
Zdrowie i dobre samopoczucie                              



HI-TECH MEDICAL jest producentem sprzętu medycznego marki HI-TECH MEDICAL oraz ORO-MED 
oferującym najwyższej klasy sprzęt przeznaczony do użytkowania w Jednostkach Służby Zdrowia jak również 
urządzenia do stosowania w warunkach domowych. Nasze ciśnieniomierze elektroniczne , termometry 
elektroniczne , wagi analityczne cieszą się uznaniem wśród użytkowników. 

HI-TECH MEDICAL to dynamiczny zarząd i wysoko wykwalifikowany personel. Oferowany przez nas sprzęt 
medyczny przeznaczony jest do użytkowania w Jednostkach Służby Zdrowia a także  w warunkach 
domowych. Oferujemy Państwu innowacyjne technologie, które służą zdrowiu ludzi, a przez to całemu 
społeczeństwu. Posiadamy dostęp do najnowszych światowych technologii. W połączeniu z naszym 
doświadczeniem - oferujemy produkty na najwyższym poziomie funkcjonalności i bezpieczeństwa. Aby 
zapewnić najwyższą jakość naszych produktów stale współpracujemy z Jednostkami Służby Zdrowia, dzięki 
czemu mamy możliwość doskonalenia jakości naszych produktów i usług. 

Wszyscy wierzymy, że oferowane przez nas innowacyjne technologie powinny służyć zdrowiu ludzi, a przez to 
całemu społeczeństwu. Produkty HI-TECH MEDICAL marki ORO-MED. są zgodne z wymogami Dyrektywy Unii 
Europejskiej 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych.

Aby zapewnić najwyższą jakość naszych produktów współpracujemy tylko z najbardziej uznanymi 

fabrykami sprzętu medycznego w świecie. Równocześnie utrzymujemy stałe kontakty z Jednostkami 

Służby Zdrowia, dzięki którym mamy możliwość doskonalenia jakości naszych produktów i usług. Nasz 

sprzęt m.in. wagi elektroniczne, wagi łazienkowe, termometry, ciśnieniomierze, inhalatory, alkomaty 

objęty jest także długoletnią gwarancją.

hurt@hitechmedical.pl



SPIS KATEGORII

 1. Ciśnieniomierze elektroniczne nadgarstkowe i naramienne, mankiety 
 2. Ciśnieniomierze zegarowe, mankiety 
 3. Wagi analityczne
 4. Stetoskopy
 5. Aspirator dla dzieci 
 6. Podgrzewacz i sterylizator do mleka i pokarmu
 7. Niania elektroniczna 
 8. Nawilżacz powietrza 
 9. Waga dla dzieci i niemowląt
10. Termometry bezdotykowe dla dzieci
11. Inhalatory dla dzieci i dorosłych
12. Urządzenia do masażu i ogrzewania koce, buty grzewcze,masażery do stóp
13. Pozostały sprzęt medyczny
14. Alkomaty
 

hurt@hitechmedical.pl
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PRODUKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W KATALOGU Z GWIAZDKĄ
DOSTĘPNOŚĆ PO 1.07.2018



CIŚNIENIOMIERZE



Ciśnieniomierz elektroniczny nadgarstkowy  ORO-168 

  klasyfikacja 

ciśnienia wg. WHO

  urządzenie 

  Medyczne 

 funkcja wykrywania 

   arytmii serca 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar

  3 kanały 

  pomiarowe 

Nr Kat.: CiŚ_ORO-168

Szybki i bardzo dokładny pomiar
Wykrywa objawy arytmii serca (IHB)
Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi wg. klasyfikacji Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO)
Pamięć: 3 x 40 ostatnich wyników ostatnich wyników w każdym kanale
Funkcja obliczania średniej z wyników ostatnich 3 pomiarów
Technologia Fuzzy Logic
Produkt testowany klinicznie
Zakres pomiarowy: 20 - 280 mmHg
Funkcja daty i godziny Dokładność: +/- 3 mmHg Puls +/- 5%
Zasilanie: 2  baterie “AAA" 1,5V
Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 1 minucie
Gwarancja: 24 miesiące
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*



Ciśnieniomierz elektroniczny nadgarstkowy ORO-SM2 COMFORT 

  urządzenie 

  Medyczne 

 funkcja wykrywania 

   arytmii serca 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar

  2 kanały 

  pomiarowe 

hurt@hitechmedical.pl

Nr Kat.: CiŚ_ORO-SM2 COMFORT *

  klasyfikacja 

ciśnienia wg. WHO



Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny ORO-N1 BASIC

  urządzenie 

  Medyczne 

 funkcja wykrywania 

   arytmii serca 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar

  2 kanały 

  pomiarowe 

zasilacz sieciowy

     (opcja)
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Nr Kat.: CiŚ_ORO-N1 BASIC

*

  klasyfikacja 

ciśnienia wg. WHO



Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny ORO-N2 BASIC

  urządzenie 

  Medyczne 

 funkcja wykrywania 

   arytmii serca 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar
  2 kanały 

  pomiarowe 

zasilacz sieciowy

micro USB typ B

     (opcja)

hurt@hitechmedical.pl

Nr Kat.: CiŚ_ORO-N2 BASIC

*



  urządzenie 

  Medyczne 

 funkcja wykrywania 

   arytmii serca 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar

  2 kanały 

  pomiarowe 

zasilacz sieciowy

     (opcja)

Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny ORO-N3 COMPACT

hurt@hitechmedical.pl

Nr Kat.: CiŚ_ORO-N3 COMPACT

*

  klasyfikacja 

ciśnienia wg. WHO



Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny ORO-N4 CLASSIC

  urządzenie 

  Medyczne 

 funkcja wykrywania 

   arytmii serca 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar

  3 kanały 

  pomiarowe 
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Nr Kat.: CiŚ_ORO-N4 CLASSIC

*

  klasyfikacja 

ciśnienia wg. WHO



Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny ORO-N6 BASIC

  urządzenie 

  Medyczne 

 funkcja wykrywania 

   arytmii serca 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar

  2 kanały 

  pomiarowe 

zasilacz sieciowy

micro USB typ B

     (opcja)
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Nr Kat.: CiŚ_ORO-N6 BASIC

*

  klasyfikacja 

ciśnienia wg. WHO



Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny ORO-N7 CLASSIC

  urządzenie 

  Medyczne 

 funkcja wykrywania 

   arytmii serca 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar

  2 kanały 

  pomiarowe 
  podświetlany 

     LCD 

zasilacz sieciowy

     (opcja)
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Nr Kat.: CiŚ_ORO-N7 COMFORT

*

  klasyfikacja 

ciśnienia wg. WHO



Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny ORO-N8 COMFORT 

  urządzenie 

  Medyczne 

 funkcja wykrywania 

   arytmii serca 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar

  2 kanały 

  pomiarowe 
  podświetlany 

     LCD 

zasilacz sieciowy

     (opcja)
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Nr Kat.: CiŚ_ORO-N8 COMFORT

*

  klasyfikacja 

ciśnienia wg. WHO



Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny podający wyniki
w języku polskim ORO-M9 COMFORT 

  urządzenie 

  Medyczne 

 funkcja wykrywania 

   arytmii serca 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar

średnia z wyników

ostatnich pomiarów

  2 kanały 

  pomiarowe 

aparat mówiący 

 w j. Polskim

  podświetlany 

     LCD 

funkcja muzyki

przy pomiarze

zasilacz sieciowy

micro USB typ B

     (opcja)
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Nr Kat.: CiŚ_ORO-M9 COMFORT

*

  klasyfikacja 

ciśnienia wg. WHO



Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny ORO-880

Nr Kat.: CiŚ_ORO-880

Ciśnieniomierz elektroniczny 
Całkowicie automatyczny, pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku
Funkcja rozpoznawania arytmii serca
Duży wyświetlacz cyfrowy
Zakres pomiarowy: 0 ~ 300 mmHg
Funkcja daty i godziny
Wskaźnik poziomu ciśnienia wg. WHO
Dokładność: +/- 3 mmHg 
Ilość pamięci: 2x60 ostatnich wyników
Zasilanie: 4  baterie “AAA" 1,5V
Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 1 minucie
Gwarancja: 24 miesiące

hurt@hitechmedical.pl

  urządzenie 

  Medyczne 

 funkcja wykrywania 

   arytmii serca 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar
  2 kanały 

  pomiarowe 

średnia z wyników

ostatnich pomiarów

  klasyfikacja 

ciśnienia wg. WHO

Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny ORO-880



Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny ORO-K2 CLASSIC

  urządzenie 

  Medyczne 

 funkcja wykrywania 

   arytmii serca 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar
   1 kanał 

   pamięci 

zasilacz sieciowy

     (opcja) • Klasyfikuje ciśnienie według wytycznych
   Światowej Organizacji Zdrowia
• Oblicza średni wynik pomiarów
• 1 x 120 wyników w pamięci
• Wskazuje datę i godzinę pomiaru
• Podświetlony wyświetlacz
• Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AAA lub zasilacz
• Automatycznie wyłącza się po 3 min. nie używania

Nr Kat.: CiŚ_ORO-K2 CLASSIC

• Wykrywa objawy arytmii

średnia z wyników

ostatnich pomiarów

hurt@hitechmedical.pl

  klasyfikacja 

ciśnienia wg. WHO



Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny ORO-K3 CLASSIC

  urządzenie 

  Medyczne 

 funkcja wykrywania 

   arytmii serca 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar
  2 kanały 

  pomiarowe 

zasilacz sieciowy

     (opcja)

• Klasyfikuje ciśnienie według wytycznych
   Światowej Organizacji Zdrowia
• Oblicza średni wynik pomiarów
• 2 x 60 wyników w pamięci
• Wskazuje datę i godzinę pomiaru
• Podświetlony wyświetlacz
• Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA lub zasilacz
• Automatycznie wyłącza się po 3 min. nie używania

Nr Kat.: CiŚ_ORO-K3 CLASSIC

• Wykrywa objawy arytmii

  podświetlany 

     LCD 

średnia z wyników

ostatnich pomiarów

hurt@hitechmedical.pl

  klasyfikacja 

ciśnienia wg. WHO



Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny podający wyniki
w języku polskim KTA-K6 COMFORT 

• Klasyfikuje ciśnienie według wytycznych

   Światowej Organizacji Zdrowia

• Podaje wyniki również w formie głosowej w j.Polskim

• Oblicza średni wynik pomiarów

• 2 x 60 wyników w pamięci

• Wskazuje datę i godzinę pomiaru

• Podświetlony wyświetlacz

• Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA lub zasilacz

• Automatycznie wyłącza się po 3 min. nie używania

Nr Kat.: CiŚ_KTA-K6 COMFORT

• Wykrywa objawy arytmii

hurt@hitechmedical.pl

Klasyfikacja 

ciśnienia WHO

aparat mówiący 

 w j. Polskim

  dokładny 

   pomiar

  podświetlany 

     LCD 

  testowany 

   klinicznie 

 funkcja wykrywania 

   arytmii serca 

średnia z wyników

ostatnich pomiarów

  podświetlany 

     LCD 

  urządzenie 

  Medyczne 

zasilacz sieciowy

     (opcja)

  2 kanały 

  pomiarowe 



Mankiet przeznaczony jest dla osób
o obwodzie ramienia 30 cm - 42 cm
Mankiet pasuje do wszystkich ciśnieniomierzy
elektronicznych.

