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Drodzy Klienci,
z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 marca
2016 roku Ministertwo Edukacji Narodowej opublikowało pismo zawierające kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016.
W punkcie V ministerstwo określiło, o co między innymi
będą mogły aplikować jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dofinansowanie będzie dotyczyło m. in.:
szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej lub gabinetów stomatologicznych w tych szkołach/placówkach, które
mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ
dla pielęgniarek bądź lekarzy (dotyczy jednostek
samorządu terytorialnego, które nie otrzymały
dofinansowania z. ww. tytułu w roku 2015).

Termin składania wniosków:
do dnia 10 maja 2016 roku.
Dofinansowanie obejmuje wyłącznie wydatki, które
nie są klasyfikowane jako wydatki majątkowe.
Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania (zawierające wykaz
planowanego do zakupienia sprzętu, opiewający na
kwotę wnioskowaną.
Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2016
roku https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/03/kryteria-04-wersja-ostatecznaz-dnia-18.03.2016r-z-podpisem.pdf..

Ninejsza publikacja została przygotowana z myślą o wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, które
mogą składać wnioski w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. Znajduje
się w niej wysokiej jakości wyposażenie, które kwalifikuje się do wydatków w ramach 0,4% rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na bieżący rok.
Dzięki przejrzystej formie publikacji z łatwością odnajdziecie rozwiązania dostosowane do indywidualnych
potrzeb wynikających ze specyfiki prowadzonych zajęć oraz charakteru pomieszczeń w poszczególnych
szkołach i placówkach oświatowych.
Pełna oferta produktów kwalifikowanych znajduje się na stronie: www.nowaszkola.com Zamieszczony tam
kalkulator w szybki i prosty sposób pozwoli na stworzenie zestawu dostosowanego do indywidualnych
potrzeb placówki.
Zapraszamy do konsultacji z doradcą Nowej Szkoły w swoim regionie lub naszym Biurem Obsługi Klienta
(Infolinia 801 5555 08).
Podstawowe wyposażenie gabinetu pielęgniarki lub higienistki
szkolnej zostało wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Załącznik nr 4)
1) Wyposażenie gabinetu:
> kozetka,
—
> stolik zabiegowy lub stanowisko pracy – urządzone i wyposa—
żone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej,
> szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów
—
medycznych i środków pomocniczych,
> biurko oraz szafka kartoteczna – przeznaczone do przecho—
wywania dokumentacji medycznej,
> waga medyczna ze wzrostomierzem,
—
> parawan,
—
> aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem man—
kietów dla dzieci i dorosłych,

> stetoskop,
—
> tablice Snellena do badania ostrości wzroku,
—
> tablice Ishihary do badania widzenia barwnego,
—
> tablice – siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne po—
moce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji
ich wyników,
> środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zę—
bów;
2) Przenośna apteczka pierwszej pomocy z zestawem przeciwwstrząsowym (wyposażenie apteczki oraz zestawu przeciwwstrząsowego zostało zawarte w wyżej wymienionym rozporządzeniu)
Źródło: Dz. U. z dnia 28 października 2013 roku poz. 1248.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 66 §1. Firma Nowa Szkoła zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia zmian bądź zamienników oferowanych produktów. Zmiany te nie stanowią przyczyny reklamacji.

WYPOSAŻENIE GABINETU LEKARSKIEGO
Kod

Nazwa

Cena

Zdjęcie

Opis

MEBLE

969 zł

• Korpus szafy wykonany z blachy 0,7 mm malowanej proszkowo.
Drzwi szafy przeszklone. Półki metalowe przestawne. Uchwyt
drzwiowy z zamkiem. Dolna półka zabudowana. Dolne drzwi
wykonane z blachy.
• wym. 90 x 40 x 185 cm.

