PONUKOVÝ LIST
ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU
Resuscitačné vybavenie
podľa výnosu Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008
v znení neskorších predpisov zmien

Resuscitačné vybavenie
Resuscitačný set pre PLD, amb. zubného lekára
Resuscitačný set - všeobecná ambulancia pre
dospelých a ambulancia špecializovanej amb. zdrav.
starostlivosti. Taška obsahuje: ústny vzduchovod v 3
veľkostiach, dýchací samorozpínací vak pre
dospelých, bakteriálny filter, tvárové masky v 2
veľkostiach, 2l kyslíkovú fľašu, redukčný ventil,
kyslíkovú masku s prípojnou hadicou na inhaláciu
kyslíka, odsávačku (šlapaciu), odsávacie katétre v 2
veľkostiach.
Res. set je v ponuke aj s elektrickou odsávačkou za
cenu 710 € (610 € SKZL)

595 €
(šlap. odsávačka)

495 €
Cena SKZL

Resuscitačný set pre PLDD
Resuscitačný set - všeobecná ambulancia pre deti
a dorast. Taška obsahuje: ústny vzduchovod v 6
veľkostiach, dýchací samorozpínací vak pre deti (1ks)
a dospelých (1 ks), bakteriálny filter (2 ks), tvárové
masky v 3 veľkostiach, 5l kyslíkovú fľašu, redukčný
ventil, odsávačku (šlapaciu), odsávacie katétre v 2
veľkostiach. Možnosť doplniť kyslíkovú masku
s prípojnou hadicou na inhaláciu kyslíka.
Res. set je v ponuke aj s elektrickou odsávačkou za
cenu 850 €

740 €
(šlap. odsávačka)

Resuscitačná taška bez výbavy
Kompaktná, priestranná taška aj na rameno. Vďaka
vnútornému členeniu, ktoré obsahuje priečky
poskytuje dostatočné miesto pre materiál.

84 €

Kyslíková fľaša 2 litre
2l kyslíková fľaša s objemom 400l kyslíka.

160 €

Kyslíková fľaša 5 litrov
5l kyslíková fľaša s objemom 1000l kyslíka.

Uvedené ceny sú konečné, spoločnosť je platca DPH.

260 €

Resuscitačné vybavenie
Redukčný ventil
Redukuje tlak v kyslíkovej fľaši ku kyslíkovej liečbe.
Má regulovateľný prietok kyslíka v l/min.

190 €

Ambu® SPUR II – dýchací vak s príslušenstvom
Dýchací vak pre dospelých a deti s ventilom, tvárovou
maskou, rezervoárom a prívodnou hadičkou na O2.
Poskytuje výnimočnú hmatovú a vizuálnu spätnú
informáciu
o resuscitácii.
Výborná
odozva
s minimálnym mechanickým odporom. Uvedená cena
je za 1 ks.

40 €

Inhalačná maska na podávanie kyslíka
Vysoko-koncentračná priehľadná tvárová maska
pre dospelých alebo deti na inhaláciu kyslíka
s výdychovým ventilom, rezervoárom a prívodnou
hadičkou na O2. Upevnenie na tvári nastaviteľnou
gumičkou.

8€

Inhalačná maska s nebulizátorom
Inhalačná
pomôcka
s výdychovým
ventilom,
rezervoárom a prívodnou hadičkou na O2 pre presné
dávkovanie inhalačných liekov vo forme aerosólu pre
deti alebo dospelých.

10 €

Tvárová maska
Transparentná tvárová maska so vzduchom plnenou
manžetou k dýchaciemu samorozpínaciemu vaku
rôznych veľkostí.

8€

Filter na Ambu® SPUR II
Bakteriálny filter k dýchaciemu samorozpínaciemu
vaku. Chráni dýchací vak pred kontamináciou.

Uvedené ceny sú konečné, spoločnosť je platca DPH.

