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Κατάλογος Εξοπλισμού
Δερματολογικών Ιατρείων

Δημιουργήσαμε αυτό τον κατάλογο αποκλειστικά 
για δερματολόγους, θέλοντας να ανταποκριθούμε
στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες της 
συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας.

Έχουμε επιλέξει σύγχρονα προϊόντα 
αναγνωρισμένων οίκων που μπορούν να καλύψουν 
τις απαιτήσεις κάθε ιατρείου και μικρής κλινικής. 

Επισκεφθείτε την έκθεσή μας για να δείτε από 
κοντά τα είδη που σας ενδιαφέρουν  και να 
εξοπλίσουμε μαζί το ιατρείο σας.

Για την πλήρη γκάμα των προϊόντων μας μπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 
www.makrismedical.com

εμπιστοσύνη
Η μακρόχρονη εμπειρία, οι απευθείας εισαγωγές 
προϊόντων από αναγνωρισμένες εταιρίες, 
σε συνδυασμό με τα μεγάλα αποθέματα που 
διατηρούμε καθώς και η πλήρης τεχνική 
υποστήριξη που παρέχουμε, μας δίνουν την 
δυνατότητα να ανταποκριθούμε άμεσα και 
ολοκληρωμένα σε οποιαδήποτε ανάγκη σας.

ομαδικότητα
Στην πλήρως ενημερωμένη έκθεση στο χώρο 
μας, μπορείτε να δείτε και να δοκιμάσετε το 
σύνολο των προϊόντων και στη συνέχεια να 
επιλέξουμε μαζί την ιδανική λύση για ένα 
πλήρως εξοπλισμένο χώρο που ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες και τις δυνατότητες σας.
Με την συνδρομή μιας προσεκτικά επιλεγμένης 
ομάδας συνεργατών που περιλαμβάνει 
εξειδικευμένους επαγγελματίες του κλάδου, 
κατευθύνουμε και αναλαμβάνουμε εξ 
ολοκλήρου την κατασκευή ιατρείων έως και 
μεγάλων κλινικών.

αξιοπιστία
Με εξειδίκευση στον χώρο των ιατρικών
ειδών από το 1996, έχουμε στο ενεργητικό
μας μεγάλο αριθμό εξοπλισμού ολοκληρωμένων 
ιατρείων των περισσότερων ειδικοτήτων 
αλλά και τον πλήρη εξοπλισμό μεγάλων 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ιδιωτικών κλινικών, 
κέντρων IVF, κέντρων αποκατάστασης και 
άλλων μονάδων σε όλη την Ελλάδα.



 
Quickstar
Τραπεζάκι τροχήλατο με μεταλλικό σκελετό  
ηλεκτροστατικής βαφής. 64x47x82cm Simpex 
κωδ.: TBL003

 
Cromostar
Τραπεζάκι τροχήλατο
με επιχρωμιομένο  
σκελετό. 64x47x82cm Simpex 
κωδ.: TBL002

 
SM065
Παραβάν τροχήλατο 3 θέσεων με μεταλλικό 
σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής 
κωδ.: PRV006

ΜΙ3706 
Τροχήλατο αποθήκευσης mini 
Bailida 
κωδ.: TRL027

 
02.481.00
Εργαλειοδότης τροχήλατος inox 
Fazzini 
κωδ.: TBL005

 
02.575.00
Τροχήλατο διαθερμίας. 
Fazzini 
κωδ.: TBL027

EC5330
Πύργος μηχανημάτων τροχήλατος 
Bailida 
κωδ.: TRL028

 
Auxilio III
Τραπεζάκι τροχήλατο με μεταλλικό σκελετό  
ηλεκτροστατικής βαφής. 64x47x82cm Simpex 
κωδ.: TBL008

 
EC5314
Τροχήλατο αποθήκευσης με θέση για Η/Υ 
Bailida 
κωδ.: TRL029

 
FS165-06
Παραβάν τροχήλατο 
Bailida 
κωδ.: PRV002
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παραβάν & τροχήλαταπαραβάν & τροχήλατα



 
Ecco-Cromo
Σκαμπώ τροχήλατο με 
μεταλλική βάση & πλάτη 
Simpex 
κωδ.: CHR008

Ecco-Black 
Σκαμπώ τροχήλατο 
Simpex 
κωδ.: CHR002

Sconto 
Σκαμπώ τροχήλατο 
Simpex 
κωδ.: CHR003

 
Ergo A
Σκαμπώ τροχήλατο σέλα 
με μεταλλική βάση 
Gima 
κωδ.: CHR045

 
2244 B
Δερματολογική πολυθρόνα ηλεκτρική 
Weelko 
κωδ.: CHR022

 
SM 0101
Κρεβάτι εξεταστικό με μεταλλικό σκελετό  
ηλεκτροστατικής βαφής. 65x195x65cm 
κωδ.: BED003

 
Penny-Pinch
Σκαμπώ τροχήλατο 
με μεταλλική βάση 
Simpex 
κωδ.: CHR042

 
2201 Vomex
Πολυθρόνα αισθητικής 
Weelko.

επιχρωμιωμένη
κωδ.: CHR041
λευκή ηλεκτροστατική βαφή
κωδ.: CHR023

Επιλογή χρώματος βάσης
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δερματολογικές πολυθρόνεςσκαμπώ



Visano
Φωτισμός χειρουργείου LED 
οροφής. Derungs 
κωδ.: LGH043

Iris
Φωτισμός χειρουργείου LED 
οροφής. Derungs 
κωδ.: LGH066

OpticLux
Μεγεθυντικός φακος οροφής. 
Derungs 
κωδ.: LNS009

OpticLux
Μεγεθυντικός φακος τροχήλατος. 
Derungs 
κωδ.: LNS009

Visano
Φωτισμός χειρουργείου LED 
τροχήλατος. Derungs 
κωδ.: LGH042

KS Q6W 
Εξεταστικός φωτισμός τροχήλατος 
LED. Minston 
κωδ.: LGH041

SM0170 
Εξεταστικός φωτισμός τροχήλατος 
LED. Minston 
κωδ.: LNS001
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χειρουργικοί / εξεταστικοί φωτισμοίεξεταστικοί φωτισμοί



διαθερμίες

SURTRON 120W FLASH
Χειρουργική διαθερμία Led Spa. 
κωδ.: DTH004

TAU2000 
Ξηρός κλίβανος 18lt. 
Tau Steril  
κωδ.: STR001

SA-232  
Υγρός κλίβανος 16lt. 
Sturdy 
κωδ.: STR004

 
CR-Rev
Κρυοπηξία 
Cryorev 
κωδ.: CRS003

 
Delta 20T
Σετ δερματοσκόπιο 
Heine 
κωδ.: DRM005

 
800D
Φυγόκεντρος 6 θέσεων  
LabMed 
κωδ.: CNF006

SURTRON 120W
Χειρουργική διαθερμία 
Led Spa 
κωδ.: DTH001

SA-232X 
Υγρός κλίβανος 16lt. 
Sturdy 
κωδ.: STR007

 
DE551 Firefly
VIDEO Δερματοσκόπιο 
κωδ.: OTS020

 
80-2B
Φυγόκεντρος 12 θέσεων  
LabMed 
κωδ.: CNF005

 
F7244  Fiab
Διαθερμία στυλό 
κωδ.: DTH020

Λαβίδες διαθερμίας διπολικές 
κωδ.: DTHC10X
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φυγόκεντροι / δερματοσκόπια διαθερμίες / κλίβανοι




