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 ציוד רפואי – מחירון
 

 4901617-077נא מלא את הכמות הרצויה כולל פרטי המזמין ולשלוח לפקס שמספרו: 

 WWW.ELISHAMED.COM –ניתן להתרשם מהמוצרים באתר האינטרנט שלנו 

 

 
           

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 ערכות ותיקים לעזרה ראשונה והחייאה
 כמות מחיר שם הפריט מק"ט

  ש"ח 265 תיק עזרה  ראשונה משופר 27001

  ש"ח 365 פלסטיק קשיח –ארונית עזרה ראשונה  27002

  ש"ח 99 מזוודה פלסטיק  -ערכת עזרה ראשונה  27003

  ש"ח 170 תיק בד -ערכת עזרה ראשונה משופרת 27004

  ש"ח 305 תקן משרד החינוך –תרמיל מע"ר  22001

  ש"ח 950 רד החינוךתקן מש -תרמיל חובש 22002

  ש"ח 680 תקן -תיק עזרה ראשונה לחדר כושר 27006

  ש"ח 430 1דגם  -תיק עזרה ראשונה לספורט 27007

  ש"ח 240 תקן הגנת העורף -ערכת עזרה ראשונה למקלט 45001

  ש"ח 1050 תקן -למרפאת שיניים ערכת החייאה 29004

  ש"ח 180 עובדים 20 -תקן משרד עבודה –ערכות 43001

  ש"ח 1730 ערכת החייאה לעמדת הצלה בבריכה 77560

 ותרופותתרסיסים תכשירים משחות 
 כמות מחיר שם הפריט מק"ט

  ש"ח 14 גרם 15 –פולידין משחה  410

  ש"ח 28 גרם 50 –פולידין משחה  411

  ש"ח 14 מ"ל 20 –פולידין תמיסה  412

  ש"ח 29 מ"ל 100 –פולידין תמיסה  413

  ש"ח 28 מ"ל 40תרסיס פלסטר  409

  ש"ח 36 מ"ל 150תרסיס פלסטר  414

  ש"ח 15 מ"ל 100 –תרסיס לשפשופים וכוויות  –כלודין  444

  ש"ח 28 מ"ל 100 –סביעור לחיטוי נוזל  415

  ש"ח 22 יח' 200 –ספונג'טות  -פדי אלכוהול 416

  ש"ח 25 מ"ל 500 –ג'ל אלכוהול לחיטוי ידיים  417

  ש"ח 38 לחיטוי ידיים ללא מים –ספטול  418

  ש"ח 16 מ"ל 100 -שפורפרת   –ג'ל אלוורה  419

  ש"ח 39 מ' 125 –תרסיס ברנשילד לכוויות אש ומים  420

  ש"ח 32 גרם 50 –לכאבי שרירים  –דיקלורן ג'ל  455

  ש"ח 42                                                ליטר 1 -70% –אלכוהול לחיטוי  421

  ש"ח 26 מ"ל 150 –תרסיס קירור  422

  ש"ח 38 מ"ל 400 –תרסיס קירור גדול  423

  ש"ח 23 מ"ל 15 –טיפות עיניים  –אזולין  424

  ש"ח 54 גרם 50 – לכאבי שרירים אמולג'ל וולטרן 425

  ש"ח 48 גרם 57 – לכאבי שרירים בן גיי 426

  ש"ח 8 קטן -שקית קירור חד פעמי  427

  ש"ח 14 גדול -שקית קירור חד פעמי  428

  ש"ח MG 500 17 -אברול טבליות לשיכוך כאבים   429

  ש"ח MG 22 500  –יח  20 –אופטלגין טבליות טבע  430

  ש"ח 22 טבליות 20 –קולדקס טבליות להצטננות  431

  ש"ח 55 ג'ל להרגעת העור -פניסטיל ג'ל   432

  ש"ח MG 18 500יח  20 –ליות טבע אקמול טב 433

  ש"ח 14 גרם 40 –וזלין שפופרת  434

  ש"ח 14 גרם 10 -טלק   435

    

    

    

