 cm, 3 szt. 39 EUR
501-1208 10 x 46 cm, 3 szt. 31 EUR
501-1210 10 x 91 cm, 3 szt. 46 EUR
501-1212 10 x 122 cm, 3 szt. 54 EUR
501-1213 10 x 152 cm, 3 szt. 80 EUR
501-1214 15 x 46 cm, 3 szt. 39 EUR
501-1216 15 x 91 cm, 3 szt. 59 EUR
501-1218 15 x 122 cm, 3 szt. 74 EUR
501-1219 15 x 152 xm, 3 szt. 104 EUR

* - cena brutto z VAT 23%
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FIZYKOTERAPIA – Terapia uciskowa

7. TERAPIA UCISKOWA

Metrum CryoFlex

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

aparaty

011-BOA 2 max

Zestaw BOA max 2 + 2 mankiety 12-komorowe na ko czyny górne
18 000 z

Zestaw BOA max 2 + 2 mankiety 12-komorowe na ko czyny dolne

Zestaw BOA max 2 + 2 mankiety 12-komorowe na ko czyny górne oraz
2 mankiety 12-komorowe na ko czyny dolne 19 700 z
Zestaw BOA max 2 + 2 mankiety 12-komorowe na ko czyny górne oraz
24-komorowe spodnie 20 200 zZestaw BOA max 2 + 2 mankiety 12-komorowe na ko czyny dolne oraz
24-komorowa kurtka
Zestaw BOA max 2 + 24-komorowe spodnie 18 600 z

Zestaw BOA max 2 + 24-komorowa kurtka 18 600 z

Zestaw BOA max 2 + 24-komorowe spodnie oraz 24-komorowa kurtka 21 100 z

011-BOA mini +

BOA mini Plus + mankiet 5-komorowy na ko czyn  górn  (uniwersalny) 5 550 z
BOA mini Plus + 2 mankiety 5-komorowe na ko czyn  doln  oraz
mankiet 5-komorowy na ko czyn  górn  (uniwersalny) 8 150 z

BOA mini Plus + 10-komorowe spodnie 8 500 z
BOA mini Plus + 10-komorowe spodnie oraz mankiet 5-komorowy na
ko czyn  górn  (uniwersalny) 9 450 z

akcesoria do aparatów BOA max 2  i BOA mini Plus

011-miniR mankiet 5-komorowy na ko czyn  górn  (uniwersalny) 950 z

011-miniN mankiet 5-komorowy na ko czyn  doln  (lewy lub prawy) 1 300 z

011-miniS spodnie z pasem biodrowym (10 komór) 2 300 z

011-poszerzacz poszerzacz do mankietu 5-komorowego na nog 160 z

011-maxR mankiet 12-komorowy na ko czyn  górn  (lewy lub prawy) 1 110 z

011-maxN mankiet 12-komorowy na ko czyn  doln  (uniwersalny) 1 110 z

011-maxK 24-komorowa kurtka 2 500 z

011-maxS 24-komorowe spodnie 3 000 z

011-poszK zestaw poszerzaczy do kurtki (3 szt.) 305 z

011-poszS zestaw poszerzaczy do spodni (2 szt.) 305 z

015-WR jednorazowe wk ady foliowe na r  - 100 szt. 200 z *

015-WN jednorazowe wk ady foliowe na nog  - 100 szt. 250 z *

* - cena brutto z VAT 23%
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FIZYKOTERAPIA – Terapia falami uderzeniowymi / wiat olecznictwo

8. TERAPIA FALAMI UDERZENIOWYMI

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

501-2074

Intelect RPW Shockwave Chattanooga - urz dzenie do terapii fal
uderzeniow  (kompresor powietrzny bezolejowy) wyposa one w:
aplikator fali uderzeniowej D-ACTOR®,
2 przeka niki R15 (15 mm) i D20-S (20 mm),
kart  „chipow ” pacjenta, nabój (2 szt.),
podstawowy zestaw do czyszczenia i konserwacji, el,

16 632 EUR

NOWO !!!
501-2085

Mobile Intelect  RPW Shockwave Chattanooga – urz dzenie
przeno ne do terapii fal  uderzeniow  wyposa one w:
aplikator fali uderzeniowej D-ACTOR®,
2 przeka niki R15 (15 mm) i D20-S (20 mm), el

9 956 EUR

501-28725 przeka nik D35 D-ACTOR® 35 mm 411 EUR
501-28726 przeka nik F15 Focus-Lens® 15 mm (skupiaj cy) 378 EUR
501-28728 przeka nik DI15 Deep Impact® 15 mm (g boko wnikaj cy) 378 EUR
501-28729 przeka nik C15 CERAma-x® ESWT 15 mm 411 EUR

501-28730
aplikator z funkcj  masa u wibracyjnego V-ACTOR®

wyposa ony w 2 przeka niki wibracyjne:
V25 (25 mm) oraz V40 (40 mm)

2 700 EUR

501-28740 przeka nik wibracyjny V25V-ACTOR 25 mm 810 EUR
501-28741 przeka nik wibracyjny V40V-ACTOR 40 mm 810 EUR

501-28700
ZESTAW zapasowo-naprawczy I (z pistoletem):
aplikator D-ACTOR, 3 naboje, 2 tuleje prowadz ce, zestaw o-ringów,
2 przeka niki (R15 i D20S-D), wycior/szczotka

5 096 EUR

501-28701 ZESTAW zapasowo-naprawczy II (ma y):
2 naboje, 2 tuleje prowadz ce, zestaw o-ringów, wycior/szczotka 540 EUR

9. INIEKCJE CO2

MEDEXIM

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

NOWO !!!
502-INCO2

iNCO2 - aparat do przez skórnej aplikacji medycznego C02 w formie
gazowych iniekcji, jako jednej z metod refleksoterapii. Stosowany w terapii bólu,
dermatologii, regeneracji oraz likwdacji zmarszczek i celulitu!

4 100 z

502-stolik Stolik do aparatu iNCO2 z uchwytem do mocowania butli z CO2. 1 600 z *

* - cena brutto z VAT 23%
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 KINEZYTERAPIA – Sto y terapeutyczne

II. KINEZYTERAPIA

1. STO Y TERAPEUTYCZNE

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

REGION 2™ – sto y terapeutyczne 2-cz ciowe

501-3326

REGION 2™ – stó  2-cz ciowy z tapicerk  i-skin wykonan  z pianki,
sterowany elektrycznie (od 46 do 94 cm) z ramy (6 punktów steruj cych,
dost pnych z ka dej strony), cz  tylna unoszona do pozycji fotela za
pomoc  spr yn gazowych, 4 podwójne ko a jezdne, centralnie opuszczane

wigni  z ramy sto u

2 268 EUR

REGION 3™ – sto y terapeutyczne 3-cz ciowe

501-3330

REGION 3™ – stó  3-cz ciowy z tapicerk  i-skin wykonan  z pianki,
sterowany elektrycznie (od 46 do 94 cm) z ramy (6 punktów steruj cych,
dost pnych z ka dej strony), cz  tylna unoszona do pozycji fotela za
pomoc  spr yn gazowych, zag ówek regulowany spr yn  gazow  w
zakresie –90/+30 , 4 podwójne ko a jezdne, centralnie opuszczane d wigni
z ramy sto u

2 430 EUR

501-3331

REGION 3™ – stó  3-cz ciowy z elektryczn  funkcj Pivot,
z tapicerk  i-skin wykonan  z pianki, sterowany elektrycznie (46 - 94 cm) z
ramy (6 punktów steruj cych, dost pnych z ka dej strony), cz  tylna
unoszona do pozycji fotela za pomoc  spr yn gazowych, zag ówek
regulowany spr yn  gazow  w zakresie –90/+30 , pozycja Trendelenberga,
4 podwójne ko a jezdne, centralnie opuszczane d wigni  z ramy sto u

3 024 EUR

REGION 7™ – sto y terapeutyczne 7-cz ciowe

501-3334

REGION 7™ – stó  7-cz ciowy z tapicerk  i-skin wykonan  z pianki,
sterowany elektrycznie (od 46 do 94 cm) z ramy (6 punktów steruj cych,
dost pnych z ka dej strony), cz  tylna unoszona do pozycji fotela za
pomoc  spr yn gazowych, zag ówek dzielony, regulowany spr yn  gazow
w zakresie –90/+30 , opuszczane podpórki barkowe, 4 podwójne ko a jezdne,
centralnie opuszczane d wigni  z ramy sto u

3 132 EUR

501-3335

REGION 7™ – stó  7-cz ciowy z elektryczn  funkcj Pivot,
z tapicerk  i-skin wykonan  z pianki, sterowany elektrycznie (od 46 do 94
cm) z ramy (6 punktów steruj cych, dost pnych z ka dej strony), cz  tylna
unoszona do pozycji fotela za pomoc  spr yn gazowych, zag ówek dzielony,
regulowany spr yn  gazow  w zakresie –90/+30 , pozycja Trendelenberga,
opuszczane podpórki barkowe, 4 podwójne ko a jezdne, centralnie
opuszczane d wigni  z ramy sto u

3 726 EUR
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KINEZYTERAPIA – Sto y terapeutyczne

SUMER

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

sto y rehabilitacyjne 2-cz ciowe
002-SR-P stó  rehabilitacyjny prosty, bez regulacji wysoko ci 800 z

002-SRK-RP stó  rehabilitacyjny, konstrukcja krzy akowa, r czna regulacja
wysoko ci (korbka), 2 ko a jezdne (sta e) 1 700 z

002-SRK-RR stó  rehabilitacyjny, konstrukcja krzy akowa, r czna regulacja
wysoko ci (korbka), 4 ko a jezdne (2 sta e i 2 skr tne) 1 990 z

002-SRK-RE
stó  rehabilitacyjny, konstrukcja krzy akowa,
elektryczna regulacja wysoko ci z pilota r cznego, 4 ko a jezdne
(2 sta e i 2 skr tne), regulacja zag ówka wspomagana spr yn  gaz.

