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Вих.№10/08/17-1 

Від 10 серпня 2017р 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

операційний стіл з комплектом пристосувань для гінекології, виробництва ALVO , Польща 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціна пропозиції: 782 440,00 грн з ПДВ. В вартість пропозиції входить інсталяція, навчання 

персоналу, гарантія 1 рік. 
 

                                                                   

 

Торгівельна назва Од. 

виміру 

К-ть Сума за од. 

(грн.) з ПДВ 

Операційний стіл з електро-гідравлічним приводом ETIUDA. 

Виконаний з нержавіючої сталі. Регулювання висоти, 

нахилівТренделенбург / АнтіТренделенбург, бічних нахилів, 

вирівнювання ложа здійснюється електро-гідравлічним приводом, 

який активується провідним пультом управління. Секція голови, 

спини, ніг регулюються вручну з допомогою пневматичних 

пружин. Секція розведення ніг, ниркова секція, поздовжнє 

зміщення регулюються механічно. Матраци виконані з поліуретану, 

антистатичні, з антибактеріальним покриттям.  

Основа: Т-подібної форми, мобільна, з механічним центральним 

гальмом. Операційний стіл складається з: секції голови, спини 

(розділеної на 2 окремі з можливістю регулювання включаючи 

ниркову секцію), сидіння, ніг П + Л. 

Параметри столу: 

Довжина  5 –секційного ложа -2200 мм 

Ширина матраца 500 мм 

Ширина ложа 560 мм 

Регулювання висоти ложа (с матрацом) 740-1070 мм 

Регулювання секції спини +85
o
 ÷ -45

o
 

Регулювання секції ніг +20
o
 ÷ -90

o
 

Розведення секції ніг Макс 180
o
 

Бокові нахили ± 30
o
 

Регулювання секції голови ± 45
o
 

Регулювання «мостика» роздільної 

секції спини ~ 120 мм 

Повздовжнє зміщення - 300 мм 

Тренделенбург / АнтиТренделенбург ± 40
o
 

Маса столу -  240 кг 

Максимальне навантаження - 225 кг 

шт. 1 782 440 

Операційне крісло
Операційне крісло виробництва ALVO , Польща
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Комерційна пропозиція на консолі, виробництва Simeon (Ondal) Німеччина 

 
Склад комплекту  

Article Number Description Qty 

   13-140001 Консоль анестезіологічна, 2 полиці, низька стеля 1 

10-140001 Консоль хірургічна (5 полиць), низька стеля 1 

 

Ціна пропозиції: 692 000,00 грн з ПДВ. В вартість пропозиції входить інсталяція, навчання 

персоналу, гарантія 1 рік. 
 

                                                                   

Комерційна пропозиція на операційну двокупольну лампу з монітором, виробництва SIMEON 

Німеччина 

 
Склад комплекту  

Article Number Description Qty 

   141-0012770 Операційна лампа Sim.LED 7000 МC -  3pole 

version 1 

141-0011780  Операційна лампа Sim.LED 5000 МC -  9pole 1 
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version HD camera prep. 

151-0002946 Тримач монітору Sim.SCREEN  1 

111-0012326 Монітор 24 TFT RADIANCE G2 HD 1 

131-0003614 Ручки , що стерилізуються  4 

 

Ціна пропозиції: 1 080 900  грн з ПДВ. В вартість пропозиції входить інсталяція, навчання 

персоналу, гарантія на LED світлодіоди 5 років. 

 
 

Комерційна пропозиція на аспіратор виробництва ATMOS GmbH, Німеччина 

 
Модель Опис Ціна з ПДВ 

ATMOS C 451 

 

 

Новий стандарт аспірації в операційному залі! 

Інновація ATMOS C 451 в деталях: За допомогою інноваційної системи 

DDS (Direct- Docking-System - система швидкого і без шлангового 

з'єднання ємності для секрету з аспіратор) від'єднати ємність для 

секрету, фільтр і шланг аспиратора - елементарно просто! DDS-система 

ємностей робить заміну використаних ємностей, а також повторне 

застосування приладу максимально гігієнічними. Всі необхідні 

маніпуляції проводяться швидко і просто. Крім того, помилки при 

перепідключенні шлангів виключаються на 100%, а ємність для 

секрету зручно вибирається за допомогою перемикача ємностей. 

Розрахований на тривалу експлуатацію. Тихий процес роботи. 

Пристрій швидкого і безінструментального закріплення на системному 

шасі. Два пристрої приєднання до вакууму. Особливо легко 

очищаються поверхні з додатковим захисним рівнем проти 

проникнення рідин. Оснащений вбудованим екстра великим 

високоточним покажчиком рівня вакууму; позбавленим недоліків 

плавним кульковим регулятором вакууму; DDS-система для 

безшлангового приєднання до аспіратор DDS-ємностей. 

Вакуум від 0 до -91 кПА / -682 мм рт.ст. 

Потужність приладу 45 л / хв (+ 3 / -5 л / хв). 

Електроживлення 230 В ± 10%, 50/60 Гц. 

Габарити (ВхШхГ): 330 х 240 х 360 мм. 

 

Області застосування: 

- Нейрохірург 

- Кардіохірургія 

- Гастроентерологія 

- Урологія 

- Загальна хірургія 

- Гінекологія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 800 грн 

 

         Ціна пропозиції: 152 800,00 грн з ПДВ. У вартість пропозиції входить інсталяція, навчання 

персоналу, гарантія 1 рік. 

 
 

 

 

Загальна вартість пропозиції: 2 708 140 грн з ПДВ. 
 

+38 (067) 551 62 59  

Астапенков Володимир  

ТОВ «Сервісмед» 

 


