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Vásároljon a Winterthurtól 
orvosi eszközöket hitelre is!  
0% kamattal, 0 Ft költséggel.* 

Kezelési költség: 0 Ft 

Rendelkezésre tartási jutalék: 0 Ft 

Előtörlesztési jutalék: 0 Ft 

Szerződésmódosítási díj: 0 Ft. 
 

 

Hitel orvosi műszer beszerzésre 

 

Kik igényelhetik? 

 

A kölcsönt olyan vállalkozás igényelheti, amely 

partner és kapcsolódó vállalkozásaival összevont, 

azaz konszolidált éves beszámolója, ennek 

hiányában a hiteligénylő, valamint a hiteligénylő 

partner és kapcsolódó vállalkozásaival összevont 

éves beszámolói és nyilvántartásai alapján a 

651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete 

szerint, mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 

minősül. 

Saját forrás: Hitelösszeg: Ügyleti kamat: Futamidő: 

Rendelkezésre tartási idő: Türelmi idő: Projekt 

megvalósulásának határideje: minimum 10% 

minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft évi fix 0 

% a, új eszköz beszerzése esetén legfeljebb az 

eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig; b, 

EFOP-5.1.1-17 

EFOP pénzügyi eszköz 

Hitelprogram 

használt eszköz beszerzése esetén legfeljebb az 

eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de 

maximum 5 évig; c, képzésen, konferencián, 

szakmai kiállításon való részvétel esetén 

legfeljebb 3 év. A fenti pontok kombinációja esetén 

a maximális futamidőt a leghosszabb maximális 

futamidővel rendelkező hitelcélhoz tartozó 

futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni. 

a Kölcsönszerződés megkötésétől számított 

legfeljebb 12 hónap, ami a türelmi idő terhére 6 

hónappal meghosszabbítható. a rendelkezésre 

tartási idő végétől számított legfeljebb 6 hónap, 

végső lejárata a Kölcsönszerződés megkötésétől 

számított legfeljebb 18. hónap utolsó napjára 

eshet. A projekt megvalósulásának határideje: a 

projekt megvalósítását a Kölcsönszerződés 

megkötését követő 12 hónapon belül be kell 

fejezni, amely határidő indokolt esetben 6 

hónappal meghosszabbítható. 

Kérelmek benyújtásának határideje: 2022. június 

30. 

 

*A tájékoztatás nem teljeskörű! Részletekkel 

kapcsolatosan érdeklődjön kiemelt Winterthur 

kapcsolattartójánál! 
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AT-Patch hosszú távú, 14 napos holter 

Termék leírás 
Vezeték nélküli, amely akár 14 napos hosszú 

távú monitorozást is lehetővé tesz, 

megbízható diagnózist biztosít a ritka 

szívbetegségekről, például a 

pitvarfibrillációról, amely általában csak 10 

nap után következik be. 

Rögzíti az EKG-jelet, a QRS-tengelyt, a készülék 

hőmérsékleti adatait és a pulzusszámot 

Megjeleníti az egyes előnyöket ütemben, 

pulzusszámban és ritmuselemzésben. 
Termék kód 
W1NT3R.930172 

 

IP57 védelemmel. Az ATSens holter EKG készülék 

olyan tünetmentes betegek számára is készült, 

akiknél a következő átmeneti tünetek 

jelentkeznek: 

 

• Palpitáció és légszomj 

• Szédülés és szédülés 

• Preszinkópiák / ájulások 

• Fáradtság vagy szorongás 

  69.990 Ft ÁFA-t tart. 

A legdiszkrétebb EKG holter 
14 napos felvétel 
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457.200 Ft ÁFA-t tart. 660.400 Ft ÁFA-t tart. 711.200 Ft ÁFA-t tart. 

