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Vážení,

dostáva sa Vám do rúk inovovaný katalóg výrobkov so zameraním na profesionálne meranie 
krvného tlaku.

Spoločnosť COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. pôsobí v oblasti vybavovania ordinácií 
lekárov od roku 1993. Vďaka dôvere zákazníkov a spoločnému úsiliu zamestnancov, zástupcov 
a distribútorov pokračujeme v našom úspešnom rozvoji nielen na českom ale i slovenskom trhu. 
V súčasnosti patríme vo svojom odbore medzi významných dodávateľov kvalitnej zdravotníckej 
techniky a služieb. Spoločnosť COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. (ČR i SR) je autorizovaným 
obchodným a servisným partnerom týchto firiem:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG (boso) Nemecko – výrobca prístrojov pre meranie krvného 
tlaku v ordinácii, ale i domácom prostredí

MEDSET Medizintechnik GmbH, Nemecko – výrobca neinvazívnych prístrojov pre kardiológiu

SunTech Medical, USA/Veľká Británia – výrobca prístrojov pre meranie krvného tlaku

Ergoline GmbH, Nemecko – výrobca bicyklových ergometrov

LODE B.V., Holandsko – výrobca bicyklových ergometrov a bežiacich pásov

ITD GmbH, Nemecko – výrobca prístrojových vozíkov

Okrem dodávky špičkových prístrojov patrí k našim veľkým prednostiam komplexné vybavovanie 
lekárskych ambulancií (výpočtová technika – ambulantný SW – prístrojová technika) vrátane 
prepojenia a obojsmernej komunikácie medzi SW a prístrojmi. Neoddeliteľnou súčasťou našich 
služieb je samozrejme i zaškolenie obsluhy, záručný a pozáručný servis, poradenská a konzultačná 
činnosť.

V tomto katalógu Vám prinášame ucelenú ponuku prístrojov a zariadení pre meranie krvného 
tlaku. Presvedčte sa aj Vy o komplexnosti našej ponuky.

  
                  Eduard Csiba            Petr Čermák
               konateľ spoločnosti, SR  konateľ spoločnosti, SR

Jedinečný pacientsky diagnostický systém PADSY vyvinutý spoločnosťou MEDSET Medizintechnik GmbH 
združuje v jednom užívateľskom rozhraní prístroje pre funkčné vyšetrenie pacientov (Holter EKG, Holter 
TK, kľudové EKG, ergometriu, ergo-spirometriu a spirometriu). Tento produkt si pre svoju spoľahlivosť 
a komplexnosť našiel veľmi rýchlo v Čechách a na Slovensku veľa spokojných užívateľov. Spoločnosť MEDSET 
Medizintechnik GmbH viac ako  20 rokov úspešne vyvíja originálne algoritmy pre spracovanie a analýzu EKG 
kriviek.

0124

História výroby meračov krvného tlaku v nemeckom Jungingene siaha až do roku 1921. Preto sú v dnešnej 
dobe tonometre spoločnosti BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG (boso) najrozšírenejšie v Nemecku a používa 
ich 77% lekárov. (prieskum spolnosti GfK z januára 2010). Výrobný sortiment pokrýva všetky typy prístrojov:  
manuálne aneroidné, automatické elektronické, ale i bezortuťové prístroje. S hrdosťou môžeme konštatovať, 
že i v Čechách a na Slovensku si prístroje značky boso našli tisíce spokojných užívateľov z radu lekárov ale 
i pacientov. 
Naša spoločnosť je výhradným obchodným a servisným partnerom spoločnosti boso pre ČR a SR.

0124

Spoločnosť SunTech Medical vyrába špecializované merače krvného tlaku, predovšetkým pre meranie 
krvného tlaku pri záťažových testoch (ergometriách, TILT testoch atď.). Základom presného merania sú nielen 
prístroje ale aj manžety, ktoré v podaní SunTech sú dokonca patentované. 

0413
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www.compek.sk

Od leta 2008 je možné kompletný sortiment tonometrov (tlakomerov) pre profesionálne, ale i domáce 
meranie TK zakúpiť na špecializovanom e-shope www.tonometr.cz. V priebehu roka 2011 bude e-shop 
inovovaný a spustená jeho slovenská verzia www.tonometer.sk. Pre vás, ktorí sa rozhodnú pre objednávku 
na našich e-shopoch, sme pripravili zľavový kupón. Pri jeho uplatnení v objednávke obdržíte zľavu 5%. Túto 
zľavu je možné uplatniť pre viac objednávok po dobu platnosti tohto katalógu, t.j. do 31.12.2013.

www.tonometer.sk

- 5%

Elektronické obchody

Zľavový kupón: K1213
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CERTIFIKÁCIA

EN 1060 – európska norma pre neinvazívne tonometre 

Zertif iz iert

0 1 2 4

ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 – systém manažmentu akosti 

GHS Quality Seal – značka kvality (presnosti merania) podľa  
Nemeckej ligy pre hypertenziu

ESH Evropean Society of Hypertension
Európska spoločnosť pre hypertenziu

BHS British Hypertension Society
Britská spoločnosť pre hypertenziu

AAMI Association for the Advancement of Medical Instrumentation
Združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov

LEGENDA

shock protected

shock protected - ochrana aneroidných tonometrov proti  
nárazu a pádu

jednohadicový systém merania

dvojhadicový systém merania – dve samostatné hadice

systém merania s dvojitou hadicou – dve samostatné hadice, 
spojené k sebe

2v1 technológia 2v1 – patentovaná technológia dvoch hadíc  
v jednej s dôrazom na presnosť merania

domáce elektronické tonometre

24
 

36 dĺžka záruky v mesiacoch

viacfarebné prevedenie

USB
 

BT typ komunikácie s PC, ambulantným SW (USB kábel, Bluetooth)

P A D S Y
KOMPATIBILNÍ

zariadenie je kompatibilné so systémom PADSY od spoločnosti 
MEDSET Medizintechnik GmbH – viac na www.padsy.cz

17 fonendoskopy
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boso classic

Tonometer boso classic
• aneroidný tonometer so systémom hadíc 2v1
• elegantný prístroj s pochromovaným krytom tonometra 

a antracitovou stupnicou
• priemer stupnice 60 mm
• s manžetou na suchý zips
• textilné puzdro
• patentovaná technológia hadíc 2v1
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém
• veľký ergonomický tlakový balónik

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
vaku 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-classic, manžeta na suchý zips, hadice 2v1, stupnica Ø 60 mm 740-351 047-0-111

Manžeta, suchý zips, štandard 22-32 12x23 740-474 111-4-257

Manžeta, suchý zips, veľká 33-41 12x35 740-475 111-4-121

Manžeta, suchý zips, detská 14-21 8x20 740-476 211-4-302

Balónik, čierny, vrúbkovaný 740-624 010-7-105

Výpustný ventil pre boso classic, chróm 740-603 060-7-601

Prevlečná matka, zástrčka, hadica, chróm 740-173 047-7-251
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Pre najnáročnejších 
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boso classico

Tonometer boso classico
• aneroidný tonometer so systémom hadíc 2v1
• elegantný prístroj s matne čiernym krytom tonometra 

a antracitovou stupnicou
• priemer stupnice 60 mm
• s manžetou na suchý zips
• textilné puzdro
• patentovaná technológia hadíc 2v1
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém
• veľký ergonomický tlakový balónik
• ekonomická verzia k boso classic

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
vaku 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-classico, manžeta na suchý zips, hadice 2v1, stupnica Ø 60 mm 740-352 048-0-111

