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Найменування

Артикул

Ціна в грн.
31,00

ТЕЛЕМОНІТОРИНГОВА СИСТЕМА "TELECARDIAN"
Реєстратор ЕКГ модель 06000.1, виробник - АТ "Сольвейг": електрокардіограф - приставка до смартфону / планшету (реєстрація ЕКГ з вбудованих пальцевих електродів або з кабеля в 1
биполярному або 6 монополярних відведеннях, вбудований Li-Pol акумулятор, бездротовий Bluetooth інтерфейс, програмне забезпечення під ОС Android і ПК під ОC Windows, колір корпуса:
чорний або сірий (уточнюється при замовленні), в к-ті: мережевий блок живлення, кабель для зарядки, чохол. Гарантія - 12 міс.

REC-06000-1

3 534,00

Реєстратор ЕКГ модель 06000.2, виробник - АТ "Сольвейг": подійний монітор / електрокардіограф - приставка до смартфону / планшету (реєстрація ЕКГ з вбудованих пальцевих електродів
або з кабеля в 1 биполярному або 6 монополярних відведеннях, вбудований Li-Pol акумулятор, бездротовий інтерфейс BLE-5.0, програмне забезпечення під ОС Android і ПК під ОC Windows,
колір корпуса: чорний або сірий (уточнюється при замовленні), в комплекті: мережевий блок живлення, кабель для зарядки, чохол. Гарантія - 12 міс.

REC-06000-2

4 464,00

Реєстратор ЕКГ модель 06000.34 "ЖЕТОН", виробник - АТ "Сольвейг": подійний монітор з функцією передісторії / електрокардіограф - приставка до смартфону / планшету (реєстрація ЕКГ з
кабеля 1 биполярному відведені, вбудований Li-Pol акумулятор, бездротовий BLE інтерфейс, програмне забезпечення під ОС Android і ПК під ОC Windows, в к-ті: кабель-адаптер для зарядки
і ремінці на шию. Гарантія - 12 міс.

REC-06000-34

4 371,00

Реєстратор ЕКГ модель 06000.35 "ЖЕТОН", виробник - АТ "Сольвейг": подійний монітор з функцією передісторії / електрокардіограф - приставка до смартфону / планшету (реєстрація ЕКГ з
кабеля в 6 монополярних відведенях, вбудований Li-Pol акумулятор, бездротовий інтерфейс BLE-5.0, програмне забезпечення під ОС Android і ПК під ОC Windows, в к-ті: кабель-адаптер для
зарядки і ремінці на шию. Гарантія - 12 міс.

REC-06000-35

4 929,00

Реєстратор ЕКГ модель 06000.4, виробник - АТ "Сольвейг": подійний монітор (автономний режим) - до 180 діб, електрокардіограф (приставка до смартфону / планшету) - 16 діб, холтер - до
72/144 години - реєстрація ЕКГ з вбудованих пальцевих електродів або з кабеля відведень (1-6 відведень), вбудований Li-Pol акумулятор, бездротовий інтерфейс BLE-5.0, ПЗ під ОС Android і
ПК під ОC Windows, колір корпуса - сірий, в к-ті: мережевий блок живлення, дата-кабель, чохол. Гарантія - 12 міс.

REC-06000-4

10 602,00

Реєстратор ЕКГ модель 06000.4W, виробник - АТ "Сольвейг": подійний монітор (автономний режим), електрокардіограф (приставка до смартфону ), холтер - 72/144 години, реєстрація ЕКГ з
вбудованих пальцевих електродів або з кабеля відведень (1-6 відведень), Wireless Charging, вбудований Li-Pol акумулятор 500 мАг, бездротовий інтерфейс BLE-5.0, ПЗ під ОС Android і ПК
під ОC Windows, колір корпуса - сірий, в к-ті: мережевий блок живлення, дата-кабель, чохол. Гарантія - 12 міс.

REC-06000-4W

10 974,00

Реєстратор ЕКГ модель 06000.6 "МЕТЕЛИК", виробник - АТ "Сольвейг": подійний монітор з функцією передісторії / електрокардіограф - приставка до смартфону / планшету (реєстрація ЕКГ
з кабеля в 1 биполярному відведенні, вбудований Li-Pol акумулятор, бездротовий BLE інтерфейс, базове програмне забезпечення під ОС Android і ПК під ОC Windows, колір корпуса: чорний
або сірий (уточнюється при замовленні), в к-ті: кабель-адаптер для зарядки і захисний футляр. Гарантія - 12 міс.

REC-06000-6

4 836,00

NEW !!! Реєстратор ЕКГ модель 06000.7, виробник - АТ "Сольвейг": 3 режими - подійний монітор - до 180 діб, електрокардіограф, холтер: безперервна реєстрація ЕКГ 1÷168 годин (1-7
відведень, вбудований Li-Pol акумулятор, бездротовий інтерфейс BLE-5.0, програмне забезпечення під ОС Android і ПК під ОC Window, колір корпуса: чорний або сірий (уточнюється при
замовленні), в к-ті: кабель ЕКГ 5А-50L-C24, дата-кабель USB-A / USB Type-C, захисні одноразові чохли, ремінці на шию. Гарантія - 12 міс.

