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Vážený pane doktore,  

 
dle poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku na trenažér vyšetření: 

 

40202 – Trenažér pro vyšetření prsů - základní 

Tento zbrusu nový produkt poskytuje realistickou platformu pro získání zkušeností požadovaných pro klinické vyšetření 
prsu. Trenažér je vyroben z realistické jemné tkáně s možností výměny různých patologií a může být používán jak 

výuková pomůcka na stole nebo může být nasazen přímo na člověka. Produkt je vhodný jak pro vysoké školy, tak pro 

profesionální lékaře provádějící nácvik pro začínající lékaře nebo pacienty. Tento produkt byl navržen v těsné spolupráci 
s Peterem Donnellym z nemocnice Torbay ve Velké Británii. 

Dovednosti:  

• Techniky pro klinické vyšetření prsu 

• Komunikace s pacientem 

• Rozpoznávání anatomických bodů a lymfatických uzlin 

• Diagnostika patologií 

Vlastnosti: 

• Jemná tkáň realistická na pohled i na dotek 

• Prsy z jemného vlákna s klíčními a podpažními podložkami pro 

umístění lymfatických uzlin 

• Pohodlný pro nošení po celou dobu nácviku 

• Snadný pro upevnění a odejmutí 

• Lze umístit na stůl, nebo lze nasadit na člověka 

• Dodávané patologické jevy:  
o karcinomy: 2 cm, 3 cm, 5 cm 

o cysta 
o fibrocystické onemocnění 

o fibroadenom 

• Patologické části mohou být umístěny do předurčených míst a jsou velmi snadno vyměnitelné 

• Torso pro postavení simulátoru na stůl 

• Bez latexu 

Balení obsahuje: 

• Nasazovací prsa pro vyšetření 

• 40204 - Patologické nálezy 

• 40205 - Prsní vložky pro vyšetření 

• 40206 - Podpěry na patologické nálezy 

• 40207 - Destičky pod prsa 

Objednací číslo: 4104.40202 

 
Cena bez DPH: 27 800,00 Kč 

Cena s DPH 21 %: 33 638,00 Kč 
 



V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
 

 
 

Vystaveno dne: 28. 08. 2019 Vystavil:   

Platnost nabídky: 1 měsíc ode dne vystavení 
Doprava k zákazníkovi: v ceně zboží 

Záruční a pozáruční servis: HELAGO-CZ s.r.o. 
Záruční lhůta: 24 měsíců 

Dodací lhůta: 4 - 6 týdnů 