Manžeta, suchý zips, štandard 22-32 12x23 740-480 111-4-252

Manžeta, suchý zips, veľká 33-41 12x35 740-481 111-4-111

Manžeta, suchý zips, detská 14-21 8x20 740-482 211-4-303

Balónik, čierny, vrúbkovaný 740-624 010-7-105

Výpustný ventil pre boso classico, čierny 740-604 060-7-602

Prevlečná matka, zástrčka, hadice, čierne 740-643 048-7-251
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boso manuell

Tonometer boso manuell
• aneroidný tonometer s dvojitou hadicou
• populárny, celosvetovo rozšírený prístroj
• priemer stupnice 48 alebo 60 mm
• s manžetou na suchý zips
• textilné puzdro
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém
• postranné skrutkové spojky umožňujú  

ľahkú výmenu manžiet rôznych veľkostí

60 mm 48 mm

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
manžety 

(cm)

Rozmer 
vaku 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-manuell, manžeta s dvojitou hadicou, stupnica Ø 60 mm 740-302 011-0-131

Tonometer boso-manuell, manžeta s dvojitou hadicou, stupnica Ø 48 mm 740-303 010-0-131

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, čierna 22-32 14x53 12x23 740-401-DH 131-4-250

Manžeta, suchý zips s dvojitou hadicou, štandard, modrá 22-32 14x53 12x23 740-402-DH 130-4-250

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, sv. modrá, umývateľná 22-32 14x53 12x23 740-403-DH 130-4-250A

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, sv. modrá, bezlatexová 22-32 14x53 12x23 740-404-DH 130-4-250L

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, čierno-červená 22-32 14x53 12x23 740-405-DH 121-4-255

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, šedá 22-32 14x53 12x23 740-406-DH 131-4-256

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, zelená 22-32 14x53 12x23 740-407-DH 131-4-258

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, čierna 22-32 14x53 12x28 740-408-DH 131-4-100

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, veľká, čierna 33-41 14x60 12x35 740-409-DH 131-4-110

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, veľká, čierna 33-41 15x64 14x40 740-412-DH 131-4-130

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, stehno, čierna >41 14x84 12x60 740-414-DH 131-4-200

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, stehno, čierna >41 20x86 18x60 740-415-DH 131-4-210

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, detská, farebná 14-21 10x34 8x20 740-416-DH 231-4-300

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, detská, malá 8-13 6,5x28 5x12 740-418-DH 231-4-310

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, dojčatá <8 6x34 4x20 740-419-DH 331-4-350

Balónik, čierny 740-621 010-7-100
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boso roid II

Tonometer boso roid II
• aneroidný tonometer s dvojitou hadicou
• cenovo výhodný prístroj
• priemer stupnice 48 alebo 60 mm
• s manžetou na suchý zips
• textilné puzdro
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém
• vhodný pre používanie stále rovnakej manžety

48 mm 60 mm

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
manžety 

(cm)

Rozmer 
vaku 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-roid II, s dvojitou hadicou, Ø stupnice 60 mm 740-304 041-0-131

Tonometer boso-roid II, s dvojitou hadicou, Ø stupnice 48 mm 740-305 040-0-131

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, čierna 22-32 14x53 12x23 740-401-DH 131-4-250

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, modrá 22-32 14x53 12x23 740-402-DH 130-4-250

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, sv. modrá, umývateľná 22-32 14x53 12x23 740-403-DH 130-4-250A

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, sv. modrá, bezlatexová 22-32 14x53 12x23 740-404-DH 130-4-250L

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, čierno-červená 22-32 14x53 12x23 740-405-DH 121-4-255

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, šedá 22-32 14x53 12x23 740-406-DH 131-4-256

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, zelená 22-32 14x53 12x23 740-407-DH 131-4-258

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, čierna 22-32 14x53 12x28 740-408-DH 131-4-100

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, veľká, čierna 33-41 14x60 12x35 740-409-DH 131-4-110

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, veľká, čierna 33-41 15x64 14x40 740-412-DH 131-4-130

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, stehno, čierna >41 14x84 12x60 740-414-DH 131-4-200

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, stehno, čierna >41 20x86 18x60 740-415-DH 131-4-210

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, detská, farebná 14-21 10x34 8x20 740-416-DH 231-4-300

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, detská, malá 8-13 6,5x28 5x12 740-418-DH 231-4-310

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, dojčatá <8 6x34 4x20 740-419-DH 331-4-350

Balónik, čierny 740-621 010-7-100
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boso clinicus II

Tonometer boso clinicus II – 4 farebné prevedenie
• aneroidný tonometer s dvojitou hadicou
• cenovo výhodný prístroj do prevádzok v nemocniciach
• priemer stupnice 60 mm
• s manžetou na suchý zips
• textilné puzdro
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém
• kryt z pevného plastu

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
manžety 

(cm)

Rozmer 
vaku 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-clinicus II, s dvojitou hadicou, Ø stupnice 60 mm, modrý 740-306 044-0-131

Tonometer boso-clinicus II, s dvojitou hadicou, Ø stupnice 60 mm, červený 740-306r 044-0-131r

Tonometer boso-clinicus II, s dvojitou hadicou, Ø stupnice 60 mm, zelený 740-306g 044-0-131g

Tonometer boso-clinicus II, s dvojitou hadicou, Ø stupnice 60 mm, čierny 740-306s 044-0-131s

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, čierna 22-32 14x53 12x23 740-401-DH 131-4-250

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, modrá 22-32 14x53 12x23 740-402-DH 130-4-250

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, sv. modrá, umývateľná 22-32 14x53 12x23 740-403-DH 130-4-250A

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, sv. modrá, bezlatexová 22-32 14x53 12x23 740-404-DH 130-4-250L

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, čierno-červená 22-32 14x53 12x23 740-405-DH 121-4-255

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, šedá 22-32 14x53 12x23 740-406-DH 131-4-256

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, zelená 22-32 14x53 12x23 740-407-DH 131-4-258

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, čierna 22-32 14x53 12x28 740-408-DH 131-4-100

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, veľká, čierna 33-41 14x60 12x35 740-409-DH 131-4-110

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, veľká, čierna 33-41 15x64 14x40 740-412-DH 131-4-130

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, stehno, čierna >41 14x84 12x60 740-414-DH 131-4-200

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, stehno, čierna >41 20x86 18x60 740-415-DH 131-4-210

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, detská, farebná 14-21 10x34 8x20 740-416-DH 231-4-300

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, detská, malá 8-13 6,5x28 5x12 740-418-DH 231-4-310

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, dojčatá <8 6x34 4x20 740-419-DH 331-4-350

Balónik, modrý, červený, zelený, čierny ( (
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boso K II

Tonometer boso K II
• aneroidný tonometer s dvojitou hadicou
• cenovo výhodný prístroj do prevádzok v nemocniciach
• priemer stupnice 60 mm
• s manžetou na suchý zips
• textilné puzdro
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém
• kryt z pevného plastu

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
manžety 

(cm)

Rozmer 
vaku 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-K II, s dvojitou hadicou, Ø stupnice 60 mm, šedý 740-328 049-0-113

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, čierna 22-32 14x53 12x23 740-401-DH 131-4-250

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, modrá 22-32 14x53 12x23 740-402-DH 130-4-250

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, sv. modrá, umývateľná 22-32 14x53 12x23 740-403-DH 130-4-250A

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, sv. modrá, bezlatexová 22-32 14x53 12x23 740-404-DH 130-4-250L

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, čierno-červená 22-32 14x53 12x23 740-405-DH 121-4-255

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, šedá 22-32 14x53 12x23 740-406-DH 131-4-256

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, zelená 22-32 14x53 12x23 740-407-DH 131-4-258

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, štandard, čierna 22-32 14x53 12x28 740-408-DH 131-4-100

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, veľká, čierna 33-41 14x60 12x35 740-409-DH 131-4-110