2 800 z

002-SRE-R

stó  rehabilitacyjny, du a stabilna konstrukcja, elektryczna regulacja
wysoko ci z pilota r cznego, regulacja zag ówka wspomagana
spr yn  gazow , mo liwo  zamontowania kó  jezdnych, centralnie
opuszczanych i innych opcji dodatkowych

4 350 z

sto y rehabilitacyjne 3-cz ciowe

002-SRK-RR/01
stó  rehabilitacyjny, konstrukcja krzy akowa,

czna regulacja wysoko ci (korbka), tylna cz  unoszona r cznie do
pozycji fotela, 4  ko a jezdne (2 sta e i 2 skr tne)

2 450 z

002-SRK-RE/01

stó  rehabilitacyjny, konstrukcja krzy akowa,
elektryczna regulacja wysoko ci z pilota r cznego, tylna cz
unoszona r cznie do pozycji fotela, 4 ko a jezdne (2 sta e i 2 skr tne),
regulacja zag ówka wspomagana spr yn  gazow

3 300 z

002-SRE-R/01

stó  rehabilitacyjny, du a stabilna konstrukcja,
elektryczna regulacja wysoko ci z pilota r cznego, tylna cz
unoszona r cznie do pozycji fotela, regulacja zag ówka wspomagana
spr yn  gazow , mo liwo  zamontowania kó  jezdnych, centralnie
opuszczanych i innych opcji dodatkowych

4 700 z

sto y do terapii manualnej – konstrukcja krzy akowa (typu „X”)

002-SRK- E

stó  do terapii manualnej, konstrukcja krzy akowa,
elektryczna regulacja wysoko ci z pilota r cznego,
Pivot regulowany r cznie (korbka), zag ówek 1- lub 3-cz ciowy
(do wyboru przez klienta), 4 ko a jezdne (2 sta e i 2 skr tne), regulacja
zag ówka wspomagana spr yn  gazow

4 700 z

002-SRK- E/01

stó  do terapii manualnej, konstrukcja krzy akowa,
elektryczna regulacja wysoko ci z pilota r cznego,
Pivot regulowany r cznie (korbka), zag ówek 1- lub 3-cz ciowy,
4 ko a jezdne (2 sta e i 2 skr tne), regulacja zag ówka wspomagana
spr yn  gaz., tylna cz  unoszona r cznie do pozycji fotela

5 300 z

002-
SRK- E plus

stó  do terapii manualnej, konstrukcja krzy akowa,
elektryczna regulacja wysoko ci i Pivota z pilota r cznego,
zag ówek 1- lub 3-cz ciowy, 4 ko a jezdne (2 sta e i 2 skr tne),
regulacja zag ówka wspomagana spr yn  gazow

5 050 z

002-
SRK- E plus/01

stó  do terapii manualnej, konstrukcja krzy akowa,
elektryczna regulacja wysoko ci i Pivota z pilota r cznego,
zag ówek 1- lub 3-cz ciowy, 4 ko a jezdne (2 sta e i 2 skr tne),
regulacja zag ówka wspomagana spr yn  gazow ,
tylna cz  unoszona r cznie do pozycji fotela

5 700 z
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KINEZYTERAPIA – Sto y terapeutyczne

SUMER

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

sto y do terapii manualnej – konstrukcja na ramie prostok tnej (typu „L”)

002-SRE-

stó  do terapii manualnej, du a stabilna konstrukcja,
elektryczna regulacja wysoko ci i Pivota z pilota r cznego,
zag ówek 1- lub 3-cz ciowy, regulacja zag ówka wspomagana
spr yn  gazow ;
mo liwo  zamontowania kó  jezdnych, centralnie opuszczanych i
innych opcji dodatkowych

5 900 z

002-SRE- /01

stó  do terapii manualnej, du a stabilna konstrukcja,
elektryczna regulacja wysoko ci i Pivota z pilota r cznego,
zag ówek 1- lub 3-cz ciowy, regulacja zag ówka oraz unoszenie tylnej
cz ci do pozycji fotela przy pomocy spr yn gazowych, sterowanie z
ramy, 4 centralnie opuszczne ko a jezdne;
- mo liwo  zamontowania opcji dodatkowych

8 000 z

002-SRE- /01
tzw. „max”

stó  do terapii manualnej z le yskiem owalnym i z opuszczanymi
podpórkami pod barki, du a stabilna konstrukcja, elektryczna
regulacja wysoko ci i Pivota z pilota r cznego, zag ówek
1-cz ciowy, regulacja zag ówka wspomagana spr yn  gazow , tylna
cz  unoszona do pozycji fotela za pomoc  spr yny gazowej,
4 centralnie opuszczne ko a jezdne, sterowanie z ramy sto u, 3 banany
do stabilizacji z regulacj  wysuwu, uchwyt na prze cierad o

8 600 z

sto y do wicze  z dzie mi

002-SRK-BR
stó  1-cz ciowy, konstrukcja krzy akowa,

czna regulacja wysoko ci (korbka), le ysko o wymiarach
1,9 x 1,1 m, 4 ko a jezdne (2 sta e i 2 skr tne)

2 950 z

002-SRK-BE
stó  1-cz ciowy, konstrukcja krzy akowa,
elektryczna regulacja wysoko ci z pilota r cznego,
le ysko o wymiarach 1,9 x 1,1 m, 4 ko a jezdne (2 sta e i 2 skr tne)

3 700 z

002-SRE-B

stó  1-cz ciowy, du a stabilna konstrukcja,
elektryczna regulacja wysoko ci z pilota r cznego,
le ysko o wymiarach 1,9 x 1,1 m, mo liwo  zamontowania kó
jezdnych, centralnie opuszczanych i innych opcji dodatkowych

4 850 z

sto y do masa u

002-SRK-MR
stó  do masa u, konstrukcja krzy akowa,

czna regulacja wysoko ci (korbka),
tapicerka 7-segmentowa, 4 ko a jezdne (2 sta e i 2 skr tne)

2 900 z

002-SRK-ME

stó  do masa u, konstrukcja krzy akowa,
elektryczna regulacja wysoko ci z pilota r cznego,
tapicerka 7-segmentowa, 4 ko a jezdne (2 sta e i 2 skr tne),
regulacja zag ówka wspomagana spr yn  gazow

4 000 z

002-SRE-M

stó  do masa u, du a stabilna konstrukcja,
elektryczna regulacja wysoko ci z pilota r cznego,
tapicerka 7-segmentowa, regulacja zag ówka wspomagana spr yn
gazow , mo liwo  zamontowania kó  jezdnych,
centralnie opuszczanych i innych opcji dodatkowych

4 950
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KINEZYTERAPIA – Sto y terapeutyczne i akcesoria

SUMER

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

sto y pionizacyjne

002-SP-1

stó  do pionizacji – du a stabilna konstrukcja,
elektryczna regulacja k ta nachylenia 1-cz ciowego le yska
w zakresie 0º – 87º, sterowana z pilota r cznego, 4 ko a jezdne
z hamulcem, w komplecie – pasy stabilizacyjne (3 szt.)

5 000 z

002-SP-1H

stó  do pionizacji – du a stabilna konstrukcja,
hydrauliczna regulacja k ta nachylenia 1-cz ciowego le yska
w zakresie 0º – 87º, sterowana no nie, 4 ko a jezdne z hamulcem,
w komplecie - pasy stabilizacyjne (3 szt.)

6 100 z

002-SP-2

stó do pionizacji i masa u - konstrukcja krzy akowa,
elektryczna regulacja wysoko ci oraz k ta nachylenia le yska w
zakresie 0º – 87º, sterowana z pilota r cznego, 1- lub 5-segmentowe
le ysko (do wyboru przez klienta), 4 ko a jezdne (2 zwyk e
i 2 skr tne), w komplecie - pasy stabilizacyjne (3 szt.)

6 450 z

002-SP-3

stó  do pionizacji – du a stabilna konstrukcja,
elektryczna regulacja k ta nachylenia 1-cz ciowego le yska
w zakresie -15º do + 60º, sterowana z pilota r cznego,
4 ko a jezdne z hamulcem, 2 uchwyty stabilizuj ce g ow ,
w komplecie - pasy stabilizacyjne (3 szt.)

8 450 z

dop aty do standardowego wykonania sto u (opcje dodatkowe)

002-banany1
banany do stabilizacji z regulacj  wysuwu oraz po enia wzd
le yska – komplet 3 szt., do sto ów rehabilitacyjnych 3-cz ciowych
i sto ów do terapii manualnej

600 z

002-banany2 banany do stabilizacji z regulacj  wysuwu – komplet 3 szt., do sto ów
rehabilitacyjnych 3-cz ciowych i sto ów do terapii manualnej 250 z

002-banany3 banany do stabilizacji bez regulacji wysuwu – komplet 3 szt., do sto ów
rehabilitacyjnych 3-cz ciowych i sto ów do terapii manualnej 200 z

002-sterowanie sterowanie elektryczne, centralne, z ramy, do sto ów typu SRE
(du a stabilna konstrukcja) 1 150 z

002-ko a centralnie opuszczane ko a jezdne, do sto ów typu SRE
(du a stabilna konstrukcja) 570 z

002-spr yna1 spr yna gazowa do regulacji pochylenia zag ówka
(do wszystkich sto ów, gdzie nie wyst puje jako standard) 130 z

002-spr yna2 spr yna gazowa do regulacji pochylenia podnó ka lub cz ci tylnej
(do wszystkich sto ów, oprócz rehabilitacyjnych 1- i 2-cz ciowych) 610 z

002-podpórki opuszczane podpórki pod barki w rodkowej cz ci le yska, do sto ów
do terapii manualnej typu SRE-  z owalnym le yskiem 310 z

002-owal
opcjonalne le ysko w kszta cie owalnym, do sto ów do terapii manualnej
typu SRE-  (UWAGA: przy wyborze takiego typu le yska zag ówek sto u
wykonany jest zawsze w wersji 1-cz ciowej)

210 z

002-uchwyty dodatkowe uchwyty do sto u pionizacyjnego (2 szt.) 160 z
002-g owa dodatkowe uchwyty do stabilizacji g owy do sto ów pionizacyjnych

(2 szt.) 310 z
002-stolik stolik do sto u pionizacyjnego 460 z
002-pasy zapasowy kpl. pasów stabilizacyjnych (na rzepy) do sto u

pionizacyjnego – 3 szt. 150 z
002-zag ówek zag ówek do sto ów Bobath, r cznie regulowany 610 z

