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Homola Medical

ako autorizované a akreditované kalibračné laboratórium sa venuje kalibrácii a overovaniu 
medicínskych prístrojov pre zdravotnícke zariadenia aj domácnosti, a samozrejme aj ich predaju.

• 10 rokov na trhu
• 3 kalibračné laboratória a predajne medicínskych prístrojov: Bratislava, Ružomberok, Košice
• 12 certifi kovaných metrológov
• 9 metrológov pre vás priamo do ambulancie/ nemocnice
• Viac ako 4000 overených a skalibrovaných teplomerov, vlhkomerov a iných zariadení
• Moderné prístrojové, technické a priestorové vybavenie
• Získanie certifi kátu ÚNMS ako autorizované a SNAS ako akreditované laboratórium
• Držitelia certifi kátu systému manažérstva kvality ISLO 9001, 14 001, 45 001
• Tisícky nakalibrovaných tlakomerov krvi, teplomerov, vlhkomerov a váh pre fyzické osoby
• Tisícky overených prístrojov a zariadení pre oblasť zdravotníctva
• Záručný aj pozáručný servis
• Odborné školenia

V prípade záujmu o služby sekcie MEDICAL spoločnosti HOMOLA spol. s r. o. odporúčame pri objednávke uviesť:
1. Typ meradla (výrobca)
2. Výrobné číslo
3. Spôsob použitia meradla (kalibračné body)
4. Vaše kontaktné údaje s telefónnym číslom
    • v prípade overenia/kalibrácie u Vás naplánovať termín overenia/kalibrácie a dohovoriť priebeh (zabezpečiť 
       vstup, hygienické prostriedky, sprievod po pracoviskách a pod.)
    • v prípade zaslania meradla kuriérskou službou – meradlá poslať s vypísanými bodmi 1 až 4 na prevádzku 
       spoločnosti, ide hlavne o presnú adresu
    • v prípade poruchy/nefunkčnosti meradla uviesť v čom je problém

Uvedenými informáciami výrazne urýchlite overenie/kalibráciu vášho meradla.

Sekcia MEDICAL svojím zákazníkom ponúka:

• Plánovanie a výkon zabezpečenia overovaní a kalibrácií medicínskych prístrojov (vedenie dokumentácie   

   o meradle/meradlách)

• Starostlivosť o prístroje a zariadenia – ošetrovanie, údržba a servis

• Pre zabezpečenie výkonu merania (napr. tlaku, teploty a pod.) počas neprítomnosti meradla na pracovisku, 

   poskytneme náhradné meradlo (musí mať tiež platný certifi kát) alebo prispôsobime režim práce

• Školenia určeného personálu ako sú metrológovia v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, zdravotné 

   sestry, lekári...

• Poradenstvo v oblasti metrológie (výber meradla, jeho správne používanie, povinnosti používateľa určeného 

   meradla a iné)

Tešíme sa na spoluprácu, Váš tím pracovníkov sekcie MEDICAL 

akreditovaného a autorizovaného kalibračného laboratória spoločnosti Homola spol. s r. o.
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Digitálny tlakomer na rameno. Detekcia fi brilácie predsiení 
Afi b. Intelli manžeta pre vysoko presné výsledky 
(22-42cm). Vyhodnotenie vysokého tlaku. Kontrola utia-
hnutia manžety. Vyhodnotenie nevhodného pohybu pri 
meraní.

Vyhodnotenie  arytmie. Výpočet priemernej hodnoty
TK z nameraných hodnôt. Veľký, prehľadný a čitateľný 
3. riadkový displej. Delená pamäť pre dvoch užívateľov 
2x 100 meraní. Klinicky overená presnosť.

Digitálny tlakomer na rameno. Novo vybavený funkciou 
detekcie fi brilácie predsiení Afi b. Delená pamäť pre dvoch 
užívateľov. Zachytenie a indikácia arytmií (nepravidelného 
pulzu). Grafi cké znázornenie tlaku.

Predĺžená INTELLI manžeta (22-42 cm) odstraňuje chyby 
pri jej nesprávnom umiestnení okolo ramena. Prehľadný 
LCD displej. Presnosť klinicky overená. Indikátor hyper-
tenzie. Prevencia mozgovej mŕtvice. Pripojenie Bluetooth.

