КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ТОВ «НМЦ МЕДІНТЕХ»
ПО ПОСТАВЦІ АПАРАТУРИ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇЇ,
ФІЗІОТЕРАПІЇ, КУРОРТОЛОГІЇ І КОСМЕТОЛОГІЇ
№

НАЙМЕНОВАННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

ГРН

Апарати для медичної реабілітації, фізіотерапії і курортології

1

Апарат для фізіотерапії
комбінований
МІТ-11
Модель «Фізіо»

2

Апарат для фізіотерапії
багатофункціональний
Модель
МІТ-МТ (МЛТ)

3

Апарат для фізіотерапії
багатофункціональний
Модель МІТ-МТ

4

Апарат для
електролікування
двоканальний
«МІТ-ЕФ2»

Апарат для приготування
5 синглетно-кисневої суміші
МІТ-С

Апарат для приготування
6
синглетно-кисневих
коктейлів МІТ-С
Апарат для
гідролазерного вакуумного
7
магнітного масажу
СВД-01

Терапія низькочастотним (44 кГц) ультразвуком і низькочастотним
магнітним полем в поєднанні з оптичним потоком червоного чи
інфрачервоного (синього) діапазонів спектра на терапевтичних
резонансних частотах (0,1-99 Гц + зміна частоти 1-10 и 10-100 Гц).
 додатково випромінювач внутрішньопорожнинний магнітолазерний
ІЧ (гінекологія чи урологія) (120 мВт)
 УЗ випромінювач 44 кГц
 додатково вібромодуль для мікродермобразії і вібромасажу
 насадка для пілінгу (15 мм)
 насадка для пілінгу (35 мм)
 насадка для мікродермабразії
Апарат для зональної фізіотерапії з використанням магнітного поля і
оптичного потоку червоного чи інфрачервоного (синього) діапазонів
спектра на терапевтичних резонансних частотах органів і систем.
 додатково МЛ-індуктор
 додатково матрац (1 шт. – 60*60 см)
 додатково випромінювач червоний (35-50 мВт)
 додатково випромінювач інфрачервоний (100-150 мВт)
 додатково випромінювач червоний для надвеного опромінювання
крові
 додатково випромінювач ультразвуковий 880 кГц
Терапія низькоінтенсивним імпульсним магнітним полем і магнітоквантовим впливом на терапевтичних резонансних частотах органів
людини (4 матраца + 2 індуктора (МЛТ).
Апарат для виконання електрофорезу в імпульсному чи гальванічному
режимі + девіація частоти, електросну, електроанальгезії і
інтерференцтерапії.
 електрод
 провід 1 роз’єм
 провід 2 роз’єм
Застосовується
для
приготування
синглетно-кисневої
суміші
(коктейлів і насичення питної чи мінеральної води СКС) і проведення
інгаляцій.
 Одноканальний
 Двоканальний
 У корпусі Bopla
 Титановий розпилювач
 Маска для інгаляцій
Застосовується для приготування синглетно-кисневих коктейлів і пінок
 Одноканальний
 Двоканальний
 Фетровий розпилювач для 2 кан
 Фетровий розпилювач для 1 кан
 Титановий розпилювач для 1 кан
Застосовується для фізіотерапії з використання гідролазерного
вакуумного магнітного масажу
 Одноканальний (ЛВ ЧР)
 Двоканальний (ЛВ ІЧР – 2 лійки)

Ціна вказана в гривнях з урахуванням ПДВ та дійсна з 01.12.2018 р.
м.Київ, вул. Почайнинська, 23, к. 2. Ст.метро “Контрактова площа”
Тел: +38(044) 425-91-22 (23), факс/сервіс: 369-53-28.
E-mail: nmc.medintex@gmail.com, http: www.medintex.com.
Відправка апаратури: самостійний вивіз чи за рахунок покупця.
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8

9

Апарати для електропунктурної діагностики і фізіопунктури
Комп’ютерна діагностика за методом НАКАТАНИ (версія WINDOWS).
Апарат для
електропунктурної
Оцінка стану функціональних систем.
діагностики
Видача рекомендацій по рефлексотерапії і фізіопунктури.
МІТ-1 ЕПД
Електронний блок: частотна модуляція 0,1-9,9 Гц и 1-99 Гц + девіація і
електропунктура (ЭМВ КВЧ; ЛВ ЧР; ЛВ ІЧР)
Апарат для
 4-канальний
рефлексотерапії
 2 канальний
МІТ-1
 Випромінювач для надвенного опромінювання крові

7000

38670
33690
4000

Косметологічне обладнання

10

11

12

13

14

15

Апарат для фізіотерапії
комбінований
МІТ-11
Модель «Космо»
(Косметологічний
комбайн)

Використовується для комплексних програм догляду за обличчям та
тілом. В апараті встановлені запрограмовані режими впливу. Апарат
забезпечує виконання процедур:
УЗ-пілінг, УЗ-форез, магніто-фотостимуляція, мікродермабразія і
вібромасаж.