ABPM-06 vérnyomás holter 
Monitorozás akár 51 órán át  

A/A validáció 

Beépített hangrögzítő 

SleepWell® funkció 

Kézi felprogramozhatóság 

Azonnal nyomtatható riportok 

 

Termék kód 

W1NT3R.921773 

CardiUP!3 EKG holter 
168 órán át képes folyamatos 

EKG-felvételezésre 

3 csatornás felvételezés 

Valós idejű EKG-kijelzés  

Ingyenes szoftver, azonnal 

nyomtatható riportokkal. 

 

Termék kód 

WlNT3R.930174 

CardiUP!12 EKG holter 
168 órán át képes folyamatos 

EKG-felvételezésre 

12 csatornás felvételezés 

Valós idejű EKG-kijelzés  

Ingyenes szoftver, azonnal 

nyomtatható riportokkal. 

 

Termék kód 

W1NT3R.672525 

» » 

M
editech AB

PM
 és  

EK
G

 holterek. 
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A BOSO ABI rendszere  
egyszerre  
teszi lehetővé a 
szisztolés vérnyomásmérést mind a négy végtagon.  
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Korábban az alsó végtagi érbetegségek szűrését mini dopplerrel végezték, illetve tapintással az arteria tibialis posterior-on és arteria 

dorsalis pedis-en. Ennek a módszernek a hátránya, hogy csupán tájékoztató jellegű adatok szűrhetők le belőle, ugyanis a vérnyomás 

ingadozás következtében a mérés hibás lehetett. Ezen kívül az eddigi doppler szondás eljárás nagy ügyességet és tapasztalatot 

igényelt, ami miatt a vizsgálatot legtöbbször kizárólag az orvos tudta elvégezni. Pontos adatokat és egyszerűbb használatot tesz 

lehetővé a Boso ABI-System 100 készülék. 

A műszerrel a vizsgálat egyszerű, gyors (nagyjából 5 perc) és fájdalommentes. A rendszerből kinyomtatott lelet alapján könnyű 

értékelni a kapott eredményt, és egyszerűen el lehet dönteni, mi a teendő a beteggel. Szintén praktikus, hogy minden mérési 

eredményt el lehet menteni, illetve ha szükség van rá, elő lehet keresni és újra ki lehet nyomtatni. 

A BOSO ABI boka-kar-index mérő egy további funkcióval megrendelhető/felszerelhető: a 4-mandzsettás szinkron mérés elvek alapján 

mindkét oldalon megméri a PWV pulzus-hullám-sebességet. 

Boso ABI System 100 boka-kar index mérő 

Termék leírás 
A boso ABI-rendszer lehetővé teszi a szisztolés vérnyomásmérést mind a 

négy végtagon egyidejűleg, amelyet az orvos és az asszisztens is el tud 

végezni. A mérés 1 percig tart, és a tünetmentes betegeknél is felismeri a 

problémát is. Készlet tartalma: 2 db mandzsettát karra (22-42 cm), 2 db 

mandzsetta lábra (18-38 cm), szoftver, adapter, USB kábel. 

Mérési elv: oszcillometrikus.  

Termék kód 
W1NT3R.921893 1.204.500 Ft ÁFA-t 

tartalmazza 

Boso ABI System 100 PWV pulzushullám sebesség méréssel 

Termék leírás 
A cardiovascularis rizikó fontos előrejelzője pluszban az artériák 

rugalmatlanná válása – ez bizonyított tény. 

 

A PWV-pulzushullám-sebesség mérési funkcióval az érfalmerevség is 

gyorsan és biztonságosan felismerhető. Nincs szüksége egy második mérési 

technika alkalmazására – egy műszer, több kimutatás. 