NG 3001

Szafa lekarska biała
dwudrzwiowa

1100 zł

• Korpus szafy wykonany z blachy 0,7 mm malowanej proszkowo.
Drzwi szafy przeszklone. Półki metalowe przestawne. Uchwyt
drzwiowy z zamkiem.
• wym. 90 x 40 x 185 cm.

NG 3004

Szafka kartotekowa
4 szuflady

850 zł

• wym. 45 x 62 x 133 cm

NG 3003

Szafa lekarska biała
jednodrzwiowa

800 zł

• Korpus szafy wykonany z blachy 0,7 mm malowanej proszkowo.
Drzwi szafy przeszklone. Półki metalowe przestawne. Uchwyt
drzwiowy z zamkiem.
• wym. 60 x 43,5 x 180 cm

NG 3002

Szafka lekarska biała
dzielona
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Zdjęcie
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BIURKA

NG 5001

Biurko medyczne

NS 2511

Biurko Info z szufladą na
klawiaturę i szafką na
komputer

NS 2513

Biurko Info z szufladą
na klawiaturę i szafką z
półką

999 zł

• Biurko białe z trzema szufladami oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę. Blat wykonany z MDF-u laminowanego ognioodpornego
w kolorze białym o grubości 2,5 centymetra. Pozostałe elementy
o grubości blachy 0,7 mm, malowane proszkowo.
• wym. 120x70x75cm.

255 zł

• Biurko wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz szafkę
na komputer stacjonarny. Otwór w szczycie blatu na kable elektryczne. Drzwi zamykane na kluczyk
• wym. 120 x 55 x 76 cm
• kolor brzoza

295 zł

• Biurko wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz szafkę
z półką i tylną ścianą. Otwór w szczycie blatu na kable elektryczne.
Drzwi zamykane na kluczyk
• wym. 120 x 55 x 76 cm
• kolor brzoza

389 zł

• Biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk
lub brzoza z kolorowymi z frontami w kolorze białym. Biurko
dostępne z szufladą i drzwiczkami montowaną po lewej lub
po prawej stronie.
• wym. 120 x 60 x 77 cm
• kolor buk

NS 2501

Biurko Prof

NS 2512

Kontenerek z szufladami
do biurka

319 zł

• Mobilna szafka na obrotowych kółkach z trzema szufladami
zamykanymi na zamek. Dostawiona do biurka zapewnia więcęj
miejsca na dokumenty i ważne przedmioty.
• wym. 34x45x60cm.

TS 13790

Krzesło ISO

139 zł

• Wysokość 115 cm, szerokość 63 cm, siedziska 46 cm, głębokość
siedziska 45 cm, masa 16 kg. Siedzisko: skaj
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TS 13788

Stołek SGC

180 zł

• Podstawa na kółkach.
• Regulacja wysokości 530 ÷ 630mm
• średnica siedziska 350 - 5mm; kolor do wyboru

TS 13789

Fotel na kółkach typ K11

229 zł

• Fotel obrotowy do gabinetu lekarskiego. Możliwośc wyboru koloru
tapicerki niebieski skaj / zielony skaj.

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE GABINETU LEKARSKIEGO

599 zł

• Stolik zabiegowy do odkładania i przemieszczania na niewielkie
odległości instrumentów medycznych oraz aparatury medycznej.
Wyposażony w dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe,
cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą.
• wym. 425 x 840 x 720 mm.

Kozetka 2-częściowa

550 zł

• Wykonany jest z rury stalowej pokrytej farbą proszkową na kolor
biały. Leże tapicerowane gąbką i skajem, bezszwowo. Leżanka
posiada regulowany kąt nachylenia wezgłowia. Kozetka wyposażona jest w uchwyt na rolkę podkładu papierowego. Uchwyt
ten jest wyposażeniem standardowym. Dodatkowo dla wygody
pacjenta wyposażyliśmy wyrób w możliwość poziomowania na
nierównym podłożu przy pomocy wykręcanej stopki. Możliwośc
wybory koloru tapicerki.
• wym. wysokość – 520 mm, szerokość – 560 mm, długość –
1880 mm, kąt nachylenia wezgłowia – -/+ 40 stopni.