REC-06000-7

16 740,00

REC-12010

15 252,00

REC-12010-MH
REC-12010-MHP
PRM-12S

17 260,80
20 608,80
21 278,40

Реєстратор ЕКГ модель 12010, виробник - АТ "Сольвейг": 12 канальний електрокардіограф - приставка до смартфону / планшету (комбін. живлення - БЖ/аккум., ізольований інтерфейс IEC
60601-1, захист від дефібриляції, Bluetooth, програмне забезпечення під ОС Android і ПК під ОС Windows, колір корпусу - сірий, в к-ті: мережевий блок живлення, кабель USB-2(M)/microUSB,
ремінець для швидкої фіксації. Гарантія - 12 міс.
- комплект "Monitor/Holter": реє-р 12010 (базовий к-т), подовжувач "10F0", дроти відведень "10С";
- комплект "Monitor/Holter/Printer": реє-р 12010 (базовий к-т), подовжувач "10F0", дроти відведень "10С", портативний термопринтер IMP-001B;
- комплект "Paramedic" : реє-р 12010, кабель ЕКГ 12 відведень (сумісний з Shieller AT), електроди на груди, електроди на кінцівки, мережевий блок живлення, сумка-укладка "DiaCard.
Paramedic".
- комплект "Paramedic/Printer" : реє-р 12010 (базовий к-т), кабель ЕКГ 12 відведень (сумісний з Shieller AT), електроди на груди, електроди на кінцівки, портативний термопринтер IMP001B, сумка-укладка "DiaCard. Paramedic".

PRM-12S-P

24 626,40

- комплект "Paramedic/Monitor/Holter" : реє-р 12010 (базовий к-т), кабель ЕКГ 12 відведень (сумісний з Shieller AT), електроди на груди, електроди на кінцівки, подовжувач "10F0", дроти
відведень "10С", сумка-укладка "DiaCard. Paramedic".

PRM-12S-MH

26 635,20

- комплект "Paramedic/Monitor/Holter/Printer" : реє-р 12010 (базовий к-т), кабель ЕКГ 12 відведень (сумісний з Shieller AT), електроди на груди, електроди на кінцівки, подовжувач "10F0",
дроти відведень "10С", портативний термопринтер IMP-001B, сумка-укладка "DiaCard. Paramedic".

PRM-12S-MHP

29 983,20

Термопринтер портативний IMP-001B для друку ЕКГ: папір рулон 57х25 м, розподільна здатність 203dpi, швидкість друку до 90 мм/с, інтерфейси - Bluetooth або USB, живлення від
вбудованого Li-Ion акумулятора або від мережі; в комплекті - мережевий блок живлення, інтерфейсний кабель, чохол, гар.-12 міс.

PRN-IMP-001B

3 348,00

Абонплата за передачу даних з реєстратора ТС-01-02 в систему Telecardian, на місяць
Абонплата за автоматичну вигрузку записів із смартфону і доставку на e-mail, HIS, Google Drive, на приймальну станцію, за місяць, від
Абонплата за автоматичну обробку ЕКГ 1-3 відведення: 100 записів тривалістю 30-300 секунд, або за місяць, від

111,60
74,40
111,60
186,00

Абонплата за автоматичну обробку ЕКГ 6-12 відведення: 100 записів тривалістю 30-300 секунд, або за місяць, від

ФАЗАГРАФІЯ, комплекти
Система "Фазаграф" (для ПК), в к-ті з реєстратором 06000.1 и Bluetooth/USB адаптером: ліцензія на 1 місце на ПЗ "Fazagraf" для ПК ОС Windows 7-10 (32/64). Гарантія - 12 міс.
Система "Фазаграф" (для ПК), в к-ті з реєстратором 06000.2 и BLE/USB адаптером: ПЗ "Fazagraf" ОС Windows 10 (32/64) - ліцензія на 1 ПК. Гарантія - 12 міс.
Система "Фазаграф" (для ПК), в к-ті з реєстратором 06000.34 и BLE/USB адаптером: ПЗ "Fazagraf" ОС Windows 10 (32/64) - ліцензія на 1 ПК. Гарантія - 12 міс.
Система "Фазаграф" (для ПК), в к-ті з реєстратором 06000.6 и BLE/USB адаптером: ПЗ "Fazagraf" ОС Windows 10 (32/64) - ліцензія на 1 ПК. Гарантія - 12 міс.
Система "Фазаграф" (для смартфона/планшета), в к-ті з реєстратором 06000.1: ПЗ "Fazagraf" ОС Android 5.0 и вище - ліцензія на 1 реєстратор. Гарантія - 12 міс.
Система "Фазаграф" (для ПК + смартфона/планшета), в к-ті з реєстратором 06000.1 и Bluetooth/USB адаптером:
- ПЗ "Fazagraf" ОС Windows XP-10 (32/64) - ліцензія на 1 ПК;
- ПЗ "Fazagraf" ОС Android 5.0 и вище - ліцензія на 1 реєстратор.

FAZ-1-PC
FAZ-2-PC
FAZ-34-PC
FAZ-6-PC
FAZ-1-SM
FAZ-1-FULL

9 672,00
10 602,00
10 509,00
10 974,00
6 696,00
11 160,00

КАРДІОСТИМУЛЯЦІЯ
ЧСЕКС "StiCard", виробник - АТ "Сольвейг": черезстравохідний, ендокардіальний електрокардіостимулятор. Гарантія - 12 міс.