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, veľká, čierna 33-41 15x64 14x40 740-412-DH 131-4-130

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, stehno, čierna >41 14x84 12x60 740-414-DH 131-4-200

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, stehno, čierna >41 20x86 18x60 740-415-DH 131-4-210

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, detská, farebná 14-21 10x34 8x20 740-416-DH 231-4-300

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, detská, malá 8-13 6,5x28 5x12 740-418-DH 231-4-310

Manžeta, suchý zips, s dvojitou hadicou, dojčatá <8 6x34 4x20 740-419-DH 331-4-350

Balónik šedý 740-623 010-7-103
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KOMPLETNEJ ORDINÁCIEDODÁVATEĹ

Tonometer boso clinicus I - 4 farebné prevedenie
• jednohadicový aneroidný tonometer
• cenovo výhodný prístroj do prevádzok v nemocniciach
• priemer stupnice 60 mm
• s manžetou na suchý zips
• textilné puzdro
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém 
• kryt z pevného plastu

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
manžety 

(cm)

Rozmer 
vaku 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-clinicus I, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60 mm, modrý 740-311 034-0-111

Tonometer boso-clinicus I, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60 mm, červený 740-311r 034-0-111r

Tonometer boso-clinicus I, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60 mm, zelený 740-311g 034-0-111g

Tonometer boso-clinicus I, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60 mm, čierny 740-311s 034-0-111s

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, čierna 22-32 14x53 12x23 740-401-1H 111-4-250

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, modrá 22-32 14x53 12x23 740-402-1H 110-4-250

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, sv. modrá, umývateľná 22-32 14x53 12x23 740-403-1H 110-4-250A

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, sv. modrá, bezlatexová 22-32 14x53 12x23 740-404-1H 111-4-250L

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, čierna 22-32 14x53 12x28 740-408-1H 111-4-100

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, veľká, čierna 33-41 14x60 12x35 740-409-1H 111-4-110

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, veľká, čierna 33-41 14x71 12x45 740-411-1H 111-4-120

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, veľká, čierna 33-41 15x64 14x40 740-412-1H 111-4-130

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, extra, čierna 33-41 16x66 15x43 740-413-1H 111-4-140

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, stehno, čierna >41 14x84 12x60 740-414-1H 111-4-200

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, stehno, čierna >41 20x86 18x60 740-415-1H 111-4-210

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, detská, farebná 14-21 10x34 8x20 740-416-1H 211-4-300

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, detská, malá 8-13 6,5x28 5x12 740-418-1H 211-4-310

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, dojčatá <8 6x34 4x20 740-419-1H 311-4-350

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, predčasne narodení <8 4x20 2,5x10,5 740-420-1H 311-4-400

Balónik, modrý, červený, zelený, čierny ( (

boso clinicus I
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KOMPLETNEJ ORDINÁCIEDODÁVATEĹ

boso K I

Tonometer boso K I
• jednohadicový aneroidný tonometer   
• cenovo výhodný prístroj do prevádzok nemocníc     
• priemer stupnice 60 mm
• s manžetou na suchý zips
• textilné puzdro
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém
• kryt z pevného plastu

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
manžety 

(cm)

Rozmer 
vaku 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-K I, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60 mm, šedý 740-327 039-0-113

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, čierna 22-32 14x53 12x23 740-401-1H 111-4-250

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, modrá 22-32 14x53 12x23 740-402-1H 110-4-250

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, sv. modrá, umývateľná 22-32 14x53 12x23 740-403-1H 110-4-250A

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, sv. modrá, bezlatexová 22-32 14x53 12x23 740-404-1H 111-4-250L

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, čierna 22-32 14x53 12x28 740-408-1H 111-4-100

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, veľká, čierna 33-41 14x60 12x35 740-409-1H 111-4-110

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, veľká, čierna 33-41 14x71 12x45 740-411-1H 111-4-120

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, veľká, čierna 33-41 15x64 14x40 740-412-1H 111-4-130

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, extra, čierna 33-41 16x66 15x43 740-413-1H 111-4-140

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, stehno, čierna >41 14x84 12x60 740-414-1H 111-4-200

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, stehno, čierna >41 20x86 18x60 740-415-1H 111-4-210

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, detská, farebná 14-21 10x34 8x20 740-416-1H 211-4-300

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, detská malá 8-13 6,5x28 5x12 740-418-1H 211-4-310

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, dojčatá <8 6x34 4x20 740-419-1H 311-4-350

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, predčasne narodení <8 4x20 2,5x10,5 740-420-1H 311-4-400

Balónik, šedý 740-623 010-7-103
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KOMPLETNEJ ORDINÁCIEDODÁVATEĹ

boso profitest, boso varius

Tonometer boso varius
• jednohadicový aneroidný tonometer
• ekonomický variant pre nemocnice a súkromné praxe
• priemer stupnice 60 mm
• s manžetou na suchý zips a puzdrom (na zips)
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém
• moderný dizajn celoplastového prevedenia

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
manžety 

(cm)

Rozmer 
vaku 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-profitest, jednohadicová manžeta, Ø stupnice60 mm, čierny 740-312 045-0-111

Tonometer boso-profitest, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60 mm, biely 740-313 046-0-111

Tonometer boso-varius, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60 mm, čierny 740-326 051-0-111

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, čierna 22-32 14x53 12x23 740-401-1H 111-4-250

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, čierno-červená 22-32 14x53 12x23 740-405-1H 111-4-255

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, šedá 22-32 14x53 12x23 740-406-1H 111-4-256

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, čierna 22-32 14x53 12x28 740-408-1H 111-4-100

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, veľká, čierna 33-41 14x60 12x35 740-409-1H 111-4-110

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, veľká, čierno-červená 33-41 14x60 12x35 740-410-1H 111-4-150

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, veľká, čierna 33-41 14x71 12x45 740-411-1H 111-4-120

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, veľká, čierna 33-41 15x64 14x40 740-412-1H 111-4-130

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, extra, čierna 33-41 16x66 15x43 740-413-1H 111-4-140

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, stehno, čierna >41 14x84 12x60 740-414-1H 111-4-200

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, stehno, čierna >41 20x86 18x60 740-415-1H 111-4-210

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, detská farebná 14-21 10x34 8x20 740-416-1H 211-4-300

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, detská, čierno-červená 14-21 10x34 8x20 740-417-1H 211-4-305

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, detská, malá 8-13 6,5x28 5x12 740-418-1H 211-4-310

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, dojčatá <8 6x34 4x20 740-419-1H 311-4-350

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, predčasne narodení <8 4x20 2,5x10,5 740-420-1H 311-4-400

Balónik, šedý, vrúbkovaný 740-624 010-7-105

Balónik, šedý 740-623 010-7-103

Tonometer boso profitest
• jednohadicový aneroidný tonometer
• moderný celoplastový prístroj pre kliniky a súkromné praxe
• priemer stupnice 60 mm
• s manžetou na suchý zips a puzdrom (na zips)
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém
• tlačidlo na jemné odpúšťanie

boso varius

boso profitest
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KOMPLETNEJ ORDINÁCIEDODÁVATEĹ

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
manžety 

(cm)

Rozmer 
vaku 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-solid, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60 mm, čierny 740-307 021-0-111

Tonometer boso-solid, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 48 mm, čierny 740-308 020-0-111

Tonometer boso-roid I, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60 mm, čierny 740-309 031-0-111

Tonometer boso-roid I, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 48 mm, čierny 740-310 030-0-111

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, čierna 22-32 14x53 12x23 740-401-1H 111-4-250

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, červeno-čierna 22-32 14x53 12x23 740-405-1H 111-4-255

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, šedivá 22-32 14x53 12x23 740-406-1H 111-4-256

