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Věc: Nabídka na přístroj 

stacionární svářečka provádí sváření hadiček krevních vaků. 

CENA 58 000,00 Kč + 21% DPH 12 180,00 = CENA CELKEM 70 180,00 Kč 
 
Tato cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou přístroje  

o Cena uvedená v nabídce je udána v Kč, za měrnou jednotku. Jednotková cena 

zahrnuje všechny náklady spojené s dodávkou zboží na místo určení, zaškolení 

obsluhujícího personálu, uvedení přístroje do provozu. 

o Instalační validace je zahrnuta v ceně přístroje, zápis do provozního deníku 

provádí technik při předání přístroje do provozu. 

 

 

Výrobce 

TERUMO BCT 

Researchpark Zone 2 Haasrode 

Interleuvenlaan 40,3001  

Leuven, Belgium 

 

Dovozce a distributor v ČR 

MEDISTYL PHARMA a.s.. 

Táborská 325/57, 140 00 Praha 4 

telefon: 234091141, fax: 234091156 

e-mail: obchodni@medistylpharma.cz 
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CHARAKTERISTIKA SVÁŘEČKY HADIČEK KREVNÍCH VAKŮ  

o vysoký svařovací výkon  

o možnost sváření velmi krátkých hadiček tj. 2,0 cm od středu sváru k hraně 

svářecí hlavy 

o indikátor sváření, identifikace hadičky po vložení  

o automatické upevnění hadičky a svaření po vložení do svářecí hlavy  

o doba sváru od 0,5 do 3,0 sekund v závislosti na tloušťce a typu hadičky  

o indikátor poruchy (signalizace vzniku jiskření při vložení znečištěné hadičky a 

kontaminaci svařovací hlavy) 

o velmi kvalitní svářecí hlava s jednoduchou obsluhou – čištění svářecí hlavy 

o možnost sériového zapojení, v případě jednoho a více přístrojů může provádět 

kaskádové sváření a tím se velmi urychlí proces segmentace hadiček  

o zajištění servisu a pravidelných validací 1x ročně, technikem výrobcem 

certifikovaným 

 

DODACÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY  

o Dodáváme pouze nově vyrobený přístroj.  

o Přístroj bude dodán na určené oddělení nejpozději do 2. týdnů od závazné 

objednávky a při předání bude provedeno zaškolení obsluhujícího personálu. 

o K přístroji je připojen validační protokol a Tensil Strenght  

o Firma MEDISTYL – PHARMA a.s.. zajišťuje záruční i pozáruční servis 

přístroje, včetně validací prováděných naším technikem, který je pravidelně 

proškolován výrobcem. 

o Servis zajišťuje technik, který provádí posouzení stavu přístroje a jeho 

případnou opravu.  Pokud nelze přístroj opravit na místě je na dobu opravy 

přístroje zapůjčen bezplatně náhradní přístroj  

o Servisní technik se na oddělení dostaví do 24 hodin od nahlášení poruchy  

 

 

 

VALIDAČNÍ PODMÍNKY 

o Validace se provádí 1x ročně dle validačního kalendáře  
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V Praze dne 5.12. 2018   RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc. 

      Předseda představenstva          

       

 
 