STIM-03-1
EL-STIM

59 520,00
9 858,00

Система "DiaCard" 2.1(LE), без ПК и ПНР, виробник АТ "Сольвейг"
система обробки - "DiaCard" v-2.1.XX (Windows 7-11 (32/64): программування і зчитування записів всіх типів сумісних реєстраторів, перегляд всіх типів записів і результатів обробки,
виконаних в МС "DiaCard" (ЕКГ 1-12, ST, PQ, QT, ВСР, ШВР, АТ, РеСп, SpO2), обробка ЕКГ 3, аналіз порушень ритму, ST, PQ, турбулентність, формалізований звіт, шаблони и протоколи
висновків, редактор гіпертекстів, безкоштовне оновлення ПЗ.
реєстратор: 06000.7 - 1 к-т. (опис див. у розділі «Реєстратори до МС»). Робота в системі "Telecardian", безкоштовне ПЗ для смартфону і ПК.

HS-DC21-LE

55 242,00

Система "DiaCard" 2.1(E), без ПК и ПНР, виробник АТ "Сольвейг"
система обробки - "DiaCard" v-2.1.XX (Windows 7-11 (32/64): программування і зчитування записів всіх типів сумісних реєстраторів, перегляд всіх типів записів і результатів обробки,
виконаних в МС "DiaCard" (ЕКГ 1-12, ST, PQ, QT, ВСР, ШВР, АТ, РеСп, SpO2), обробка ЕКГ 3/6(7)/12, аналіз порушень ритму, ST, PQ, турбулентність, формалізований звіт, шаблони и
протоколи висновків, редактор гіпертекстів, безкоштовне оновлення ПЗ.
реєстратор: 06000.7 - 1 к-т. (опис див. у розділі «Реєстратори до МС»). Робота в системі "Telecardian", безкоштовне ПЗ для смартфону і ПК. Гарантія - 12 міс.

HS-DC21-E

62 682,00

Система "DiaCard" 2.1(ME), без ПК и ПНР, виробник АТ "Сольвейг"
система обробки - "DiaCard" v-2.1.XX (Windows 7-11 (32/64): программування і зчитування записів всіх типів сумісних реєстраторів, перегляд всіх типів записів і результатів обробки,
виконаних в МС "DiaCard" (ЕКГ 1-12, ST, PQ, QT, ВСР, ШВР, АТ, РеСп, SpO2), обробка ЕКГ 3/6(7)/12, аналіз порушень ритму, ST, PQ, QT, ВСР, альтернація, турбулентність, формалізований
звіт, шаблони06000.7
и протоколи
висновків,
редактор
безкоштовне
оновлення
ПЗ. "Telecardian", безкоштовне ПЗ для смартфону і ПК. Гарантія - 12 міс.
реєстратор:
- 1 к-т.
(опис див.
у розділігіпертекстів,
«Реєстратори
до МС»). Робота
в системі

HS-DC21-ME

71 796,00

Система "DiaCard" 2.1(L), без ПК и ПНР, виробник АТ "Сольвейг"
система обробки - "DiaCard" v-2.1.XX (Windows 7-11 (32/64): программування і зчитування записів всіх типів сумісних реєстраторів, перегляд всіх типів записів і результатів обробки,
виконаних в МС "DiaCard" (ЕКГ 1-12, ST, PQ, QT, ВСР, ШВР, АТ, РеСп, SpO2), обробка ЕКГ 3, аналіз порушень ритму, ST, PQ, AA, турбулентність, формалізований звіт, аудіозвіт, шаблони и
протоколи висновків, редактор гіпертекстів, аудіоплеєр записів диктофона, безкоштовне оновлення ПЗ.
реєстратор: 12100.01 - 1 к-т. (опис див. у розділі «Реєстратори до МС»). Гарантія - 24 міс.

HS-DC21-L

74 400,00

Система "DiaCard" 2.1(S), без ПК и ПНР, виробник АТ "Сольвейг"
система обробки - "DiaCard" v-2.1.XX (Windows 7-11 (32/64): программування і зчитування записів всіх типів сумісних реєстраторів, перегляд всіх типів записів і результатів обробки,
виконаних в МС "DiaCard" (ЕКГ 1-12, ST, PQ, QT, ВСР, ШВР, АТ, РеСп, SpO2), аналіз порушень ритму, ST, PQ, QT, ВСР, AA, альтернація , турбулентність, формалізований звіт, аудіозвіт,
шаблони и протоколи висновків, редактор гіпертекстів, аудіоплеєр записів диктофона, безкоштовне оновлення ПЗ.
реєстратор: 12100.01 - 1 к-т. (опис див. у розділі «Реєстратори до МС»). Гарантія - 24 міс.

HS-DC21-S

83 514,00

Система "DiaCard" 2.1(M), без ПК и ПНР, виробник АТ "Сольвейг"
система обробки - "DiaCard" v-2.1.XX (Windows 7-11 (32/64): программування і зчитування записів всіх типів сумісних реєстраторів, перегляд всіх типів записів і результатів обробки,
виконаних в МС "DiaCard" (ЕКГ 1-12, ST, PQ, QT, ВСР, ШВР, АТ, РеСп, SpO2), ЕКГ 3/6(7)/12, аналіз ритму, ST, PQ, QT, ВСР, AA, альтернація , турбулентність, формалізований звіт, аудіозвіт,
шаблони и протоколи висновків, редактор гіпертекстів, аудіоплеєр записів диктофона, безкоштовне оновлення ПЗ.
реєстратор: 12100.02 - 1 к-т. (опис див. у розділі «Реєстратори до МС»). Гарантія - 24 міс.