Tlakomer Omron 
M6 Comfort

Tlakomer Omron 
M7 Intelli IT

Tlakomer Omron 
M3 Easy

Digitálny tlakomer na rameno. Predĺžená EASY manžeta 
(22-42cm) s ľahkým utiahnutím. Vyhodnotenie vysokého 
tlaku. Kontrola utiahnutia manžety. Vyhodnotenie 
nevhodného pohybu pri meraní. Vyhodnotenie arytmie. 
Výpočet priemernej hodnoty TK z nameraných hodnôt. 
Veľký, prehľadný a čitateľný 3. riadkový displej. Delená 
pamäť pre dvoch užívateľov 2x 60 meraní. Klinicky overená 
presnosť.

Tlakomer Omron 
M6 Comfort

náš tip

náš tip

ĽUDOVÁ VOĽBA

ZLATÁ STREDNÁ CESTA

PRE NÁROČNÝCH
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Najlepší teplomer na kontrolu teploty pri uchovávaní lie-
kov alebo potravín. Umiestnenie priamo do chladničky/
mrazničky. S funkciou minimálnej a maximálnej teploty vi-
díte priamo na displeji, aká teplota bola v meranom pries-
tore napríklad počas noci alebo celého dňa.

Teplomer TFA 
30.1042

Teplomer TFA 
30.2028

Funguje vaša chladnička tak ako má? Tento malý šikovný
teplomer Vám presne ukáže aktuálnu teplotu v chladničke. 
Okrem chladničky ho môžete použiť aj na meranie 
v miestnosti/ambulancii a pod.

Teplomer TFA 
30.1042

náš tip

ĽUDOVÁ VOĽBA

ZLATÁ STREDNÁ CESTA

Tlakomer Omron 
HBP 1120

S profesionálnym tlakomerom OMRON HBP-1120 máte 
možnosť výberu medzi automatickým alebo auskul-
tačným spôsobom merania krvného tlaku. K tlakomeru 
OMRON HBP-1120 je možné pripojiť až 5 veľkostí profesi-
onálnych umývateľných manžiet.

S profesionálnym tlakomerom OMRON HBP-1120 máte 
možnosť výberu medzi automatickým alebo auskul-
tačným spôsobom merania krvného tlaku. K tlakomeru 
OMRON HBP-1120 je možné pripojiť až 5 veľkostí profesi-

PROFESIONÁLNY
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Ultratenký teplomer s vlhkomerom v modernom, mini-
malistickom dizajne s veľkým displejom a zobrazením 
aktuálnej teploty, vlhkosti a pohody. Je ideálnym nástro-
jom na monitorovanie teploty a vlhkosti v miestnosti/
ambulancii alebo v liekovej skrinke.

Teplomer 
s vlhkomerom TFA 
30.5027

Teplomer 
s vlhkomerom TFA 

náš tip

ĽUDOVÁ VOĽBA

Tento vpichový teplomer od výrobcu TFA je ideálny 
pomocník na každodenné meranie potravín, jedál, 
pokrmov, pečiva, mäsa a mnoho ďalšieho. Jednoducho 
zasuňte sondu do miesta kde chcete merať a teplomer 
Vám v priebehu niekoľkých   sekúnd zobrazí aktuálne 
nameranú teplotu. Vďaka HACCP a EN13485 certifi kácií 
je skvelým nástrojom do každej nemocničnej jedálne, 
domácej alebo profesionálnej kuchyne alebo laboratória.

Teplomer TFA 
30.1018

Tento vpichový teplomer od výrobcu TFA je ideálny Tento vpichový teplomer od výrobcu TFA je ideálny 
pomocník na každodenné meranie potravín, jedál, 
pokrmov, pečiva, mäsa a mnoho ďalšieho. Jednoducho 
zasuňte sondu do miesta kde chcete merať a teplomer 
Vám v priebehu niekoľkých   sekúnd zobrazí aktuálne 
nameranú teplotu. Vďaka HACCP a EN13485 certifi kácií 
je skvelým nástrojom do každej nemocničnej jedálne, je skvelým nástrojom do každej nemocničnej jedálne, 
domácej alebo profesionálnej kuchyne alebo laboratória.domácej alebo profesionálnej kuchyne alebo laboratória.

