Renovace
CHIRURGICKÝCH
NÁSTROJŮ

MEDIN, a.s., je tradičním českým výrobcem nástrojů
a implantátů pro humánní lékařství. Produktové
portfolio společnosti tvoří lékařské nástroje pro obecnou i oborovou chirurgii a sortiment implantátů pro
traumatologii a ortopedii. Zároveň je MEDIN největším českým výrobcem stomatologických nástrojů.
Společnost MEDIN také nabízí servisní služby renovací lékařských nástrojů
a servis sterilizačních kontejnerů.

Poskytujeme
– renovace chirurgických nástrojů třídy nebezpečnosti I:
vlastní výrobky MEDIN i nástroje jiných výrobců
– renovace chirurgických nástrojů třídy nebezpečnosti IIa , IIb , III:
pouze vlastní výrobky MEDIN, k opravě nepřijímáme nástroje
ostatních výrobců
– renovace endoskopických nástrojů Allgaier
– renovace endoskopických optik Innoview
– servis výměnou chirurgických a endoskopických nástrojů
– servis výměnou – výměna endoskopické optiky libovolné značky
za novou, nerepasovanou optiku Innoview se slevou 4.000 Kč

Výhody servisních služeb renovací
– prevence vzniku nežádoucích nehod při práci s nástroji
– kontrola správného stavu, parametrů a funkcí nástrojů
– finanční úspora nákladů

Důvody, proč využívat servisních služeb
renovací u firmy MEDIN
–
–
–
–
–

dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje a výroby lékařských nástrojů
použití kvalitních materiálů
rychlost vyřízení zakázky
příznivá cenová politika
možnost smluvního zajištění renovací a pravidelného servisu

Dodací lhůty
– Standardní doba opravy a dodání chirurgických a endoskopických
nástrojů 7–10 dní
– Standardní doba opravy a dodání endoskopických optik 2–3 týdny
– Po domluvě možnost expresního vybavení zakázky
Poškozené nástroje předejte našemu obchodnímu zástupci nebo zašlete
na adresu MEDIN, a.s., předmět „renovace“.
Záruční doba: 6 měsíců na opravované činnosti

Ceník
Ceny servisních služeb renovací se odvíjí od rozsahu opotřebeného
nástroje, potřebného materiálu k renovaci a hodinové sazby práce.
V tabulce jsou uvedeny orientační ceny renovovaných nástrojů.
Možnost zaslání cenové nabídky opravy.
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Platnost od 1. 1. 2018.

PRO KONTEJNERY

Nástroj

Práce

diamantování sondy, škrabky
diamantování pinzety
diamantování jehelec
dláta
dláta, kladiva, lžičky – nové držadlo
drátky na výtěry
fréza dlouhá
fréza kloubní
frézy trepanační
háky
jehelec TK plátky
jehelec TK – bez výměny plátků
jehelec vroubkovaný
jehelníček
jehla Redonova
kleště Hercules
kleště Hercules

podiamantování prac. části
225 Kč
podiamantování prac. části
270 Kč
diamantování čelistí, seřízení
300 Kč
ostření, povrch.úprava
75 Kč
s výměnou držadla,ostření, povrch. úprava
300 Kč
zdrsnění povrchu 2 cm od okrajů
900 Kč
naostření
120 Kč
naostření
150 Kč
demontáž, naostření břitů, montáž
120 Kč
seřízení, povrchová úprava
75 Kč
výměna TK plátků, seřízení, povrchové začistění
450 Kč
seřízení, svaření, povrchová úprava
150 Kč
pilování vroubků, seřízení
115 Kč
rozdělení (5–10 ks 400 kč/ks)
450 Kč
naostření
40 Kč
výměna K čelistí originál OZ 116910009, montáž, seřízení
4 750 Kč
výměna čelistí MEDIN (ocel tř. 19), seřízení 136990340
1 350 Kč
montáž, seřízení
výměna TK čelistí – navařované 116910558, 0559, M2050130
1 300 Kč
výměna gumiček, montáž 116910540
1 000 Kč
vyvaření čelistí, vybroušení ostří
900 Kč
ostření, seřízení, povrchová úprava
115 Kč
dle rozsahu opravy
225–450 Kč
ostření, seřízení, povrchová úprava
340 Kč

Kleště Hercules
Kleště Hercules
kleště na drát – vyvaření ostří
kleště Luer, Zilke, pedikérské
kleště na kofrdam
kleště štípací nosní,
na meziobratl. ploténky Kerrison
kleště zubní
seřízení, ostření čelistí, povrchová úprava
kyrety nosohltanová
úprava, seřízení, ostření
laparo nůžky
nabroušení, seřízení, dle rozsahu opravy
lžičky
ostření, povrchová úprava
nástroje laparo, artrokleště,
oprava individualně podle rozsahu poškození
artrojehelce, klipovače, trokary
nože mikrotomové
ostření
nože mikrotomové silné
s vybroušením ostří
nože pitevní, chirurgické
naostření
nůžky
nabroušení, seřízení, dle rozsahu opravy
nůžky mikro
nabroušení sežízení
nůžky na drátky AVX
ostření
otiskovací lžíce zubní
vyrovnání, povrchová úprava
páčidla
naostření, vyrovnání, povrch. úprava
páka zubní
nabroušení
pátradla
ostření, seřízení, povrchová úprava
pilka oscilační
naostření
pinzety
seřízení, povrchová úprava
pinzety pro Rathgeber Bystřice n.P. zúžení dle požadavku zákazníka
pinzety mikro
seřízení, povrchová úprava
rozvěrač hrudní
seřízení, povrchová úprava
skalpely
ostření, povrch.úprava
srpky, zubní kyrety
ostření, vyrovnání, povrch, úprava
svorky
seřízení povrchová úprava
škrabky
naostření, povrch. úprava
tracheální kanyla otvory
zhotovení otvorů
vrtáky
ostření
zrcadla gynekologická
demontáž, povrch. úprava, montáž, seřízení
těsnění víka pro hliníkový kontejner včetně výměny
600 x 300 mm
těsnění víka pro hliníkový kontejner včetně výměny
300 x 300 mm
těsnění víka pro ocelový kontejner včetně výměny
600 x 300 mm
těsnění víka pro ocelový kontejner včetně výměny
300 x 300 mm
ventil pro hliníkový kontejner včetně výměny
ventil pro ocelový kontejner včetně výměny
revize sterilizačního kontejneru včetně potvrzení zkoušky těsnosti
paušál za 1 hodinu práce

Cena včetně materiálu

115 Kč
75 Kč
150–220 Kč
75 Kč
individuálně
115–150 Kč
450 Kč
75 Kč
75–120 Kč
120 Kč
140 Kč
75 Kč
75 Kč
75 Kč
60 Kč
75 Kč
40 Kč
75 Kč
115 Kč
115 Kč
60 Kč
75 Kč
75 Kč
75 Kč
150 Kč
40–120 Kč
225 Kč
1489 Kč
1274 Kč
1489 Kč
1274 Kč
3660 Kč
3660 Kč
1000 Kč
750 Kč

Servis nad 1 000 Kč bez DPH – doprava zdarma / Servis do 1 000 Kč bez DPH – doprava 83 Kč bez DPH
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