 Gwarancja: 6 miesięcy 

Nr Kat.: MAN_OTYŁ_DUŻY

Mankiet do ciśnieniomierza elektronicznego - uniwersalny

Mankiet przeznaczony jest dla osób
o obwodzie ramienia 22 cm - 32 cm.
Mankiet pasuje do wszystkich ciśnieniomierzy
elektronicznych.

 Gwarancja: 6 miesięcy 

Nr Kat.: MAN_ELEKTRONICZNY_CIŚ
UNIWERSALNY

Mankiet do ciśnieniomierza elektronicznego - duży

hurt@hitechmedical.pl



CIŚNIENIOMIERZE 
ZEGAROWE 



Ciśnieniomierz zegarowy KT-SZ

Nr Kat.: CiŚ_KT-SZ

Profesjonalny zegarowy aparat
Do pomiary ciśnienia krwi
Model o dużych gabarytach
Duża czytelna tarcza o wymiarach
200mmx200mm
Mocowany na ścianie biurku lub
ruchomym statywie
Zakres pomiarowy: 0-300mmHg
Długi , spiralny przewód
Koszyk na mankiet
Gwarancja: 24 miesiące
Opcjonalnie:
komplet mankietów pediatrycznych,
mankiet dla otyłych 

Mankiet do ciśnieniomierza - duży

Mankiet dla ludzi otyłych lub do pomiaru 
ciśnienia na udzie
Nr Kat.: MAN_OTYŁ_NYLON_1P
Z jednym przewodem
Nr Kat.: MAN_OTYŁ_NYLON_1P
Z dwoma przewodami
Gwarancja: 6 miesięcy 

  urządzenie 

  Medyczne 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar

hurt@hitechmedical.pl



Nr Kat.: IŚ_KT- BPMC Precision 
 
Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg

udowaOb  wykonana z tworzywa wysokiej jakości
Duża, czytelna tarcza o średnicy 70 mm
Zegar (manometr) zintegrowany
z pompką i zaworem
Estetyczne wykonanie
Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych
Gwarancja: 24 miesiące 
Opcjonalnie:
komplet mankietów pediatrycznych,
mankiet dla otyłych

Ciśnieniomierz zegarowy KT- Precision BPM

Nr Kat.: CIŚ_KT-Precision PRO

Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg
Metalowa obudowa
Duża, czytelna tarcza o średnicy 70 mm
Zegar (manometr) zintegrowany
z pompką i zaworem
Obracana tarcza zegara ułatwia
obsługę osobom prawo i leworęcznym
Estetyczne wykonanie
Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych
Gwarancja: 24 miesiące 
Opcjonalnie:komplet mankietów pediatrycznych,
mankiet dla otyłych

Ciśnieniomierz zegarowy  KT-Precision PRO

  urządzenie 

  Medyczne 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar

  etui w 

zestawie 

  urządzenie 

  Medyczne 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar

  etui w 

zestawie 

hurt@hitechmedical.pl



Nr Kat.: IŚ_KT-ZC  szary

Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg
Metalowa obudowa
Czytelna tarcza o średnicy 50 mm
Estetyczne wykonanie
Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych
Gwarancja: 24 miesiące
Opcjonalnie:
komplet mankietów pediatrycznych,
mankiet dla otyłych 

Ciśnieniomierz zegarowy KT-Z

Nr Kat.: CIŚ_KT-Z/S szary

Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg
Metalowa obudowa
Czytelna tarcza o średnicy 50 mm
Estetyczne wykonanie
Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych
Stetoskop w zestawie
Gwarancja: 24 miesiące
Opcjonalnie:
komplet mankietów pediatrycznych,
mankiet dla otyłych

Ciśnieniomierz zegarowy ze stetoskopem  KT-Z/S

  urządzenie 

  Medyczne 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar

  etui w 

zestawie 

  urządzenie 

  Medyczne 

  testowany 

   klinicznie 

  dokładny 

   pomiar

  etui w 

zestawie 

hurt@hitechmedical.pl



WAGI ANALITYCZNE 



Analityczna waga elektroniczna KT-EF912

Nr Kat.: WAG_KT-EF912

Szklana waga elektroniczna z funkcją 
pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej,
mięśniowej, kostnej i wody w organizmie
Rozmiar wyświetlacza LCD: 160 x 30mm
Wbudowana pamięć przechowuje 
do 12 zestawów danych o użytkownikach
Opcjonalny tryb zwykłego ważenia
Automatyczne wyłączanie 
Maksymalna waga -200 kg,
dokładność - 100 g 
Wskaźnik przeciążenia i niskiego
poziomu baterii Zasilanie: 2CR2032 3V
Gwarancja: 24 miesiące.

