Szanowni Państwo,

Timago International Group działa od lata na rynku medycznym, głównie w branży zaopatrzenia
medycznego oraz stomatologicznego. W związku z panująca sytuacją i zapotrzebowaniem na szczególny
rodzaj asortymentu Proponujemy zakup w pakietach chroniących przed zakażeniem COVID-19. Oferta
obejmuje zestawy medyczne przygotowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia
oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

1. PAKIET OCHRONNY XL – rękawiczki nitrylowe (kolor biały, niebieski lub czarny), lub latexowe,
rozmiar S/M/L, ( op. 100 sztuk), maska medyczna włókninowa, 3 warstwowa na gumce, kolor
niebieski , zgodna z normą EN 14683 Typ II R, zapewnia stopień filtracji >98% ( op. 100 sztuk) ,
czepek ( op. 100 sztuk), ochraniacze na buty (op.100 sztuk), fartuch ochronny ( 50 sztuk) + gratis
1x 1l płyn do dezynfekcji rąk (zawartość alkoholu co najmniej 70%)
Cena zestawu: 1.195,00 zł netto

KOSZT NA PACJENTA (NETTO): 20,80 zł
1x maska medyczna włókninowa – 2,60 zł
1x para rękawic – 1,40 zł
1x czepek – 0,40 zł
1x ochraniacze na buty – 0,40 zł
1x fartuch ochronny – 16,00 zł
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SPECYFIKACJA PAKIETÓW

Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe / latexowe pudrowane - pewna i skuteczna ochrona przed zakażeniem.
Rozmiary; S/M/L. Opakowanie 100 sztuk.

Maski medyczne - włókninowe, z metalowym klipsem na nos w celu lepszego dopasowania maseczki do
twarzy, trójwarstwowe na gumce, kolor niebieski, zgodne z normą EN 14683 Typ II R, zapewnia stopień
filtracji >98%. Maski są wyrobem medycznym.

Ochraniacze na buty i czepki na włosy, wykonane z medycznej włókniny – dostępne kolory zielony lub
niebieski.
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Opcjonalnie także:
Termometr bezdotykowy na podczerwień, elektroniczny marki Yuwell - znanej w branży przede wszystkim
z produktów z zakresu elektromedycyny m.in. koncentratorów tlenu czy ciśnieniomierzy. Cechy produktu:
szybki pomiar, alarm dźwiękowy i wibracyjny, podświetlenie ekranu, zakres pomiarowy 32 – 43 stopni C.
Produkt posiada polską instrukcję obsługi i deklarację zgodności.

CENA: 290 zł netto

Okulary ochronne / Gogle medyczne - plastikowe, ergonomiczne, wygodne, zapewniają doskonałą
widoczność, panoramiczna szybka poliwęglanowa połączona jest w jednolity ciąg z szerokimi zausznikami
stanowiącymi osłony boczne, osłony boczne wentylowane.

CENA: na zamówienie

Kombinezon ochronny - Kombinezon z kapturem, długość do kostek, z wszytą gumką w mankietach,
plecach i przy kostkach. Zapinany z przodu na suwak. Wykonany z włókniny (flizeliny).

CENA: 50 zł netto
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Półmaska filtrująca 3M z zaworem (FFP2) - zakładki w kształcie litery V wyginają i rozciągają się wraz z
ruchem ust ułatwiając mówienie i oddychanie, tłoczony przedni panel pomaga półmasce zachować swój
kształt z dala od ust i utrzymać poczucie przestrzeni bez wpływu na pole widzenia, listwy dopasowujące
zaprojektowane w celu lepszego dopasowania półmaski do twarzy, opatentowany materiał filtracyjny
zapewnia skuteczne filtrowanie połączone z niskim oporem oddychania, zintegrowana, regulowana blaszka
nosowa pomaga zapewnić odpowiednie dopasowanie i solidne uszczelnienie, zawór to efektywna
likwidacja nagromadzonego ciepła oraz zapewnienie chłodniejszego i bardziej komfortowego użytkowania
jak również odprowadzanie wydychanego powietrze i zmniejszanie ryzyka parowania okularów.

CENA: 39,99 zł netto

Przyłbica ochronna – osłona oczu i twarzy, mocowana za pomocą sztywnego i szerokiego paska z klamra
samozaciskową co gwarantuje idealne dopasowanie do kształtu głowy, możliwość podnoszenia i
opuszczania szyby przedniej. Przystosowana dla osób noszących okulary.

CENA: 23,00 zł netto
Dodatkowo:
Płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni – na bazie alkoholu min.70% z gliceryną: od 10 zł netto za 1L
Dozowniki stalowe mechaniczne od 2L do 10L – stojące lub naścienne do dezynfekcji rąk: od 500 zł netto
Zamgławiacze ręczne - urządzenia do dezynfekcji gabinetów: od 1250 zł netto

Zamówienia można składać pod numerem telefonu 511 1541 54 lub adresem e-mail marek@timago.pl
Z poważaniem
Marek Gala
Oferta ważna do 30/05/2020r.
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