NOWOŚĆ 2016
Wkłucia motylkowe
z zabezpieczeniem
do pobierania krwi
do badań

OKAZJA:
do 31.12.2016r.

0,40 PLN netto/szt.

Tanio
i Bezpiecznie!!!

Nasze „motylki” z zabezpieczeniem to
najszersza oferta w najniższej cenie
• Trzy rodzaje igieł:
6 (23G), 7 (22G), 8 (21G)
• Najniższa cena na rynku 80 gr/szt.
– ponad dwukrotnie niższa od cen
innych firm
• Tylko teraz za połowę naszej
ceny katalogowej do 31.12.2016r.

Wkłucia motylkowe do pobierania krwi do badań z zabezpieczeniem
przeciwzakłuciowym, krótkim wężykiem i adapterem systemowym
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom wynikającym z zaleceń dyrektywy 2010/32/UE, począwszy od dnia 1 września 2016r.
wprowadziliśmy do naszej oferty wkłucia motylkowe z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. Nasza oferta jest pierwszą na rynku
polskim kompletną ofertą zawierającą w wersji bezpiecznej wszystkie rodzaje motylków stosowane przy pobieraniu krwi do badań,
a na dodatek ich cena jest o ponad połowę niższa od cen motylków tego samego rodzaju innych firm.

Nasze motylki to:
PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA – Wkłucia motylkowe wyposażone są w zabezpieczenie
igły w formie plastikowej nasadki, nasuwanej na igłę bezpośrednio po zakończeniu pobierania krwi, co chroni
użytkownika przed zakłuciem skażoną igłą.
SZEROKI ZAKRES STOSOWANIA – Pierwsza kompletna rozmiarowo oferta, w skład której wchodzą motylki
rozmiarów 6 (23G), 7 (22G), 8 (21G). W zależności od rodzaju wybranego wkłucia motylkowego mogą być
one stosowane zarówno u bardzo małych jak i dorosłych pacjentów.
KOMFORT – Wężyk pozwala na wizualną ocenę prawidłowego wkłucia w żyłę, pełniąc rolę tzw. „przeziernika”
oraz ogranicza odczuwanie przez pacjenta wymiany probówek. Zabezpieczenie „przeciwzakłuciowe”
nasuwane na igłę jedną ręką jest dużym udogodnieniem podczas pracy.
UNIWERSALNOŚĆ – Wężyk motylka zakończony jest stożkiem typu luer, do którego przyłączony jest adapter
uniwersalny 34-5100-0S pozwalający na pobieranie krwi bezpośrednio do probówek podciśnieniowych.
Jego odłączenie umożliwia pobieranie krwi: igłami, kapilarami i innymi akcesoriami zakończonymi stożkiem
typu luer, poprzez podłączenie ich bezpośrednio do wężyka.
KOMPATYBILNOŚĆ – Motylki współpracują z probówkami podciśnieniowymi wszystkich istniejących na
rynku systemów podciśnieniowych.
EKONOMICZNOŚĆ – Nasze wkłucia motylkowe mimo wysokiej ich jakości są najtańsze na rynku. W wielu
wypadkach ponad dwukrotnie tańsze od takich samych wyrobów innych dostawców i tańsze od wkłuć bez
zabezpieczenia.
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34-6619KZ-4S

Wkłucia motylkowe nr 6 z igłą 0,6 mm (23G) x 19 mm (3/4”), z krótkim
wężykiem (17-19 cm) i adapterem systemowym, umożliwiającym
podłączenie do uchwytu 34-5000-1, z zabezpieczeniem
przeciwzakłuciowym, pakowane indywidulanie, sterylizowane tlenkiem
etylenu (STERYLNE EO), skrzydełka w kolorze niebieskim

100

0,800

80,00

0,400

40,00

34-6719KZ-8S

Wkłucia motylkowe nr 7 z igłą 0,7 mm (22G) x 19 mm (3/4”), z krótkim
wężykiem (17-19 cm) i adapterem systemowym, umożliwiającym
podłączenie od uchwytu 34-5000-1, z zabezpieczeniem
przeciwzakłuciowym, pakowane indywidualnie, sterylizowane tlenkiem
etylenu (STERYLNE EO), skrzydełka w kolorze czarnym
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34-6819KZ-2S

Wkłucia motylkowe nr 8 z igłą 0,8 mm (21G) x 19 mm (3/4”), z krótkim
wężykiem (17-19 cm) i adapterem systemowym, umożliwiającym
podłączenie od uchwytu 34-5000-1, z zabezpieczeniem
przeciwzakłuciowym, pakowane indywidualnie, sterylizowane tlenkiem
etylenu (STERYLNE EO), skrzydełka w kolorze zielonym
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Produkty w niniejszej ulotce są wyrobami medycznymi spełniającymi wymagania dyrektywy MDD 93/42/EWG UE lub wyrobami medycznymi
do diagnostyki in vitro spełniającymi wymagania dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.
i tym samym oznakowane są znakiem CE i obciążone podatkiem VAT w wysokości 8%.

Warunki realizacji zamówień dla nowo wprowadzonych motylków
• Ceny promocyjne obowiązują do 31.12.2016r., bądź do wyczerpania zapasów magazynowych i udzielane są dla wszystkich zamówień na
produkty opisane powyżej, które wpłyną w formie pisemnej do biura Medlab-Products Sp. z o.o. lub do naszych Przedstawicieli Handlowych na
terenie kraju, nie później niż do dnia 31.12.2016r.
Nie dotyczy to zamówień złożonych w ramach umów przetargowych i otrzymanych ofert cenowych.
• Od podanych cen promocyjnych Zamawiającemu nie przysługują żadne dodatkowe rabaty, nawet jeśli takie należne są Klientowi z tytułu
zawartych umów, za wyjątkiem tzw. skonta w wysokości 2% przyznawanego za przedpłatę lub płatność gotówką przy odbiorze towaru, pod
warunkiem braku zaległości płatniczych za wcześniej zakupione produkty.
• Pozostałe warunki realizacji zamówień – zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji Zamówień obowiązującymi w Medlab-Products Sp. z o.o.
na dzień otrzymania zamówienia, podanymi na naszej stronie internetowej www.medlab-products.com.pl, w zakładce „Ogólne Warunki
Realizacji Zamówień”.
Dodatkowe informacje dotyczące produktów i warunków realizacji zamówień możecie Państwo uzyskać w siedzibie naszej firmy w Dziale Sprzedaży
i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.
Raszyn, wrzesień 2016r.
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