HS-DC21-M

97 464,00

Система "DiaCard" 2.1(U), без ПК и ПНР, виробник АТ "Сольвейг"
система обробки - "DiaCard" v-2.1.XX (Windows 7-11 (32/64): программування і зчитування записів всіх типів сумісних реєстраторів, перегляд всіх типів записів і результатів обробки,
виконаних в МС "DiaCard" (ЕКГ 1-12, ST, PQ, QT, ВСР, ШВР, АТ, РеСп, SpO2), аналіз порушень ритму, ST, PQ, QT, ВСР, AA, АТ, РеСп, SpO2, альтернація , турбулентність, формалізований
звіт, аудіозвіт, шаблони и протоколи висновків, редактор гіпертекстів, аудіоплеєр записів диктофона, безкоштовне оновлення ПЗ.
реєстратор: 12100.11 - 1 к-т. (опис див. у розділі «Реєстратори до МС»). Гарантія - 24 міс.

HS-DC21-U

118 668,00

Комплект електродів для електрокардіостимулятора "StiCard" (ПЕДМ-2, ПЕДМ-4, ПЕДМ-6, ПЕДМ-9), по 1 шт. кожного

МОНІТОРИНГОВА СИСТЕМА "DIACARD", комплекти
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Система "DiaCard" 2.1(F), без ПК и ПНР, виробник АТ "Сольвейг"
система обробки - "DiaCard" v-2.1.XX (Windows 7-11 (32/64): программування і зчитування записів всіх типів сумісних реєстраторів, перегляд всіх типів записів і результатів обробки,
виконаних в МС "DiaCard" (ЕКГ 1-12, ST, PQ, QT, ВСР, ШВР, АТ, РеСп, SpO2), ЕКГ 3/6(7)/12, порушень ритму, ST, PQ, QT, ВСР, 12Р, AA, АТ, РеСп, SpO2, альтернація , турбулентність,
формалізований звіт, аудіозвіт, шаблони и протоколи висновків, редактор гіпертекстів, аудіоплеєр записів диктофона, безкоштовне оновлення ПЗ.
реєстратор: 12100.13 - 1 к-т. (опис див. у розділі «Реєстратори до МС»). Гарантія - 24 міс.

HS-DC21-F

133 176,00

Система "DiaCard" 2.1(X), без ПК и ПНР, виробник АТ "Сольвейг"
система обробки - "DiaCard" v-2.1.XX (Windows 7-11 (32/64): программування і зчитування записів всіх типів сумісних реєстраторів, перегляд всіх типів записів і результатів обробки,
виконаних в МС "DiaCard" (ЕКГ 1-12, ST, PQ, QT, ВСР, ШВР, АТ, РеСп, SpO2), обробка ЕКГ 3/6(7)/12, аналіз роботи ШВР, порушень ритму, ST, PQ, QT, ВСР, 12Р, AA, АТ, РеСп, SpO2,
альтернація , турбулентність, формалізований звіт, аудіозвіт, шаблони и протоколи висновків, редактор гіпертекстів, аудіоплеєр записів диктофона, безкоштовне оновлення ПЗ.
реєстратор: 12100.23 - 1 к-т. (опис див. у розділі «Реєстратори до МС»). Гарантія - 24 міс.

HS-DC21-X

148 056,00

РЕЄСТРАТОРИ до МС "DIACARD"
Реєстратор 06000.4(H), виробник - АТ "Сольвейг": ЕКГ - 1 біполярне або 6 стандартних відведень, безперервний запис у внутрішню флеш-пам'ять від 1 до 72/144 години, інтерфейси BLE-5.0,
USB-2.0 (CDC), нез'ємний акумулятор LiPol 650мАг, тривалість безпервної роботи в режимі холтера - до 16 діб, сумісний з МС "DiaCard" (необхідна опція "ЕКГ 6/12"), колір корпуса - сірий, в кті: кабель ЕКГ 4A-AU-3.5, мережевий блок живлення, дата-кабель, чохол, ремінь на поперек. Гарантія - 12 міс.

REC-06000-4H

12 715,64

Реєстратор 06000.4W(H), виробник - АТ "Сольвейг": ЕКГ - 1 біполярне або 6 монополярних відведень, безперервний запис у внутрішню флеш-пам'ять від 1 до 72/144 години, інтерфейси BLE5.0, USB-2.0 (CDC), Wireless Charging, нез'ємний акумулятор LiPol 500 мАг, тривалість безпервної роботи в режимі холтера - до 14 діб, сумісний з МС "DiaCard" (необхідна опція "ЕКГ 6/12"),
колір корпуса - сірий, в к-ті: кабель ЕКГ 4A-AU-3.5, мережевий блок живлення, дата-кабель, чохол, ремінь на поперек. Гарантія - 12 міс.