Termék kód 
W1NT3R.921909 1.754.500 Ft ÁFA-t 

tartalmazza 
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auszkultációs mérés  
a Rossmax X9-el 

49.990 Ft ÁFA-t tart. 

Rossmax X9 vérnyomásmérő készülék 

Termék leírás 
Aritmia (szívritmuszavar) detektálása (ARR) 
Pitvarfibrilláció detektálása (AFib) 
PC technológia - Idő előtti szívösszehúzódás detektálása (PC) 
Tachycardia detektálása (TACH) 
Brachycardia detektálása (BRAD) 
Automata / hallgatózással (auszkultációs) kombinált mérési mód választható 
Helyes mandzsetta felhelyezés detektálása 
Mozgás detektálása 
Magas vérnyomás kockázat jelzése (HRI) 
90 férőhelyes memória 
Latex-mentes szabadalmaztatott 3 különböző méretű (csatlakoztatható) 
mandzsettával, mandzsetta tartóval 
Extra méretű "XL" LCD kijelző (99 x 115 mm) 
Háttérvilágításos LCD 
Elemekkel és adapterrel is üzemeltethető vérnyomásmérő (adapter tartozék) 
5 év garancia 
Teljes élettartalomra kalibrálva 
 

Termék kód 
W1NT3R.921370 
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Rossmax SB200 pulzoximéter és arterosclerosis meghatározó 

Termék leírás 
A véredények rugalmassága és a szív teljesítménye tájékoztatást nyújt 

az érelmeszesedés potenciális kockázatáról, a perifériás keringési 

zavarokról, a szív-és érrendszeri betegségekről. 

A készülék figyeli az erek állapotát, a szaturációt és a pulzusszámot. 

Az artériás állapotot 1- 6 –ig osztályozza. 

Termék kód 
W1NT3R.921334 

29.990 Ft ÁFA-t tart. 

ChoiceMMed MD300K2 pulzoximéter, felnőtt ujjcsipesszel 

Termék leírás 
Nagy felbontású, 2,8 hüvelykes TFT képernyőn az SpO ₂ , PR, PI, 

hullámforma és pulzus hullámforma látható 

Strapabíró. Aneszteziológusok által tesztelve, az ő ajánlásukkal. 

Állítható hang- és vizuális riasztások, elemjelző. Állítható 

háttérvilágítás és hang. 127 azonosító beállítása; 72 órás adattárolás és 

felülvizsgálat. MedView szoftver adatelemzéshez. OxyAct 

technológiával. USB  adatátvitelhez. Opcionálisan rendelhető: 

csecsemő, gyerek ujjcsipesz is 

Termék kód 
WlNT3R.930175 69.990 Ft ÁFA-t tart. 
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3M™ Littmann®  
kollekció 

47.990 Ft ÁFA-t tart. 48.990 Ft ÁFA-t tart. 

taxes 

Válasszon színt weboldalunkon! 

3M™ Littmann® Classic III 

fonendoszkópok 

Hangolható, kétoldalas rozsdamentes acél 

hallgatófej nyitott vagy zárt haranggal, 5 év 

garancia. 

Válasszon színt weboldalunkon! 

 

3M™ Littmann® Master Classic II 

fonendoszkópok 

Hangolható, egyoldalas rozsdamentes acél 

hallgatófej, sokoldalú akusztikai 

teljesítménnyel a hallgatófej nyomásával. 
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44.990 Ft Áfa-t tart.  

Válasszon színt weboldalunkon! 

 

3M™ Littmann® Classic II 

Infant/Pediatric fonendoszkópok 

Lebegő membrán, nyitott harang, magas 

akusztikai érzékenység a Kicsik vizsgálatához 

94.990 Ft ÁFA-t tart. 

Válasszon színt weboldalunkon! 

 

3M™ Littmann® Cardiology IV™ 

fonendoszkópok 

Hangolható, nagyobb kétoldalas 

rozsdamentes acél hallgatófej nyitott vagy 

zárt haranggal, 7 év garancia. 

 

99.000 Ft ÁFA-t tart. 

Válasszon színt weboldalunkon! 

 

3M™ Littmann® Master Cardiology™ 

fonendoszkópok 

Kiváló akusztika. Nyomás alapú 

hangfrekvencia beállítás. 7 év garancia. 2 

csatornás csövekkel. 