Косметологічний комбайн для роботи по тілу:
 УЗ кавітація: УЗ-кавітаційний ліполіз та УЗ-форез
 вакуумний магнітороликовий антицелюлітний масаж, лімфодренаж
КОСМІТ
 4 канальна міостимуляція тіла
багатофункціональний
Косметологічний комбайн для роботи по обличчю:
комбайн
 УЗ пілінг, УЗ форез
 мікроструми і фотоактивація в одній насадці
 вакуумний масаж
 мікродермабразія, вібромасаж
Апарат за доглядом за обличчям, як в професійних так і в домашніх
умовах
Апарат для
мікрострумової терапії  Мікроструми+фотоактивація
«МВТ-01 МТ»
 Мікроструми
 Додатковий роликовий електрод
 Додатковий латунний електрод
Апарат для виконання стимуляції м’язів тіла, виконання лімфодренажа і
електроліполіза жирової тканини
 2-х канальний
 8-ми канальний
Апарат для міостимуляції
 електрод
«АЭСТ-01»
 провід 1 кан для 8-канального апарату
 фіксатор 50 см
 фіксатор 100 см
 штекер гольчатий
В результаті проведення процедури міостимуляції відбувається
Апарат для
тренування м’язів, усувається підвищена рухливість мімічних м'язів,
міостимуляції
ознаки втоми шкіри і птозу тканин, зменшуються набряки, відбувається
АЭСТ-01
корекція овалу обличчя і ефект омолодження
(для обличчя)
 Електрод (1 шт)
 Гель електропровідний 250 мл
Апарат для
Апарат призначений для приготування коктейлів і пінок (мусів) за
приготування
допомогою міксера з одночасним їх барбатуванням синглетно- кисневою
синглетно-кисневих
сумішшю
мусів МІТ-С

Ціна вказана в гривнях з урахуванням ПДВ та дійсна з 01.12.2018 р.
м.Київ, вул. Почайнинська, 23, к. 2. Ст.метро “Контрактова площа”
Тел: +38(044) 425-91-22 (23), факс/сервіс: 369-53-28.
E-mail: nmc.medintex@gmail.com, http: www.medintex.com.
Відправка апаратури: самостійний вивіз чи за рахунок покупця.
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Масажер вакуумний
МВТ-01

17

Вихрова ванна
для ніг «КУПАВА»

18

Душова кафедра

19

Система «Гармонія»

20

Кушетка гранітна
з підігрівом

21

ПАК «Лєля»

22

Ванна Вулкан

23

Тангентор

24

МИТ-КТ

Апарат
призначений
для
виконання
баночного
вакуумного
масажу, лімфодренажу, корекції фігури і ваги.
Додатково насадка,
яка виконує одночасно вакуумний масаж і
магнітотерапію.
 с одним магнітним роликом
 с трьома магнітним роликами №1 (АБС-пластік, )
 с трьома магнітним роликами № 2(ПЕС)
 с трьома магнітним роликами №3 (склопластик)
 додаткова насадка для масажу 1 шт.
 регулятор потужності (перехідник)
 силіконова трубка внутр.  4 мм (1 м)
 фільтр
ОБЛАДНАННЯ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ
Вплив струменем води і повітря, що надходять з форсунок,
розташованих з боків ванни + фотоактивація і магнітотерапія

77330

Для змішування і подачі води (душ Шарко)
 циркулярний,
 висхідний

37000
21890
10230

Для сухого горизонтального витяжіння (декомпресії) хребта
Гранітна кушетка з інфрачервоним підігрівом для проведення масажів,
різних видів обгортань і бальнеологічних процедур.
Додаткові опції:
- інфрачервоний верхній підігрів;
- душ Віши;
- система світлостимуляції.
Габаритні розміри: довжина 1900 мм; ширина 800 мм; висота 700 мм.
ПАК «ЛЄЛЯ» забезпечує проведення високоефективних процедур за
програмою, розробленою для конкретного клієнта і може
використовуватися для поліпшення психосоматичного стану, релаксації,
поліпшення настрою і пам'яті із застосуванням:
• звукового впливу з використанням релаксуючої музики;
• спеціальних ізохронних або бінауральних ритмів;
• ендоназального дихання синглетно-кисневої суміші для відновлення
кисневого балансу в організмі;
• мікрополярізаціі і мікрострумової стимуляції для відновлення ритмів в
організмі;
• проведення психологічних тренінгів і релаксації клієнтів після або
перед процедурами.
Бальнеологічна ванна з гідромасажем та інш. факторами.
Корисний об'єм ванни - 200 л.
Габаритні розміри апарата, мм - 2070х840х830.
Пристрій для підводного гідромасажу призначений для виконання
підводного гідромасажу із застосуванням водного струменя високого
тиску.
Апарат МІТ-КТ призначений для внутрішньопорожнинних кишкових
зрошень з метою повного зрошення товстого кишківника, видалення з
нього продуктів розпаду, гниття і токсинів.

Ціна вказана в гривнях з урахуванням ПДВ та дійсна з 01.12.2018 р.
м.Київ, вул. Почайнинська, 23, к. 2. Ст.метро “Контрактова площа”
Тел: +38(044) 425-91-22 (23), факс/сервіс: 369-53-28.
E-mail: nmc.medintex@gmail.com, http: www.medintex.com.
Відправка апаратури: самостійний вивіз чи за рахунок покупця.
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