Analityczna waga elektroniczna KT-EF902

Nr Kat.: WAG_KT-EF902

Szklana waga elektroniczna z funkcją 
pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej,
mięśniowej, kostnej i wody w organizmie
Rozmiar wyświetlacza LCD: 160 x 30mm
Wbudowana pamięć przechowuje 
do 12 zestawów danych o użytkownikach
Opcjonalny tryb zwykłego ważenia
Automatyczne wyłączanie 
Maksymalna waga -150 kg,
dokładność - 100 g 
Wskaźnik przeciążenia i niskiego
poziomu baterii Zasilanie: 2x CR2032 3V
Gwarancja: 24 miesiące.

  Dla 12 

użytkowników

  Zapotrzebowanie

     kaloryczne  

  Automatyczne 

    włączenie  

  Zawartość

    tkanki 

  tłuszczowej 

  Zawartość

tkanki kostnej 

  Zawartość

tkanki mięśniowej 

  Zawartość

    wody

  200 kg

 (330 lb) 

  100 g

 (0,2 lb) 

  Dla 12 

użytkowników

  Automatyczne 

    włączenie  

  Zawartość

    tkanki 

  tłuszczowej 

  Zawartość

tkanki kostnej 

  Zawartość

tkanki mięśniowej 

  Zawartość

    wody

  150 kg

 (330 lb) 

  100 g

 (0,2 lb) 
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Nr Kat.: WAG_KT-BF004

Super cienka szklana waga elektroniczna
z funkcją pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej,mięśniowej i wody w organizmie.
Rozmiar wyświetlacza LCD: 75 x 35.
Precyzyjny system czujników tensometrycznych.
Przyciski dotykowe.
Wbudowana pamięć do 10 danych o użytkownikach.
Klasyfikacja poziomu zawartości tkanki tłuszczowej
Funkcja obliczania dziennego zapotrzebowania kalorycznego
Funkcja przywoływania z pamięci 
danych ostatniego użytkownika.
Maksymalna waga -150 kg, dokładność - 100 g. 
Zasilanie: 2 baterie litowe CR2032 3V.
Gwarancja: 24 miesiące.

Analityczna waga elektroniczna KT-BF004

  Dla 12 

użytkowników

  Automatyczne 

    włączenie  

  Zawartość

    tkanki 

  tłuszczowej 

  Zawartość

tkanki kostnej 

  Zawartość

tkanki mięśniowej 

  Zawartość

    wody

  150 kg

 (330 lb) 

  100 g

 (0,2 lb) 

  Zapotrzebowanie

     kaloryczne  
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STETOSKOPY 



Nr Kat.: STE_SF 502
 
Stetoskop Internistyczny, dwustronny
Głowica wykonana z najwyższej
jakości stali nierdzewnej
Możliwość odsłuchiwania tonów :
niskich (delikatny nacisk głowicy), 
wysokich (mocny nacisk głowicy,
Dwukanałowy przewód
Miękkie oliwki
“Ciepłe” obwódki głowicy
Gwarancja: 5 lat
Dostępne kolory: zieleń, burgund,
szary, granat

Stetoskop internistyczny KT-SF 502

Nr Kat.: STE_SF 301

Doskonała akustyka dzięki zastosowaniu
dwóch przewodów
Wymienne membrany (pediatryczna
i internistyczno - kardiologiczna)
Wymienne lejki (pediatryczny, neonatalny,
internistyczny)
W zestawie miękkie i twarde oliwki
Gwarancja:  12 miesięcy
Dostępne kolory: zieleń, burgund,
szary,  granat, czarny

Stetoskop uniwersalny typu Rappaport KT-SF 301
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Nr Kat.:STE_SF 501

Stetoskop kardiologiczny, dwustronny
Głowica wykonana z najwyższej
jakości stali nierdzewnej
Wspaniała akustyka w klasycznym
rozwiązaniu konstrukcyjnym
Możliwość odsłuchiwania tonów :
niskich (delikatny nacisk głowicy), 
wysokich (mocny nacisk głowicy),
Dwukanałowy przewód
Miękkie oliwki, “Ciepłe” obwódki głowicy
Gwarancja: 5 lat
Dostępne kolory: zieleń, burgund,
szary, granat

Stetoskop kardiologiczny KT-SF 501
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ASPIRATORY DLA DZIECI 



Aspirator do nosa dla dzieci ORO-BABY CLEANER 

wymienne pojemniki

natychmiast udrażnia 
nos dziecka

regulowane ciśnienie 
ssania (2 stopnie)

1

2

hurt@hitechmedical.pl

Nr Kat.: ASP_ORO-BABY CLEANER

*



PODGRZEWACZ DO 
POKARMU DLA DZIECI 



Podgrzewacz do butelek sterylizator ORO-BABY HEATER 

·   Podgrzewacz i sterylizator LCD  
 Do wszystkich butelek  ·  
 Precyzyjne ustawienia temperatury ·  
 Podświetlany wyświetlacz LCD ·  
 Bardzo szybki i energoosczędny  ·  
 Utrzymanie stałej temperatury jedzenia  ·  
  Sterylizacja  ·  
 Gwarancja polska producenta 12 -miesięcy·  

Nr Kat.: POD_ORO-BABY HEATER 
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NIANIA ELEKTRONICZNA