Teplomer TFA 
30.101830.1018
Teplomer TFA Teplomer TFA Teplomer TFA Teplomer TFA 

VPICHOVÝ

Digitálny HACCP teplomer TFA 30.1034 s vodotesnou 
sondou je ideálnym nástrojom pre profesionálne monito-
rovanie teploty v chladničkách, mrazničkách a nádobách 
s tekutinou. Teplomer spĺňa HACCP a EN 13485 normy, 
preto je vhodný aj na použitie v zdravotníctve, potravinár-
skom a chemickom priemysle. Sonda teplomera má dĺžku 
kábla ±300cm, vďaka čomu máte oproti konkurenčným 
teplomerom väčšiu voľnosť pohybu a umiestnenia tep-
lomera. Okrem štandardného merania teploty tu nájdete 
aj pamäť pre najnižšiu a najvyššiu nameranú hodnotu 
(MIN, MAX), teplotný alarm (zvukový aj vizuálny) a funkciu 
podržania hodnôt na displeji - HOLD. Po použití môžete 
teplomer jednoducho opláchnuť pod tečúcou vodou. 
Teplomer môžete vďaka magnetu zavesiť na kovovú poličku 
alebo jednoducho postaviť na stôl.

Teplomer TFA 
30.1034

Digitálny HACCP teplomer TFA 30.1034 s vodotesnou 
sondou je ideálnym nástrojom pre profesionálne monito-
rovanie teploty v chladničkách, mrazničkách a nádobách 
s tekutinou. Teplomer spĺňa HACCP a EN 13485 normy, 
preto je vhodný aj na použitie v zdravotníctve, potravinár-
skom a chemickom priemysle. Sonda teplomera má dĺžku 
kábla ±300cm, vďaka čomu máte oproti konkurenčným 
teplomerom väčšiu voľnosť pohybu a umiestnenia tep-
lomera. Okrem štandardného merania teploty tu nájdete 
aj pamäť pre najnižšiu a najvyššiu nameranú hodnotu 
(MIN, MAX), teplotný alarm (zvukový aj vizuálny) a funkciu (MIN, MAX), teplotný alarm (zvukový aj vizuálny) a funkciu 
podržania hodnôt na displeji - HOLD. Po použití môžete 
teplomer jednoducho opláchnuť pod tečúcou vodou. teplomer jednoducho opláchnuť pod tečúcou vodou. 
Teplomer môžete vďaka magnetu zavesiť na kovovú poličku 
alebo jednoducho postaviť na stôl.alebo jednoducho postaviť na stôl.

náš tip
PRE NÁROČNÝCH
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Teplomer 
s vlhkomerom TFA 
30.5010

Teplomer TFA 30.5010 Klima Guard je skvelým 
pomocníkom pre kontrolu teploty v miestnostiach. 
Na veľkom displeji nájdete aktuálnu nameranú teplotu, 
vrátane najvyššej a najnižšej zaznamenanej teploty 
od posledného vynulovania. Teplomer taktiež meria, 
resp. počíta teplotu rosného bodu a teplotu wet-bulb. 
Zvukový alarm Vás upozorní pokiaľ sa nameraná teplota 
dostane mimo nastavených hodnôt.

ZLATÁ STREDNÁ CESTA

Teplomer TFA 
30.1043

Malý digitálny teplomer TFA 30.1043 meria vnútornú 
a externú teplotu (na sonde) zároveň. Keďže je sonda 
vode odolná, neuškodí jej ani silný dážď či pobyt v akváriu. 
Teplomer taktiež ukladá najnižšie a najvyššie namera-
né hodnoty. Tento model je ideálny na meranie teploty 
v ambulancii, domácnosti, chladničkách, mrazničkách, 
akváriách a teráriách.

Teplomer A&D 
UT-113 

Mäkký, fl exibilný hrot pre bezpečnejšie meranie 60
-sekundové čítanie (čas merania sa bude líšiť podľa 
jednotlivca a použitej metódy). Pre orálne, podpazušné 
alebo rektálne použitie. Pípanie po dokončení merania. Pa-
mäť na poslednú nameranú teplotu. Vode odolný senzor. 
Automatické vypínanie. Metrologické overenie od výrobcu 
platné 2 roky.