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, štandard, čierna 22-32 14x53 12x28 740-408-1H 111-4-100

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, veľká, čierna 33-41 14x60 12x35 740-409-1H 111-4-110

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, veľká, čierno-červená 33-41 14x60 12x35 740-410-1H 111-4-150

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, veľká, čierna 33-41 14x71 12x45 740-411-1H 111-4-120

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, veľká, čierna 33-41 15x64 14x40 740-412-1H 111-4-130

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, extra, čierna 33-41 16x66 15x43 740-413-1H 111-4-140

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, stehno, čierna >41 14x84 12x60 740-414-1H 111-4-200

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, stehno, čierna >41 20x86 18x60 740-415-1H 111-4-210

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, detská, farebná 14-21 10x34 8x20 740-416-1H 211-4-300

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, detská, čierno-červená 14-21 10x34 8x20 740-417-1H 211-4-305

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, detská, malá 8-13 6,5x28 5x12 740-418-1H 211-4-310

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, dojčatá <8 6x34 4x20 740-419-1H 311-4-350

Manžeta, suchý zips, jednohadicová, predčasne narodení <8 4x20 2,5x10,5 740-420-1H 311-4-400

Balónik, čierny 740-621 010-7-100

boso solid, boso roid I

boso solid

Tonometer boso solid
• jednohadicový aneroidný tonometer
• robustný a ľahko ovládateľný prístroj
• priemer stupnice 48 alebo 60 mm
• s manžetou na suchý zips
• textilné puzdro
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém
• postranné skrutkové spojky umožňujú ľahkú výmenu 

manžiet rôznych veľkostí

boso roid

Tonometer boso roid l
• jednohadicový aneroidný tonometer
• cenovo výhodný prístroj
• priemer stupnice 48 alebo 60 mm
• s manžetou na suchý zips
• textilné puzdro
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém
• vhodný pre používanie stále rovnakej manžety
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KOMPLETNEJ ORDINÁCIEDODÁVATEĹ

boso nova2

Tonometer boso nova2
• dvojhadicový aneroidný tonometer
• veľký prístroj vyvinutý pre kliniky a súkromné praxe
• priemer stupnice 125 mm
• prehľadná a dobre čitateľná stupnica
• s manžetou na suchý zips
• robustný antikorózny merací systém

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
manžety 

(cm)

Rozmer 
vaku 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-nova 2, s dvojhadicovou manžetou, pojazdný 740-317 163-0-121

Tonometer boso-nova 2, s dvojhadicovou manžetou, nástenný 740-314 160-0-121

Tonometer boso-nova 2, s dvojhadicovou manžetou, s univerzálnym držiakom 740-315 161-0-121

Tonometer boso-nova 2, s dvojhadicovou manžetou, stolný 740-316 162-0-121

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, štandard, čierna 22-32 14x53 12x23 740-401-2H 121-4-250

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, štandard, modrá 22-32 14x53 12x23 740-402-2H 120-4-250

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, štandard, sv. modrá, umývateľná 22-32 14x53 12x23 740-403-2H 120-4-250A

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, štandard, šedá 22-32 14x53 12x23 740-406-2H 121-4-256

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, štandard, čierna 22-32 14x53 12x28 740-408-2H 121-4-100

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, veľká, čierna 33-41 14x60 12x35 740-409-2H 121-4-110

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, veľká, čierna 33-41 14x71 12x45 740-411-2H 121-4-120

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, veľká, čierna 33-41 15x64 14x40 740-412-2H 121-4-130

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, stehno, čierna >41 14x84 12x60 740-414-2H 121-4-200

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, stehno, čierna >41 20x86 18x60 740-415-2H 121-4-210

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, detská, farebná 14-21 10x34 8x20 740-416-2H 221-4-300

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, detská malá 8-13 6,5x28 5x12 740-418-2H 221-4-310

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, dojčatá <8 6x34 4x20 740-419-2H 321-4-350

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, predčasne narodení <8 4x20 2,5x10,5 740-420-2H 321-4-400

Výpustný ventil s uťahovacou skrutkou 740-602 060-7-200

Balónik, čierny 740-621 010-7-100

Špirálová hadica (dĺžka 1,4 m) 740-645 150-7-250
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KOMPLETNEJ ORDINÁCIEDODÁVATEĹ

boso nova2

Pojazdné prevedenie s teleskopickou tyčou
• veľmi stabilný pojazdný stojan
• výškovo nastaviteľná teleskopická tyč (od 80 do 125 cm)
• dlhá špirálová hadica
• praktický odkladací priestor pre manžetu
• vhodné napr. k ergometrickému vyšetreniu

Stolné prevedenie
• stabilný stojanček na stôl
• možnosť otáčania prístroja
• praktický ovládací priestor pre manžetu

Prevedenie na stenu
• držiak k pripevneniu na stenu
• možnosť otáčania prístroja
• praktický odkladací priestor pre manžetu

Prevedenie s univerzálnym držiakom   
• konzola k pripevneniu na stenu vrátane držiaka prístroja
• možnosť otáčania prístroja
• praktický odkladací priestor pre manžetu
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KOMPLETNEJ ORDINÁCIEDODÁVATEĹ

boso minimus, boso oscillophon

Tonometer boso minimus 
• dvojhadicový aneroidný tonometer
• klasický, celosvetovo rozšírený prístroj
• priemer stupnice 48 mm
• s manžetou na suchý zips
• textilné puzdro
• antikorózny merací systém s ochranou proti pretlaku 

prevedenie:
• s očkom pre uchytenie na zadnej strane prístroja
• s očkom pre uchytenie na bočnej strane prístroja
• s klipom pre uchytenie prístroja

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
manžety 

(cm)

Rozmer 
vaku 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-minimus, Ø stupnice 48 mm, so zadným okom na uchytenie 740-318 060-0-121

Tonometer boso-minimus, Ø stupnice 48 mm, s postranným okom na uchytenie 740-319 061-0-121

Tonometer boso-minimus, Ø stupnice 48 mm, s klipom na uchytenie 740-320 062-0-121

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, štandard, čierna 22-32 14x53 12x23 740-401-2H 121-4-250

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, štandard, čierna 22-32 14x53 12x28 740-408-2H 121-4-100

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, veľká, čierna 33-41 14x60 12x35 740-409-2H 121-4-110

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, veľká, čierna 33-41 14x71 12x45 740-411-2H 121-4-120

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, veľká, čierna 33-41 15x64 14x40 740-412-2H 121-4-130

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, stehno, čierna >41 14x84 12x60 740-414-2H 121-4-200

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, stehno, čierna >41 20x86 18x60 740-415-2H 121-4-210

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, detská farebná 14-21 10x34 8x20 740-416-2H 221-4-300

Tonometer boso-oscillophon, s dvojhadicovou manžetou, Ø stupnice 60 mm 740-322 081-0-111

Tonometer boso-oscillophon, s dvojhadicovou manžetou, Ø stupnice 48 mm 740-324 080-0-111

Manžeta pre boso-oscillophon, suchý zips, dvojhadicová, štandard 22-32 14x53 12x23 740-471 111-4-251

Manžeta pre boso-oscillophon, suchý zips, dvojhadicová, detská 14-21 10x34 8x20 740-472 214-4-301

Výpustný ventil s uťahovacou skrutkou 740-602 060-7-200

Balónik, čierny 740-621 010-7-100

boso minimus

Tonometer boso oscillophon 
• dvojhadicový aneroidný tonometer
• v plastovom puzdre pevne pripevnený na manžetu
• priemer stupnice 48 alebo 60 mm
• s manžetou na suchý zips
• textilné puzdro
• antikorózny merací systém s ochranou proti pretlaku 