Elektroniczna niania dla dzieci  KT-BABY MONITOR 

·  analogowa technologia 2-kanałowa 

·  zasięg do 200 m 

 · energooszczędna i o niskim promieniowaniu dzięki automatyce włączania

·  bezstopniowa regulacja głośności

·  wysoce czuły mikrofon

·  mała i poręczna z praktycznym klipsem do paska

·  optyczny sygnał LED

·  opcjonalne zasilanie bateryjne jednostki rodziców 

·  Ergonomiczny kształt  zapewnia wygodę obsługi 

·  Zasilanie sieciowe: zasilacze w zestawie 

·  Instrukcja obsługi w języku polskim

·  Polska gwarancja producenta

 Nr Kat.: NIAN_KT-BABY MONITOR 

hurt@hitechmedical.pl

Promieniowanie
0%



NAWILŻACZ POWIETRZA 



Ultradźwiękowy nawilżacz higrometr  ORO-2020

  Nr Kat.: NAW_ORO-2020

·  cicha praca poniżej 35 db 
·  wydajność pracy 300 ml/h  
·  efektywny obszar pracy do 40 m2 
·  ciągła praca na pełnym zbiorniku wody, przy max. atomizacji 7-12 h .
·  bardzo niskie zużycie mocy 30 W  
·  pojemność zbiornika na wodę 4 L 
·  Obudowa z tworzywa sztucznego ABS+AS 
 · wymiary : 33 x 19 x 19

hurt@hitechmedical.pl

Regulowana Automatyczne
LCD



WAGI DLA DZIECI I 
NIEMOWLĄT 



Waga dla dzieci i niemowląt ORO-BABY SCALE 

 Nr Kat.: WAG_ORO-BABY SCALE 

·  Zakres pomiarowy: min. 0,1 kg, max.20 kg.
·  Dokładność pomiaru 0,01kg
·  Platforma dla niemowląt 56cm x 26cm
·  Funkcja HOLD ułatwia ważenie poruszającego się dziecka
·  Funkcja tarowania ( umożliwia ważenie ubranego dziecka)
·  Duży wyświetlacz LCD 60 x 21mm
·  Automatyczny wyłącznik po upływie 20 sekund
·  Zasilanie 2 x 1,5 V AAA
·  4 nóżki antypoślizgowe
·  Sygnalizacja niskiego poziomy baterii

hurt@hitechmedical.pl

Zakres: Zasilanie:
2x1,5V AAA

Fukcja 
tarowania10g

Automatyczne Sygnalizacja niskiego
poziomu baterii10g  20 kg



TERMOMETRY DLA DZIECI 



Termometr bezdotykowy dla dzieci ORO-BABY KIDS 

3 kolorowa identyfikacja temperatury

  20 pamięci 

0,5

  testowany 

   klinicznie 

  urządzenie 

  Medyczne 

  dokładny 

   pomiar

     pomiar 0,5 

      sekundy 

 Pomiar temperatury wody do 

kąpieli i płynów żywnościowych

  Bezdotykowy Pomiar 

Temperatura 

  otoczenia

hurt@hitechmedical.pl

Nr Kat.: TER_ORO-BABY KIDS

*



Termometr bezdotykowy dla dzieci ORO-BABY CLASSIC 

 Pomiar temperatury wody do 

kąpieli i płynów żywnościowych

  1 pamięć

0,1

  testowany 

   klinicznie 

  urządzenie 

  Medyczne 

  dokładny 

   pomiar

     pomiar 0,1 

      sekundy 

  Bezdotykowy Pomiar 

Temperatura 

  otoczenia

hurt@hitechmedical.pl

Nr Kat.: TER_ORO-BABY CLASSIC

*



  64 pamięć

0,5

  testowany 

   klinicznie 

  urządzenie 

  Medyczne 

  dokładny 

   pomiar

     pomiar 0,1 

      sekundy 

Termometr bezdotykowy na podczerwień ORO-T50 PERFECT

Nr Kat.: TER_ORO-T50 PERFECT

Pamięć ostatnich 64 pomiarów
Dokładny bezdotykowy pomiar temperatury
Wybór jednostek ° C / ° F
Podświetlany wyświetlacz LCD
Możliwość wyboru pomiaru temperatury 
ciała lub temperatury 
powierzchni przedmiotów
Regulowane ustawienie alarmu
Automatyczne zatrzymanie pomiaru 
na wyświetlaczu
Automatyczny wyłącznik po 7 sek. bezczynności
Czytelny podświetlany wyświetlacz

24 eGwarancja:  miesięc

 Pomiar temperatury wody do kąpieli 

      i płynów żywnościowych

hurt@hitechmedical.pl



Termometr bezdotykowy dla dzieci ORO-T 30 BABY 

Nr Kat.: TER_ORO-T30 BABY

Pamięć ostatnich 32 pomiarów
Dokładny bezdotykowy pomiar temperatury
Wybór jednostek ° C / ° F
Trójkolorowa identyfikacja poziomu temperatury
Podświetlany wyświetlacz LCD
Możliwość wyboru pomiaru temperatury 
ciała lub temperatury powierzchni 
Regulowane ustawienie alarmu
Automatyczne zatrzymanie pomiaru na wyświetlaczu
Automatyczny wyłącznik 
Czytelny podświetlany wyświetlacz

24 eGwarancja:  miesięc

3 kolory Zakres temperatury 

(<37.3 C )

Zakres temperatury 

(37.4 - 37.9 C)