LEKÁRSKY



7

Teplomer 
s vlhkomerom TFA 
35.1126

Elegantná meteostanica s podsvieteným displejom. 
Zobrazuje vnútornú, vonkajšiu teplotu a vlhkosť, presnú 
predpoveď počasia na základe zmeny tlaku, hodnotu 
tlaku v hPa ako aj histogram tlaku, presný čas, fázy mesiaca 
a dátum. Pracuje aj ako budík. Dodávaná s externým 
snímačom teploty a vlhkosti.

Váha Omron 
HN289

Digitálna váha na váženie telesnej hmotnosti v rozsahu 
5,0kg - 150,0kg. Veľký displej (6,4 x 3,3cm). Automatické 
zapnutie a vypnutie - bez akéhokoľvek tlačidla a bez 
nutnosti prvého našliapnutia. Stačí sa postaviť na váhu a tá 
vás okamžite odváži. Povrch z tvrdeného bezpečnostného 
skla, pogumované nožičky.

Klimalogg Pro, monitoruje a zaznamenáva teplotu 
a vlhkosť až na deviatich miestach - teplomer samotný 
a až osem externých vysielačov. Vďaka tomuto systému 
môžete zaznamenávať nameranú teplotu a vlhkosť 
a následne, podľa potreby vytvárať výstupné správy, ktoré 
sú vyžadované úradmi, napríklad hygienou/ŠÚKL. 
Teplomer dokáže uložiť až 50 000 záznamov o teplote
a vlhkosti a následne ich cez bezdrôtové USB rozhranie 
zaslať do počítača kde môžete vykonať analýzu 
za pomoci softvéru Klimalogg PRO. Externé sondy 
možno rozmiestniť do vzdialenosti až 100 metrov, 
vďaka čomu môžete vzdialene monitorovať teplotu 
napríklad v chladničkách, mrazničkách, skladoch 
alebo dokonca laboratóriách. Teplomer ponúka funkciu 
alarmu - pokiaľ sa teplota alebo vlhkosť dostanú mimo 
stanovených hraníc, teplomer spustí zvukový alarm. 
K dispozícii sú taktiež údaje o najvyšších a najnižších 
nameraných hodnotách spolu s dátumom a časom. 
Možnosť dokúpiť externé snímače teploty/vlhkosti alebo
teploty so sondou na kábli.

Teplomer 
s vlhkomerom TFA 
30.3039.IT

Klimalogg Pro, monitoruje a zaznamenáva teplotu 
a vlhkosť až na deviatich miestach - teplomer samotný a vlhkosť až na deviatich miestach - teplomer samotný 
a až osem externých vysielačov. Vďaka tomuto systému 
môžete zaznamenávať nameranú teplotu a vlhkosť 
a následne, podľa potreby vytvárať výstupné správy, ktoré a následne, podľa potreby vytvárať výstupné správy, ktoré 
sú vyžadované úradmi, napríklad hygienou/ŠÚKL. 
Teplomer dokáže uložiť až 50 000 záznamov o teplote
a vlhkosti a následne ich cez bezdrôtové USB rozhranie 
zaslať do počítača kde môžete vykonať analýzu 
za pomoci softvéru Klimalogg PRO. Externé sondy za pomoci softvéru Klimalogg PRO. Externé sondy 
možno rozmiestniť do vzdialenosti až 100 metrov, 
vďaka čomu môžete vzdialene monitorovať teplotu 
napríklad v chladničkách, mrazničkách, skladoch 
alebo dokonca laboratóriách. Teplomer ponúka funkciu 
alarmu - pokiaľ sa teplota alebo vlhkosť dostanú mimo 
stanovených hraníc, teplomer spustí zvukový alarm. stanovených hraníc, teplomer spustí zvukový alarm. 
K dispozícii sú taktiež údaje o najvyšších a najnižších 
nameraných hodnotách spolu s dátumom a časom. nameraných hodnotách spolu s dátumom a časom. 
Možnosť dokúpiť externé snímače teploty/vlhkosti alebo

s vlhkomerom TFA 
30.3039.IT30.3039.IT

Teplomer Teplomer 

PRE NÁROČNÝCH

PROFESIONÁLNY

ĽUDOVÁ VOĽBA
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Koľko tuku a svalov máte v tele? Koľko nebezpečného 
tuku medzi orgánmi? Koľko kalórií spálite bez fyzickej 
aktivity? Digitálna váha s telesnou analýzou OMRON 
BF-511 motivuje nielen športovcov a ľudí s nadváhou 
k zdravšiemu životnému štýlu.