60 mm
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KOMPLETNEJ ORDINÁCIEDODÁVATEĹ

fonendoskopy

fo
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Fonendoskopy
bososcope cardio
• kardiologický fonendoskop s dvojitou hlavou
• vynikajúca akustika
• bohaté príslušenstvo

ďalšie typy fonendoskopov
• pre dospelých
• pre deti
• sesterské 

Názov Objednávacie 
číslo PN

Fonendoskop bososcope Cardio 766-001 740-0-100

Fonendoskop boso Boli, dospelí, dvojitá hrudná časť 766-002 700-0-100

Fonendoskop boso Boli, deti, dvojitá hrudná časť 766-003 705-0-100

Fonendoskop boso Flac, dospelí, plochá hrudná membrána 766-004 710-0-100

Fonendoskop boso Nurse, sesterský 766-005 725-0-100

bososcope Cardio

bososcope Nurse

bososcope Boli

bososcope Boki

bososcope Flac
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boso classic privat, boso varius privat

Tonometer s fonendoskopom boso varius privat
• jednohadicový aneroidný tonometer s fonendoskopom
• ekonomický variant s dokonalým tvarom
• priemer stupnice 60 mm
• fonendoskop je zabudovaný v manžete na suchý zips
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém
• veľký ergonomický tlakový balónik
• moderný dizajn celoplastového prevedenia

Tonometer s fonendoskopom boso classic privat 
• aneroidný tonometer s fonendoskopom
• exkluzívny prístroj s patentovaným systémom hadíc 2v1
• priemer stupnice 60 mm
• fonendoskop je zabudovaný v manžete na suchý zips
• veľké čierne puzdro
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém
• veľký ergonomický tlakový balónik

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
vaku 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-classic privat s fonendoskopom, hadice 2v1,  
Ø stupnice 60 mm, čierny 740-103 226-0-113

Manžeta, suchý zips, štandard 22-32 12x23 740-155 113-4-267

Manžeta, suchý zips, veľká 33-41 14x30 740-156 113-4-268

Prevlečná matka, zástrčka, hadica, chróm 740-173 047-7-251

Balónik, čierny, vrúbkovaný 740-603 060-7-601

Tonometer boso-varius privat s fonendoskopom , s jednohadicovou manžetou,  
Ø stupnice 60 mm, biely 740-624 010-7-105

Manžeta, suchý zips, štandard, šedá 740-107 227-0-113

Manžeta, suchý zips, štandard, čierno-červená 22-32 12x23 740-151 113-4-258

Manžeta, suchý zips, veľká, šedivá 22-32 12x23 740-152 113-4-257

Manžeta, suchý zips, veľká, čierno-červená 33-41 14x30 740-153 113-4-152

Balónik, šedý, vrúbkovaný 33-41 14x30 740-154 113-4-150

Balónik, šedý, vrúbkovaný 740-625 010-7-106
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shock protected
36

2v1
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boso egotest, boso BS 90

Tonometer s fonendoskopom boso egotest 
• jednohadicový aneroidný tonometer s fonendoskopom
• tlačidlo na jemné odpúšťanie
• priemer stupnice 60 mm
• fonendoskop je zabudovaný v manžete na suchý zips 
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém
• biele a čierne prevedenie

Názov Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-egotest so stetoskopom, s jednohadicovou manžetou,  
Ø stupnice 60 mm, čierny 740-102 224-0-113

Tonometer boso-egotest so stetoskopom, s jednohadicovou manžetou,  
Ø stupnice 60 mm, biely 740-101 225-0-113

Tonometer boso-BS 90 so stetoskopom, s jednohadicovou manžetou,  
Ø stupnice 60 mm 740-106 223-0-113
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shock protected
36

Tonometer s fonendoskopom boso BS 90
• jednohadicový aneroidný tonometer s fonendoskopom
• priemer stupnice 60 mm
• fonendoskop je zabudovaný v manžete na suchý zips
• chránený proti otrasom a pretlaku
• antikorózny merací systém

shock protected
36
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Tonometer boso Mercurius E
• auskultačné meranie krvného tlaku bez ortuti
• klasické meranie tlaku v novom dizajne
• moderná technológia bezpečná k životnému prostrediu
• tlačidlo MARK umožňuje pripomenutie hodnoty tlaku
• zobrazenie pulzovej frekvencie
• 11 veľkostí manžiet (od dojčenských po extra veľké)
• 4 aretovateľné polohy displeja

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
manžety 

(cm)

Rozmer 
vaku 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-Mercurius E, s dvojhadicovou manžetou 740-301 370-0-101

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, štandard, čierna 22-32 14x53 12x23 740-401-2H 121-4-250

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, štandard, modrá 22-32 14x53 12x23 740-402-2H 120-4-250

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, štandard, sv. modrá, umývateľná 22-32 14x53 12x23 740-403-2H 120-4-250A

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, štandard, šedá 22-32 14x53 12x23 740-406-2H 121-4-256

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, štandard, čierna 22-32 14x53 12x28 740-408-2H 121-4-100

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, veľká, čierna 33-41 14x60 12x35 740-409-2H 121-4-110

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, veľká, čierna 33-41 14x71 12x45 740-411-2H 121-4-120

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, veľká, čierna 33-41 15x64 14x40 740-412-2H 121-4-130

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, stehno, čierna >41 14x84 12x60 740-414-2H 121-4-200

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, stehno, čierna >41 20x86 18x60 740-415-2H 121-4-210

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, detská, farebná 14-21 10x34 8x20 740-416-2H 221-4-300

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, detská, malá 8-13 6,5x28 5x12 740-418-2H 221-4-310

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, dojčatá <8 6x34 4x20 740-419-2H 321-4-350

Manžeta, suchý zips, dvojhadicová, predčasne narodení <8 4x20 2,5x10,5 740-420-2H 321-4-400

Výpustný ventil s uťahovacou skrutkou pre Mercurius E 740-601 060-7-201

Balónik, čierny 740-621 010-7-100

boso Mercurius E
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  Šetrný k životnému prostrediu.

24

4 polohy displeja pre dobrú čitateľnosť

Plnohodnotná náhrada

ortuťového tonometra
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Tonometer boso Mercurius E
• auskultačné meranie krvného tlaku bez ortuti
• klasické meranie tlaku v novom dizajne
• moderná technológia bezpečná k životnému prostrediu
• tlačidlo MARK umožňuje pripomenutie hodnoty tlaku
• zobrazenie pulzovej frekvencie
• 11 veľkostí manžiet (od dojčenských po extra veľké)
• 4 aretovateľné polohy displeja

Tonometer boso carat professional
• špeciálne vyvinutý pre lekársku prax
• oscilometrické meranie krvného tlaku
• inteligentná automatika nafúknutia manžety
• jednoduchá a bezpečná obsluha jedným tlačidlom
• rozpoznanie arytmie s grafickou indikáciou
• veľký displej a moderný dizajn
• priestor pre odloženie manžety
• 3 veľkosti manžiet súčasťou kompletu (okrem verzie E)
• sieťový zdroj je súčasťou kompletu (okrem verzie E)
• verzia E – ekonomický variant (manžeta štandard, bez zdroja)
• verzia PC – napojenie na PC vrátane USB kábla, komunikácie GDT, 

komunikácie s programami pre vedenie ambulancie

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-carat professional 740-031 459-0-143

Tonometer boso-carat professional PC 740-036 465-0-143

Tonometer boso-carat professional E 740-037 467-0-143

Manžeta, suchý zips, štandard 22-32 740-032 143-4-766

Manžeta, suchý zips, XL 32-48 740-033 143-4-767

Manžeta, suchý zips, XS 16-22 740-034 141-4-772

Sieťový zdroj 740-035 410-7-153

boso carat professional
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Tonometer boso medicus prestige (lekársky set)
• pre domáce i profesionálne použitie
• manžeta pre obvod paže 22-32 cm je súčasťou dodávky
• pamäť na 30 hodnôt pre 14 denný profil 