002-pilot pilot no ny (zamiast r cznego) do sto ów z si ownikami elektrycznymi 410 z
002-hydraulik si ownik hydrauliczny (zamiast elektrycznego) do sto ów typu SRK

(konstrukcja krzy akowa), sterowany no nie 510 z

002-papier uchwyt do mocowania prze cierad a papierowego
(na rolk  50 – 60 cm) 150 z



ACCURO–SUMER Cennik sprz tu do fizjoterapii w. 2/2012 wa ny od 15-09-2012 strona 29

KINEZYTERAPIA – Sto y do osteopatii i chiropraktyki

2. STO Y DO OSTEOPATII I CHIROPRAKTYKI

PIVOTAL HEALTH SOLUTIONS

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

ERGOSTYLE™ – specjalistyczne sto y dla osteopatów i chiropraktyków

ES5821

ERGOSTYLE FX™
z elektryczn  regulacj  wysoko ci, przystosowany do zainstalowania
manualnych zapadek (piersiowej, l wiowej i obr czy biodrowej),
wyposa ony w funkcj  fleksji manualnej (z mo liwo ci  dodania fleksji
automatycznej)

7 700 USD*

ES5823

ERGOSTYLE FX™ Auto-Cocking
z elektryczn  regulacj  wysoko ci, z automatycznym (pneumatycznym)
systemem zapadek (piersiowej, l wiowej i obr czy biodrowej), wyposa ony
w funkcj  fleksji manualnej (z mo liwo ci  dodania fleksji automatycznej)

11 250 USD*

EH9520

ERGOSTYLE HYLO™
stó  z funkcj  pionizacji sterowan  elektrycznie, o sta ej wysoko ci roboczej
60 cm, przystosowany do zainstalowania manualnych zapadek (piersiowej,

wiowej i obr czy biodrowej)
10 200 USD*

EH9540

ERGOSTYLE HYLO™ Auto-Cocking
stó  z funkcj  pionizacji sterowan  elektrycznie, o sta ej wysoko ci roboczej
60 cm, z automatycznym (pneumatycznym) systemem zapadek (piersiowej,

wiowej i obr czy biodrowej)
13 750 USD*

ES95501
ES95502
ES95503

ERGOSTYLE ES 2000™
o sta ej wysoko ci 50, 55, 61 cm, przystosowany do zainstalowania
manualnych zapadek (piersiowej, l wiowej i obr czy biodrowej)

4 750 USD*

ES9110
ERGOSTYLE ES 2000™
z elektryczn  regulacj  wysoko ci, przystosowany do zainstalowania
manualnych zapadek (piersiowej, l wiowej i obr czy biodrowej)

5 400 USD*

ES9210
ERGOSTYLE ES 2000™ Auto-Cocking
z elektryczn  regulacj  wysoko ci i automatycznym (pneumatycznym)
systemem zapadek (piersiowej, l wiowej i obr czy biodrowej)

8 100 USD*

EUROTECH DOC Decompression – specjalistyczne sto y do dekompresji

E9011-B-S
E9011-W-S

stó  do dekompresji/trakcji, tzw. „3D”, z podstawowym wyposa eniem, z
ram  w kolorze czarnym lub bia ym

19 000 USD
19 125 USD

* - ceny sto ów w wersjach podstawowych (wyj ciowych); lista opcji dodatkowych i akcesoriów
     dost pna na yczenie
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KINEZYTERAPIA – Fotele do diagnostyki i rehabilitacji / Platformy wibracyjne

3. FOTELE DO DIAGNOSTYKI I REHABILITACJI

SUMER

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 23%)

fotele i akcesoria

002-UPR-02A/S

Fotel wielofunkcyjny, rehabilitacyjno-diagnostyczny, rozk adany,
do diagnostyki oraz pomiaru momentów si  mi ni ko czyn górnych i
dolnych, elektroniczny zespó  pomiarowy (2 g owice), zewn trzne
urz dzenie pomiarowe wraz z oprogramowaniem, wspó pracuje z
komputerami klasy PC (od Pentium II)

22 700 z

002-UPR-02A

Fotel rehabilitacyjno-diagnostyczny do diagnostyki stawu kolanowego
oraz pomiaru momentów si  mi ni ko czyn dolnych, elektroniczny
zespó  pomiarowy (2 g owice), zewn trzne urz dzenie pomiarowe wraz
z oprogramowaniem, wspó pracuje z komputerami klasy PC (od
Pentium II)

18 600 z

002-UPR-01B/S Fotel wielofunkcyjny, rozk adany, do wicze  oporowych ko czyn
górnych i dolnych, 2 g owice oporowe, 4 pasy stabilizacyjne 6 550 z *

002-UPR-01 B Fotel do wicze  oporowych stawu kolanowego, 1 g owica
oporowa, 4 pasy stabilizacyjne 3 600 z *

002-UPR-01 Prosty fotel rozk adany do wicze  oporowych stawu kolanowego, 1
owica oporowa 2 600 z *

002-pasy fotel Zapasowy kpl. pasów stabilizacyjnych do fotela 130 z *
002-B Dodatkowa g owica do wicze  oporowych 980 z *
002-A owica do fotela, z elektronicznym zesp em pomiarowym

(wymagany jest pakiet Moment II) 4 200 z

002-MOMENT II
Karta pomiarowa MOMENT II z oprogramowaniem, przystosowana do
pracy z fotelami diagnostycznymi, 2 tryby pracy:
diagnostyka oraz rehabilitacja

7 300 z

* - cena brutto z VAT 8%

4. PLATFORMY WIBRACYJNE

CEFAR-COMPEX

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

501-2522116 WINPLATE – urz dzenie firmy Cefar-Compex do treningu wibracyjnego 4 185 EUR
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KINEZYTERAPIA – Urz dzenia do trakcji

5. URZ DZENIA DO TRAKCJI

PIVOTAL HEALTH SOLUTIONS

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

E9011-B-S
E9011-W-S

EUROTECH DOC Decompression stó  do dekompresji/trakcji, tzw. „3D”,
z podstawowym wyposa eniem, z ram  w kolorze czarnym lub bia ym

19 000 USD
19 125 USD

CHATTANOOGA

501-4767

TRITON® DTS Package – kompletny zestaw do trakcji, m.in. z
zaawansowanym sto em, ci gnikiem TRITON, przystawk  do trakcji
szyjnej wg Saundersa, kompletem pasów Quick Wrap DeLux, oraz
urz dzeniem Pressure Biofeedback Stabilizer

14 580 EUR

501-4749
TRITON® – urz dzenie do trakcji (ci gnik) z ekranem dotykowym,
kolorowy wy wietlacz LCD, karty pacjenta, procedury terapeutyczne,
graficzna biblioteka anatomiczno-patolog.

3 507 EUR

501-4779 TRU -TRAC® – urz dzenie do trakcji (ci gnik) z ekranem dotykowym,
czarno-bia y wy wietlacz LCD, karty pacjenta 2 890 EUR

501-7040 Przystawka do trakcji odcinka szyjnego kr gos upa wg Saundersa
(ze strzemieniem) 440 EUR

501- 4766 Modu  EMG do urz dzenia TRITON 427 EUR
501-2825 QuikWrap™ Deluxe - komplet pasów do trakcji z mocowaniami na rzepy

(pas piersiowy, pas biodrowy, poszerzacz) 262 EUR
501-7050 Stolik-podstawka do fleksji TXS-1, o regulowanej wysoko ci 33-51 cm 217 EUR

501-6870 TTET-200 - 2-cz ciowy stó  do trakcji z elektryczn  regulacj  wysoko ci i
pó  na ci gnik 2 022 EUR

501-6840 TTFT-200 - 2-cz ciowy stó  do trakcji o sta ej wysoko ci (71 cm)
i pó  na ci gnik 1 573 EUR

501-199594 przeno ne pneumatyczne urz dzenie do trakcji odcinka szyjnego
kr gos upa (Saunders Home) 435 EUR

501-199603 przeno ne pneumatyczne urz dzenie do trakcji odcinka l wiowego
kr gos upa (Saunders Home) 435 EUR

SUMER

002-SRE-R/01
„T“

w pe ni profesjonalny 4-cz ciowy stó  elektryczny do trakcji, na du ej
stabilnej konstrukcji prostok tnej, z ruchomym blatem, z podstawk  na
ci gnik (mo liwo  ustawienia k towego pó ki), regulowany zag ówek i
podnó ek (2 spr yny gazowe), 4 centralnie opuszczane ko a jezdne (m.
in. do urz dze  TRU-TRAC i TRITON)

6 100 z

002-SRE-R
„T”

stó  3-cz ciowy do trakcji, na du ej stabilnej konstrukcji prostok tnej, z
ruchomym blatem i z podstawk  na ci gnik, elektryczna regulacja
wysoko ci, regulacja zag ówka wspomagana spr zyn  gazow ; -
mo liwo  zamontowania 4 kó  jezdnych, centralnie opuszczanych i
niektórych innych opcji dodatkowych

4 100 z

002-SR-P
„T”

stó  2-cz ciowy do trakcji, z ruchomym blatem i z podstawk  na ci gnik,
bez regulacji wysoko ci (81 cm), wyposa ony w schodki oraz stolik do
fleksji

2 250 z
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KINEZYTERAPIA – Urz dzenia do wicze  biernych i czynnych / System korekcji wad postawy

6. URZ DZENIA DO WICZE  BIERNYCH I CZYNNYCH KO CZYN

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

501-2090 szyna do wicze  biernych ko czyny dolnej Opti-Flex III Knee CPM Unit 3 586 EUR

501-2029 szyna do wicze  biernych ko czyny górnej Opti-Flex S Shoulder CPM
Unit 7 638 EUR

NOWO !!!
501-80.00.072 szyna do wicze  biernych i czynnych ko czyny dolnej ACTIV-K 9 540 UER

zestawy pacjenta i akcesoria dodatkowe
501-20533 zestaw pacjenta z owczej skóry do Opti-Flex III 38 EUR*
501-J2038 kolejny panel sterowania do Opti-Flex III 633 EUR*
501-4520 mobilny wózek na kó kach z pó  i uchwytem na szyn  Opti-Flex III 832 EUR*
501-40140 zestaw pacjenta pkastikowy 300 EUR*
501-20661 karta chipowa pacjenta do Opti-Flex S 10 EUR*
501-20719 zestaw pacjenta Grey Fleece do Opti-Flex S 36 EUR*