Kompaktné overiteľné váhy s vstavaným akumulátorom 
až pre 300 hodín prevádzky, variabilným indikátorom, 
ktorý môže byť pripevnený smerom k vážiacej ploche 
(váženie osôb) alebo naopak smerom od vážiacej plochy 
(váženie vecí). Ďalej možno indikátor z váhy vybrať 
(vhodné pri vážení rozmerného tovaru). Metrologické 
overenie s platnosťou 2 roky v cene váhy.

Váha Omron 
BF-511

Váha 
pre zdravotníkov 
CAS PB200

Váha Omron 
HN286

Digitálna váha na váženie telesnej hmotnosti v rozsahu 
0 kg - 180,0kg po 0,1 kg. Veľmi presné 4 senzorové 
meranie hmotnosti. Veľký displej (7,3 x 3,8cm). TAP senzor 
- jednoduché zapnutie našliapnutím. Automatické 
vypnutie. Povrch z tvrdeného bezpečnostného skla, 
pogumované nožičky.

ZLATÁ STREDNÁ CESTA

PRE NÁROČNÝCH

OSOBNÁ

Váha 
pre zdravotníkov 

náš tip
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Priestorovo úsporné riešenie s rolovacím mechanizmom. 
Nekomplikované upevnenie na stenu iba pomocou jednej 
skrutky. Vďaka okienku displeja v hlavovej časti je ľahko 
čitateľná výška. Odolná páska je vyrobená z kovu. Meranie 
do 220 cm, dielik 1 mm.

Výškomer 
SECA 206

Váha 
pre zdravotníkov 
CAS ED BABY 

Úradne overená váha určená na rýchle a presné váženie 
novorodencov a kojencov v lekárskych a nemocničných 
prevádzkach, detských ordináciách a pod. Metrologické 
overenie s platnosťou 2 roky v cene váhy.

Úradne overená váha určená na rýchle a presné váženie Úradne overená váha určená na rýchle a presné váženie 
novorodencov a kojencov v lekárskych a nemocničných novorodencov a kojencov v lekárskych a nemocničných 
prevádzkach, detských ordináciách a pod. Metrologické prevádzkach, detských ordináciách a pod. Metrologické 

Váha 
pre zdravotníkov 
FOXX II-LOV

Profesionálna overiteľná osobná váha FOX-II-LOV do 250 kg 
s kvalitným výškomerom o rozsahu merania výšky 
95 až 205cm. Váha váži od 0kg do 150kg s presnosťou 
50g a od 150kg do 250kg s presnosťou 100g. Lakovaná 
robustná konštrukcia s vážiacou plochou o rozmere 
355x370mm. Používajú sa pre váženie osôb v zdravotníctve, 
fi tness centrách, pri športových podujatiach, atď. 
Metrologické overenie s platnosťou 2 roky v cene váhy.

ĽUDOVÁ VOĽBA

KOJENECKÁ

S VÝŠKOMEROM
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Centrifúga 
Hettich EBA 200
Malá a praktická centrifúga určená pre prácu s menším 
počtom vzoriek a objemov, vhodná najmä pre využitie 
v zdravotníctve. Uhlový rotor s kapacitou 8 skúmaviek max.
objemu 15ml.

Mobilný výškomer Seca 213 s hmotnosťou
iba 2,4 kg je vhodný najmä na použitie 
v teréne, ale tiež je vhodný pre lekárov a le-
károv v nemocniciach. Meraciu tyč je možné 
rozobrať na niekoľko kusov a ľahko a rýchlo 
nastaviť. Rozpera udržuje tyč rovnú a stabilnú 
bez akýchkoľvek tvaroviek. Pretože je stup-
nica vytlačená po bočnej strane meracej tyče, 
je možné pri meraní ľahko odčítať výsledok, 
čo zaručuje presné výsledky - až do výšky 
205 cm.