139.990 Ft ÁFA-t tart. 

Válasszon színt weboldalunkon! 

 

3M™ Littmann® Core elektronikus 

fonendoszkópok (fekete/szivárvány) 
Akár 40-szeres hangerősítés, szoftverrel, aktív 

zajcsökkentés technológia, akár 120 

másodperces felvételek mentése 
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Innomed 50-360 Joule defibrillátor rendelhető, bevezető áron! 

 

 

Innomed CardioAid -1 AED defibrillátor 

 

Félautomata külső defibrillátor bifázisos hullámformával 

- kis méret IP55 szabvánnyal, ütésálló, megbízható működés 

- nagyon egyszerűen kezelhető 

- 360 Joule maximális teljesítmény (200 Joule - 360 Joule felnőtt elektróda esetén), 50 - 360 Joule 

- színes kijelző 

- 480 x 272 pixel felbontású 4,3"-os színes kijelző 

- programozható energiaprotokollok 

- előre csatlakoztatott felnőtt vagy gyermek elektródák 

- pacemaker-érzékelés 

- napi, heti, havi automatikus önellenőrzés 

- egyszerűen frissíthető nyelv és szöveges utasítások 

- PC alapú megjelenítő program 

- tartozékok: doboz, elem, felnőtt elektróda, használati utasítás. További tartozékok külön 

vásárolhatóak. 

 

   355.600 Ft ÁFA-t tart. 

Bevezető ár a készlet erejéig ! 

Termék kód 
WlNT3R.930173 
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CARDIAX WiFi-s / USB-s EKG készülék 
 

Termék leírás 
 

• 12 csatornás számítógépes EKG 
• USB kapcsolat 
• Kiváló minőségű jel 
• EKG szoftver (Windows 7, 8, 10) 
• Cardiax Mobile Android alkalmazás 
• EKG készítés mobiltelefonon 
• Nyomtatás A4-es másolópapírra 
• Diagnózisjavaslat 
• Kapcsolódás háziorvosi szoftverekhez, illeszkedés más műszerekhez 
• Régi és új görbék összehasonlítása 
• Térbeli forgatható mediánok 
• Működés lokális hálózatban 
• Ergometria 

 

399.000 Ft ÁFA-t tart. 
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Sanabike ergométerek 
Németországból. 

Rendszer indulóár: 2.190.000 Ft ÁFA-t tartalmazza az ár 

Német gyártmányú Sanabike kerékpáros terheléses rendszer CARDIAX WiFi EKG készülékkel (nyugalmi / terheléses 

rendszer) 
• 1 db Cardiax  USB és tartozékai  

• 1 db terheléses modul Cardiax 

• 1 db Sanabike 500 kerékpár és tartozékai 

• Telepítéssel, beüzemeléssel, ingyenes szállítással és oktatással 

Mintavételezés a 12 standard + 3 Frank elvezetésben. A Frank elvezetésből 2 és 3 dimenziós vektor EKG rajzolható. 

Az EKG-jel a számítógép kijelzőjén jelenik meg, tehát papírhasználat nélkül figyelhető a görbe. 

A Cardiax adatbázis-kezelő rendszere egyidejűleg több millió páciens adatainak és fejenként 1000 EKG felvételnek a nyilvántartására képes, a 

pácienskartonok és leletek egyszerűen kezelhetők. Lokális hálózatban a szerverre telepített adatbázist egyszerre több munkaállomás használhatja. 

A program automatikus kiértékeléssel és diagnosztizálással is segíti az orvos munkáját. 

