
7.874.000,- Ft + 27% áfa  

8.660.000,- Ft + 27% áfa 

 

 

 

E N D O S Z K Ó P    P R O M Ó C I Ó 

2018. szeptember 30-ig! 

 

MP01-gasztro: HD képminőség elérhető áron 
A csomag tartalma*:  

- EPK-3000 (Defina Light) processzor és 150W xenon fényforrás 

- EndoVue 21” medikai monitor 

- Vexio-cart 35E készülék állvány 

- EG-2990K gasztroszkóp (1050 mm munkahossz, 9,8 mm külső 

átmérő, 2,8 mm munkacsatorna) 

- EC-3890xK kolonoszkóp (1300 mm v. 1500 mm v. 1700 mm 

munkahossz, 13,2 mm külső átmérő, 3,8 mm munkacsatorna)  

 

 

 

               

MP02A-gasztro: HD képminőség és i-scan technológia mégis elérhető áron 
 

A csomag tartalma*:  

-       EPK-3000 (Defina) processzor (i-scan) és 150W xenon 

fényforrás 

- EG-2990K gasztroszkóp (1050 mm munkahossz, 9,8 mm külső 

átmérő, 2,8 mm munkacsatorna) 

- EC-3890xKp kolonoszkóp (1300 mm v. 1500 mm v. 1700 mm munkahossz, 13,2 mm külső 

átmérő, 3,8 mm munkacsatorna) 

 

 

 

 

 

* A csomag tartalma az endoszkópok tekintetében variálható, lehet 2 db gasztroszkóp, 2 db 

kolonoszkóp vagy 1 db gasztroszkóp és 1 db kolonoszkóp! 



14.999.000,- Ft + 27% áfa 

9.445.000,- Ft + 27% áfa 

 

 

 

 

MP02B-gasztro: HD képminőség és i-scan technológia, mégis elérhető áron 

 
A csomag tartalma*:  

-       EPK-3000 processzor (HD, i-scan) és 150W xenon fényforrás 

- EndoVue 21” medikai monitor 

- Vexio-cart 35E készülék állvány 

- EG-2990K gasztroszkóp (1050 mm munkahossz, 9,8 mm külső átmérő, 2,8 mm munkacsatorna) 

- EC-3890xKp kolonoszkóp (1300 mm v. 1500 mm v. 1700 mm munkahossz, 13,2 mm külső 

átmérő, 3,8 mm munkacsatorna) 

 

 

 

 

 

 

MP03-gasztro: HD+ minőség a mindennapi gasztroenterológiában 
A csomag tartalma*: 

- EPK-i5000 HD+ processzor (i-scan) és 300W xenon fényforrás 

- Radiance 24” medikai monitor 

- Classic Cart készülék állvány 

- EG-2990i HD+ gasztroszkóp (1050 mm munkahossz, 9,8 mm külső 

átmérő, 2,8 mm munkacsatorna) 

- EC-3890xi HD+ kolonoszkóp (1300 mm v. 1500 mm v. 1700 mm 

munkahossz, 13,2 mm külső átmérő, 3,8 mm munkacsatorna) 

 

 

 

 

 

 

 

* A csomag tartalma az endoszkópok tekintetében variálható, lehet 2 db gasztroszkóp, 2 db 

kolonoszkóp vagy 1 db gasztroszkóp és 1 db kolonoszkóp! 



6.990.000,- Ft + 27% áfa 

11.000.000,- Ft + 27% áfa 

 

 

 

 

MP04A-pulmo: HD képminőség és i-scan technológia, mégis elérhető áron 

A csomag tartalma:  

-       EPK-3000 processzor (HD, i-scan) és 150W xenon fényforrás 

-       EB15-J10 (HD, 5,2 mm külső átmérő és 2,0 mm munkacsatorna)  

vagy          EB19-J10 (HD, 6,4 mm külső átmérő és 2,8 mm munkacsatorna)        

                   

-  

 

 

 

 

 

MP04B-pulmo: HD képminőség és i-scan technológia, mégis elérhető áron 

A csomag tartalma:  

-       EPK-3000 processzor (HD, i-scan) és 150W xenon fényforrás 

- EndoVue 21” medikai monitor és Vexio-cart 35E készülék állvány 

-       EB15-J10 (HD, 5,2 mm külső átmérő és 2,0 mm munkacsatorna) 

-         EB19-J10 (HD, 6,4 mm külső átmérő és 2,8 mm munkacsatorna)        

                   

 

 

 

 

 

 

Bővebb információ, illetve kérdés esetén keressenek minket bizalommal az alábbi 

elérhetőségek bármelyikén: 

 istvan.finta@medirex.hu vagy zsofia.lovey@medirex.hu  

 Tel. +36 30 742 1289 vagy +36 30 627 6897 

mailto:istvan.finta@medirex.hu
mailto:zsofia.lovey@medirex.hu

