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Rynek sprzętu medycznego to ogromny system aparatury i akcesoriów, który każdego roku stale się
powiększa. Producenci wprowadzają co raz to nowsze modele już istniejących aparatur, nie brakuje
również nowości, które usprawniają pracę lekarzy czy przyspieszają diagnozowanie i leczenie chorób. Jak
się odnaleźć w tym ogromnym rynku medycznym, wybrać model, który będzie najlepiej dopasowany do
naszych oczekiwań? Z pomocą przychodzi baza sprzętu medycznego, laboratoryjnego i rehabilitacyjnego
Medipment.pl

Medipment.pl - produkty
Już od ponad 13 lat portal Medipment pomaga uzyskać osobie, która poszukuje sprzętu medycznego,
ofertę od dystrybutora, dopasowaną do jego indywidualnych wymagań. Co ciekawe, pomoc serwisu jest
całkowicie bezpłatna. Wystarczy skorzystać z formularza „Zapytaj o produkt”, a pierwsze oferty, w krótkim
odstępie czasu zaczynają docierać na pocztę e-mail osoby pytającej. Z bazy Medipment.pl mogą korzystać
przedstawiciele branży medycznej, służby zdrowia, a także osoby prywatne. Znajdziemy tu bowiem sprzęt,
z którego pacjenci korzystają w domowych warunkach, m.in. takie jak: pulsoksymetry, ciśnieniomierze,
termometry, tudzież standardowe wyposażenie niemal każdego szpitala: aparaty USG, łóżka OIOM,
tomografy, a nawet ambulanse. Warto zapoznać się z platformą Medipment.pl, gdyż oprócz sprzętu
medycznego, można odnaleźć tu wyposażenie dedykowane laboratoriom czy aptekom: chłodziarki,
zamrażarki, lodówki do transportu krwi, leków, szczepionek. Medipment to także baza, na której
dystrybutorzy sprzętu rehabilitacyjnego prezentują swoje oferty. Dzięki temu, osoby poszukujące stołów do
masażu, rotorów, taśm i poduszek rehabilitacyjnych mogą dokonać rozeznania rynku przed zakupem
poszukiwanego wyposażenia. Oprócz nowego sprzętu medycznego, na stronie Medipment można
przeglądać modele rekondycjonowane i używane lub przesłać informacje o sprzedaży aparatury z
gabinetów lekarskich czy laboratoriów. Baza Medipment to także bogate źródło informacji o aparaturze
medycznej. Na kartach produktów znajduje się nie tylko krótki opis, ale również zdjęcia, filmy, parametry
produktu lub instrukcja obsługi.

Medipment.pl – dystrybutorzy 
Oprócz uzyskania ofert cenowych na poszukiwany sprzęt medyczny lub laboratoryjny platforma Medipment
umożliwia użytkownikom bezpośredni kontakt z dystrybutorem. Adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko
przedstawiciela, oferta produktowa - to wszystko można odnaleźć na tzw. „wizytówkach” firm, a ich liczba
jest przeogromna i stale powiększana. 

Medipment.pl – serwis
Baza portalu pomaga także w odnalezieniu firm, które dokonują przeglądów technicznych aparatów
medycznych lub laboratoryjnych. Podobnie, jak w przypadku poszukiwania nowego/używanego sprzętu
medycznego, wystarczy skorzystać z formularza, który znajduje się przy danym produkcie lub w zakładce
„Zapytanie”, a firmy serwisujące skontaktują się już bezpośrednio z osobą pytającą. 

Po prostu - "Zapytaj o produkt", a my zajmiemy się kompleksowo obsługą Twojego zapytania. 
 
 

https://www.medipment.pl/zapytanie
https://www.medipment.pl/produkty/pulsoksymetry-medyczne-1156
https://www.medipment.pl/produkty/cisnieniomierze-elektroniczne-1682
https://www.medipment.pl/produkty/termometry-elektroniczne-dla-pacjenta-1761
https://www.medipment.pl/produkty/ultrasonografy-aparaty-usg-1766
https://www.medipment.pl/produkty/lozka-do-intensywnej-terapii-lozka-na-oit-oiom-460
https://www.medipment.pl/produkty/tomografy-komputerowe-ct-2556
https://www.medipment.pl/produkty/ambulanse-2730
https://www.medipment.pl/produkty/chlodziarki-zamrazarki-i-systemy-monitoringu-temperatury-1424
https://www.medipment.pl/produkty/specjalistyczne-lodowki-do-transportu-krwi-lekow-i-szczepionek-4676
https://www.medipment.pl/produkty/rehabilitacja-i-diagnostyka-rehabilitacyjna-329
https://www.medipment.pl/produkty/uzywany-sprzet-medyczny-4451
https://www.medipment.pl/dystrybutorzy
https://www.medipment.pl/serwisanci