Výškomer 
SECA 213

Zvinovací meter
SECA 201
Pretože dnešné obvodové pásky musia vyhovovať aj 
vysokým lekárskym požiadavkám, vyvinula SECA 
zvinovací meter Seca 201, ktorý dokáže merať obvod 
s milimetrovou presnosťou. Vysokokvalitná mechanika 
zaručuje, že sa páska dlhá 205 centimetrov ľahko odvinie 
a zafi xuje presne na danom mieste. Kryt sedí pohodlne 
a bezpečne v ruke používateľa a je dostatočne pevný, 
aby odolal náhodnému pádu.

Mobilný výškomer Seca 213 s hmotnosťou
iba 2,4 kg je vhodný najmä na použitie 
v teréne, ale tiež je vhodný pre lekárov a le-
károv v nemocniciach. Meraciu tyč je možné 
rozobrať na niekoľko kusov a ľahko a rýchlo 
nastaviť. Rozpera udržuje tyč rovnú a stabilnú 
bez akýchkoľvek tvaroviek. Pretože je stup-
nica vytlačená po bočnej strane meracej tyče, 
je možné pri meraní ľahko odčítať výsledok, 
čo zaručuje presné výsledky - až do výšky 

Výškomer Výškomer 
SECA 213SECA 213

Mobilný výškomer Seca 213 s hmotnosťou
iba 2,4 kg je vhodný najmä na použitie 
v teréne, ale tiež je vhodný pre lekárov a le-
károv v nemocniciach. Meraciu tyč je možné 
rozobrať na niekoľko kusov a ľahko a rýchlo 
nastaviť. Rozpera udržuje tyč rovnú a stabilnú 
bez akýchkoľvek tvaroviek. Pretože je stup-
nica vytlačená po bočnej strane meracej tyče, 
je možné pri meraní ľahko odčítať výsledok, 
čo zaručuje presné výsledky - až do výšky 
205 cm.

Výškomer Výškomer 
SECA 213

Mobilný výškomer Seca 213 s hmotnosťou
iba 2,4 kg je vhodný najmä na použitie 
v teréne, ale tiež je vhodný pre lekárov a le-
károv v nemocniciach. Meraciu tyč je možné károv v nemocniciach. Meraciu tyč je možné 
rozobrať na niekoľko kusov a ľahko a rýchlo 
nastaviť. Rozpera udržuje tyč rovnú a stabilnú 
bez akýchkoľvek tvaroviek. Pretože je stup-
nica vytlačená po bočnej strane meracej tyče, 
je možné pri meraní ľahko odčítať výsledok, 
čo zaručuje presné výsledky - až do výšky čo zaručuje presné výsledky - až do výšky 

iba 2,4 kg je vhodný najmä na použitie 

károv v nemocniciach. Meraciu tyč je možné károv v nemocniciach. Meraciu tyč je možné 
rozobrať na niekoľko kusov a ľahko a rýchlo 
nastaviť. Rozpera udržuje tyč rovnú a stabilnú 

nica vytlačená po bočnej strane meracej tyče, 
je možné pri meraní ľahko odčítať výsledok, 
čo zaručuje presné výsledky - až do výšky 

Meradlo výšky MSF200 má rozsah merania 60 až 200 
cm a môže byť použité s váhou MPS-PM, MPB-P alebo 
MTS-M. Meraciu tyč možno tiež použiť samostatne 
pripevnenú na stenu.

Výškomer 
KERN MSF200

PRE NÁROČNÝCH, 
SAMOSTATNE STOJACI

PRE NÁROČNÝCH
NA STENU



V prípade výjazdu nášho vozidla sa účtuje kilometrovné 0,60 € bez DPH/km. 