TS 13791

Parawan 1-skrzydłowy

250 zł

• Parawan metalowy 1- częściowy na kółkach z płótnem bawełnianym. Wysokość: 190 cm. Szerokość: 100 cm. Możliwość
stworzenia połączonych parawanów poprzez system łączników.

NS 1510

Tablica korkowa

99 zł

• Tablica korkowa 150 x 100 cm, rama drewniana.

TS 13807

Stolik zabiegowy
z miskami

TS 12088
BI/ZI
TS 12088
BI/NI

www.nowaszkola.com		
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Kod

Nazwa

Cena

TS 13009M

Wieszak

197 zł

Zdjęcie

Opis

• Wieszak stojący o wymiarach: 1750x570x570 mm. Uchwyt na
ubrania i parasole. Dostępny w kolorze metalik

WAGI

TS 13019L

TS 13018

TS 13018A

4

Waga ze wzrostomierzem
WPT 60/150 OW
1450 zł
(legalizowana)

Waga ze wzrostomierzem
1999 zł
Seca 799 (legalizowana)

Zasilacz Seca 447
do wagi Seca 799

infolinia 801 5555 08

125 zł

• Waga przeznaczona jest do ważenia pacjentów w placówkach
służby zdrowia oraz gabinetach lekarskich.
• Wzrostomierz do 2 m.
• Wyposażona jest w miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym
wyświetlaczem LCD.
• Obciążenie maksymalne [Max]: 60/150 kg.
• Dokładność odczytu [d]: 20/50 g.
• Zakres tary: -150 kg.
• Temperatura pracy: 0 - +40 °C.
• Wilgotność względna powietrza: 10÷85% RH bez kondensacji.
• Zasilanie: 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator.
• Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym: 35 godzin (średni
czas).
• Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem).
• Interfejs: RS 232 CE medyczne, legalizacja.
• Gwarancja: 24 miesiące.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legalizacja.
Miernik na kolumnie.
Duża antypoślizgowa szalka o wymiarach: 272x 280 mm.
Teleskopowy wzrostomierz 60 - 200 cm (zakres pomiaru wzrostu).
Nośność: 200 kg.
Podziałka (g): 100 g < 150 kg > 200 g.
Podziałka: 1 mm.
Wymiary: 55x1480x286 mm.
Zasilanie: baterie, zasilacz (do zakupienia dodatkowo).
Waga netto: 6,3 kg.
Funkcje: automatyczne wyłączanie, rolki transportowe, TARA,
HOLD, przełączanie zakresów ważenia, BMI.

•
•
•
•
•

Zasilacz zewnętrzny do wag Seca.
Pasuje do wszystkich modeli wag z opcją zasilania.
Waga własna: 310 g.
Wymiary: 50 x 40 x 75 mm.
Długość przewodu: około 1,90 m.

www.nowaszkola.com
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Zdjęcie

Opis

CIŚNIENIOMIERZE

TS 13792

Ciśnieniomierz
manometryczny

59 zł

• Czytelny zegar w czarnej metalowej obudowie, trwały, bawełniany, czarny mankiet z metalową klamrą w standardowym rozmiarze dla dorosłych i dużych dzieci, czarna lateksowa gruszka, metalowy zawór spustowy, etui, instrukcja obsługi w języku polskim

•
•
•
•

TS 13793

Ciśnieniomierz
elektroniczny
Omron M2

139 zł

•
•
•
•
•
•
•

TS 13794

Mankiet
do ciśnieniomierza
elektronicznego Omron
M2

99 zł

Wyświetlacz: cyfrowy LCD.
Metoda pomiaru: oscylometryczna.
Automatyczny zawór uwalniania powietrza.
Pompowanie: funkcja Fuzzy-logic kontrolowana pompą elektryczną.
Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu.
Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi.
Funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca.
Wielkość mankietu 22-32 cm.
Pamięć: 21 pomiarów.
W zestawie: ciśnieniomierz, średni mankiet, baterie (4xAAA),
instrukcja obsługi, etui, karta do notowania zmierzonych wartości
ciśnienia, karta gwarancyjną.
Opcjonalnie: zestaw dodatkowych mankietów (mały HEM-CS24,
regulowany HEM-RML30), zasilacz (HEM-ACW5-E).