(s dátumom a časom)
• detekovaná arytmia je zobrazená graficky na displeji
• funkcia softmatic pre šetrné napumpovanie a rýchle 

vypustenie manžety
• veľký displej so zobrazením 3 hodnôt (TKs, TKd, TF)
• zobrazenie strednej hodnoty TK
• možnosť pripojenia XS a XL manžety
• akustický časový signál pre meranie krvného tlaku 

a užívania liekov
• možnosť pripojenia sieťového zdroja

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Dĺžka 
hadice 

(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-medicus prestige (lekársky set) 740-008 450-0-143

Tonometer boso-medicus prestige (BT) - Bluetooth 740-016 444-0-143BT

Manžeta, suchý zips, štandard 22-32 60 740-053 143-4-750

Manžeta, suchý zips, štandard 22-32 100 740-054 143-4-755

Manžeta, suchý zips, XL 32-48 100 740-055 143-4-756

Manžeta, suchý zips, XS 16-22 100 740-056 141-4-771

Sieťový zdroj 740-070 410-7-150

boso medicus prestige
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el
ek

tr
on

ic
ké

 to
no

m
et

re

domáce elektronické tonometre

BOSO
medicus family

DOB¤E
(2,2)

V testu: 9 mûfiiãÛ
krevního tlaku

âasopis TEST
8/2008

Vítûz testu

Tonometer boso medicus family
• 2 pamäte pre 2 osoby, dodatočný režim hosta
• univerzálna manžeta pre obvod paže 22-42cm je súčasťou
• pamäť na 30 hodnôt pre 14 denný profil pre 2 osoby
• detekovaná arytmia je zobrazená graficky na displeji
• funkcia memomatic pre šetrné nafúkanie manžety
• veľký displej so zobrazením 3 hodnôt (TKs, TKd, TF)
• zobrazenie strednej hodnoty pre lepšiu kontrolu krvného tlaku
• možnosť pripojenia XL manžety s veľkosťou 32-48 cm
• možnosť pripojenia sieťového zdroja

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Dĺžka 
hadice 

(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tonometer boso-medicus family 740-004 462-0-143

Tonometer boso-Medistar S 740-013 449-0-143

Tonometer boso-medicus uno 740-003 451-0-143

Tonometer boso-medicus PC2 740-011 464-0-143

Tonometer boso-medilife PC3 740-017 458-0-143

Manžeta XL k boso-medicus uno, family 32-48 740-052 143-4-757

Sieťový zdroj k boso-medicus uno, family, medicus PC2 740-070 410-7-150

Tonometer boso medicus uno
• manžeta pre obvod paže 22-32 cm je súčasťou balenia
• jednoduchá obsluha jedným tlačidlom
• posledné meranie je automaticky uložené a hneď po  
   zapnutí prístroja zobrazené na displeji
• detekovaná arytmia je zobrazená graficky na displeji
• funkcia memomatic pre šetrné nafúkanie manžety
• veľký displej so zobrazením 3 hodnôt (TKs, TKd, TF)
• možnosť pripojenia XL manžety s veľkosťou 32-48 cm
• možnosť pripojenia sieťového zdroja

BOSO
medistar S

DOB¤E
(2,3)

V testu: 9 mûfiiãÛ
krevního tlaku

âasopis TEST
8/2008

Tonometer boso Medistar S
• manžeta na suchý zips pre obvod zápästia 13,5 cm – 

19,5 cm je súčasťou balenia
• pamäť na 30 hodnôt pre 14 denný profil
• detekovaná arytmia je zobrazená graficky na displeji
• prehľadné zobrazenie 3 hodnôt (TKs, TKd, TF)
• zobrazenie strednej hodnoty TK
• funkcia automatického vypnutia
• plastové cestovné puzdro

GHS 36
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SunTech® Tango +

Suntech® Tango +
Vyvinutý pre presné a spoľahlivé meranie krvného tlaku, sledovanie EKG  
a dvojproduktu pri klinických a záťažových vyšetreniach
• veľký a dobre čitateľný displej
• jednoduché nasadenie manžety
• možnosť pripojenia SpO₂ senzorov
• možnosť pripojenia EKG modulu 
• 4 veľkosti manžiet s mikrofónom (Orbit-K™)
• veľký rozsah merania tlakov (TKs 50-250 mmHg, TKd 20-150 mmHg)
• bezproblémová integrácia do ergometrických systémov 

(napr. Medset FLASHLIGHT ERGO,...)

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Dĺžka 
hadice 

(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Tango + - SunTech BP Stress Monitor, bez EKG 825-002 99-0042-02

Tango + -Suntech BP Stress Monitor, s EKG 825-003 99-0042-03

Manžeta, Orbit-K, dospelá malá 18-27 825-401 98-0061-01

Manžeta Orbit-K, dospelá 25-35 825-402 98-0061-02

Manžeta Orbit-K, dospelá plus 27-40 825-403 98-0061-05

Manžeta Orbit-K, dospelá veľká 32-44 825-404 98-0061-03

Manžeta Orbit-K, dosp. malá s mikrofónom 18-27 825-405 98-0062-01

Manžeta Orbit-K, dospelá s mikrofónom 25-35 825-406 98-0062-02

Manžeta Orbit-K, dospelá plus, s mikrofónom 27-40 825-407 98-0062-05

Manžeta Orbit-K, dospelá veľká, s mikrofónom 32-44 825-408 98-0062-03

Mikrofón k manžete Orbit-K 825-421 98-0006-01

Prepojovacia hadica s káblom pre Tango+ 400 825-425 91-0001-00

Prepojovacia hadica s káblom pre Tango+ 180 825-425 91-0001-01
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SunTech  247™
• automatické alebo manuálne meranie TK (nafukovanie manžety el. pumpou)
• možnosť rozšírenia základnej stanice o modul merania telesnej teploty a SpO₂
• stanicu je možné umiestniť na stenu, na stôl alebo na pojazdný stojan
• rôzne veľkosti manžiet, od detských pod XXL (10 veľkostí)
• presnosť merania pre klinické použitie overené podľa štandardov BHS, EHS a AAMI

Názov Objednávacie 
číslo PN

SunTech 247 – stolový, TK

SunTech 247 – stolový, TK + teplota 825-112 99-0071-00

SunTech 247 – stolový, TK + SpO₂ 825-113 99-0072-00

SunTech 247 – stolový, TK + teplota + SpO₂ 825-114 99-0069-00

SunTech 247 – pojazdný, TK 825-121 99-0062-00

SunTech 247 – pojazdný, TK + teplota 825-122 99-0063-00

SunTech 247 – pojazdný, TK + SpO₂ 825-123 99-0064-00

SunTech 247 – pojazdný, TK + teplota + SpO₂ 825-124 99-0061-00

SunTech 247 – nástenný, TK 825-131 99-0066-00

SunTech 247 – nástenný, TK + teplota 825-132 99-0067-00

SunTech 247 – nástenný, TK + SpO₂ 825-133 99-0068-00

SunTech 247 – nástenný , TK + teplota, SpO₂ 825-134 99-0065-00

SunTech 247 – modul merania teploty 825-141 98-0128-00

SunTech 247 – modul SpO₂ 825-142 98-0129-00

SunTech® 247™

®

plná konfigurácia
stolové prevedenie

meranie TK
nástenné prevedenie   

plná konfigurácia
pojazdné prevedenie
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Prevedenie: 
• nástenné
• stolové
• pojazdné

Príklady prevedenia

Modulárna kombinácia:
• meranie TK
• meranie TK + telesnej teploty 
• meranie TK + SpO2