REC-06000-4WH

13 087,64

NEW !!! Реєстратор 06000.7, виробник - АТ "Сольвейг": ЕКГ - 1-2-3 біполярних або 6-7 монополярних відведень, безперервний запис у внутрішню флеш-пам'ять від 1 до 168 годин,
інтерфейси BLE-5.0, USB-2.0 (CDC), нез'ємний акумулятор LiPol 130мАг, вага < 17 г, тривалість безпервної роботи в режимі холтера - до 7 діб, сумісний з МС "DiaCard" (для обробки 6-7
відведень необхідна опція "ЕКГ 6/12"), в к-ті: кабель ЕКГ 5А-60L-C24, дата-кабель USB-A / USB Type-C, захисні одноразові чохли, ремінці на шию. Гарантія - 12 міс.

REC-06000-7

16 740,00

Реєстратор 12100.01, виробник АТ "Сольвейг": ЕКГ 2-3 незалежних біполярних відведень, ШВР, РеСп, активність, диктофон, BT-3.0, USB-2.0 HS (MSD), microSDHC до 32ГБ, кольоровий
OLED дисплей, 1 акум. NiMH-АА або LIPol-14500, 1-168 годин роботи, "гаряча" заміна елемента живлення. Гарантія- 24 міс.

REC-12100-01

34 410,00

Реєстратор 12100.02, виробник АТ "Сольвейг": ЕКГ 2-3 незалежних біполярних або 12 монополярних відведень, ШВР, РеСп, активність, диктофон, BT-3.0, USB-2.0 HS (MSD), microSDHC до
32ГБ, кольоровий OLED дисплей, 1 акум. NiMH-АА або LIPol-14500, 1-168 годин роботи, "гаряча" заміна елемента живлення. Гарантія- 24 міс.

REC-12100-02

40 920,00

Реєстратор 12100.11, виробник АТ "Сольвейг": ЕКГ - 3 незалежних біполярних відведень, РеСп, АТ - 2 методи, SpO2, активність, диктофон, BT-2.1, USB-2.0 FS (MSD), microSDHC до 32ГБ,
кольоровий OLED дисплей, 2 акум. NiMH-AA, 1-168 годин роботи, "гаряча" заміна елементів живлення. Гарантія - 24 міс.

REC-12100-11

48 360,00

Реєстратор ЕКГ 12100.13, виробник АТ "Сольвейг": ЕКГ - 3 незалежних біполярних або 12 стандартних відведень, РеСп, АТ - 2 методи, SpO2, активність, диктофон, BT-2.1, USB-2.0 FS
(MSD), microSDHC до 32ГБ, кольоровий OLED дисплей, 2 акум. NiMH-AA, 1-168 годин роботи, "гаряча" заміна елементів живлення. Гарантія- 24 міс.

REC-12100-13

55 428,00

Реєстратор ЕКГ 12100.23, виробник АТ "Сольвейг": ЕКГ - 3 незалежних біполярних або 12 монополярних відведень, ШВР, РеСп, АТ - 2 методи, SpO2, активність, диктофон, BT-3.0, USB-2.0
HS (MSD), microSDHC до 32ГБ, кольоровий OLED дисплей, 2 акум. NiMH-AA, 1-168 годин роботи, "гаряча" заміна елементів живлення. Гарантія - 24 міс.

REC-12100-23

Реєстратор ABPM-50, виробник Contec, Китай: 24 -48 годин, метод вимірювання - осцилометричний, застосування на всіх вікових групах (за виключенням неонотальноЇ), в к-ті манжета 2535мм (A), інші типорозміри - на замовлення, оригінальне ПЗ аналізу АТ під ОС Windows, сумісний з МС "DiaCard" (опції ПЗ "Аналіз АТ" і "Реєстратор" не входять у вартість), може
встановлюватися одночасно с реєстратором ЕКГ з подальшою комбінованою обробкою даних ЕКГ+АТ. Гарантія- 12 місяців.

REC-ABPM-50

9 300,00

HS-DC10-21UP
HS-DC20-21UP

17 112,00
13 020,00
7 440,00
5 208,00
8 928,00
3 906,00
7 068,00
7 254,00
6 882,00
1 488,00
5 580,00
4 836,00

61 380,00
передзамовл.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ до МС "DIACARD"
ПЗ "DiaCard" v-1.0.хх на "DiaCard" v-2.1.хх (Win 7-11 (32/64) - оновлення
ПЗ "DiaCard" v-2.0.хх на "DiaCard" v-2.1.хх (Win 7-11 (32/64) - оновлення
ПЗ "DiaCard" v-2.1 (опція): ЕКГ 6/12 (обробка багатоканальних записів, зроблених у: 6 , 7 або 12 монополярних відведеннях)
ПЗ "DiaCard" v-2.1 (опція): Аналіз QT (аналіз інтервалу QT)
ПЗ "DiaCard" v-2.1 (опція): Аналіз ШВР (штучного водія ритму)
ПЗ "DiaCard" v-2.1 (опція): Аналіз ВСР (аналіз варіабельності серцевого ритму за методикою HRV)
ПЗ "DiaCard" v-2.1 (опція): Аналіз АТ (артеріального тиску: 2 метод неінвазивного вимірювання, імпорт з моніторів АТ, графіки, редактор)
ПЗ "DiaCard" v-2.1 (опція): Аналіз РеСп (дихання, методом імпедансної реографії)
ПЗ "DiaCard" v-2.1 (опція): Аналіз SpO2 (аналіз пульсоксиметра – насичення крові киснем, сатурація, десатурація, критичний рівень, ШРПВ)
ПЗ "DiaCard" v-2.1 (опція): Аналіз АА (активності: положення тіла по X-Y-Z, робота, витрачена енергія, розрахунок RR/AA, RR/WAA).
ПЗ "DiaCard" v-2.1 (опція): Реєстратор (підтримка реєстраторів сторонніх виробників)
ПЗ "DiaCard" v-2.1 (опція): Telecardian (робота с записами, отриманими на реєстраторах 06000.XX та 12010 в системі Telecardian)