Temperatura powyżej 

      >38.0 C

  32 pamięci 

0,1

  testowany 

   klinicznie 

  urządzenie 

  Medyczne 

  dokładny 

   pomiar

     pomiar 0,1 

      sekundy 

hurt@hitechmedical.pl



Termometr bezdotykowy dla dzieci ORO-T60 PERFECT 

Nr Kat.: TER_ORO-T60 PERFECT

Pamięć ostatnich 32 pomiarów
Dokładny bezdotykowy pomiar temperatury
Wybór jednostek ° C / ° F
Podświetlany wyświetlacz LCD
Możliwość wyboru pomiaru temperatury 
ciała lub temperatury powierzchni 
Regulowane ustawienie alarmu
Automatyczne zatrzymanie pomiaru na wyświetlaczu
Automatyczny wyłącznik 
Czytelny podświetlany wyświetlacz

24 eGwarancja:  miesięc

 Pomiar temperatury wody do kąpieli 

      i płynów żywnościowych

  32 pamięci 

0,1

  testowany 

   klinicznie 

  urządzenie 

  Medyczne 

  dokładny 

   pomiar

     pomiar 0,1 

      sekundy 

hurt@hitechmedical.pl



Termometr bezdotykowy dla dzieci ORO-T 70 PERFECT 

Nr Kat.: TER_ORO-T70 PERFECT

Pamięć ostatnich 32 pomiarów
Dokładny bezdotykowy pomiar temperatury
Wybór jednostek ° C / ° F
Trójkolorowa identyfikacja poziomu temperatury
Podświetlany wyświetlacz LCD
Możliwość wyboru pomiaru temperatury 
ciała lub temperatury powierzchni 
Regulowane ustawienie alarmu
Automatyczne zatrzymanie pomiaru na wyświetlaczu
Automatyczny wyłącznik 
Czytelny podświetlany wyświetlacz

24 eGwarancja:  miesięc

  32 pamięci 

0,1

  testowany 

   klinicznie 

  urządzenie 

  Medyczne 

  dokładny 

   pomiar

     pomiar 0,1 

      sekundy 

3 kolory Zakres temperatury 

(<37.3 C )

Zakres temperatury 

(37.4 - 37.9 C)

Temperatura powyżej 

      >38.0 C

hurt@hitechmedical.pl



INHALATORY DLA DZIECI 



Inhalator membranowy ORO-MESH

Technologia membranowa.
Bardzo cicha praca.
Przenośmy, rozmiar kieszonkowy. Ultralekki 98 gram (bez baterii).
Duża objętość leku (maks. ok. 8 ml).
Niska szczątkowa objętość leku (min. 0,5 ml) .
Wielkość cząstek MMAD - 1,53 um.
Frakcja respirabilna (0,5-5 um) 95% +- 0,3%.
Długi czas nebulizacji: 30 minut.
Bardzo efektywna praca urządzenie. Szybkość nebulizacji >0,25 ml/min.
Funkcja samooczyszczenia: dzięki temu membrana nie zapycha się.
Niskie zużycie energii, długie działanie urządzenia na bateriach (do 3 godzin przy ciągłym użyciu).
Wykrywanie braku leku lub jej małej ilości.
Membrana nie nagrzewa się i struktura leku na poziomie molekularnym nie ulega zmianie. 
Można stosować te same leki co w inhalatorach tłokowych.
Kompletny zestaw akcesoriów: maska inhalacyjna dla dzieci, maska inhalacyjna dla dorosłych, ustnik, 
(zasilacz sieciowy opcja), baterie, futerał.
Wyrób medyczny

*

hurt@hitechmedical.pl

Nr Kat.: INH_ORO-MESH



Inhalator nebulizator dziecięcy ORO-BABY NEB

*

hurt@hitechmedical.pl

Nr Kat.: INH_ORO-BABY NEB

Nebulizator dziecięcy

Dane techniczne:

Zakres przepływu liter:> 6,7 l / min

Maksymalna szybkość nebulizacji ≥0,25ml / min

Poziom dźwięku: ≤ 65dB (A)

Wielkość cząstek: 0,5-10um

MMAD≤5um

Zakres ciśnienia roboczego: 9,5-19PSI

Zakres ciśnienia sprężarki: 22-58PSI

Rozmiar produktu: 225 * 140 * 100 mm

Waga jednostkowa: 1,3 kg



Inhalator mechaniczny ORO-COMFORT FAMILY 

Nr Kat.: INH_ORO_COMFORT_FAMILY

Inhalator jest inhalatorem pneumatycznym tłokowym  .
Służy do  terapii inhalacyjnej u dzieci i osób dorosłych. 
Inhalatory firmy HI-TECH MEDICAL charakteryzują się  wysoką stabilnością pracy.

Pełen zestaw akcesoriów:                   Specyfikacja techniczna :
Kompresor
Nebulizator
Maska dla dzieci
Maska dla dorosłych
Końcówka do nosa 
Końcówka doustna
Przewód powietrzny 2 m.
Zapasowe filtry 1op. 5 szt. 
Instrukcja obsługi w języku polskim
Gwarancja polska 24 -miesiące

Pojemność komory nebulizatora maks. 6 ml 
Szybkość nebulizacji 0,26 ml/min 
Wielkość cząstek 
MMD (50%) < 5 mikronów MMAD 2,5 mikronów 
Poziom hałasu 63 dBA 
Maksymalne ciśnienie 33psi 
Maksymalny przepływ 8,0 l/min 

  do pracy 

przerywanej 

 

  testowany 

   klinicznie 

  urządzenie 

  Medyczne 

hurt@hitechmedical.pl



Inhalator mechaniczny  ORO-COMPACT BABY

  do pracy 

przerywanej 

 

  testowany 

   klinicznie 

  urządzenie 

  Medyczne 

Nr Kat.: ORO-COMPACT_BABY

Inhalator jest inhalatorem pneumatycznym tłokowym  .
Służy do  terapii inhalacyjnej u dzieci i osób dorosłych. 
Inhalatory firmy HI-TECH MEDICAL charakteryzują się  wysoką stabilnością pracy.