* - cena brutto z VAT 23%

7. SYSTEM KOREKCJI WAD POSTAWY

SUMER - SyNkopa® - prof. NOWOTNY

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 23%)

podstawowy zestaw stanowisk
002-DWS1 Drabinka wolno stoj ca 1 350 z
002-WKP1 Wspornik korekcyjny 780 z

002-WKG1/SN1 Wspornik korekcyjny ze stabilizatorem nóg 950 z
002- BB1 aweczka sko na z ruchomym blatem do w. mi ni grzbietu i brzucha 1 500 z
002- GB1 aweczka sko na z ruch. blatem do w. grzbietu i obr czy barkowej 1 550 z
002-ELM1 Elongator, urz dzenie do monitorowanych wicze  elongacyjnych 1 300 z
002-UKO1 Urz dzenie do w. korekcyjno – oddechowych z podk adk  pod kolana 1 100 z
002-AGS1 Urz dzenie do w. elongacyjno – antygrawitacyjnych z sygn. detekcji 1 000 z
002-PKO1 Przyrz d do wicze  korekcyjno – oddechowych 500 z
002-TW1 Twister 500 z

002-WKE1/PKD1 Wspornik korekcyjny do wicze  antygrawitacyjnych i mi ni obr czy
barkowej z podpórk  ko czyn dolnych 1 600 z

002-Chronos Zegar zabiegowy 500 z
002-WGO1 Dr ek do zwisów odwrotnych 1 750 z
002-WKD1 Wspornik ko czyn dolnych 400 z

002-DZP1/PK1 Podwójny dr ek do zwisów i podporów z podk adk  korekcyjn 500 z
002-TK1 Taboret korekcyjny 500 z
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KINEZYTERAPIA – System korekcji wad postawy

SUMER - SyNkopa® - prof. NOWOTNY

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 23%)

opcjonalny zestaw stanowisk
002-DKO1/SK1 Dr ki pionowe do w. korekcyjno – oddechowych z siedziskiem wicze 1 500 z
002-UKD1/PPK Urz dzenie do monitorowanych w. kyfotyzuj cych i derotacyjnych oraz

wicze  korekcyjno – oddechowych z podk adk  pod kolana 3 000 z
002-RGT1/TK Urz dzenie do w. rotacyjnych górnej cz ci tu owia z taboretem TK1 1 200 z

002-PK 1 Przyrz d do korekcji uk adu opatek z ta mami Thera – Band 850 z
002- K1 awa korekcyjna z wspornikami i ta mami Thera – Band 1 000 z

002- AWA1 awa korekcyjna 2 000 z
002-RK1/LK-1 Rama korekcyjna u atwiaj ca przestrzenn  orientacji po enia ró nych

cz ci cia a, sprz t do monitorowania uk adu ca ego cia a 4 200 z

konfiguracja zestawów Pe ny Standard
002-DWS1 Drabinka wolno stoj ca 2 1
002-WKP1 Wspornik korekcyjny 1 -

002-WKG1/SN1 Wspornik korekcyjny ze stabilizatorem nóg 1 1
002- BB1 aweczka sko na z ruchomym blatem do wiczenia mi ni grzbietu

i brzucha 1 -

002- GB1 aweczka sko na z ruchomym blatem do wiczenia mi ni grzbietu
i obr czy barkowej 1 1

002-ELM1 Elongator, urz dzenie do monitorowanych wicze  elongacyjnych 1 1
002-UKO1 Urz dzenie do wicze  korekcyjno – oddechowych z podk adk  pod

kolana 1 -

002-AGS1 Urz dzenie do wicze  elongacyjno – antygrawitacyjnych z
sygnalizatorem detekcji 1 1

002-PKO1 Przyrz d do wicze  korekcyjno – oddechowych 1 -
002-TW1 Twister 1 1

002-
WKE1/PKD1

Wspornik korekcyjny do wicze  antygrawitacyjnych i mi ni obr czy
barkowej z podpórk  ko czyn dolnych 1 1

002-Chronos Zegar 1 -
002-WGO1 Dr ek do zwisów odwrotnych 1 -
002-WKD1 Wspornik ko czyn dolnych 1 -

002-DZP1/PK1 Podwójny dr ek do zwisów i podporów z podk adk  korekcyjn 1 -
002-TK1 Taboret korekcyjny 3 2

RAZEM (CENA ZESTAWU) 16 000 z 8 300 z
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KINEZYTERAPIA – Pozosta y sprz t do kinezyterapii

8. POZOSTA Y SPRZ T I AKCESORIA DO KINEZYTERAPII

CHATTANOOGA

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

Pressure Biofeedback
501-9296 Stabilizator „Pressure Biofeedback STABILISER” 95 EUR*
501-92961 Mankiet ci nieniowy (zapasowy) 22 EUR*

SUMER

kolumny i rotory
002-KO-D1 Kolumna przy cienna z aweczk 1 100 z
002-RD-D1 Rotor do wicze  ko czyn dolnych, p ynna regulacja obci enia

(z hamulcem tarczowym!) 370 z

002-RG-D1 Rotor do wicze  ko czyn górnych, p ynna regulacja obci enia
(z hamulcem tarczowym!) 290 z

002-RB-D1 Rotor do wicze  stawu barkowego, p ynna regulacja obci enia
(z hamulcem tarczowym!) 750 z

lustra
002-LK-01 Lustro korekcyjne pojedyncze (tafla 160 x 70 cm) 1 050 z *
002-LK-02 Lustro korekcyjne ze skrzyd ami bocznymi (1 tafla 160 x 70 cm,

2 tafle 160 x 35 cm) 1 800 z *
002-LK-03 Lustro korekcyjne ze skrzyd ami bocznymi (3 tafle 160 x 70 cm) 2 100 z *

002-LK Lustro korekcyjne uchylne, z siatk  posturograficzn  (tafla 160 x 70 cm) 1 550 z *
schody i por cze

002-SR

Schody rehabilitacyjne – do nauki chodu, 2 ci gi schodów o
zró nicowanej wysoko ci stopni, konstrukcja stalowa, wyk adzina
aluminiowa antypo lizgowa, por cze drewniane z regulacj  wysoko ci,
mo liwo  ustawienia pod k tem 90  lub w linii prostej
– wysoki standard wykonania w zestawieniu z innymi producentami

4 750 z

002-SR-P Pochylnia do schodów rehabilitacyjnych (dodatkowo lub wymiennie,
zamiast 1 ci gu schodów) 2 100 z

002-PR-01
Por cze rehabilitacyjne – do nauki chodu, konstrukcja stalowa, wyk adzina
aluminiowa antypo lizgowa, por cze drewniane z regulacj  wysoko ci,
- wysoki standard wykonania w zestawieniu z innymi producentami

3 150 z

002-PR-01A
Por cze rehabilitacyjne – do nauki chodu, konstrukcja stalowa, wyk adzina
aluminiowa antypo lizgowa, por cze drewniane z regulacj  wysoko ci i
szeroko ci,
- wysoki standard wykonania w zestawieniu z innymi producentami

3 700 z

002-PR-02
Por cze rehabilitacyjne – do nauki chodu w podwieszeniu, konstrukcja
stalowa, wyk adzina antypo lizgowa aluminiowa, por cze drewniane z
regulacj  wysoko ci, uprz  do podwieszenia pacjenta,
- wysoki standard wykonania w zestawieniu z innymi producentami

4 970 z

002-PR-02A

Por cze rehabilitacyjne – do nauki chodu w podwieszeniu, konstrukcja
stalowa, wyk adzina antypo lizgowa aluminiowa, por cze drewniane z
regulacj  wysoko ci i szeroko ci, uprz  do podwieszenia pacjenta
- wysoki standard wykonania w zestawieniu z innymi producentami

5 450 z

002-TR Tor przeszkód drewniany – wyposa enie dodatkowe por czy do nauki
chodu 400 z *

* - cena brutto z VAT 23%
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HYDROTERAPIA – Wanny do hydromasa u

III. HYDROTERAPIA

1. WANNY DO HYDROMASA U

MEDEXIM

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

wanny akrylowe du e poj. robocza 375 l. (wymiary: 2490 x 1000 x 1070 mm),
standardowo - kolor bia y

502-Aquadelicja I wanna medyczna/balneologiczna (do k pieli borowinowych, mineralnych
i solankowych), prysznic do sp ukiwania 5 030 EUR

502-Aquadelicia I
A30 j. w. - z dodatkowym systemem 178 dysz do k pieli pere kowej 5 940 EUR

502-Aquadelicja II wanna do masa u podwodnego w em, prysznic do sp ukiwania,
zabezpieczenie przed prac  na sucho 6 770 EUR

502-Aquadelicia II
A30 j. w. - z dodatkowym systemem 178 dysz do k pieli pere kowej 7 610 EUR

502-Aquadelicja III
wanna do masa u podwodnego w em i k pieli pere kowej
(4-obwodowy system 318 dysz), prysznic do sp ukiwania, zabezpieczenie
przed prac  na sucho, sterowana pneumatycznie

8 750 EUR

502-Aquadelicja IV

wanna do masa u podwodnego w em, z 3-obwodowym systemem dysz
(8 du ych + 24 ma e) do masa u wirowego, prysznic do sp ukiwania,
zabezpieczenie przed prac  na sucho,
sterowana pneumatycznie

9 780 EUR

502-Aquadelicja V

wanna do masa u podwodnego w em, z 3-obwodowym systemem dysz
(8 + 24) do masa u wirowego oraz z 4-obwodowym systemem 318 dysz
do k pieli pere kowej, prysznic do sp ukiwania, zabezpieczenie przed
prac  na sucho, sterowana pneumatycznie

11 810 EUR

502-Aquadelicja VI

wanna do masa u podwodnego w em i k pieli pere kowej
(4-obwodowy system 318 dysz), prysznic do sp ukiwania, zabezpieczenie
przed prac  na sucho, sterowana elektronicznie (regulacja
intensywno ci, pulsacja w wybranych strefach masa u, przedmuchiwanie
dysz)

9 810 EUR

502-Aquadelicja VII

wanna do masa u podwodnego w em, z 3-obwodowym systemem dysz
(8 + 24) do masa u wirowego, prysznic do sp ukiwania, sterowana
elektronicznie (tryb pulsacyjny masa u wirowego, regulacja
intensywno ci, masa  pulsacyjny 3-strefowy, zabezpieczenie pompy
przed prac  na sucho)

10 530 EUR

502-Aquadelicja VIII

wanna do masa u podwodnego w em, z 3-obwodowym systemem dysz
(8 + 24) do masa u wirowego oraz z 4-obwodowym systemem 318 dysz
do k pieli pere kowej, prysznic do sp ukiwania, sterowana elektronicznie
(tryb TURBO, tryb pulsacyjny masa u b belkowego, regulacja
intensywno ci, masa  pulsacyjny 3-strefowy, przedmuchiwanie dysz,
zabezpieczenie pompy przed prac  na sucho)

12 760 EUR

wanny wellness poj. robocza 305 l. (wymiary: 2157 x 983 x 911 mm),
standardowo - kolor bia y

502-Aquadelicja IX
eco

wanna do masa u wirowego (2-strefowy systemem dysz 12 + 32 z
regulacj  napowietrzania) i k pieli pere kowej (50 dysz), prysznic do
sp ukiwania, sterowana elektronicznie (tryb pulsacyjny, regulacja
intensywno ci, przedmuchiwanie dysz, zabezpieczenie pompy przed
prac  na sucho, pomiar temperatury)

10 650 EUR
NOWO !!!