HS-DC-12
HS-DC-QT
HS-DC-PM
HS-DC-HRV
HS-DC-BP
HS-DC-RESP
HS-DC-SPO2
HS-DC-AA
HS-DC-REC
HS-DC-TC

АКСЕСУАРИ до МС "DIACARD" і ТC "TELECARDIAN"
Картки пам’яті (CF, MMC, SD, microSD) до реєстраторів серії "DiaCard", від
Датчик тонів Короткова DTK1-3AU-3.5, до реєстраторів: 00100.1, 12100.XX, в комплекті з подвійною повітряною магістраллю 7.5х4/4.5х2.5 мм
Датчик SpO2 FS-130A-M6, до реєстраторів: 12100.1Х, 12100.23 - на палець, для дорослих, довжина кабелю 1.3 м (можливе виготовлення під замовлення від 0.9 до 3.0 м)
Кабель ЕКГ 3A-AU-3.5, до реєстраторів: ТС-01-02, 06000.1, 06000.2, 06000.4 - 3 дроти в екрані, тип під'єднання "кнопка", загальна довжина 1.0 м, колір маркування AHA
Кабель ЕКГ 4A-AU-3.5, до реєстраторів: 06000.1, 06000.2, 06000.4 - 4 дроти в екрані, тип під'єднання "кнопка", загальна довжина 1.0 м, колір маркування AHA
Кабель ЕКГ 12A-F10-DB15, до реєстартора 12010 - 10 дротів в екрані, об'єднані у фішці, захист від дефібриляції, загална довжина 4.0 м, колір маркування AHA
Кабель ЕКГ 5C-SHR8, до реєстраторів: 02100, 02100.1 - 5 дротів, загальна довжина 0.6 м, колір маркування - виробника

MEM-CARD
DTK1-120-AU35
FS-130-M6
3A-100-AU35
4A-100-AU35
10A-400Z-DB15
5C-60L-SHR8

Кабель ЕКГ 5А-90L-M14, до реєстраторів 12100.0Х - 5 дротів в екрані, загальна довжина 0.9 м, тип під'єднання до електродів - "кнопка", колір маркування AHA
Кабель ЕКГ 5А-50L40T-M14, до реєстраторів 12100.0Х - 5 дротів в екрані 0.5 м, об'єднані через фішку в 1 кабель 0.4 м, тип під'єднання до електродів - "кнопка", колір маркування AHA
Кабель ЕКГ 3А-50L-C24, до реєстратора 06000.7 - 3 дроти в екрані, загальна довжина 0.6 м (0.4÷0.55 - на замовлення), колір маркування AHA
Кабель ЕКГ 4А-50L-C24, до реєстратора 06000.7 - 4 дроти в екрані, загальна довжина 0.6 м (0.4÷0.55 - на замовлення), колір маркування AHA
Кабель ЕКГ 5А-50L-C24, до реєстратора 06000.7 - 5 дротів в екрані, загальна довжина 0.6 м (0.4÷0.55 - на замовлення), колір маркування AHA
Кабель ЕКГ 7А-50L40T-M14, до реєстраторів 12100.ХХ - 7 дротів в екрані, об'єднані у фішці, загальна довжина 0.9 м, колір маркування AHA
Дроти для ЕКГ 7С- DIN1.5, до реєстраторів 03ХХХ - 7 окремих дротів, довжина 0.6 м, роз’єм DIN 1.5 мм, колір маркування виробника, к-т
Дроти для ЕКГ 7СP- DIN1.5, до реєстраторів 03ХХХ - 7 окремих дротів, довжина 0.6 м, роз’єм DIN 1.5 мм, колір маркування виробника, к-т
Дроти для ЕКГ 10A- DIN1.5, до реєстаторів 12010, 12100.02, 12100.12, 12100.13, 12100.23 - 10 окремих дротів, довжина 0.45 м, роз’єм DIN 1.5 мм, колір маркування AHA, к-т

5A-90L-M14
5А-50L40T-M14
3А-50L-C24
4А-50L-C24
5А-50L-C24
7A-50L40T-M14
7C-60L-DIN15
7CP-60L-DIN15
10A-40L-DIN15
10F0-40T-DB15