 ציוד חילוץ ופינוי
 כמות מחיר שם הפריט מק"ט

  ש"ח 468 4 -אלונקה מתקלפת ל 605

  ש"ח 685 לוח גב פלסטי  606

  ש"ח 120 צווארון מתכוונן לקיבוע 607

  ש"ח 140 סד מתקפל לקיבוע –סאם ספלינט  608

  ש"ח 6 סד פלסטי לקיבוע 609
  ש"ח 240 כיתוב חובש –אפוד זוהר  דגם כוחות הצלה  610

  ש"ח 37 לד )ללא סוללות( –פנס ראש  611

 ציוד חבישה
 כמות מחיר שם הפריט מק"ט

  ש"ח 12 תחבושת אישית תיקנית 505

  ש"ח 14 נית תחבושת בינו 506

  ש"ח 7 ס"מ 8 –תחבושת אלסטית  507

  ש"ח 9 ס"מ 10 –תחבושת אלסטית  508

  ש"ח 11 ס"מ 12 –תחבושת אלסטית  509

  ש"ח 16 ס"מ 8 – צבעוני תחבושת אלסטית נצמדת 510

  ש"ח 7 משולש לקיבוע + סיכות בטחון 512

  ש"ח 5 יח' 10 –ס"מ  5אגד לחבישה  513

  ש"ח 8 יח' 10 –ס"מ  7שה אגד לחבי 514

  ש"ח 10 יח 5 -ס"מ 7לחבישה אלסטי אגד  515

  ש"ח 31 יח' 100 -ס"מ 5.5פד גזה סטרילי  516

  ש"ח 45 יח' 100 –ס"מ  7.5פד גזה סטרילי  517

  ש"ח 7 יח' 100 –ס"מ  5.5פד גזה לא סטרלי  518

  ש"ח 12 יח' 100 –ס"מ  7.5פד גזה לא סטרילי  519

  ש"ח 24 יח' 10 –ד פארפין סטרילי לכוויות פ 520

  ש"ח 30 ס"מ 10*10 -פד לכוויות ברנשילד 521

  ש"ח 39 מ' 125 –תרסיס ברנשילד לכוויות אש ומים  633

  ש"ח 13 חוסם עורקים  522

  ש"ח 4 ס"מ 1.25 –פלסטר בגליל נייר  523

  ש"ח 7 ס"מ 2.5 –פלסטר בגליל נייר  524

  ש"ח 12 ס"מ 2.5 –ל בד פלסטר בגלי 525

  ש"ח 19 ס"מ 5 –פלסטר בגליל בד  555

  ש"ח 29 ס"מ 7.5 –פריטייפ ספוג חבישה מגולגל  526

  ש"ח 5 יח 1  -פד עיניים דביק  527

  ש"ח 7 ס"מ 1.25-פלסטר נייר בגליל במתקן  528

  ש"ח 12 אלומיניום –שמיכה היפוטרמית  529

  ש"ח 6 יח' 30 –פלסטריות עמיד במים  530

  ש"ח 13 יח בקופסה 100-פלסטריות  531

  ש"ח 8 גרם 100 –צמר גפן רפואי  532

  ש"ח 3 גרם 10 –צמר גפן רפואי  533

  ש"ח 27 יח' 144 –אצבעון חבישה גומי  534

  ש"ח 7 יח' 100- מקלוני אוזניים–אפליקטור  535

  ש"ח24  ס"מ 2.5 –טייפ מקצועי לספורט  536

  ש"ח 48 ס"מ 5 –טייפ מקצועי לספורט  537

  ש"ח 6 ס"מ 1.25 –פלסטר נייר במתקן –מיקרופור  538

  ש"ח 9 ס"מ 2.5 –פלסטר נייר במתקן  –מיקרופור  539

  ש"ח 25 מטר מתוח 25 – רשת חבישה גדלים שונים 540

  ש"ח H 4פלסטר פרפר  541

 שונות
 כמות מחיר שם הפריט מק"ט

  ש"ח 35 יח 100 – עם אבקהס כפפות לטק 311

  ש"ח 13 יח 100 -כפפות ניטריל ללא אבקה 312

  ש"ח 13 מלע"ק –מספריים  433

  ש"ח 8 מתכת גדול –מספריים  313

  ש"ח 6 מספריים קטן לעזרה ראשונה 314

  ש"ח 4 פינצטה פלסטיק 315

  ש"ח 12 פינצטה מתכת 316

  ש"ח 26 יח 50 –מסכת אבק  אף + פה קונית  317

  ש"ח 57  בקבוק לשטיפת עיניים 744

  ש"ח 7 יח 100 –מקלוני עץ  –אפליקטור  318

  ש"ח 120 ס"מ 28 –שק קרח רב פעמי  319

  ש"ח 9 יח 100 –שפדלים עץ  320

http://www.elishamed.com/


 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 המחירים כוללים מע"מ 
 המחירים לא כוללים דמי משלוח וטיפול 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור הזמנה:
 