• Oryginalny rękaw do ciśnieniomierzy Omron w rozmiarze dla
dzieci (17-22cm obwodu ramienia).

Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg.
Metalowa obudowa.
Duża, czytelna tarcza o średnicy 70 mm.
Zegar (manometr) zintegrowany z pompką i zaworem.
Obracana tarcza zegara ułatwia obsługę osobom prawo i leworęcznym.
• Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych.
• Mankiet na ramię od 23cm do 33cm obwodu.
•
•
•
•
•

TS 13795

Ciśnieniomierz
zegarowy
TM Precision PRO

TS 13796

Mankiety
do ciśnieniomierzy
zegarowych TM

99 zł

• Komplet mankietów pediatrycznych do ciśnieniomierzy zegarowych z jednym lub dwoma przewodami
• Mankiet dziecięcy - obwód 18,4 cm x 26,7 cm.
• Mankiet niemowlęcy - obwód 14 cm x 19 cm.

TS
13797

Ciśnieniomierz
zegarowy
ze stetoskopem
KT-Z / S

99 zł

• Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg Metalowa obudowa Czytelna tarcza o średnicy 50 mm Estetyczne wykonanie Stetoskop
Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych Opcjonalnie: komplet
mankietów pediatrycznych Gwarancja 24 miesiące

www.nowaszkola.com		
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Kod

TS 13798

TS 13799

Nazwa

Komplet mankietów
pediatrycznych KT

Ciśnieniomierz
elektroniczny naramienny
KTA-870

Cena

Zdjęcie

Opis

69 zł

• Komplet mankietów pediatrycznych do ciśnieniomierza (do wyboru jednoprzewodowe lub dwuprzewodowe)
• Z jednym przewodem obwód 18,40 cm do 26,70 cm
• Z jednym przewodem obwód 14,00 cm do 19,00 cm
• Z dwoma przewodami obwód 18,40 cm do 26,70 cm
• Z dwoma przewodami obwód 14,00 cm do 19,00 cm

99 zł

• Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą
jednego przycisku
• Funkcja wykrywania arytmii serca
• Wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki
• Technologia Fuzzy Logic gwarantująca najdokładniejszy pomiar.
• Dokładność: +/- 3 mmHg
• Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg
• Zakres pomiarowy tętna: 40-200 uderzeń na minutę
• Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg. WHO (World
Health Organization) Światowa organizacja zdrowia
• Zapamiętuje 2 x 60 ostatnich wyników pomiarów
• Zasilanie: 4 baterie AA 1,5V
• W zestawie: ciśnieniomierz, mankiet, etui, 4 baterie AA, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja 24-miesiące
TERMOMETR

TS 13800

Termometr bezdotykowy
TM-F03BB

• Czas pomiaru: 0,5 sekundy
• Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD
• Wybór trybu pomiaru temperatury na czole lub powierzchni przedmiotów o temperaturze niższej niż 110°C i emisyjności równej 0,95.
• Dwa tryby pomiaru temperatury: skala Fahrenheita i Celsjusza,
do wyboru.
• Zakres pomiaru: temperatura ciała: 32,0°C – 42,0°C / 89,6°F
– 107,6°F.
• Zakres pomiaru: temperatura powierzchni: 0,0°C – 110,0°C /
32,0°F – 230,0°F.
• Margines błędu pomiaru: +0,2°C.
• Odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole: 5cm – 10cm.
• Funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała
• Zasilanie: DC3 V (baterie AA/2 sztuki).
• Wymiary: 148mm × 43mm × 87mm
• Masa netto: 108 g (bez baterii).
• W zestawie: termometr, 2 baterie AA, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja 24 miesiące