Pełen zestaw akcesoriów:                  Specyfikacja techniczna :
Kompresor
Nebulizator
Maska dla dzieci
Maska dla dorosłych
Końcówka do nosa 
Końcówka doustna
Przewód powietrzny 2 m
Zapasowy filtr 1 szt
Instrukcja obsługi w języku polskim
Gwarancja polska 24 -miesiące

Pojemność komory nebulizatora maks. 6 ml 
Szybkość nebulizacji 0,26 ml/min 
Wielkość cząstek 
MMD (50%) < 5 mikronów MMAD 2,5 mikronów 
Poziom hałasu 63 dBA 
Maksymalne ciśnienie 33psi 
Maksymalny przepływ 8,0 l/min 

hurt@hitechmedical.pl



URZĄDZENIA DO MASAŻU
I OGRZEWANIA 



Nr Kat.: APA_ORO-RELAX FEET

Pobudza krążenie.
Przyczynia się do zmniejszenia stresu i napięcia.
Posiada ponad 300 wypustek służących do stymulacji odpowiednich 
obszarów stóp
Funkcja masażu bąbelkowego i wibracyjnego
Kojące promieniowanie podczerwone
Funkcja podtrzymywania temperatury wody
Gwarancja: 12 miesięcy

Aparat do hydro-masażu stóp ORO-RELAX FEET

Nowoczesne 

technologie

   masaż 

podczerwieńią  

   masaż 

 bąbelkowy i 

 wibracyjny   

hurt@hitechmedical.pl



But masująco-ogrzewający ORO-WORM FEET

Nr Kat.: BUT_ORO-WORM FEET

Pobudza krążenie. 
Przyczynia się do zmniejszenia 
stresu i napięcia.
Funkcja ogrzewania obu stóp i 
ich masażu.
Cyfrowy regulator temperatury
i rodzaju masażu.
2 rodzaje masażu, funkcja ogrzewania.
Gwarancja: 12 miesięcy

 
Nr Kat.: KOC_ORO-WORM BED

Działa relaksująco, rekomendowany
przy bólach reumatycznych.
Materiał - wełna syntetyczna.
Elektroniczny kontroler pozwalający na:
-  ustawienie 5 poziomów ogrzewania:
15W – 30W – 70W,
- ustawienie określonego czasu 
(timer: 1, 2, 4, 8h).
 Automatyczne wyłączanie
zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Dozwolone pranie (po odłączeniu
przewodu elektrycznego).
Wymiary: 150 x 80 cm.
Gwarancja: 12 miesięcy.

Koc ogrzewający ORO-WORM BED

%

   niezależny 

   przełącznik   

poliester/pianka

 poliuretanowa  

%

   niezależny 

   przełącznik   

    wełna 

   syntetyczna  

   sygnalizacja

    świetlna  

   wymiary

150 x 80 cm 

   rozmiar 

  pojedyńczy

hurt@hitechmedical.pl



 
Nr Kat.: KOC_ORO-WORM BED POLAR

Działa relaksująco, rekomendowany przy bólach reumatycznych.
Materiał - polar .
Elektroniczny kontroler pozwalający na:
-  ustawienie 5 poziomów ogrzewania: 15W – 30W – 70W,
- ustawienie określonego czasu  (timer: 1, 2, 4, 8h).
 Automatyczne wyłączanie zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Dozwolone pranie (po odłączeniu przewodu elektrycznego).
Wymiary: 150 x 80 cm.
Gwarancja: 12 miesięcy.

Koc ogrzewający polar ORO-WORM BED POLAR

%

   niezależny 

   przełącznik   

    polar     sygnalizacja

    świetlna  

   wymiary

150 x 80 cm 

   rozmiar 

  pojedyńczy
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POZOSTAŁY SPRZĘT 
MEDYCZNY 



Otoskop z oświetleniem LED  ORO-OTO 100

Nr Kat.: _ORO OTO-100

Powiększenie 3 razy 
Technologia LED
Rękojeść zasilająca wyposażona jest  w  klips do  mocowania 
urządzenia  w  kieszeni  lekarza oraz  włącznik  przesuwny
Komplet 8 wzierników
Kolor otoskopu niebieski 
Gwarancja: 24 miesięcy

  Technologia 

oświetlenie LED 

 

  testowany 

   klinicznie 

  urządzenie 

  Medyczne 

1. Żarówka o jasnej białej barwie światła 4300K
2. W zestawie znajduje się 8 wzierników, po 2 w każdym z 4 rozmiarów 
3. Dodatkowa żarówka gratis

hurt@hitechmedical.pl



ALKOMATY 



Alkomat ALCOFIND DA-3000M  

Wymiary 104 x 40 x 20 mm Waga 85 g
Wyświetlacz LCD 3 cyfrowy podświetlany na zielono
Zakres pomiarowy 0,00- 4,00 promila
Wyniki pomiarów do dziesiętnych części promila
Temperatura pracy -10 ~ 40 °C
Czas pomiaru ok. 3 sekundy
Czas przygotowania do pracy ok. 20 sekund
Czas pomiędzy kolejnymi testami ok. 20 sekund
Zasilanie 2x 1,5v bateria alkaliczna
Sygnalizacja rozładowania baterii
Sygnalizacja dźwiękowa gotowości do pomiaru
Sygnalizacja dźwiękowa początku i zakończenia pomiaru
Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa
przy przekroczeniu 0,5 lub 0,2 promila
Obudowa z trwałego tworzywa
Ustniki: 2 szt. wielokrotnego użytku
Gwarancja: 12 miesięcy