A régi és új eltárolt EKG felvételek összehasonlíthatók 

A Cardiax rendszer a szükséges eszközökkel kibővítve egy terheléses EKG laboratórium szolgáltatásait nyújtja. Automatikusan vezérli a terheléshez 

használt futópadot. 12 csatornán rögzíti az EKG-t a teljes vizsgálat alatt. Automata vérnyomásmérő készülék csatlakoztatásával a vérnyomásmérések 

előre programozottan történnek, és a mért értékek automatikusan kerülnek át a programba. 
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Kieg. cikkszám Kiegészítő neve M.egység Nettó ár ÁFA tart. Bruttó ár 

1. 012.324.34 Beépített vérnyomásmérő db 779.528 Ft 210.472 Ft 990.000 Ft 

2. 012.324.34 Pulzoximéter kiegészítő db 228.346 Ft 61.654 Ft 290.000 Ft 

Ergospirometria 

Gázpalack és töltés 

Számítógép konfiguráció 

Notebook konfiguráció 

3. 012.324.34 db 31.496 Ft 8.504 Ft 40.000 Ft Hálózati opió (több fh.) 

4. 012.324.34 PRE-201/cc Ergospirométer központi egység db 7.637.795 Ft 2.062.205 Ft 9.700.000 Ft 

5. 012.324.34 PCC-1100-EM1 Számítógép kocsi db 622.047 Ft 167.953 Ft 790.000 Ft 

6. 012.324.34 db 66.929 Ft 18.071 Ft 85.000 Ft PAM-201 Környezeti adatmérő (T+H+P) 

modul 

7. 012.324.34 PCS-3000/az Háromliteres kalibráló pumpa db 66.929 Ft 18.071 Ft 85.000 Ft 

8. 012.324.34 Lode Valiant OEM futószalag ergométer db 4.409.448 Ft 1.190.552 Ft 5.600.000 Ft 

9. 012.324.34 db 29.134 Ft 7.866 Ft 37.000 Ft H7 Polar öv Bluetooth® 

10. 012.324.34 Gázpalack, alumínium, 2 liter db 100.000 Ft 27.000 Ft 127.000 Ft 

11. 012.324.34 Kalibráló gáztöltet, 2 liter / 150 Bar db 173.228 Ft 46.772 Ft 220.000 Ft 

12. 012.324.34 db 145.669 Ft 39.331 Ft 185.000 Ft Nyomásreduktor 150/10 Bar 

13. 012.324.34 Számítógép konfiguráció db 149.606 Ft 40.394 Ft 190.000 Ft 

14. 012.324.34 Windows 11, HU operációs rendszer db 35.433 Ft 9.567 Ft 45.000 Ft 

15. 012.324.34 2 db 75.591 Ft 20.409 Ft 96.000 Ft 24" Színes LED monitor 2 db 

16. 012.324.34 PHASER 3020 Fekete-fehér lézernyomtató db 30.709 Ft 8.291 Ft 39.000 Ft 

17. 012.324.34 Product Name black 320 cm 400 cm 3,5 kg 

18. 012.324.34 Product Name white 183 cm 487 cm 3,5 kg 

19. 012.324.34 grey 325 cm 437 cm 3,5 kg Product Name 

 
PRE-201/cc Ergospirométer központi egység: PinkFlow áramlásmérő, O2: Ultra Fast Oxygen analizátor, elektrokémiai cellás, CO2 NDIR analizátor 
 
PCC-1100-EM1 Számítógép kocsi: Ülő és álló üzemmód, Dupla monitor tartó, Elektróda tartókar, két oldalra is forgatható, Gázpalack tartó 
 
Kalibráló gáztöltet: 2 liter / 150 Bar, O2: 16%, pontosság: 1%, CO2: 5% pontosság: 1% 
 
 
Személyes konzultáció (Budapest XV. kerület) bemutatóval egybekötött időpontfoglalás: 06 (62) 800 000, info@winterthur.hu 

 
 



 

 

 

 

Elérhetőség 

Alsó Kikötő sor 11/D. 

SZEGED 

6726 

Magyarország 

 

Winterthur Medical Zrt. 

info@winterthur.hu 

Winterthur Medical Zrt. 
 
Info vonal : 06 (62) 800 000 

Web : winterthur.hu 

E-mail : info@winterthur.hu 