Подовжувач 10F0-DB15 - для к-та дротів 10A- DIN-1.5, довжина кабелю 45 см, DIN 1.5 мм - до реєстратора 12010, колір маркування AHA
Подовжувач 10F1-M14 - для к-та дротів 10A- DIN-1.5, довжина кабелю 45 см, DIN 1.5 мм - до реєстраторів 12100.02, 12100.12, 12100.13, 12100.23, колір маркування AHA
Електрод - прищепка на кінцівки EC-A-PC, для дорослих, з затискачем під штекер и кнопку, кольорове маркування IEC, к-т 4 шт.
Електрод - прищепка на кінцівки EC-C-PC, для дітей, з затискачем під штекер и кнопку, кольорове маркування IEC, к-т 4 шт.
Електрод на груди вакуумний ES-A-PC, для дорослих, з затискачем під штекер и кнопку, к-т 6 шт.
Електрод на груди вакуумний ES-A-PC, для дорослих, з затискачем під штекер и кнопку, шт.
Адаптер зв’язку бездротовий Bluetooth/USB, з підтримкою версій: 1.0, 2.0, 2.1 - до реєстраторів: 03250B, 03260B, 03260D, 03260Dm, 12100.ХХ, 06000.1
Адаптер зв’язку бездротовий Bluetooth LE/USB, з підтримкою версій: 4.0, 4.1, 4.2, 5.0 - до реєстраторів: 06000.2, 06000.3X, 06000.4, 06000.6, 06000.7
Кабель USB(AF)/PAG(M14) для під'єднання реєстраторів 12100.XX до ПК, режим MSD - кардрідера, швидкість - до 480 Мб/с, 1.0-1.8 м
Пристрій зарядний до Li-Ion батарей, до реєстраторів: 03500.1, 03500P.1
Чохол до реєстратора ТС-01-02 (натуральна шкіра, колір - чорний)
Чохол до реєстраторів: 02100, 02100-1 (штучна шкіра, колір - чорний)
Чохол до реєстраторів: 02100, 02100-1 (натуральна шкіра, колір - чорний)
Чохол до реєстраторів: 03250, 03260, 03250B, 03260B, 03260D, 03260Dm (натуральна шкіра, колір - чорний)
Чохол до реєстраторів: 02300, 03200 (натуральна шкіра, колір - чорний)
Чохол до реєстраторів: 03500, 03500.1, 03500Р, 03500Р.1 (натуральна шкіра, колір - чорний)
Чохол до реєстраторів: 06000.1, 06000.2, 06000.4 (поліамідна стрічка 20-40 мм, під ремінь 25 мм, колір - чорний)
Чохол до реєстратора: 06000.6 (вологозахісна тканина, колір - чорний)
Чохол до реєстратора: 06000.6 (штучна замша, колір - сірий, з тисненням)

10F1-40T-M14
EC-A-PC
EC-C-PC
ES-A-PC-SET
ES-A-PC
AD-USB-BT
AD-BLE-USB
AD-BT-USB
CHD-LI-ION
CASE-TC-01-02
CASE-02100-AL
CASE-02100-L
CASE-03260-L
CASE-03200-L
CASE-03500-L
CASE-06000
CASE-06000-6-BL
CASE-06000-6-GR

Чохол до реєстратора: 06000.7 одноразовий (спанбонд 40-50G, колір: бежевий, білий), упаковка - 10 шт.
Чохол до реєстратора: 06000.7 одноразовий (спанбонд 40-50G, колір: бежевий, білий), коробка - 30 упаковок / 300 шт.

CASE-06000-7-SET
CASE-06000-7-BOX

Чохол до реєстратора: 00100.1 (натуральна шкіра, колір - чорний)
Чохол до реєстраторів: 12100.01, 12100.02 (штучна шкіра, колір - чорний)
Чохол до реєстраторів: 12100.01, 12100.02 (натуральна шкіра, колір - чорний)

CASE-00100-1-L
CASE-12100-0X-AL

Чохол до реєстраторів: 12100.11, 12100.12, 12100.13, 12100.23 (штучна шкіра, колір - чорний)
Чохол до реєстраторів: 12100.11, 12100.12, 12100.13, 12100.23 (натуральна шкіра, колір - чорний)
Сумка для збереження і транспортування реєстраторів 06000.3Х: 7х7х2.5 см, на застібці типа "блискавка" (штучна шкіра, колір - чорний)
Сумка-укладка "DiaCard. Paramedic"
Ремінець - підвіска до реєстраторів: 06000.3X, 06000.7, на шию (нерегульований), в трьох розмірах: 60, 70 і 80 см, колір: чорний, шт.
Ремінець - підвіска до реєстраторів: 06000.3X, 06000.7, на шию (нерегульований), в трьох розмірах: 60, 70 і 80 см, колір: сірий, шт.
Ремінець - підвіска до реєстраторів: 06000.3X, 06000.7, на шию (нерегульований), 3 шт.: 60, 70 і 80 см, 2 колір: сірий, чорний, к-т
Ремінь на поперек: сумісний з усіма чохлами (поліамідна стрічка 25 мм, пластикова фурнітура, регульована довжина: 0.80 - 1.45 , колір - чорний)
Ремінь на поперек: сумісний з усіма чохлами (поліамідна стрічка 25 мм, пластикова фурнітура, регульована довжина: 0.80 - 1.45 , колір - сірий)
Ремінь на плече: сумісний з усіма чохлами (поліамідна стрічка 10 мм, регульована довжина: 0.80 - 1.60, колір - чорний)
Ремінь на плече: сумісний з усіма чохлами (поліамідна стрічка 10 мм, регульована довжина: 0.80 - 1.60, колір - сірий)

CASE-12100-0X-L
CASE-12100-XX-AL
CASE-12100-XX-L
CASE-06000-3X
CASE-PRM
STRAP-NECK-BL
STRAP-NECK-GR
STRAP-NECK-SET
WAST-BELT-BL
WAST-BELT-GR
STRAP-SHLD-BL
STRAP-SHLD-GR