Balík do 5 kg za  5,99 Eur bez DPH – pre meradlá odosielané po meraní späť zákazníkovi. Cenník platný od 1.9.2021

C E N N Í K
o v e r o v a n i a  a  k a l i b r á c i e

S DPH
CENA

C E N N Í K
o v e r o v a n i a  a  k a l i b r á c i e

CER0120MED Atmosferický tlak - kalibrácia          

CER0140MED Tlakomer krvi - elektromechanický + Holter (oscilometrická metóda), 

  overenie bez certifi kátu            

CER0141MED Tlakomer krvi - mechanický, elektromechanický (auskultačná metóda), 

  overenie bez certifi kátu           

CER0142MED Tlakomer krvi - všetky typy, kalibrácia v 5 bodoch vrátane kalibračného certifi kátu      

CER0143MED Tlakomer krvi - všetky typy, kalibrácia v 5 bodoch vrátane záznamu z merania       

CER0144MED Tlakomer krvi – Monitor vitálnych funkcií  - overenie bez certifi kátu      

CER0300MED Teplomer chladničkový, priestorový, vpichový (-40÷180) °C, 

   kalibrácia za 1 kalibračný bod vrátane kalibračného certifi kátu       

CER0310MED Teplomer bezkontaktný (-15÷120) °C, 

  kalibrácia za 1 kalibračný bod vrátane kalibračného certifi kátu       

CER0321MED Termostat, inkubátor, termostatická vanička, 

  kalibrácia v 1 bode vrátane kalibračného certifi kátu      

CER0322MED Termostat, inkubátor, termostatická vanička, 

  kalibrácia v 2 bodoch vrátane kalibračného certifi kátu      

CER0323MED Termostat, inkubátor, termostatická vanička, 

  kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifi kátu      

CER0330MED Meranie teploty (-40÷180) °C, vrátane protokolu o meraní     

CER0410MED Výškomer, kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifi kátu    

CER0430MED Meradlo obvodu, kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifi kátu    

CER0710MED Centrifúga (odstredivka) - kalibrácia otáčok, kontrola časovača       

CER0720MED EKG - kalibrácia            

CER0900MED Odmerné sklo do 2L - kalibrácia vrátane kalibračného certifi kátu       

CER0930MED Váha do 500kg - kalibrácia vrátane kalibračného certifi kátu*       

CER1600MED Vlhkomer kalibrácia v 2 bodoch vrátane kalibračného certifi kátu     

CER1610MED Vlhkomer kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifi kátu       

CER1620MED Vlhkomer kalibrácia v 5 bodoch vrátane kalibračného certifi kátu       

CER1630MED Meranie relatívnej vlhkosti (30÷90) % Rh, vrátane protokolu o meraní    

CER1700MED Glukomer, kalibrácia vrátane kalibračného certifi kátu      

CERTMED/ Certifi kát o overení vrátane nameraných hodnôt, 

CERTKOPIAMED    vystavuje sa len na vyžiadanie/vystavenie duplikátu      

CERZAMMED Zamietací list o overení  

27,- €

29,- €

12,- €

15,- €

12,- €

50,- €

14,- €

36,- €

50,- €

60,- €

70,- €

60,- €

23,- €

15,- €

46,- €

52,- €

47,- €

37,- €

30,- €

44,- €

76,- €

60,- €

25,- €

  11,- €

22,- € 

32,40 €

34,80 €

14,40 €

18,  -- €

14,40 €

60,  -- €

16,80 €

43,20 €

60,  -- €

72,  -- €

84,  -- €

72,  -- €

27,60 €

18,  -- €

55,20 €

62,40 €

56,40 €

44,40 €

36, --  €

52,80 €

91,20 €

72, --  €

30, --  €

13,20 €

26,40 €

11

BEZ DPH
CENA

SLUŽBAKÓD



   
BA Homola Medical: Homola spol. s r.o.,Krajná 49, 821 04 Bratislava

+421 905 200 100, +421 905 631 192
info@homola-medical.sk

RK Homola Medical: Homola spol. s r.o., Korytnícka 34, 034 03 Ružomberok Biely Potok
+421 905 300 100 , +421 905 797 121

latiak@homola.sk

KE Homola Medical: Homola spol. s r.o., Rampová 4, 040 01 Košice
+421 908 976 534

ondirova@homola.sk

IČO:31325921

www.homola-medical.sk

Kontakty:


