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 רכישה של משאבות השאלה/ השכרה/

 בלבד: השכרה –של חברת מדלה  לקטינהדגם 
  .שמש-. בית200-666-2260עבודה,   20-0001212בית,   02-9999979,  סיקה בילוביץ’ג .1

 .bill@netmedia.net.ilלכל הארץ.  משלוחים שרות
אפשר לנסות . לרכישה משאבותסוגי  מספרבנוסף יש  20-6060011 אביב-תל יןאלן שי -ב "להימרכז מ .0
 ש"ח.  02ל שתשלום , במספר דקות כדי לראות אם נוח לאםל
 -606906109 של מדלהמשאבות לקטינה  חנה לוינסון, –השרון " בהוד מעגל משפחתימרכז " .0
  dsperer@netvision.net.il של מדלה משכירה משאבות לקטינה -609000603 בת"א דוריס ספרר .0
 lactsusa@bezeqint.net 6618060-09ברעננה  סרברניק-סוזן נחמן .0
 .ביממה 'ש 00 266-0002129 200-602221658רית אונו. יק 09ירושלים רח'   בייבי רותם .6

  משלוחים שרות וא ,נקודות איסוף: ראשון לציון גבעתיים ונתניה
 אביב -תל 1-622-622-810  דיאדה .6
8. BEPEX ניתן גם לרכוש חלקי חילוף  29-9606602 – אבן יהודה .היבואן של מוצרי מדלה -בפקס

 למשאבות. משלוחים שרותבודדים. 
 08-9768027או  200-0060000  - מישל יעקובסון .9

  050-9200925ליד כ"ס   – ןית אילדל .12
 202-0060182ת אונו קירי– שרית פאר .11
 

מיוצגת בארץ ע"י חברת דין אמדה )דגם עילית או פלטינום דו צדדיות.  אמדהמשאבות של  .10
  1-822-000-606שרות לקוחות או  052-7715419איריס  .יום למחרת שרות משלוחים דיאגנוסטיקה(.

 
 משאבות נוספות:

 . 5מילי5קליניקיירספקטרהשל חברת משאבות בתמורה לפיקדון,  שאלתה – יד שרה .10
 *6000או   20-6000000מוקד השירות:  

 29-9086101   הרצליה
 29-6626622   רעננה

 20-0600600 גן -רמת
 20-0008960 אביב -תל

 20-0600006  גבעתיים
 20-0201108  חולון 
 29-8020022  נתניה 

    20-0628261 בני ברק 
 משאבות ספקטרה ואמדה לקטליין. 03-6144444 . מספר ראשי03-6144500 השאלת ציוד עזר מציון .10

 (, חולוןאביב-גן, רעננה, תל-תיקווה, רמת-סבא, נתניה, פתח-)סניפים בגבעתיים, הרצליה, כפר
 כולל עלית ולקטליין של אמדה, ולקטינה של מדלה גן(-בני ברק, רעננה, רמת)סניפים  עזרה למרפא .10
 29-6002166ן הוד השרו 06רחוב השקמים  -השרון הוד  ליונסועדון מ .16
 גמ"חים שונים... .16
 

 :משאבות, אביזרים וחלקי חילוףרכישת 
 www.hanakatova.comהנקה טובה  .18
 

-חדאיבה בחירה בין ש רותבמשאבה, יש לקחת בחשבון כי חלק מהמשאבות מאפש ההצטיידותבעת 
דגם לקטליין עילית  אמדה, סימפוני של חברת מדלהולקטינה זמנית(, כגון -צדדית )בו-צדדית או דו

 . ביד שרה , ומיליקליניקיירוכן משאבות ספקטרה, , ופלטינום
 את המשאבה(.שוכרים משאילים5 במקום בו) נוספתש לרכוש ערכת שאיבה צדדית י-לצורך שאיבה דו

 
צדדיות, שניתן להתאים לפי -או דו חד צדדיותשל משאבות, חשמליות או ידניות, ים רבדגמים  נםיש רכישה

 בבית5עבודה, רמת הרעש וכו'(.-הצרכים של האמא )מטרת השאיבה, תדירות, ניידות
 או רכישת משאבה.ה לאהשאת מוזמנת להתייעץ איתי לגבי אם יש לך שאלות נוספות 

 
 או מספרי טלפון5כתובות התחלפו.אנא עדכני אותי אם הפרטים למעלה השתנו 
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