 .                                     , תאריך:                                                           שם הארגון / עסק:
 .                                                                       ת.ז:   .                                          איש קשר:

 .                                       : פקס .                                                                   טלפון + נייד: 
 .                                :. ישוב                                                            כתובת למשלוח הציוד: 

 .                                                                                                                                  דוא"ל: 
 .                                                                                                                 חתימה + חותמת:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ציוד החייאה

 כמות מחיר שם הפריט מק"ט

  ש"ח 5 גדלים שונים – A.Wמנתב אוויר  610

  ש"ח 35 מה רב פעמית  בקופסא קשיחהמסכת הנש 611

  ש"ח 28 מסכת הנשמה אישית בנרתיק 612

  ש"ח 12 חד פעמי –מסכת מנשם מציל  613

  ש"ח 148 ידני אקדח סקשן –שואב נוזלים  614

  ש"ח 690 ליטר + ווסת 3בלון חמצן אלומיניום  615

  ש"ח 142 להבים 6פלסטי + ערכת לרינגוסקופ  617

  ש"ח 85 מבוגר /ילד  כולל מסכה  PVC הנשמהמפוח  618

  ש"ח 180 מפוח הנשמה סיליקון מבוגר /ילד+ מסכה 619

  ש"ח 25 מסכת חמצן להעשרה ילד/מבוגר 620

  ש"ח 4 קטטר גמיש לסאקשן גדלים שונים 621

  ש"ח 78 ליטר 1 –ערכת עירוי קומפלט  622

  ש"ח 24 טובוס גדלים שונים 623

  ש"ח 44 מ"ל 1000 –הרטמן לעירוי  אינפוזיה 624

  ש"ח BIG 415מזרק תוך גרמי מבוגר / ילד  625

  ש"ח 25 מסכה למפוח הנשמה גדלים שונים 626

  ש"ח 16 סכין חיתוך –סקלפל   627

  ש"ח 78 ויגון -מחט לניקוז חזה 628

 2400 פומפה לעיסוי לב –קרדיופמפ  629
 ש"ח

 

 והמכשירי החייאה וציוד נלו
 כמות מחיר שם הפריט מק"ט

ארון למכשיר החייאה לבן כולל נעילה  70707
 ואזעקה

  ש"ח 1030

  ש"ח 655 ארון למכשיר החייאה צהוב כולל אזעקה 70708

  ש"ח 210 מתקן תלייה לדפיברילטור 70709

 מכשור רפואי
 כמות מחיר שם הפריט מק"ט

  ש"ח 88 מד לחץ דם משולב  שעון + סטטוסקופ 940

  ש"ח PIC 230מד לחץ דם דיגיטלי לזרוע חברת  941

  ש"ח 185 מד לחץ דם דיגיטלי לפרק כף היד 942

  ש"ח TYCOS 613-מד לחץ דם מכני שעון לקיר  943

  ש"ח 14 מד חום דיגיטלי עמיד למים 944

  ש"ח 145 מצח -מד חום אינפרא אדום  945

  ש"ח 153 גלוקומטר ערכה –מד סוכר  946

  ש"ח 190 מד סטורציה -פאלס אוקסימטר אצבע 947

  ש"ח WALSCH ALYN 2250 –אוטוסקופ שולחני  948

 ציוד רפואה טקטית
 כמות מחיר שם הפריט מק"ט

  ש"ח 315 מקורי CAT –מדגם   חוסם עורקים טקטי 710

  ש"ח COMBAT 445 –תחבושת המוסטטית  711

  ש"ח 52 תחבושת אלסטית אישית לוחצת 712

  ש"ח 46 תחבושת אישית טייטק 713

  ------- ולמניעת היפוטרמיהשמיכה לטיפול  714

  ש"ח 670 כלים במכשיר אחד 6 –לדרמן רפטור  715



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מכשיר החייאה
ZOOL AED PLUS 

 מכשיר החייאה
PHILIPS 

 ארונית עזרה ראשונה 
 

 תרמיל חובש
 תקן משרד החינוך

 

 רה ראשונה תרמיל עז
 משופר

 

 ערכת החייאה
 

 ערכת עזרה ראשונה
 פלסטיק קשיח

 

 ערכת עזרה ראשונה משופרת
 תיק בד לנשיאה

 

 מכשיר החייאה
SAMARITAN PAD 300 