Alkomat AlcoSafe S4 BLACK  

Zakres pomiarowy  0.000 – 4.000‰
Rozdzielczość wskazań  0.01 lub 0.001 definiowana
 przez użytkownika
Jednostki pomiarowe  ‰ (promile); %BAC, mg/l; g/l
Dokładność*  ±7% < 2.0‰
Czas przygotowania do pracy  20 - 40 sek.
Tryb pomiaru / próbkowanie  automatyczne
Czas wydechu podczas pomiaru  5 sek
Zasilanie Baterie  2 x1.5 V baterie alkaliczne typ AA
Automatyczne wyłącznie zasilania  po 15 sek. 
bezczynności
Parametry mechaniczne
Wyświetlacz  4 cyfrowy LCD, podświetlany
Wymiary zewnętrzne  114 x 51 x 18 mm
Waga  59 g
Gwarancja: 24 miesiące

hurt@hitechmedical.pl

Nr Kat.: ALCOFIND DA-3000M

Nr Kat.: AlcoSafe S4 BLACK



Alkomat AlcoFind Elite

Sensor  platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa
Zakres pomiaru  0.00 – 5.00 ‰
HI – po przekroczeniu progu alarmowego 0,2 ‰
Jednostki pomiarowe  ‰
Rozdzielczość wskazań  0.01
Dokładność wskazań*  ± 0.05 ‰ dla 1.00 ‰ w temp. 25°C
Czas wydechu  ok. 5 sekund
Czas przygotowania do pracy*  < 15 sekund
 PARAMETRY MECHANICZNE Wyświetlacz  4 cyfrowy LCD
 podświetlany
Wymiary zewnętrzne  108 x 47 x 17 mm
Waga (bez baterii)  65 g
Obudowa  tworzywo ABS, odporne na uderzenia
WYPOSAŻENIE  6 ustników
2 baterie pokrowiec karta gwarancyjna
instrukcja obsługi w języku polskim
Gwarancja: 24 miesiące

 

 
Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny 

Możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych  zgodnie z 

wymaganiami użytkownika 

Pneumatyczny system podawania ściśle określonej próbki 

powietrza na czujnik 

Wbudowany czujnik przepływu powietrza 

Długoterminowa stabilność pomiaru w czasie  

Rozdzielczość wskazań do dwóch miejsc po przecinku 

Wysoka dokładność i powtarzalność  wyników 

Krótki czas przygotowania do pracy 

Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby 

Wbudowany moduł  kontroli temperatury  

Licznik wykonanych pomiarów 

Pamięć 10 ostatnich wyników pomiarów 

Funkcja przypominająca o  konieczności wykonania kalibracji 

Nowoczesny wygląd i małe wymiary 

5-letnia gwarancja

Alkomat BACSCAN F-30  

hurt@hitechmedical.pl

Nr Kat.: BACSCAN F-30

Nr Kat.: AlcoFind Elite



 

Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny 

Możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych  zgodnie z 
wymaganiami użytkownika 

Pneumatyczny system podawania ściśle określonej próbki 
powietrza na czujnik 

Wbudowany czujnik przepływu powietrza 

Długoterminowa stabilność pomiaru w czasie  

Rozdzielczość wskazań do dwóch miejsc po przecinku 

Wysoka dokładność i powtarzalność  wyników 

Krótki czas przygotowania do pracy 

Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby 

Wbudowany moduł  kontroli temperatury urządzenia przed 
wykonaniem pomiaru 

Licznik ilości wykonanych pomiarów 

Pamięć 10 ostatnich wyników pomiarów 

Funkcja przypominająca o  konieczności wykonania kalibracji 

Nowoczesny wygląd i małe wymiary 

5-letnia gwarancja
 

  
 

Alkomat CA9000 PROFESSIONAL  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny 
Możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych  
Pneumatyczny system podawania ściśle określonej próbki 
powietrza na czujnik 
Wbudowany czujnik przepływu powietrza 
Rozdzielczość wskazań do dwóch miejsc po przecinku 
Wysoka dokładność i powtarzalność wyników 
Krótki czas przygotowania do pracy 
Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby 
Licznik ilości wykonanych pomiarów 
Pamięć wyników pomiarów 
Funkcja przypominająca o konieczności wykonania kalibracji 
Nowoczesny wygląd i małe wymiary 

Możliwość zmiany wersji językowej

 

 

Alkomat BACscan Mobile to wysokiej klasy alkomat służący do pomiaru stężenia alkoholu we krwi na 
podstawie analizy wydychanego powietrza.  Dzięki wbudowanej technologii Bluetooth 4.0 współpracuje 
z iPhone'em 4S  z systemem iOS7 lub nowszym, smartfonami z systemem Android 4.3 i wyższym. 
Alkomat bazuje na wyjątkowo dokładnym i stabilnym czujniku elektrochemicznym zaprojektowanym 
specjalnie dla tego urządzenia.

 

  
Alkomat BACscan Mobile  

hurt@hitechmedical.pl

Nr Kat.: BACscan Mobile

Nr Kat.: Ca9000 PROFESSIONAL
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