• meranie TK + telesnej teploty + SpO₂

AAMIBHSESH

NOVINKA
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Medset PADSY SCANLIGHT

Ambulantný monitor krvného tlaku SCANLIGHT III bol vyvinutý pre každodenné 
použitie v nemocniciach a súkromných ambulanciách. Vďaka spoľahlivosti merania 
pacientskeho záznamníka a prehľadnosti vyhodnocovacieho programu získa lekár 
dokonalú predstavu o trende krvného tlaku pacienta behom celých 24 alebo 48 
hodín.
Vyhodnocovací program SCANLIGHT je jednou z aplikácií pacientskeho diagnostic-
kého systému PADSY. Ten sa vyznačuje jednotným intuitívnym užívateľským rozhra-
ním a správou dát.
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24 AAMIBHS

Pacient Nováková, Karolína COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
Narozen(-a) 05.02.1965 (45 roky) 17. listopadu 861
ID-pacienta -- 506 01 Jičín
Pohlaví/Výška/Váha ž /178 cm/62 kg --
Kardiostim. DDDR MUDr. Lant

[mmHg]

[1/min]
Čas [hod.]09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00

40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180

Informace o záznamu Medikace Indikace

Celkové hodnocení Informace o fázi

Sys. [mmHg]
Dia. [mmHg]
MAP [mmHg]
TF [tep/m.]

Min.
112
58
84
65

Max.
168
104
128
122

Prúměr
142
84

109
86

St.odch.
9,5

10,3
8,9

11,3

Start: 24.05.1996 09:00 Měření: 78
Konec: 25.05.1996 08:00 valid:  78 (100%)
Doba trvání: 23:00 invalid:  0 (0%)

Start Konec Měření
Denní fáze : 24.05.1996 09:00 24.05.1996 21:59 53
Noční fáze : 24.05.1996 22:00 25.05.1996 06:00 17
Denní fáze : 25.05.1996 06:01 25.05.1996 09:00 8

Denní fáze Noční fáze Vložená fáze

Sys. [mmHg]
Dia. [mmHg]
MAP [mmHg]
TF [tep/m.]

Min.
124

62
91
76

Max.
168
104
128
122

Prúměr
143
86

110
90

St.odch.
8,3
9,7
7,8

10,1
Systola 84,0% > 135
Diastola 48,0% > 85

Min.
112
58
84
65

Max.
153

91
113
82

Prúměr
137

77
102

74

St.odch.
12,4
10,0
10,3

6,2
Systola 81,0% > 120
Diastola 69,0% > 75

Denní / noční rytmus
Noční pokles [%] - Systola/Diastola  4,4/10,3
Non-dipper – Diastola < 15%
Noční pokles [%] - Tepová frekvence  17,5

Zpráva

90281- Licence1.9.0.0SCANLIGHTPADSY 6.7.0.0 - 
www.medset.comMedsetTisk dne: 10.02.2010 23:30:48

Zde lékař múže zapsat vyhodnocení provedeného vyšetření...

                                                                                                 MUDr. Josef Pilulka

ne a

Holter TK SCANLIGHT III
• 24/48 hodinové monitorovanie krvného tlaku
• oscilometrická metóda merania
• veľmi tichá prevádzka pacientskeho záznamníka
• jednoduchá obsluha s Pomocníkom
• prehľadný vyhodnocovací program
• záverečná správa na jednu stranu A4 
• export záznamov do formátu PDF, JPG
• pripojenie pomocou Bluetooth™
• možnosť tlače pacientskeho denníka 
• komunikácia s programami pre vedenie ambulancie 

pacientský záznamník 
SCANLIGHT III

Spoľahlivosť a presnosť prístroja je overená podľa štandardov BHS A/A a AAMI.
BTUSB
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Záznamníky boso TM2430, Spacelabs

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Rozmer 
manžety 

(cm)

Dĺžka
hadice 

(cm)

Objednávacie 
číslo PN

Holter TK SCANLIGHT III, komplet 805-003 SWPSL3 U

Záznamník SCANLIGHT III, vrátane príslušenstva 805-102 AAG1210-02E

Manžeta štandard, veľkosť M, SCANLIGHT II/III 24 - 32 805-301 AAZ1241-02

Manžeta detská, veľkosť S, SCANLIGHT II/III 20 - 24 805-302 AAZ1241-01

Manžeta veľká, veľkosť L, SCANLIGHT II/III 32 - 38 805-303 AAZ1241-03

Manžeta extra veľká, veľkosť XL, SCANLIGHT II/III 38 - 55 805-305 AAZ1241-04

Puzdro na SCANLIGHT II/III, vrátane remeňa 805-351 AAZ1200-02

Kábel komunikačný pre SCANLIGHT II/III, sériový + USB 805-402 SLS-PLU

Záznamník BOSO TM-2430, vrátane príslušenstva 737-002 459-0-141

Manžeta štandard, TM-2430 20 - 31 13x62 120 737-101 257-4-400

Manžeta veľká, TM-2430 28 - 36 16x68 130 737-102 257-4-410

Manžeta detská, TM-2430 15 - 22 10x40 95 737-103 257-4-420

Kábel komunikačný pre TM-2430, sériový

Holter TK Spacelabs ABP 90207, komplet

Manžeta malá detská, Spacelabs ABPM 13-20 736-221 015-0118-01

Manžeta detská, Spacelabs ABPM 17-26 736-222 015-0067-01

Manžeta štandard, Spacelabs ABPM 24-32 736-223 015-0068-02

Manžeta predĺžená, Spacelabs ABPM 32-42 736-224 016-0077-01Q

Manžeta extra predĺžená, Spacelabs ABPM 38-50 736-225 016-0109-01Q

pacientsky záznamník  
boso-TM2430

pacientsky záznamník 

SPACELABS 90207
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KOMPATIBILNÍ
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24AAMIBHS

24AAMIBHS

SCANLIGHT – otvorený systém
Vyhodnocovací program SCANLIGHT je otvorený 
i pre ďalšie typy záznamníkov. V súčasnej dobe je 
možné pripojiť záznamníky od výrobcu Bosh+Sohn 
(Boso) a Spacelabs.

SCANLIGHT – funkcia Pomocník
Práca s vyhodnocovacím programom SCANLIGHT obsluha zjednodušuje integrovaný Plug and 
Play Pomocník. Ten prevedie v niekoľkých krokoch obsluhu nasadením záznamníka pacientovi 
a načítaním dát do záznamníka. 

USB

USB
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boso ABI-system 100

Názov
Obvod 

paže 
(cm)

Dĺžka 
hadice 

(m)

Objednávacie 
číslo PN

BOSO – ABI systém 100, komplet 769-001 466-0-141

Manžeta ABI100, bez hadice, rameno, štandard 22 - 42 769-101 143-4-768

Manžeta ABI100, bez hadice, rameno, veľká 32 - 48 769-110 143-4-771

Manžeta ABI100, bez hadice, členok 18 - 38 769-102 143-4-769

Hadica ABI100, pravé rameno, červená 2 769-103 466-7-250

Hadica ABI100, ľavé rameno, žltá 2 769-104 466-7-251

Hadica ABI100, pravý členok, čierna 3,5 769-105 466-7-252

Hadica ABI100, ľavý členok, zelená 3,5 769-106 466-7-253

Držiak manžety ABI100 – pod ležadlo 769-111 143-4-770

Držiak manžety ABI100 – na stenu 769-112 143-4-772

Sieťový zdroj, ABI100 769-107 410-7-154

Boso ABI-system 100
• jednoduché zistenie indexu členok - rameno (ABI index)
• súčasné meranie TK na všetkých štyroch končatinách naraz
• oscilometrická metóda merania
• zobrazenie oscilačných pulzov
• prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt
• včasná diagnostika ICHDK
• komunikácia s programami pre vedenie ambulancie

Prístroj  BOSO  ABI  100  prináša  novú metódu merania indexu členok 
- paža (ABI – Ankle Brachial Index).
Jednoduchá a rýchla obsluha umožňuje široké použitie tejto 
vyšetrovacej metódy. Tým je možné  včas  rozpoznať  príznaky ICHDK 
u asymptomatických pacientov. Prístroj BOSO ABI 100 teraz otvára 
dvere k riešeniu ochorení vo veľmi včasnom štádiu.