139 zł

STETOSKOPY

TS 13801

Stetoskop pediatryczny
TM-SF 503

TS 13802

Stetoskop internistyczny
TM-SF 502

TS 13803

Stetoskop uniwersalny
typu Rappaport
KT-SF 301
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139 zł

• Stetoskop pediatryczny, dwustronny
• Głowica wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej
• Możliwość odsłuchiwania tonów: niskich (delikatny nacisk głowicy), wysokich (mocny nacisk głowicy)
• Miękkie oliwki
• Ciepłe obwódki głowicy

139 zł

• Stetoskop internistyczny, dwustronny
• Głowica wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej
• Możliwość odsłuchiwania tonów : niskich (delikatny nacisk głowicy), wysokich (mocny nacisk głowicy)
• Dwukanałowy przewód
• Miękkie oliwki
• Ciepłe obwódki głowicy

99 zł

• Dwustronna, obrotowa główka z chromowanego cynku z wymiennymi membranami (mała i duża) lub lejkami (mały, średni i duży),
słuchawka z wymiennymi oliwkami (małe, średnie i grzybki),
grubościenne wężyki gumowe dostępne w wielu kolorach, etui
na nieużywane elementy

www.nowaszkola.com

Kod

Nazwa

Cena

Zdjęcie

Opis

TABLICE

TS 13031

Tablica Snellena
dwustronna

69 zł

• Dwustronna tablica do badania ostrości wzroku.
• wymiary strony: 150 x 210 mm

TS 13032

Tablica Snellena 2
zwierzęta

69 zł

• Tablica kartonowa, nadruk obrazkowy.
• wym. 310 x 455 mm

TS 13033

Tablica Snellena 3
cyfry

69 zł

• Tablica kartonowa, nadruk cyfrowy.
• wym. 310 x 455 mm

TS 13804

Tablice Ishihary
14

450 zł

• Tablice do sprawdzania widzenia barw dla dzieci i dorosłych
• 14 tablic w twardej oprawie. Wersja do badań przesiewowych.
Polecane do szkół.

TS 13805

Tablice Ishihary
24

600 zł

• Tablice do sprawdzania widzenia barw dla dzieci i dorosłych
• 24 tablic w twardej oprawie. Wersja rozszerzona do badań przesiewowych. Polecane do szkół.

PIERWSZA POMOC

TS 13011

Apteczka
przemysłowa

www.nowaszkola.com		

99 zł

• apteczka przemysłowa standard, przemysłowa apteczka pierwszej pomocy w pudełku z tworzywa, skład zgodny z normą din
13157 plus, kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny 3 kpl., kompres
na oko 56 x 72 mm sterylny 2 szt., opaska elastyczna 4m x 6cm
3 szt., opaska elastyczna 4m x 8cm 3 szt., plaster 10 x 6 cm
(8szt.) 1 kpl., plaster mały 19 x 72 mm 10 szt., plaster (10szt.)
1 kpl., plaster 5m x 2,5 cm 1 szt., opatrunek indywidualny m
sterylny 3 szt., opatrunek indywidualny g sterylny 2 szt., chusta
opatrunkowa 40 x 60 sterylna 1 szt., chusta opatrunkowa 60 x
80 sterylna 1 szt., chusta trójkątna 1 szt., opaska siatkowa 4m
rozm. 2 1 szt., chusta z fliseliny (10 szt.) 1 kpl., koc ratunkowy
160 x 210 cm 1 szt., nożyczki 19 cm 1 szt., rękawice winylowe
4 szt., worek foliowy 2 szt., ustnik do sztucznego oddychania 1
szt., instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt., dodatkowo:
ustnik do sztucznego oddychania, stelaż mocujący do ściany

