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Aspel SA
Ergospirometr CardioTest CPET 
– system standardowych badań 
wysiłkowych rozszerzonych o ocenę 
pulmonologiczną
System diagnostyczny przeznaczony 
do wykonywania standardowych elek-
trokardiograficznych testów wysiłkowych 
wraz z bezpośrednią oceną wydolności 
oraz oceną układu oddechowego 
i metabolizmu mięśniowego.

Aspel SA
Elektrokardiograf AsCard Green 
z funkcją komunikacji z HIS 
w standardzie HL7
Elektrokardiograf AsCard Green łączy 
w sobie jakość i nowoczesny design. 
Kompak towe wymiary, niewielka waga 
aparatu, oraz połączenie z oprogramo-
waniem CardioTEKA HL7 umożliwiające 
komunikację ze Szpitalnymi Systemami 
Informatycznymi.

Stiegelmeyer Sp. z o.o.
Evario – łóżko kliniczne z wagą 
Nowoczesne łóżko odpowiednie 
do codziennej opieki nad pacjentem, 
intensywnej terapii oraz jako wsparcie 
w szybkim powrocie do zdrowia.
Wyposażone w innowacyjne barierki 
boczne PROTEGA. 

INMED-Karczewscy 
Sp. z o.o. sp. k.
Sygnalizator stanu gazów medycznych 
SSGM-PREMIUM
Nowoczesny panel alarmująco-monitoru-
jący o bardzo szerokiej funkcjonalności, 
wyróżniający się zaawansowaną techno-
logią. 

Arfido Sp. z o. o.
Ciuchomat  
Urządzenie do wydawania odzieży  
na bloku operacyjnym, jednorazowej 
oraz wszelkiego typu ochronnej. 

Medikol
Kontrola jakości urządzeń medycznych
Laboratorium Badawcze posiadające 
akredytację Polskiego Centrum Akredy-
tacji (PCA) w dziedzinie badań właściwo-
ści fizycznych wyposażenia medycznego.

Medikol
System Radiograficzny SAMSUNG – 
Cyfrowy mobilny aparat rentgenowski 
GM85 z detektorem iQuia ™ 
Wysokiej jakości mobilny system RTG 
z systemem napędu akumulatorowego. 
Innowacyjna technologia, szybkość, 
precyzja i wytrzymałość.

Medikol
Serwis systemów RTG
Doświadczona firma serwisowa specja-
lizująca się w przeglądach, naprawach 
i konserwacji aparatury medycznej.

Meden-Inmed Sp. z o.o
Egzoszkielet Japet Atlas
Zrobotyzowany egzoszkielet do rehabili-
tacji kręgosłupa. Dostarcza w czasie 
rzeczywistym informacji o ruchach, 
siłach i kątach osiąganych przez pacjenta.
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Meden-Inmed Sp. z o.o
Deymed Diagnostic – TruScan®LT 
System do pomiarów EEG i qEEG
Przenośny, wielofunkcyjny system 
TruScan ułatwia wykonywanie badań qEEG 
oraz pozyskiwanie niezbędnych podczas 
neuroterapii informacji zwrotnych. 

Meden-Inmed Sp. z o.o
qmd® ares cryo-thermal
System składający się z lasera qmd® 
ares (o dł. fali 808 i 1064 nm, 18 W) 
i modułu generującego bodźce termicz-
ne qmd® cryo-thermal.  

Meden-Inmed Sp. z o.o
Przenośny aparat Cardioline EKG ECG 
100S
12-kanałowy przenośny aparat EKG 
wyposażony w klawiaturę membranową 
oraz klawisze funkcyjne. Umożliwia wyko-
nanie pełnej diagnostyki EKG. 

ITP S.A.
Huber 360° Evolution
Zmotoryzowana platforma do neuro-fi-
zycznego treningu. Urządzenie stworzone 
z myślą o fizjoterapeutach i pacjentach.

ITP S.A.
Pixel CO2
Laser frakcyjny, ablacyjny CO2 o długości 
fali 10600 nm do regeneracji skóry 
twarzy i ciała. Innowacyjna technologia 
emisji lasera w postaci pixeli.

Emtel System Sp. z o.o. Sp.k.
Platforma Ascom Digistat CIS 
(System zarządzania informacją 
kliniczną)
Bezpośredni partner szwajcarskiej firmy 
Ascom. Lidera w dziedzinie systemów 
przywoławczych. Tysiące wdrożeń systemu 
TeleCare IP Ascom na całym świecie cieszy.

FAMED Żywiec
Famed FLARE Najbezpieczniejszy stół 
do obrazowania na świecie
Blat stołu Famed FLARE pozwala ogra-
niczyć dawkę promieniowania, która 
przenika do ciała pacjenta. Cechuje się 
bardzo dobrym parametrem przezierno-
ści (0,36 mm Al).

BTL Polska Sp. z o.o.
BTL EMSELLA
Ergonomiczne krzesło wykorzystują-
ce technologię HIFEM do stymulacji 
i wzmacniania mięśni dna miednicy. 
Posiada certyfikat amerykańskiej FDA 
(Food and Drug Administration).

