
Elektrochirurgie 
 
 

Elektrokauter DERM 101 – 19.790 Kč bez DPH / 23.946 s DPH 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
  

Handpiece – aplikátor (1ks) Skalpel tupý nesterilní a  
sterilní (2+2 ks) 

  

Jednorázový skalpel ostrý 
nesterilní a sterilní (5+2 ks) 

Jednorázový skalpel tupý 
nesterilní a sterilní (5+2 ks) 

  

Držák na zeď (1ks) Přívodní kabel (1ks) 

Derm 101 je vysokofrekvenční elektrokauter o 

výkonu 10W, který slouží pro odstranění drobných 

kožních lézí benigního a premaligního typu.  

 

S touto jednotkou není zapotřebí neutrální 

elektrody, celý zákrok probíhá velmi hladce a 

elegantně. Nastavený výkon se zobrazuje na 

displeji a je možné ho jednoduše upravovat 

pomocí tlačítek na tužce.  

 

 

 

  

 

Zavedený výrobce z USA od roku 1970 

 

10 wattů pro monopolární režim 

 

Ovládání výkonu ručním aplikátorem 

 

18 monopolárních nástrojů v základu 

 

Funkčnost bez neutrální elektrody 

 

Nízká hmotnost 1,5kg 

a skladné rozměry 21x19x7cm  

 

Možnost prodloužené záruky na 4 roky 



Elektrochirurgie 
 
 

Elektrokauter DERM 942 – 25.790 Kč bez DPH / 31.206 Kč s DPH 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
  

Handpiece – aplikátor (1ks) Skalpel tupý nesterilní a  
sterilní (2+2 ks) 

  

Jednorázový skalpel ostrý 
nesterilní a sterilní (5+2 ks) 

Jednorázový skalpel tupý 
nesterilní a sterilní (5+2 ks) 

  

Držák na zeď (1ks) Přívodní kabel (1ks) 

Derm 942 je vysokofrekvenční elektrokauter o 

výkonu 40 W, který slouží pro odstranění kožních 

lézí benigního a premaligního typu.  

 

S touto jednotkou není zapotřebí neutrální 

elektrody, celý zákrok probíhá velmi hladce a 

elegantně. Nastavený výkon se zobrazuje na 

displeji a je možné ho jednoduše upravovat 

pomocí tlačítek na tužce.  

Nabízí 40 Wattů pro monopolární i bipolární 

režim. Funguje na principu desikace s menším 

poškozením tkáně.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Zavedený výrobce z USA od roku 1970

 

40 W pro monopolární i bipolární mód

 

Ovládání výkonu ručním aplikátorem

 

18 monopolárních nástrojů v základu

 

Funkčnost bez neutrální elektrody

 

Nízká hmotnost 2,3 kg 

a skladné rozměry 23x19x11cm 

 

Možnost prodloužené záruky na 4 roky 



Derma analyzátory 
 
 

DermaLab Combo – 287.000 Kč bez DPH / 347.270 Kč s DPH 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DermaLab® Combo Series 

Komplexní analýza pokožky sledující 

prostřednictvím jediného přístroje až 10 

paramentrů zároveň. Intuitivní aplikace 

a bezdrátové připojení na tablet pro 

snadné užívání. 

Přístroj jako první využívá ultrazvuk a 

paralelně sleduje parametry, jako je 

elasticita, hydratace, kožní maz atd.  

DermaLab® Combo je přístroj 

disponující multifunkčním nastavením, 

který slouží k analýze pokožky a používá 

stejné technologie jako přístroje typu 

DermaScan® a DermaLab® , které 

úspěšně prokázaly svůj přínos při 

vědeckém výzkumu.   

 

 

  

V základní výbavě je zahrnuto: 

 Derma Lab Combo s ovládacím tabletem 

včetně softwaru, propojovacích kabelů 

 TEWL sondu a 20 protektorů 

 Ultrazvukovou sondu 20 MHz, stříkačku, 

100 filmů, gel 

 Sondu pro měření hydratace 

 



Kryochirurgie 
 
 

CryOmega® – 4 .100 Kč bez DPH, 4.961 Kč s DPH 

- léčba oxidem dusným (-89°C) pro odstraňování bradavic a menších kožních lézí 

- prémiová kvalita výrobků z USA se zastoupením v Evropě 

- mobilní metoda bez potřeby další aparatury jako např. Dewarova nádoba atd. 

