3, 6, 12 канални ЕКГ апарати
со интерпретација и
спирометрија

стетоскопи
отоскопи
офталмоскопи
дијагностички сетови

аспиратори и инхалатори

спирометар

Би-МЕК ДОО e овластен дистрибутер на многу
светски познати и реномирани производители
на медицинската опрема.
• традиција од над 14 години во продажба на
медицинска опрема
• комплетен асортиман на медицинска апара
тура од областа на дијагностика, болничко
лекување и специфична апаратура за бара
њата на многу поедини специјалности
• квалитетна услуга во согласност со меѓуна
родните стандарди за работа со медицинска
опрема
24/7 професионална сервисна поддршка
Високо технички опремен сервисен оддел
со специјални алати, уреди за калибрација и
атестација на различна медицинска опрема.
Брз и професионален сервис и решавање
на најсложени проблеми со голем лагер на
резервни делови и периодично системско
одржување моб. 071 389 707

за подобро здравје

комплетен избор на производи за
поддршка на доењето

Bilibed
иновативен пристап во
терапија на неонатална
хипербилирубинемија
без дисперзија на UV
светлина

греач за новородени

дефибрилатори

медицински мебел

Би - МЕК ДОО
Јуриј Гагарин 31 б , 1000 Скопје, Македонија / тел/фах: 02 3296 990
контакт за продажба на медицинска опрема 076 211 122
моб. за совети за производи за поддршка при доење 075 464 060
моб. за сервисна поддршка 075 430 047
моб. за матични клетки и др.тестови 071 389 717
info@bimek.com.mk • www.bimek.com.mk

електронска вага за
бебиња

Инкубатори
транспортени инкубатори

стрес тест

хируршки операциони столови и светла

EKG Cardio M Econet

холтери за ЕКГ и
крвен притисок
висока конфигурација
на ултразвучни апарати
со можност за 4D
гинеколошки стол

голем избор на
HD, видео и фибер
ендоскопи: гастроскопи,
колоноскопи,
бронхоскопи,
дуоденоскопи

Болнички кревети

Породилен стол

ултразвучни апарати со
висока резолуција

отворен магнет и
компјутерски томографи

рентген апарати

аналогни и
дигитални мамографи

флексибилен ендоскоп
за тешка интубација

апарати за дијагностика и
терапија на sleep apnea
модуларен пациент
монитор

Колпоскоп

ултразвучни апарати
со можност за
еластографија

доплер за васкуларна
дијагностика

инфузиомати, перфузори,
TIVA и PK пумпи

ултразвучни и DEXA коскени дензитометри
Респиратор

апарати за анестезија