502-Aquadelicja IX
lux

wanna do masa u wirowego (2-strefowy systemem dysz 12 + 32 z
regulacj  napowietrzania) i k pieli pere kowej (100 dysz), prysznic do
sp ukiwania, sterowana elektronicznie (tryb pulsacyjny, faluj cy oraz
TURBO, regulacja intensywno ci, koloroterapia, aromaterapia,
dezynfekcja UV, podgrzewanie wody, przedmuchiwanie dysz,
zabezpieczenie pompy przed prac  na sucho, pomiar temperatury)

15 480 EUR
NOWO !!!
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HYDROTERAPIA – Wanny do hydromasa u

MEDEXIM

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

wanny akrylowe ma e poj. robocza 200 l. (wymiary 2220 x 860 x 870 mm),
standardowo - kolor bia y

502-Aquadelicja
Mini

wanna medyczna/balneologiczna (do k pieli borowinowych, mineralnych
i solankowych), prysznic do sp ukiwania 3 860 EUR

502-Aquadelicja
Mini I

wanna do masa u wirowego, 30 dysz wodnych z mo liwo ci
napowietrzania, prysznic do sp ukiwania, sterowanie pneumatyczne 4 830 EUR

502-Aquadelicja
Mini I E j.w. - sterowanie elektroniczne 5 240 EUR

502-Aquadelicja
Mini II

wanna do k pieli pere kowej, 98 dysz powietrznych, prysznic do
sp ukiwania, sterowanie pneumatyczne 4 650 EUR

502-Aquadelicja
Mini III

wanna do masa u wirowego (30 dysz wodnych z mo liwo ci
napowietrzania) i k pieli pere kowej (98 dysz), prysznic do sp ukiwania,
sterowanie pneumatyczne

5 920 EUR

502-Aquadelicja
Mini III L

wanna do masa u wirowego (30 dysz wodnych z mo liwo ci
napowietrzania) i k pieli pere kowej (98 dysz), prysznic do sp ukiwania,
sterowanie elektron., regulacja intensywno ci masa u pere kowego, tryb
pulsacyjny, przedmuchiwanie dysz, zabezpieczenie przed prac  na
sucho

6 460 EUR

502-Aquadelicja
Mini III LB

wanna do masa u wirowego (30 dysz wodnych z mo liwo ci
napowietrzania) i k pieli pere kowej (98 dysz), prysznic do sp ukiwania,
sterowanie elektron., regulacja intensywno ci masa u pere kowego i
masa u wirowego, tryb pulsacyjny, przedmuchiwanie dysz,
zabezpieczenie przed prac  na sucho

6 780 EUR

akcesoria, dop aty, opcje dodatkowe
502-stopie stopie  pojedynczy zalecany do wanien AQUADELICJA MINI 170 EUR
502-schodki schodki 2-stopniowe, bez por czy, do wanien AQUADELICJA I - VIII 200 EUR

502-kwr ko cówka z efektem rotacyjnym do w a do masa u podwodnego 50 EUR
502-kw13 ko cówka o rednicy 13 mm do w a do masa u podwodnego 20 EUR

502-podwodny system masa u podwodnego do wanien AQUDELICJA mini 1 390 EUR
502-niecka niecka z akrylu wykonana w kolorze zielonym lub niebieskim

– wanny i wirówki 50 EUR

502-obudowa obudowa do wanien / wirówek wykonana w dowolnym kolorze ustalonym
wed ug systemu RAL 100 / 50 EUR

502-pulpit kolorowy (RAL) pulpit steruj cy i obudowa do Aquabela 80 EUR
502-kolor system firmy KOLLER, 256 kolorów wiat a pod wod 980 EUR

502-kolor1 system firmy KOLLER, 10 / 30 punktów wietlnych pod wod 480 / 1 060
EUR

502-ozon K modu  produkcji firmy KOLLER (AQUADELICJA III, V, VI, VIII) 700 EUR
502-UV system firmy KOLLER, do AQUADELICJA IV, V, VII, VIII 490 EUR

502-p ukanie automatyczny program p ukania (AQUADELICIA, AQUADELICJA mini,
AQUAPEDIS I, II) 360 EUR

502-aromoterapia aromaterapia 100 EUR
502-termometr elektroniczny pomiar temperatury 130 EUR

502-zegar elektroniczna regulacja czasu zabiegu 0 – 20 min 120 EUR
502-nape nianie automatyczne nape nianie wod  do wszystkich wanien Aquadelicia 660 EUR

502-strefy Regulacja stref masa u w wirówkach pneumatycznych AQUAPEDIS I i II 180 EUR
502-intensywno regulacja intensywno ci hydromasa u 500 EUR

502-podgrzewanie
system podgrzewania wody w wannach AQUADELICJA mini, 1.5 kW 440 EUR
system podgrzewania wody w wannach AQUADELICJA, 3 kW 460 EUR
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HYDROTERAPIA – Wirówki

2. WIRÓWKI KO CZYN

MEDEXIM

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

niecki, obudowy i panele ma ych wirówek – standardowo - w kolorze bia ym

502-AQUAMANUS
wirówka ko czyn górnych, 10 dysz (2 du e i 8 ma ych), mo liwo
napowietrzania strumienia wody, regulacja intensywno ci masa u, poj.
robocza 25 l., wym. 920 x 650 x 1120 mm

3 900 EUR

502-AQUAPEDIS wirówka ko czyn dolnych, 16 dysz, mo liwo  napowietrzania,
poj. robocza 90 l., wym. 920 x 920 x 600 mm 3 740 EUR

502-AQUAPEDIS E j.w. - sterowanie elektroniczne + 28 dysz do k pieli pere kowej 4 260 EUR

502-AQUAPEDIS I

wirówka do k pieli ko czyn dolnych w pozycji siedz cej,
z mo liwo ci  masa u odcinka l wiowego kr gos upa, bioder i ud;
niezale na praca dolnej i górnej cz ci wanny, system dysz do masa u
wirowego z mo liwo ci  napowietrzania strumieni wody
(14 du ych + 9 ma ych + 1 dysza przeznaczona na hemoroidy), poj.
robocza 120 l., wym. 1500 x 700 x 980 mm

5 340 EUR

502-AQUAPEDIS I E j.w. - sterowanie elektroniczne 6 420 EUR

502-AQUAPEDIS II

wirówka do k pieli ko czyn dolnych w pozycji siedz cej,
z mo liwo ci  masa u odcinka l wiowego kr gos upa, bioder i ud;
niezale na praca dolnej i górnej cz ci wanny, system dysz do masa u
wirowego z mo liwo ci  napowietrzania strumieni wody
(14 du ych + 9 ma ych), 84 dysze do k pieli pere kowej, z tego 14 dysz
pere kowych i 1 wirowa przeznaczone na hemoroidy, poj. robocza 120 l.

6 320 EUR

502-AQUAPEDIS II
E j.w. - sterowanie elektroniczne 7 520 EUR

3. KATEDRY NATRYSKOWE (bicze szkockie)

MEDEXIM

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

502-AQUABELA 1 Katedra natryskowa z 2 obrotowymi r koje ciami, bicze szkockie 5 610 EUR

502-AQUABELA 2 j.w. - oraz funkcja zmiany temp. wody w lewej dyszy (zimna/ciep a) 6 070 EUR

503-AQUABELA 3 j.w. - oraz 2 zawory do sterowania natryskiem p aszczowym i
nasiadowym 6 480 EUR
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DIAGNOSTYKA I POMIARY – EMG (elektromiografia powierzchniowa)

IV. DIGNOSTYKA I POMIARY

1. EMG (elektromiografia powierzchniowa)

DELSYS

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

systemy stacjonarne

507-DS-B01

BAGNOLI-2 dwukana owy system EMG (ze z czami BNC)
Zestaw zawiera: 2 podwójne elektrody EMG wielokrotnego u ytku z
przedwzmacniaczami i kablami, oprogramowanie EMG Works do
zbierania i analizy sygna u EMG oraz torb  na zestaw

3 150 USD

507-DS-B05

BAGNOLI-2 dwukana owy system EMG (ze modu em DAQ USB, kart  A/C)
Zestaw zawiera: 2 podwójne elektrody EMG wielokrotnego u ytku z
przedwzmacniaczami i kablami, oprogramowanie EMG Works do
zbierania i analizy sygna u EMG oraz torb  na zestaw

4 650 USD

507-DS-B02

BAGNOLI-4 czterokana owy system EMG (ze z czem BNC)
Zestaw zawiera: 4 podwójne elektrody EMG wielokrotnego u ytku z
przedwzmacniaczami i kablami, oprogramowanie EMG Works do
zbierania i analizy sygna u EMG oraz torb  na zestaw

9 300 USD

507-DS-B03

BAGNOLI-8 o miokana owy system EMG (ze z czem BNC)
Zestaw zawiera: 8 podwójnych elektrod EMG wielokrotnego u ytku z
przedwzmacniaczami i kablami, oprogramowanie EMG Works do
zbierania i analizy sygna u EMG oraz torb  na zestaw

16 340 USD

507-DS-B04

BAGNOLI-16 szesnastokana owy system EMG (ze z czem BNC)
Zestaw zawiera: 16 podwójnych elektrod EMG wielokrotnego u ytku z
przedwzmacniaczami i kablami, oprogramowanie EMG Works do
zbierania i analizy sygna u EMG oraz torb  na zestaw

23 840 USD

systemy przeno ne

507-DS-M06

MYOMONITOR IV – 8-kana owy bezprzewodowy system EMG
Zestaw zawiera: jednostk  centralna (palmtop) pracuj  samodzielnie lub
komunikuj  si  z komputerem za pomoc  WiFi, 8 podwójnych
bezprzewodowych elektrody EMG wielokrotnego u ytku, oprogramowanie
EMG Works do zbierania i analizy sygna u EMG, kart  SD 1 GB, czytnik
kart SD, modu  WiFi so komputera, stacj  dokuj  dla jegnostki
centralnej, torb  na zestaw oraz zestaw do zamocowania aparatu na
pasie.