Батарея акумуляторна NiMH 2.4В 1800мАгод., для реєстратора: 03100 (під замовлення - потрібна стара батарея)
Батарея акумуляторна NiMH 4.8В 900мАгод., до реєстраторів: 03500, 03500P (під замовлення - потрібна стара батарея)
Батарея акумуляторна Li-Pol 3.7В 550-650мАгод., до реєстратора 06000.1, 06000.2, 06000.4

BL-303759-650

Батарея акумуляторна Li-Pol 3.7В 55-65мАгод., до реєстратора 06000.33, 06000.34

BL-401422-55
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BN-03100-24
BN-03500-48

372,00
1 376,40
1 488,00
725,40
781,20
3 162,00
669,60
855,60
930,00
725,40
744,00
818,40
1 116,00
725,40
725,40
1 004,40
1 004,40
1 041,60
818,40
818,40
744,00
136,40
297,60
372,00
372,00
744,00
520,80
334,80
520,80
576,60
483,60
744,00
130,20
111,60
148,80
96,00
1 860,00
465,00
446,40
558,00
483,60
632,40
148,80
1 302,00
70,00
70,00
186,00
192,00
192,00
188,00
188,00
595,20
744,00
353,40
186,00

Батарея акумуляторна Li-Pol 3.7В 70-80мАгод., до реєстратора 06000.35
Батарея акумуляторна Li-Pol 3.7В 90-100мАгод., до реєстратора 06000.6

BL-401422-70
BL-401030-90

Батарея акумуляторна Li-Pol 3.7В 120-130мАгод., до реєстратора 06000.7
Батарея акумуляторна Li-Pol 3.7В 850-950мАгод., до реєстратора 12010
Батарея акумуляторна Li-Ion 3.7В 1050-1150мАгод., до реєстраторів: 03500.1, 03500P.1

BL-501035-120
BL-523450-850

Батарея акумуляторна Li-Ion 3.7В 1150мАгод., до реєстратора TC-01-02
Манжета для моніторів тиску, типорозмір - дитяча середня "СM", 18-26 см, на 1 трубку, без повітряної магістралі і з'єднувачів, шт.

CUFF-AIR-CON

204,60
223,20
241,80
372,00
502,20
446,40
558,00
669,60
744,00
158,10
111,60
372,00
558,00

IONNA
IONNA-SALT
IONNA-FILTER
ACCORD

13 500,00
930,00
130,20
6 696,00

BL-03500-1050
BL-TC01-1150
CUFF-BP-CM

Манжета для моніторів тиску, типорозмір - доросла середня "AM", 25-40 см, на 1 трубку, без повітряної магістралі і з'єднувачів, шт.

CUFF-BP-AM

Манжета для моніторів тиску, типорозмір - доросла велика "AL", 34-51 см, на 1 трубку, без повітряної магічтралі і з'єднувачів, шт.
Утримувач ДТК, резиновий, сірого кольору, шт.

CUFF-BP-AL
DTK1-HLDR

Фіксатор манжети еластичний з кліпсами - затискачами, 5-25 см, шт.
Магістраль повітряна "манжета-реєстратор" - для вимірювача АТ, без конекторів, до реєстраторів: 03500, 03500Р, шт.
Магістраль повітряна "манжета-реєстратор" - для вимірювача АТ, з конекторами, до реєстраторів: 00100.X, 12100.XX, шт.

CUFF-FIX
CUFF-AIR

ФІЗІОТЕРАПІЯ
Галогенератор "IONNA", виробник АТ "Сольвейг": генератор негативних іонів NaCl - імітатор мікроклімату соляних шахт, мікропроцесорне управління, очищення повітря,
Картридж до галогенератора "IONNA" (з сіллю)
Фільтр повітряний до галогенератора "IONNA", к-т (3 шт.)
Аромалампа "Accord", виробник АТ "Сольвейг": 2 термостатні кювети, вентилятори, D-LED-індикація, мікропроцесор, програмування режимів

ПОСЛУГИ
Доставка, встановлення, пуск-налагоджувані роботи, технічне навчання (поза межами Києва), від:

-

Консультаційні послуги - встановлення (відновлення) ПЗ, налаштування, навчання роботі з системами: DiaCard, Telecardian, УніМед, Фазаграф, за 1 годину, від
Екстренний виклик фахівця (в Києві) для відновлення ПЗ DiaCard, Telecardian, УніМед, Фазаграф, за 1 годину, від

-

* - акція, без зазначення строку, діє на обмежену партію товару, або до повного розпродажу, на момент звернення потрібне уточнення наявності товару на складі.
На все обладнання, яке виробляє АТ "СОЛЬВЕЙГ" розповсюджується гарантійне обслуговування 12-24 місяці (в залежності від типу) і позагарантійне - від 2-х до 5-ти років.

- Увага !!! - обладнання старше 5-ти років обслуговується з коефіцієнтом * 1.2, старше 8 років з коефіцієнтом * 1.5, старше 10 років - ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ!
Торгівельним організаціям і оптовим покупцям надаються знижки від 5% до 30% (накопичувальна, або за окремими договорами).
Багатооптові замовлення і контрактне виробництво - за спеціальними цінами.
Всі ціни вказані без урахувань вартості доставки (транспортування), а також встановлення, налаштування і навчання роботі.
На вимогу покупця виконується доставка, проведення пуск-налагоджувальних робіт, технічне навчання.
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