3€

Resuscitačné vybavenie
Laryngeálny tubus
Supraglotická
pomôcka
na
zaistenie
dýchacích
ciest
pacienta
bez vstupu
do trachey.
Jednoduché
zavedenie
umožňuje bezpečnú ventiláciu pacienta bez
prerušenia
kompresií
hrudníka
pri resuscitácii. K dispozícií sú veľkosti 0 (do
5kg), 1 (5-12kg), 2 (12-25kg), 3 (do 155 cm),
4 (155–180cm), 5 (nad 180 cm).
K laryngeálnym tubusom je dodávaná
striekačka s farebnou stupnicou na naplnenie
tesniacich manžiet. Uvedená cena je za 1 ks.

30 €

I - GEL maska
Supraglotická maska I - GEL je jednorazová
pomôcka
na
zaistenie
priechodnosti
dýchacích ciest bez nutnosti dofúkavania
manžety. K dispozícií sú veľkosti 1 (2-5kg), 1,5
(5-12kg), 2 (10-25kg), 2,5 (25-35kg), 3 (3060kg), 4 (50-90kg), 5 (90+kg). Uvedená cena
je za 1 ks.

29 €

T – tubus (ústny vzduchovod)
T - tubus (ústny vzduchovod) na zaistenie
priechodnosti dýchacích ciest u pacienta
v bezvedomí pre všetky vekové kategórie.
Uvedená cena je za 1 ks.

3€
s DPH

Nohou ovládaná odsávačka
Autoklávovateľná so 400 ml
z polykarbonátu, sací výkon –
650 mbar. Váha – 1,3 kg.

nádobou

160 €

Elektrická odsávačka F18
Prenosná elektrická odsávačka dodávaná s 1
litrovou
autoklávovateľnou
nádobou
s bezpečnostným plavákom. Odsávačka
obsahuje regulátor sania a manometer.
Maximálny podtlak 800 mm/Hg. Sací výkon
pri type F18 – 18 l/min. Vhodná aj pre
domáce použitie.

Uvedené ceny sú konečné, spoločnosť je platca DPH.

260 €

Automatický defibrilátor „AED Plus“
Technické parametre ZOLL AED PLUS:









Zdroj 10 líthiových batérií
(životnosť 5 rokov alebo 300 výbojov)
Hlasové a vizuálne vedenie záchrancu
Akustické signály s frekvenciou 100 kompresií /min.
LCD displej zobrazuje:
- čas od zapnutia AED
- počet výbojov
- indikátor hĺbky kompresií
- viditeľné výzvy pre užívateľa
Pravidelná automatická kontrola funkčnosti
IrDA port - prenos dát (priebeh KPR)
Možnosť detského režimu AED

Súčasťou balenia AED:







Batérie pre AED PLUS (sada 10 ks)
CPR-D padz – Defibrilačná elektróda so vstavaným
snímačom hĺbky a frekvencie kompresií (exp. cca 5 rokov)
Prenosná taška
Nálepky s medzinárodným symbolom AED
Návod na použitie – príručka operátora v ČJ
Príručka pre správcu AED v ČJ

Konektor
pripojenia
elektród

Grafika
LCD displaj

IrDA port (na
boku)
LED indikátor
Indikátor stavu

Schránka batérií
(zo spodu)

Vypínač ON/OFF

Mikrofón skrytý
Reproduktor
(zo spodu)

Tlačidlo výboj

1 550 €

Cena:
Cena pre SKZL

Uvedené ceny sú konečné, spoločnosť je platca DPH.

Príslušenstvo k AED
Dospelé elektródy CPR-D•padz®
Jednodielne elektródy umožňujú jednoduché
umiestnenie na hrudníku postihnutého. S
použitím ZOLL AED plus® okamžite vyhodnotia
údaje o kompresiách a poskytujú zvukové
signály z metronómu k tomu, aby záchranca
dosiahol správnu rýchlosť a hĺbku. Počas KPR
usmerňujú záchrancu "Přitlač více" alebo
"Správná masáž" tak ako je potrebné. CPRD•padz® má päť ročnú expiračnú dobu,
najdlhšiu zo všetkých dostupných elektród.