Prístroj BOSO ABI zmeria ABI index rýchlo, presne a spoľahlivo.m
er

an
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držiak manžiet 

24 www.boso-abi.sk
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dopplery Huntleigh

Názov Rozmer 
manžety (cm)

Objednávacie 
číslo PN

Huntleigh Multi Dopplex II 721-002 MD2-P

Huntleigh Mini Dopplex 721-003 D900-P

Sonda vaskulárny (4 MHz) 721-103 VP4 HS

Sonda vaskulárny (5 MHz) 721-104 VP5 HS

Sonda vaskulárna (8MHz) 721-105 VP8 HS

Sonda vaskulárna EASY (8MHz) 721-106 EZ 8

Sonda vaskulárny (10MHz) 721-107 VP10 HS

SW Dopplex Reporter III 721-201 DR3

Palcová manžeta, veľká 2,5x12 721-252 ACC 162

Palcová manžeta, malá 1,5x9 721-253 ACC 163

Sada pre vyšetrenie diabetickej nohy
(Multi Dopplex II, 8 Mhz sonda, 10g monofilament, 2 ks prstových 
Manžiet, štandardná manžeta, tonometer, kufor, inštruktážne video)

721-051 DFK1-P

Multi Dopplex II
• obojsmerný vreckový doppler
• vhodný pre cievne a fetálne vyšetrenie
• prehľadný LCD displej so znázornením 

dopredného a spätného toku krvi
• meranie systolického tlaku
• výmenné sondy 2 – 10MHz
• možnosť pripojenia k PC

Mini Dopplex
• vhodný pre cievne a fetálne vyšetrenie
• meranie systolického tlaku
• kvalitný zvukový výstup
• systém aktívneho potlačenia šumu
• LCD displej
• výmenné sondy 2 – 10 MHz

ci
ev

ne
 d

op
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er
y

palcová manžeta

výmenné sondy 

24

24
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manžety a ďalšie príslušenstvo
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detské manžety

hadicové rýchlospojky

manžety rôznych veľkostí

výpustné ventily náhradné balóniky vo farebných prevedeniach

náhradné vaky manžiet rôznych veľkostí

predlžujúca 
hadica - skrútená

Príslušenstvo a doplnky je možné objednať na e-shope: www.tonometer.sk alebo www.tonometr.cz
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Spoločnosť COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. je vlastníkom rady certifi-
kátov od popredných európskych výrobcov zdravotníckej techniky ako napr. 
BOSO, MEDSET, SunTech a ďalších. Certifikáty sú naviac podporené praktický-
mi skúsenosťami pri riešení konkrétnych technických problémov našich zákaz-
níkov a sú základným predpokladom k tomu, aby sme mohli poskytovať kva-
litné poradenské a konzultačné služby, na základe ktorých sa snažíme uľahčiť 
každodennú prax našich zákazníkov. 

Za inštaláciu, sprevádzkovanie a všetku ďalšiu technickú a softvérovú podporu 
prevádzky vysoko náročných medicínskych prístrojov a systémov zodpovedá 
tím našich servisných a inštalačných špecialistov. Títo pracovníci majú priame 
napojenie na našich obchodných partnerov v Európe a zúčastňujú sa pravidel-
ne obchodných a servisných školení priamo u výrobcu. Pracovníci obchodné-
ho a servisného oddelenia tak prechádzajú neustálym vzdelávaním a zvyšova-
ním kvalifikácie, aby mohli našim zákazníkom poskytovať trvale vysokú úroveň 
pozáručného servisu a služieb.

V rámci starostlivosti o zákazníka zaisťujeme komplexný záručný a pozáručný 
servis - opravy, kalibrácia, overenie, bezpečnostné technické kontroly, ekolo-
gickú likvidáciu.

Pre skvalitnenie a zjednodušenie pozáručného servis ponúkame svojim zákaz-
níkom pred uplynutím záručnej doby uzatvorenie niektorého typu servisnej 
zmluvy. Servisné zmluvy sa môžu líšiť svojim obsahom a dĺžkou trvania. Pre 
dlhodobé zmluvy (doba trvania nad jeden rok) a zmluvy pre viac prístrojov 
ponúkame zľavy a to v súlade s bežnými cenami za servis a údržbu. 

V rámci starostlivosti o prístroje doporučujeme a zaisťujeme prevedenie bez-
pečnostnej technickej kontroly pracovníkmi nášho servisného oddelenia.Naša 
spoločnosť ďalej spolupracuje s radou autorizovaných metrologických stredísk 
(AMS), prostredníctvom, ktorých vám ponúkame metrologické overenie pres-
nosti stanovených meradiel a zariadení podliehajúcich pravidelným metrolo-
gickým prehliadkam – napr. tonometre, váhy, teplomery atď.

Autorizácia, servis, kalibrácia, PBTK

SunTech Medical Limited 

Oakfield Industrial Estate, Eynsham, OX29 4TS England 

Tel +44 1865 884234; Fax +44 1865 884235 

 
 

 

Distributor Authorisation 

 

 
SunTech Medical Limited 
Oakfield Industrial Estate 
Stanton Harcourt Road 
Eynsham 
OX29 4TS England 

 
 

 
Advise that:  

Compek Medical Services s.r.o. is authorised to distribute and provide after sales support 

in Czech Republic for products manufactured by SunTech Medical. 

 
Relevant technical and product support will be provided to Compek Medical by the 

manufacturer SunTech Medical. 
 
SunTech Medical (USA) is FDA registered and received ISO9001, EN46001 and 

ANSI/ASQC Q9001-1994 accreditation in 1997.  All products manufactured by SunTech 

Medical meet relevant FDA, IEC and CE marking criteria. 

 
Signed: 
 
 

 
 
Paul Owen  

 
 

 
 

European Sales Manager 
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COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
17. listopadu 861, 506 01 Jičín
mobil:  + 420 605 281 433
tel./fax: + 420 493 524 534
e-mail:  info@compek.cz
www.compek.cz

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
Strážna 11, 831 01 Bratislava 
mobil:  + 421 908 758 793
tel.:  + 421 2 4569 2569
fax:   + 421 2 3301 6145
e-mail:  info@compek.sk
www.compek.sk

Váš dodávateľ:

Kontaktné údaje:

Kompletný sortiment prístrojov pre meranie krvného tlaku
nájdete na našom špecializovanom internetovom obchode :

www.tonometer.sk

pobočka Púchov:

Ing. Peter Chromek
Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov
tel.:   + 421 949 749 599
e-mail:  peter.chromek@compek.sk

Pri objednávke na našich špecializovaných e - shopoch získate po zadaní 
príslušného zľavového kódu 5% zľavu. Zľavu je možné uplatniť i opakovane 
najneskôr do 31.12.2013.

slevový kód

X1213

slevový kód

T1213

slevový kód

V1213

www.tonometer.sk

www.oxymeter.sk

www.lekarske-vahy.sk

TONOMETER
NIELEN PRE PROFESIONÁLOV

OXYMETER
SATURÁCIA POD KONTROLOU

LEKÁRSKE
V Á H Y  A  M E T R E