19 340 USD

507-DS-M07

MYOMONITOR IV – 16-kana owy bezprzewodowy system EMG
Zestaw zawiera: jednostk  centralna (palmtop) pracuj  samodzielnie lub
komunikuj  si  z komputerem za pomoc  WiFi, 16 podwójnych
bezprzewodowych elektrody EMG wielokrotnego u ytku, oprogramowanie
EMG Works do zbierania i analizy sygna u EMG, kart  SD 1 GB, czytnik
kart SD, modu  WiFi so komputera, stacj  dokuj  dla jegnostki
centralnej, torb  na zestaw oraz zestaw do zamocowania aparatu na
pasie.

23 840 USD

507-DS-U06
Modu  do wysy ania sygna u analogowego
Opcjonalny modu  do pod czenia systemu MYOMONITOR IV do
systemów analizy ruchu, izokinetyki i innych

6 200 USD
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DIAGNOSTYKA I POMIARY – EMG / Platformy diagnostyczno-pomiarowe

DELSYS

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

systemy bezprzewodowe

507-DS-W03

System TRIGNO Wireless – 4 elektrody (EMG i akcelerator 3D)
Zestaw zawiera: 4 elektrody bezprzewodowych wielokrotnego u ytku
rejestruj cych EMG i przyspieszenie w trzech p aszczyznach, modu
centralny zbieraj cy sygna , akcesoria do pod czenia modu u centralnego
do komputera oraz adowark  do elektrod.

20 100 USD

507-DS-W01

System TRIGNO Wireless – 8 elektrod (EMG i akcelerator 3D)
Zestaw zawiera: 8 elektrod bezprzewodowych wielokrotnego u ytku
rejestruj cych EMG i przyspieszenie w trzech p aszczyznach, modu
centralny zbieraj cy sygna , akcesoria do pod czenia modu u centralnego
do komputera oraz adowark  do elektrod.

29 830 USD

507-DS-W04

System TRIGNO Wireless – 12 elektrod (EMG i akcelerator 3D)
Zestaw zawiera: 12 elektrod bezprzewodowych wielokrotnego u ytku
rejestruj cych EMG i przyspieszenie w trzech p aszczyznach, modu
centralny zbieraj cy sygna , akcesoria do pod czenia modu u centralnego
do komputera oraz adowark  do elektrod.

38 820 USD

507-DS-W02

System TRIGNO Wireless – 16 elektrod (EMG i akcelerator 3D)
Zestaw zawiera: 16 elektrod bezprzewodowych wielokrotnego u ytku
rejestruj cych EMG i przyspieszenie w trzech p aszczyznach, modu
centralny zbieraj cy sygna , akcesoria do pod czenia modu u centralnego
do komputera oraz adowark  do elektrod.

46 320 USD

UWAGA! lista dodatkowych akcesoriów - dost pna na yczenie

2. PLATFORMY DIAGNOSTYCZNO - POMIAROWE

BERTEC

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 23%)

510-BP5050
Balance plate - platforma balansowa 508 x 508 mm z wyj ciem USB,
do pod czania do innych systemów pomiarowych, oprogramowanie
do zbierania danych (bez mo liwo ci ich analizy)

7 100 USD

510-BCS BalanceCheck Screener – platforma balansowa 508 x 508 mm
z wyj ciem USB, oprogramowanie do oceny równowagi 8 000 USD

510-BC
BalanceCheck - platforma balansowa 508 x 508 mm z wyj ciem USB,
oprogramowanie do oceny równowagi z wbudowanym testem zakresu
stabilno ci; w zestawie system bezpiecze stwa – rama z uprz

11 030 USD

510-BCST
BalanceCheckScreener and Trainer - platforma balansowa
508 x 508 mm z wyj ciem USB, oprogramowanie do oceny i treningu
równowagi; w zestawie por cze

15 650 USD

510-BCT

BalanceCheck and Trainer - platforma balansowa 508 x 508 mm
z wyj ciem USB, oprogramowanie do oceny i treningu równowagi
z wbudowanym testem zakresu stabilno ci, w zestawie rama z uprz
i por cze

16 640 USD
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DIAGNOSTYKA I POMIARY – Platformy diagnostyczno pomiarowe / Izokinetyka i pomiar si y

CSMi

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 23%)

506-Balance

Humac Balance - platforma do analizy i treningu równowagi
umo liwiaj ca ocen  umiejscowienia rzutu rodka ci ko ci na pod e;
ró norodne formy biofeedbacku: droga, s upki, kulki, linia, gry; pod czana
do komputera za pomoca USB 2.0, oprogramowanie HUMAC 2009

3 300 USD

TEKSCAN

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

509-PreScan

Presto Scan – platforma do analizy rozk adu si  na pod u oparta na
czujnikach tensometrycznych, pod czenie do komputera: USB 2.0,
powierzchnia pomiarowa 440 x 370 mm, cz stotliwo  zbierania sygna u:
60 Hz (Evolution), g sto  czujników: 1,4/cm2, zakres pomiaru: 125 psi,
oprogramowanie do zbierania i analizy danych

6 900 USD

509-HR MAT

HR MAT VERSATEK - platforma do analizy rozk adu si  na pod u oparta
na czujnikach tensometrycznych, pod czenie do komputera: USB 2.0,
powierzchnia pomiarowa 490 x 450 mm, cz stotliwo  zbierania sygna u:
440 Hz (VersaTek), g sto  czujników: 3,9/cm2, zakres pomiaru: 300 psi,
oprogramowanie do zbierania i analizy danych

16 100 USD

509-FScan

FSCAN VERSATEK - system wk adek pomiarowych do oceny rozkladu si
i ci nie  na stopach wraz z oprogramowaniem klinicznym; cz stotliwo
pomiaru 440 Hz, g sto  czujników 3,9/cm2; w zastawie 10 par
uniwersalnych wk adek pomiarowych - opcjonalnie wersje bezprzewodowe, o
zwi kszonej cz stotliwo ci pomiarowej, zaawansowane oprogramowanie
naukowe, modu y oprogramowania do oceny równowagi i szczegó owych
parametrów chodu

14 750 USD

UWAGA! Inne konfiguracje w/w urz dze  i pozosta e systemy do analizy rozk adu si
dost pne na yczenie

3. IZOKINETYKA I POMIAR SI Y

SUMER

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 23%)

002-UPR-02A/S

Fotel wielofunkcyjny, rehabilitacyjno-diagnostyczny, rozk adany,
do diagnostyki oraz pomiaru momentów si  mi ni ko czyn górnych i
dolnych, elektroniczny zespó  pomiarowy (2 g owice), zewn trzne
urz dzenie pomiarowe wraz z oprogramowaniem, wspó pracuje z
komputerami klasy PC (od Pentium II)

22 700 z

002-UPR-02A

Fotel rehabilitacyjno-diagnostyczny do diagnostyki stawu kolanowego
oraz pomiaru momentów si  mi ni ko czyn dolnych, elektroniczny
zespó  pomiarowy (2 g owice), zewn trzne urz dzenie pomiarowe wraz z
oprogramowaniem, wspó pracuje z komputerami klasy PC (od Pentium
II)

18 600 z

002-A owica do fotela, z elektronicznym zespo em pomiarowym
(wymagany jest pakiet Moment II) 4 200 z

002-MOMENT II
Karta pomiarowa MOMENT II z oprogramowaniem, przystosowana do
pracy z fotelami diagnostycznymi, 2 tryby pracy: diagnostyka oraz
rehabilitacja

7 300 z
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DIAGNOSTYKA I POMIARY –  Izokinetyka i pomiar si y

CSMi

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

urz dzenia do testów i wicze

506-503140
Premium

HUMAC NORM Premium Plus - system do testowania i wicze  w
warunkach izometrii, izotonii, izokinetyki oraz wicze  biernych i testów
propriocepcji. W sk ad zestawu wchodzi urz dzenie (fotel, dynamometr,
rama) wraz z kompletem przystawek do wicze  stawów (nadgarstek,
okie , bark, biodro, kolano i staw skokowy), przystawka do wicze
tu owia oraz przystawki do stabilizacji. W zestawie oprogramowanie
HUMAC 2009 umo liwiaj ce wykonanie ró nych testów pomiarowych,
tworzenie w asnych testów i profili wicze  oraz pe  archiwizacj  danych
- cena zestawu nie obejmuje komputera

84 500 USD

506-503140Plus

HUMAC NORM Plus - system do testowania i wicze  w warunkach
izometrii, izotonii, izokinetyki oraz wicze  biernych i testów propriocepcji.
W sk ad zestawu wchodzi urz dzenie (fotel, dynamometr, rama) wraz z
kompletem przystawek do wicze  stawów (nadgarstek, okie , bark, biodro,
kolano i staw skokowy) oraz przystawek do stabilizacji. W zestawie
oprogramowanie HUMAC 2009 umo liwiaj ce wykonanie ró nych testów
pomiarowych, tworzenie w asnych testów i profili wicze  oraz pe
archiwizacj  danych - cena zestawu nie obejmuje komputera

66 600 USD

506-503140Knee

HUMAC NORM Knee - system do testowania i wicze  w warunkach
izometrii, izotonii, izokinetyki oraz wicze  biernych i testów propriocepcji
w obr bie stawu kolanowego. W sk ad zestawu wchodzi urz dzenie (fotel,
dynamometr, rama) wraz z przystawk  do wicze  stawu kolanowego oraz
kompletem przystawek do stabilizacji. W zestawie oprogramowanie
HUMAC 2009 umo liwiaj ce wykonanie ró nych testów pomiarowych,
tworzenie w asnych testów i profili wicze  oraz pe  archiwizacj  danych
- cena zestawu nie obejmuje komputera

59 940 USD

506-503446

HUMAC 360 Visual Feedback Device - przeno ne urz dzenie do
wicze  z biofeedback’iem. Umo liwia wykonywanie wicze

funkcjonalnych, izolowanych oraz z obci eniem. Daje mo liwo  pracy
samodzielnej lub z innymi urz dzeniami pomiarowymi oraz urz dzeniami
do wicze , w których wyst puje ruch. W zestawie oprogramowanie
HUMAC 2009 umo liwiaj ce wykonanie ró nych testów pomiarowych,
tworzenie w asnych testów i profili wicze  oraz pe  archiwizacj
danych.
dost pny w czterech wersjach kolorystycznych: czerwony, zielony, niebieski i z oty.