LekSeek Polska 
Sp. z o.o. Sp.k.
Nowoczesny program do kompleksowe-
go zarządzania indywidualną praktyką 
lub przychodnią lekarską. Gwarantuje 
bezpieczeństwo danych i wielokanałowe 
wsparcie techniczne.
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WSTECH S.C
Stacjonarny stół rehabilitacyjny SK-06
Charakteryzuje się stabilną stalową 
konstrukcją oraz kolumnowym mecha-
nizmem podnoszenia, który niweluje 
przesunięcie blatu w trakcie regulacji 
wysokości. W standardzie występuje 
4 częściowe leże z otworem na twarz 
i zatyczką w podgłówku. Stół SK-06 
posiada szeroki zakres regulacji leża 
do różnych pozycji.

WISAP Medical Technology 
GmbH
Nowy system endoskopowy AQ 200
opracowany przez Aohua Ltd
Nowy system endoskopii AQ 200 oferuje 
Full HD 1080 Pixel, nowy tryb obrazu CBI 
i wodoodporny laserowy przesył wideo 
i zdjęć z bezpieczeństwem i wysoką 
szybkością transmisji.

Genway
Bezprzewodowy przycisk przywołania 
KALER GEN-ST2
Bezprzewodowy, wodoodporny przycisk 
pociągany. Stosowany najczęściej 
w toaletach. Służy do wezwania pomocy 
w nagłym przypadku takim jak zasłab-
nięcie czy atak serca. Jaskrawy kolor 
oraz długość i elastyczność uchwytu 
pozwalają na odruchowe użycie.

Genway
Bezprzewodowy system kolejkowy 
Kaler GEN-500
Wygodna obsługa kolejek – bez kabli. 
Komunikacja między urządzeniami od-
bywa się bezprzewodowo. Tablica może 
obsługiwać kilka klawiatur – wyświetlony 
wtedy zostanie, oprócz numeru pacjen-
ta, również numer gabinetu, do którego 
ma się zgłosić.

GE Medical Systems 
Polska Sp. z o.o.
LOGIQ™ E10 
Ultrasonograf firmy GE wspierany 
przez technologię sztucznej inteligencji 
to przetwarzanie danych na obraz szyb-
ciej niż kiedykolwiek wcześniej.

GE Medical Systems 
Polska Sp. z o.o.
Versana Premier™ 
Przedstawiciel nowej linii aparatów USG 
firmy GE. Zaprojektowany by umożliwić 
szybką, precyzyjną oraz wygodną i pełną 
diagnostykę badań ultrasonograficznych. 

INNOW Sp. z o.o. Sp. k. 
F301KL H EVO – Fotel rehabilitacyjny, 
pielęgnacyjny, geriatryczny TRAPER II 
– zwrotne koła, odchylane siedzisko
Fotel pielęgnacyjny dla osób wymagają-
cych stałej opieki. Wyposażenie: m.in. 
uchylane siedzisko, 4 zwrotne koła 
(łatwe poruszanie), zsynchronizowana 
regulacja 

INNOW Sp. z o.o. Sp. k. 
C213 EVO AT – Wózek transportowo-
kąpielowy z hydrauliczną regulacją 
wysokości – pozycja Trendelenburga 
i anty-Trendelenburga
Wykorzystywany m.in. w wyposażeniu 
hydraulicznej regulacji wysokości, pozycji 
anty-/Trendelenburga, koł z indywidualną 
blokadą, odbojników, kół kierunkowych.

INNOW Sp. z o.o. Sp. k. 
FZ 02 FINN AT [LUX] 
– Stół zabiegowy
Stół zabiegowy z 5-częściowym leży-
skiem oraz elektryczną regulacją wyso-
kości i pozycji anty-/Trendelenburga. 
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Formed Sp. z o.o., Sp.k
AQUATIC Dwu-sekcyjny wózek 
do mycia pacjentów
Aquatic jest specjalistycznym wózkiem 
przeznaczonym do mycia pacjentów 
na oddziałach szpitalnych. Oferowany 
jest w kilku wersjach.  

EL-COMP CEZARY KOSTUCH
KASETKA TYGODNIOWA 
4 DAWKOWANIA, 7X4
Nowa wersja kasetki do leków istniejącej 
na rynku od 20 lat. Ulepszona została 
funkcjonalność mechanizmu zamykania, 
wyposażonego w blokadę listków. Ideal-
na pomoc w przeprowadzeniu skutecznej 
farmakoterapii. Certyfikowane tworzywa 
i barwniki.

EL-COMP CEZARY KOSTUCH
KASETKA TYGODNIOWA Z ALARMEM 
4 DAWKOWANIA, 7X4
Nowa wersja kasetki do leków istniejącej 
na rynku od 20 lat wzbogacona o alarm. 
Idealna pomoc w przeprowadzeniu 
skutecznej farmakoterapii. Jeszcze sku-
teczniejsza terapia, dzięki terminowemu 
dawkowaniu leków. Produkt polski, 
certyfikowane tworzywa i barwniki.

EL-COMP CEZARY KOSTUCH
KRUSZARKA DO TABLETEK
Konstrukcja produktu umożliwia łatwe 
rozkruszenie leku, bez obawy o utratę 
jego dawki terapeutycznej. Przeznaczo-
na do użycia przez osoby z utrudnioną 
sprawnością. Posiada pojemniczek 
do przechowywania tabletek. Wyłącznie 
certyfikowane tworzywa i barwniki. 