- náplň vydrží v průměru 30 zákroků (240 sekund) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kryosprej CryoPro® – 15.900 Kč bez DPH, 19.239 Kč s DPH 

- léčba kapalným dusíkem (-196°C) pro odstraňování bradavic a menších kožních lézí 

- prémiová kvalita výrobků z Dánska, s certifikací CE 

- cena zahrnuje 5ks koncovek s čistícím drátkem a držákem koncovek 

 

Typ: STANDARD 0,5l      Typ: Mini 0,35l 

Kat. číslo: 460100      Kat. číslo: 460101 

Uchování dusíku: 20-24h     Uchování dusíku: 12-14h 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní nástroje pro dermatology 
 
 

Dermatoskop Luxamed – 8.900 Kč bez DPH / 1ks, 10.769 Kč s DPH 

 

 

- napájení: 2 x AAA alkalické baterie 

- s měřítkem / bez měřítka 

- možnost ztlumení světla 

- automatické vypnutí po 3 minutách 

- životnost LED diod: cca. 100.000 hodin 

- intenzita osvětlení: 10.000 Lux 

- teplota barev: cca. 4.200 K 

 

 

 

Termokauter – 2.980 Kč bez DPH / 1ks, 3.606 Kč s DPH 

 

- pro rychlou a přesnou kauterizaci, teplota koncovky 1200°C – absolutní světová špička 

- v oblasti dermatologie výborně poslouží pro odstraňování bradavic a menších kožních lézí 

- cena zahrnuje 10ks standardních koncovek dle výběru 

- standardní koncovka 99 Kč/1ks bez DPH 

- prodloužená koncovka 119Kč/1ks bez DPH 

 

 

 
 

 

 

Kruhový skalpel standard – 85 Kč bez DPH / 1ks, 103 Kč s DPH 

 

- Minimální poškození tkáně 

- Nabízí nejvyšší kvalitu nerezové oceli s mikrovláknem 

- Sterilní balení každého skalpelu pro rychlé použití 

- 10 rozměrů od 1mm od 8mm 

- 1 balení po 20ks 

 



Základní nástroje pro dermatology 
 
 
 

Kyrety – 85 Kč bez DPH / 1ks, 103 Kč s DPH 

 

- Výjimečná kvalita určována ostrostí kyrety 

- Slouží pro optimální kyretáž měkké a slabé tkáně 

- Sterilní balení každého skalpelu pro rychlé použití 

- 5 velikostí: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 7mm 

- 1 balení po 20ks 

 

CardioLab – 13.900 Kč bez DPH / 1ks, 16.819 Kč s DPH 

 

iHealth CardioLab také představuje jednoduchý, přesný a vysoce účinný způsob odhalení rizika mrtvice 

a infarktu v rámci běžné lékařské prohlídky. Dokáže výborně predikovat ischemickou chorobu dolních 

končetin, a proto by měl být používán i při rutinním vyšetření pacientů. 

 

Monitorované parametry: 
  
·  Krevní tlak 
·  Srdeční pulz 
·  Ankle brachial index 
·  Tlaková amplituda 
·  Střední arteriální tlak 
·  Tepový objem 
·  Srdeční výdej 
 
Vlastnosti: 
  
·  Univerzální manžeta (22-42cm) 
·  Připojení přes iPad pomocí Bluetooth Smart 4.0 
·  Chytrý kardiovaskulární diagnostický systém 
·  Umožňuje včasné odhalení zdravotních rizik 
·  Metoda měření: oscilometrické metoda 
·  Doba měření a výpočtů: méně než 3 minuty 
·  Automatické nafouknutí a měření jedním dotykem 
·  Řízeno aplikací iHealth PRO zdarma pro iPad 
·  Klinicky testováno 
·  Zdravotnické zařízení třídy IIa 
·  Certifikace CE 



LED fototerapie 
 
 

Dermalux Tri-Wave -  229 000 Kč bez DPH, 277 090 Kč bez DPH 

 

Dermalux® LED Fototerapeutické systémy nabízejí tři typy klinicky prokázaných vlnových 

délek. Jednotlivá vlnová délka může být dodávána samostatně (monochromaticky), nebo 

využívat vícenásobnou (polychromatickou) léčbu, která je kombinací více vlnových délek 

v jeden okamžik. Například pro optimální omlazení se využívá Near Infrared 830nm 

společně s klasickým Red světlem 633nm.  

 

Váha: 24 KG 

Rozměry: v 1750mm x š (nejširší bod stojanu) 520mm x h 720mm 

Rozměry nejširšího bodu celkově: 820mm 

Rozměry LED hlavy: v 460mm x š 500mm x h 340mm 

Počet LED: 1856 – Blue 616, Red 624, NIR 616 

Časové rozpětí programu: 1 – 30 minut 

 

Dermalux Tri-Wave Compact - 209 000 Kč bez DPH, 252 890 Kč bez DPH 

 

Váha: 19 KG 

Rozměry podstavce: v 396mm x š 242mm x h 531mm 

Prodloužená ruka: 450mm  

Rozměry LED hlavy: d 417mm x š 295mm x v 207mm 

Počet LED: 1160 – Blue 385, Red 390, NIR 385 

Časové rozpětí programu: 1 – 30 minut 

 