142 €

Dospelé elektródy stat•padz® II
Multifunkčné dvojdielne elektródy umožňujú
rýchle použitie, čím šetria čas v kritickej situácií.
Princíp použitia je rovnaký ako pri CPRD•padz®, avšak neobsahujú senzor, ktorý
vyhodnocuje kvalitu KPR.

96 €

Detské elektródy pedi•padz® II
ZOLL AED Plus® s inteligentným pediatrickým
prispôsobením obsahuje hlasové a textové
výzvy, ktoré oznamujú záchrancovi, že sú
použité správne elektródy. Pomocou detských
elektród môžeme defibrilovať dieťa od 1 roka
do 8 rokov alebo do 25 kg hmotnosti intenzitou
elektrického výboja vhodnou pre deti.

120 €

Batérie pre ZOLL AED PLUS
Batérie Duracell Ultra CR123A. Kapacita batérií
je 5 rokov, 300 výbojov alebo 13 hodín
monitorovania. Dodávané po 10 ks. Batérie je
možné zakúpiť vo väčšine supermarketov alebo
elektronike. Cena je vrátane výmeny batérií
v prístroji.

Uvedené ceny sú konečné, spoločnosť je platca DPH.

65 €

Ostatné zdravotnícke pomôcky
ECG – 300 G
ECG 300 je 3 kanálový digitálny kompaktný
prístroj so štandardným 12 zvodovým káblom.
Prístroj má vstavanú rúčku na prenášanie.
Napájaný je zo vstavaných akumulátorov alebo
z elektrickej siete. Prístroj je vybavený rozlíšením
na 63 mm široký termopapier.

1030 €

Taliansky manometrický tlakomer
Ovládaný jednou rukou. Ručičkový manometer
spolu s nafukovacím balónikom. Prehľadný
displej. Rozsah merania: 0-300 Hg/mm.

24 €

Klasický tlakomer bez ortuti
Merač krvného tlaku bez ortuti s presnosťou
ortuťových tlakomerov. Podsvietený LCD displej s
automatickým zobrazením tlaku.

60 €

KaWe fonendoskop
Výborná kvalita, chromovaná hlavica. Dodávaný v
rôznych farbách.

24 €

Pulzoxymeter CMS 50DL
Integrovaný snímač SpO2. Presné meranie SpO2 a
frekvencie pulzu a zobrazenie nameraných
hodnôt na displeji. Zobrazenie priebehu pulznej
vlny s možnosťou zobrazenia výsledkov vo forme
stĺpcových diagramov.

85 €

Pulzoxymeter MD 50 Q
Prístroj navrhnutý vyslovene na vyšetrovanie detí
a novorodencov. Jednoduchá a ľahká prevádzka.
SpO2, PR, stĺpcový diagram pulzu. Nízka
energetická náročnosť. Automatické vypnutie. 6
spôsobov zobrazenia.

Uvedené ceny sú konečné, spoločnosť je platca DPH.

110 €

Ďalej ponúkame






Vzdelávanie v neodkladnej resuscitácii a prvej pomoci
Poradenstvo vo vybavení pomôckami ku KPR v zmysle
platného výnosu Ministerstva zdravotníctva SR
Kontroly komplexnosti a funkčnosti resuscitačných setov
Predaj resuscitačných setov a jednotlivých pomôcok
ku KPR
Predaj AED, zaškolenie personálu v KPR s AED

KONTAKTUJTE NÁS
Email: obchod@rzp.sk
Tel.: +421 (0)918 906 469
RZP Trenčín, s.r.o.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
IČO: 36 345 164
IČ DPH: SK2022015534
www.rzp.sk

Uvedené ceny sú konečné, spoločnosť je platca DPH.
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro. vl. č. 15754/R