3 300 USD*

przystawki i modu y dodatkowe

506-7510A001 CKC (Closed Kinematic Chain Adaptor)
przystawka do wicze  w zamkni tym cuchu kinematycznym 8 900 USD

506-7310A001-20 Trunk Module Component
przystawka do wicze  wyprostu / zgi cia tu owia 19 980 USD

506-7720A001 Work Tools – zestaw przystawek do symulacji pracy i czynno ci ycia
codziennego 2 670 USD

506-2600F770 Johnson Anti-Shear – przystawka do stawu kolanowego zwi kszaj ca
stabilno  stawu 1 340 USD

506-503161 Research Toolkit Software Module
zaawansowany modu  programu do bada  klinicznych 2 220 USD

506-503162 Group Test Software Module
dodatkowy modu  programu do testów grupowych 450 USD

* - cena brutto z VAT 23%
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 WYPOSA ENIE SAL REHABILITACYJNYCH – Sprz t rehabilitacyjno-sportowy Cybex

V. WYPOSA ENIE SAL REHABILITACYJNYCH I
SPORTOWYCH

1. SPRZ T REHABILITACYJNO – SPORTOWY „CYBEX”

CYBEX

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 23%)

rowery i steppery

508-625C
Rower pionowy 625C, zakres oporu 20 – 900 W, tryb pracy: rowerowy,
sta a moc i izokinetyczny, pomiar t tna kontaktowy, wspó praca z
urz dzeniami POLAR®, max. obci zenie 181 kg

6 353 USD

508-625R
Rower poziomy 625R, zakres oporu 20 – 900 W, tryb pracy: rowerowy,
sta a moc i izokinetyczny, pomiar t tna kontaktowy, wspó praca z
urz dzeniami POLAR®, max. obci zenie 181 kg

6 807 USD

508-750C
Rower pionowy 750C, zakres oporu 20 – 900 W, tryb pracy: rowerowy,
sta a moc i izokinetyczny, pomiar t tna kontaktowy, wspó praca z
urz dzeniami POLAR®, max. obci zenie 181 kg

6 353 USD

508-750R
Rower poziomy 750R, zakres oporu 20 – 900 W, tryb pracy: rowerowy,
sta a moc i izokinetyczny, pomiar t tna kontaktowy, wspó praca z
urz dzeniami POLAR®, max. obci zenie 181 kg

6 716 USD

508-770C
Rower pionowy 770C, zakres oporu 20 – 900 W, tryb pracy: rowerowy,
sta a moc i izokinetyczny, pomiar t tna kontaktowy, wspó praca z
urz dzeniami POLAR®, max. obci zenie 181 kg

7 261 USD

508-770R
Rower poziomy 770R, zakres oporu 20 – 900 W, tryb pracy: rowerowy,
sta a moc i izokinetyczny, pomiar t tna kontaktowy, wspó praca z
urz dzeniami POLAR®, max. obci zenie 181 kg

7 807 USD

trena ery

508-360A

Trena er ukowy Arc Trainer 360A, do treningu ca ego cia a,
zakres oporu 30 – 450 W, d ugo  kroku 61 cm, 11 poziomów nachylenia,
pomiar t tna kontaktowy, wspó praca z urz dzeniami POLAR®, max.
obci zenie 136 kg

6 353 USD

508-425A

Trena er ukowy Arc Trainer 425A, do treningu ca ego cia a,
zakres oporu 30 – 600 W, d ugo  kroku 58 cm, 11 poziomów nachylenia,
pomiar t tna kontaktowy, wspó praca z urz dzeniami POLAR®, max.
obci zenie 136 kg

9 079 USD

508-625A

Trena er ukowy Arc Trainer 625A, do treningu ko czyn dolnych,
zakres oporu 18 – 900 W, d ugo  kroku 61 cm, 21 poziomów nachylenia,
pomiar t tna kontaktowy, wspó praca z urz dzeniami POLAR®, max.
obci zenie 181 kg

13 623 USD

508-625AT

Trena er ukowy Arc Trainer 625T, do treningu ca ego cia a,
zakres oporu 18 – 900 W, d ugo  kroku 61 cm, 21 poziomów nachylenia,
pomiar t tna kontaktowy, wspó praca z urz dzeniami POLAR®, max.
obci zenie 181 kg

14 294 USD

508-770A

Trena er ukowy Arc Trainer 770A, do treningu ko czyn dolnych,
zakres oporu 18 – 900 W, d ugo  kroku 61 cm, 21 poziomów nachylenia,
pomiar t tna kontaktowy, wspó praca z urz dzeniami POLAR®, max.
obci zenie 181 kg

14 532 USD

508-770AT

Trena er ukowy Arc Trainer 770AT, do treningu ca ego cia a,
zakres oporu 18 – 900 W, d ugo  kroku 61 cm, 21 poziomów nachylenia,
pomiar t tna kontaktowy, wspó praca z urz dzeniami POLAR®, max.
obci zenie 181 kg

15 259 USD
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WYPOSA ENIE SAL REHABILITACYJNYCH – Sprz t CYBEX / Pomoce do wicze  MATCH-U

CYBEX

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 23%)

bie nie

508-625T
Bie nia treningowa 625T, wymiar pasa bie ni 152 x 56 cm, zakres
pr dko ci 0,8 – 20 km/h, zakres nachylenia 0 – 15%, pomiar t tna
kontaktowy, wspó praca z urz dzeniami POLAR®, max. obci zenie 181 kg

12 714 USD

508-751T
Bie nia treningowa 751T, wymiar pasa bie ni 157 x 56 cm, zakres
pr dko ci 0,8 – 25 km/h, zakres nachylenia -3 – 15%, pomiar t tna
kontaktowy, wspó praca z urz dzeniami POLAR®, max. obci zenie 181 kg

14 532 USD

508-770T
Bie nia treningowa 770T, wymiar pasa bie ni 152 x 56 cm, zakres
pr dko ci 0,8 – 20 km/h, zakres nachylenia 0 – 15%, pomiar t tna
kontaktowy, wspó praca z urz dzeniami POLAR®, max. obci zenie 181 kg

14 168 USD

trening funkcjonalny

508-18000 FT-325 Functional Trainer – urz dzenie do treningu funkcjonalnego,
2:1, stos 2x77 kg 7 807 USD

508-8800 BRAVO Functional Trainer - urz dzenie do treningu funkcjonalnego,
z progresywn  stabilizacj  (bez dr ka), 2:1, stos 2x77 kg 11 624 USD

508-8810 BRAVO Functional Trainer - urz dzenie do treningu funkcjonalnego,
z progresywn  stabilizacj  (z dr kiem), 2:1, stos 2x77 kg 12 816 USD

508-8830 BRAVO Functional Trainer - urz dzenie do treningu funkcjonalnego,
z progresywn  stabilizacj  (bez dr ka), 4:1, stos 2x77 kg 11 806 USD

508-8830-1 BRAVO Functional Trainer - urz dzenie do treningu funkcjonalnego,
z progresywn  stabilizacj  (bez dr ka), 4:1, stos 2x147 kg 13 078 USD

508-8840 BRAVO Functional Trainer - urz dzenie do treningu funkcjonalnego,
z progresywn  stabilizacj  (z dr kiem), 4:1, stos 2x77 kg 12 351 USD

508-8840-1 BRAVO Functional Trainer - urz dzenie do treningu funkcjonalnego,
z progresywn  stabilizacj  (z dr kiem), 4:1, stos 2x147 kg 13 805 USD

2. POMOCE DO WICZE

MATCH-U

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

510-mimimotion MINIMOTION – wielofunkcyjne urz dzenie do wicze  funkcjonalnych
i rehabilitacji (zestaw pe ny) 540,00 z

ta my i rzemienie rehabilitacyjne
510- ta 1,2 Ta ma rehabilitacyjna 1,2 m – s aba; ta (w tubie) 12,00 z

510-czerwona 1,2 Ta ma rehabilitacyjna 1,2 m – rednia; czerwona (w tubie) 14,00 z
510-zielona 1,2 Ta ma rehabilitacyjna 1,2 m – mocna; zielona (w tubie) 16,00 z

510-niebieska 1,2 Ta ma rehabilitacyjna 1,2 m – extra mocna; niebieska (w tubie) 18,00 z
510-czarna 1,2 Ta ma rehabilitacyjna 1,2 m – specjalnie mocna; czarna (w tubie) 20,00 z
510- ta 5,5 Ta ma rehabilitacyjna 5,5 m – s aba; ta 40,00 z

510-czerwona 5,5 Ta ma rehabilitacyjna 5,5 m – rednia; czerwona 50,00 z
510-zielona 5,5 Ta ma rehabilitacyjna 5,5 m – mocna; zielona 60,00 z

510-niebieska 5,5 Ta ma rehabilitacyjna 5,5 m – extra mocna; niebieska 70,00 z
510-czarna 5,5 Ta ma rehabilitacyjna 5,5 m – specjalnie mocna; czarna 80,00 z
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WYPOSA ENIE SAL REHABILITACYJNYCH – Pomoce do wicze  MATCH-U