infolinia 801 5555 08
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Kod

TS 13012

TS 13013

Nazwa

Cena

Zdjęcie

199 zł

• opatrunek indywidualny g 2 szt., opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2
szt., opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt., chusta trójkątna 2 szt.,
zestaw plastrów wykrywalnych 1,9x7,2 cm 10 szt., zestaw plastrów wykrywalnych 2,5x7,2 cm 10 szt., rękawiczki jednorazowe
nitrylowe 10 szt., zestaw do płukania oka 1 szt., koc ratunkowy 1
szt., ustnik do sztucznego oddychania 1 szt., kompres 10x10 (pak
po 2 szt.) 3 szt., chusta opatrunkowa 60x80 cm 2 szt., opatrunek
hydrożelowy 3 szt., płyn do odkażania rąk skinman soft 1 szt.,
worek foliowy 5 szt., nożyczki 14,5cm 1 szt., opatrunek/siatka
opatrunkowa typu codofix 1 szt., instrukcja udzielania pierwszej
pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych 1 szt., rozmiar
opakowania: 280x200x115 mm, spełnia wymagania norm unii
europejskiej ce, apteczka zawiera stelaż mocujący do ściany

139 zł

• kompres zimny 1 szt., kompres na oko 2 szt., kompres 10x10a2
3 szt., opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt., opaska elastyczna
4 m x 8 cm 2 szt., plaster 10x6 cm (8 szt.) , plaster (14 szt.),
plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt., opatrunek indywidualny m sterylny
3 szt., opatrunek indywidualny g sterylny 1 szt., opatrunek indywidualny k sterylny 1 szt., chusta opatrunkowa 60 x 80 1 szt.,
chusta trójkątna 2 szt., chusta z flizeliny 5 szt., koc ratunkowy
160x210 cm 1 szt., nożyczki 19 cm 1 szt., rękawice winylowe
4 szt., chusteczka dezynfekująca 6 szt., ustnik do sztucznego
oddychania 1 szt., instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z
wykazem telefonów alarmowych 1 szt., wyposażenie w plecaku
z tkaniny wodoodpornej, rozmiar opakowania: 300x240x85 mm,

Szyny Kramera

57 zł

•
•
•
•
•

Podkład podfoliowany
niebieski 60 cm X 50 m

78 zł

• Podkład podfoliowany wykorzystywany podczas zabiegów
i terapii.
• rozmiar: 60 cm x 50 m

Apteczka pierwszej
pomocy HACCP

Apteczka dla szkół
w plecaku z tkaniny
wodoodpornej

TS 13030A
TS 13030B
TS 13030C

TS 13017

Opis

Wymiary:
80 x 12 – TS 13030A
60 x 8 – TS 13030B
26 x 5 – TS 13030C
Cena obemuje pojedynczą sztukę w wybranym rozmiarze

SPRZĘT DODATKOWY
Wykonana z metalu
Dioda LED (naturalna barwa światła)
Zawiera 2 baterie typu AAA.
Praktyczny metalowy klips, umożliwiający przyczepienie do
kieszeni.
• Prosty włącznik/wyłącznik, uruchamiany poprzez naciśnięcie
włącznika
• Wzorce wielkości średnicy źrenicy oka ludzkiego naniesione
na korpusie latarki
•
•
•
•

TS 13806

Latarka diagnostyczna
laryngologiczna TM-908

69 zł

TS 13037

Szpatułki
laryngologiczne
drewniane

11 zł

• Jednorazowe, okrągłe i płaskie szpatułki z drewna do przytrzymywania języka podczas badania laryngologicznego
• Opakowanie zawiera 100 sztuk

TS 13038

Rękawice diagnostyczne
winylowe bezpudrowe

31 zl

• Nieuczulające
• Niesterylne
• Nie należy stosować rękawic winylowych do czynności wymagających długiego kontaktu z wodą lub innymi płynami
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infolinia 801 5555 08

www.nowaszkola.com