MATCH-U

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

ta my i rzemienie rehabilitacyjne cd.
510- ta 25 Ta ma rehabilitacyjna 25 m – s aba; ta 150,00 z

510-czerwona 25 Ta ma rehabilitacyjna 25 m – rednia; czerwona 175,00 z
510-zielona 25 Ta ma rehabilitacyjna 25 m – mocna; zielona 200,00 z

510-niebieska 25 Ta ma rehabilitacyjna 25 m – extra mocna; niebieska 225,00 z
510-czarna 25 Ta ma rehabilitacyjna 25 m – specjalnie mocna; czarna 275,00 z

510- ta Ta ma rehabilitacyjna 45 m – s aba, ta 300,00 z
510-czerwona Ta ma rehabilitacyjna 45 m – rednia; czerwona 350,00 z

510-zielona Ta ma rehabilitacyjna 45 m – mocna; zielona 400,00 z
510-niebieska Ta ma rehabilitacyjna 45 m – extra mocna; niebieska 450,00 z

510-zestaw Ta my rehabilitacyjne bez latexu (komplet 5 x 1,2 m) – ta, czerwona,
zielona, niebieska i czarna 90,00 z

510-loop LOOP - p tla z ta my rehabilitacyjnej d  22 cm – s aba: ta 12,00 z
510-loop czerw LOOP - p tla z ta my rehabilitacyjnej d  22 cm – rednia: czerwona 12,00 z

510-loop ziel LOOP - p tla z ta my rehabilitacyjnej d  22 cm – mocna: zielona 12,00 z
510-loop nieb LOOP - p tla z ta my rehabilitacyjnej d  22 cm – extra mocna: niebieska 12,00 z

510-rzemie Rzemie  rehabilitacyjny z uchwytami 1,3 m – lekki; ty 40,00 z
510-rzemie  czerw Rzemie  rehabilitacyjny z uchwytami 1,3 m – redni; czerwony 40,00 z

510-rzemie  ziel Rzemie  rehabilitacyjny z uchwytami 1,3 m – mocny; zielony 40,00 z
510-rzemie  nieb Rzemie  rehabilitacyjny z uchwytami 1,3 m – extra mocny; niebieski 40,00 z

pi ki rehabilitacyjne
510-abs40 Pi ka rehabilitacyjna 40cm ta  ABS (pompka do pi ki  GRATIS) 60,00 z
510-abs50 Pi ka rehabilitacyjna 50cm czerwona  ABS (pompka do pi ki  GRATIS) 70,00 z
510-abs60 Pi ka rehabilitacyjna 60cm zielona  ABS (pompka do pi ki  GRATIS) 80,00 z
510-abs70 Pi ka rehabilitacyjna 70cm niebieska  ABS (pompka do pi ki  GRATIS) 95,00 z
510-abs80 Pi ka rehabilitacyjna 80cm czarna ABS (pompka do pi ki  GRATIS) 120,00 z
510-lek1 Pi ka lekarska 1,0 kg - ta 90,00 z
501-lek2 Pi ka lekarska 2,0 kg - czerwona 150,00 z
510-lek3 Pi ka lekarska 3,0 kg - zielona 190,00 z
510-lek4 Pi ka lekarska 4,0 kg - niebieska 240,00 z
510-lek5 Pi ka lekarska 5,0 kg - czarna 290,00 z

przybory do wicze   równowagi
510-trener Trener równowagi 37 x 22 x 6 cm (niebieski) 100,00 z
510-podest Podest równowa ny – podstawa sferyczna   fi 42 x 5/9 cm 100,00 z
510-pó je Podk adka balansowa „pó  je ”   fi 16 cm 60,00 z
510-senso Dysk sensoryczny  fi 35 cm (niebieski) 110,00 z

Dysk korekcyjny fi 33 cm (dost pny w 3 kolorach – do wyboru: niebieski,
czerwony, grafitowy) 100,00 z
Dysk korekcyjny fi 36 cm (dost pny w 3 kolorach – do wyboru: niebieski,
czerwony, grafitowy) 110,00 z

510-dysk Dysk korekcyjny  fi 36 cm (niebieski) bez PVC 120,00 z

510-airstep
AIRSTEP – wielofunkcyjna urz dzenie treningowe typu BOSU
z rzemieniami rehabilitacyjnymi (wym. 61 x 38 x 17 cm)
(pompka do pi ki GRATIS)

400,00 z
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WYPOSA ENIE SAL REHABILITACYJNYCH – Pomoce do wicze  MATCH-U

MATCH-U

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

akcesoria dodatkowe
510-obci nik 0,5 Obci niki na ko czyny (2 x 0,5 kg) 55,00 z
510-obci nik 1,0 Obci niki na ko czyny (2 x 1,0 kg) 65,00 z

510-podstawa Podstawka pod pi 60,00 z
510-uchwyty Uchwyty do ta my rehabilitacyjnej (2 szt.) 25,00 z

510-stojak Stojak na pi ki lekarskie 250,00 z

3. POMOCE REHABILITACYJNE

MATCH-U

Kod towaru Nazwa i opis Cena detaliczna
brutto (VAT 8%)

ta my Kinesiotaping’u

510-tape
Oryginalne japo skie ta my (plastry) Kinesiology Tape – dost pne w
kolorach: be owy, czerwony, niebieski i czarny.
Wymiary: szer.- 5 cm, d .- 5 m

38,00 z

pomoce ortopedyczne
510-op_nad Opaska nadgarstkowa 70,00 z
510-ort_nad Orteza nadgarstkowa 105,00 z

510-ort_nad_ex Orteza nadgarstkowa EXTRA 120,00 z
510-ort_nad_kciuk Orteza nadgarstkowa z uj ciem kciuka 120,00 z

510- okie Pas okciowy 60,00 z
510-tembuni Temblak uniwersalny 30,00 z
510-tembex Temblak Extra 100,00 z
510-pasbiod Pas krzy owo – biodrowy 120,00 z
510-spodenki Spodenki uciskowe 150,00 z

510-udo Opaska na udo 85,00 z
510-rzepka Orteza rzepki 50,00 z
510-kolano Stabilizator stawu kolanowego 105,00 z

510-kolano_ort Orteza stawu kolanowego 190,00 z
510-kolano_ort_zaw Orteza zawiasowa stawu kolanowego 280,00 z

510- ydka Opaska na ydk 75,00 z
510-kostka Stabilizator stawu skokowego 55,00 z

510-kostka_ort Orteza stawu skokowego 150,00 z
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VI. WARUNKI DOSTAW, SERWISU I GWARANCJI

1. Koszt transportu pokrywa Odbiorca, chyba e ze wzgl du na szczególne warunki (np.

wielko  zamówienia) lub dobrowoln  decyzj  Dostawcy zapadn  inne ustalenia.
2. atno  za towar nast puje zawsze przed jego wydaniem, nie pó niej ni  w chwili

fizycznego dostarczenia do Odbiorcy, przelewem na konto, gotówk  lub za pobraniem (w
przypadku dostaw realizowanych za po rednictwem firmy spedycyjnej). Wyj tki od tej regu y

wymagaj  dodatkowych uzgodnie  – patrz pkt. 3.
3. Istnieje mo liwo  dokonania zakupu na raty i/lub z odroczonym terminem p atno ci, ale

jest to obwarowane dodatkowymi wymaganiami w stosunku do Odbiorcy (odpowiednia

pisemna umowa, wp ata zaliczki/przedp aty, dobra historia wspó pracy z Accuro-Sumer, itp.) –
szczegó y u naszych handlowców.

4. W przypadku uzgodnienia odpowiednich warunków p atno ci i dostawy Odbiorca mo e
otrzyma upust od cen katalogowych.

5. Przy du ych zamówieniach Dostawca ma prawo do pobrania zaliczki od Odbiorcy.

6. W sprawach leasingu Accuro-Sumer wspó pracuje z wi kszo ci  podmiotów z tej bran y
dzia aj cych w Polsce. Symulacje i oferty leasingu dokonywane s  natychmiastowo, na

yczenie Odbiorcy.
7. Cennik sporz dzono w oparciu o znane nam, aktualne ceny producentów i dostawców

Accuro-Sumer Sp. z o. o. oraz w oparciu o aktualne przepisy importowe i o podatku VAT. Ze

wzgl du na mo liwo  zaistnienia nieprzewidzianych przez nas zmian, zastrzegamy sobie
prawo do korekty cennika w trybie natychmiastowym.

8. Niektóre ceny z otówkowe z naszej oferty zosta y przeliczone bezpo rednio z cenników

importowych, wyra onych w Euro lub USD. Zastrzegamy sobie mo liwo  ich zmiany  w
trybie natychmiastowym, bez uprzedzenia, w przypadku wyst pienia istotnych i

nieprzewidzianych waha  kursowych (wi kszych ni  5%). Ceny wyra one w Euro i  w USD
 przeliczne wg. redniego kursu NBP, obowi zuj cego w dniu wystawienia faktury.

9. Standardowy czas realizacji zamówie  podlega wahaniom sezonowym oraz  zale y od

rodzaju produktu, dostawcy, itp. rednio wynosi od 1 do 4 tygodni.
10. Standardowo okres gwarancji na urz dzenia produkcji Accuro i Chattanooga Group wynosi 2

lata, na urz dzenia Sumer – 1 rok. Pozosta e urz dzenia z oferty -  zgodnie z ofert

poszczególnych dostawców i producentów (najcz ciej rok lub 2 lata).
11. Naprawy realizowane s  w siedzibie Accuro-Sumer lub - w szczególnych wypadkach (np.

gabaryty sprz tu, jego charakter) - na miejscu u klienta.
12. W okresie gwarancyjnym Odbiorcy przys uguje bezp atny sprz t zast pczy na czas naprawy

(dotyczy g ównie sprz tu Accuro i Chattanooga; ewentualnie innych dostawców - w miar

posiadanych aktualnie przez firm  mo liwo ci).
13. Wszelkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne nale y zg asza  w pierwszej kolejno ci

telefonicznie, do serwisu Accuro-Sumer, w celu ustalenia sposobu post powania/naprawy
(patrz tak e – Karty Gwarancyjne dla poszczególnych urz dze ).


