
 לימור פלד 

 ורים ומדריכת ה IBCLC יועצת הנקה מוסמכת
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 www.yankut.co.il             47205רמת השרון    5498789-03

 
 רכישה של משאבות   השאלה/ השכרה/

 : לית של אמדה(יסימפוני של מדלה או ע)חלק מחזיקים גם  בלבד השכרהלשל חברת מדלה  לקטינה דגם 
 .  משלוחים  שרות  .שמש-. בית054-667-0065עבודה,   02-5331010,  02-9999979,  סיקה בילוביץ’ג .1
 משלוחים  שרותלקטינה, סימפוני ועילית  050-5356081 הרצליה אלן שיין .2
 -746937109 054-2444014 משאבות לקטינה הוד השרון,פחתי שמעגל מ  .3
   משכירה משאבות לקטינה -739453703 בת"א  דוריס ספרר .4
  -771827409ברעננה  סרברניק-סוזן נחמן  .5
   משלוחים שרות ביממה  'ש 24 077-4320109 052-6500017/8 וגבעתיים. ראשל"צאיסוף:   בייבי רותם .6
 משלוחים שרות השרון -רמת 1-700-700-815  אדהדי .7
 ניתן גם לרכוש חלקי חילוף בודדים.  09-9727650, אבן יהודה   - היבואן של מדלה  (BEPEX) פקסב .8

   משלוחים  שרות לקטינה וסימפוני. 
. השכרה  סימפונילקטינה ו 08-9768027או  054-4373454 חשמונאים - מישל יעקובסון  .9

 השומר. -יסוף בחשמונאים או תליומית/שבועית/חודשית. א 
 השכרה שבועית/חודשית  לקטינה 050-9200925כ"ס  ליד  – ןדלית איל .10
   סימפוני ולקטינה 053-9820020גיא:  050-2311753  רוית: פ"ת  –רוית בן און  .11
 משלוחים   שרות, סימפוני ועלית 058-5455261, 054-5455261כפר ורדים  –שרית גיא  .12
 משלוחים  שרותני ולקטינה. סימפו 050-5562180ת אונו  קירי– שרית פאר  .13
 

מיוצגת בארץ ע"י חברת דין  אמדה  )דגם עילית או פלטינום דו צדדיות.  אמדהל ות שמשאב .14
  1-800-333-636שרות לקוחות או  052-7715419איריס   .יום למחרת שרות משלוחים דיאגנוסטיקה(.

 
 משאבות נוספות: 

 . מילי/קליניקייר/רהספקטשל חברת משאבות בתמורה לפיקדון,   השאלת – יד שרה  .15
 * 6444או   02-6444444ת:  מוקד השירו

 09-7968151    הרצליה
 09-7706600    רעננה

 03-6135605 גן -רמת
 03-5238974 אביב  -תל

 03-5733336   גבעתיים
 03-5041138  חולון 

 03-5708071 בני ברק 
       03-6952992 איכילוב

 משאבות ספקטרה ואמדה לקטליין.  03-6144444 ראשי. 03-6144500  השאלת ציוד עזר מציון  .16
 (, חולוןאביב-גן, רעננה, תל-תיקווה, רמת-, פתחברקבני סבא, -)סניפים בגבעתיים, הרצליה, כפר

 ולקטינה  עלית  גן(-רמת בני ברק, )סניפים   03-6742622 03-5777000 עזרה למרפא .17
 09-7430176 -השרון הוד  ליונס מועדון  .18
 גמ"חים שונים...  .19
 

 : ביזרים וחלקי חילוף משאבות, א  רכישת
 www.hanakatova.comהנקה טובה  .20
 

-חדבחירה בין שאיבה  רותבמשאבה, יש לקחת בחשבון כי חלק מהמשאבות מאפש  ההצטיידותבעת  
או  עילית   או דגם לקטליין אמדה, סימפוני של חברת מדלהולקטינה מנית(, כגון ז-צדדית )בו-צדדית או דו

 .  ביד שרה  , ומיליקליניקיירוכן משאבות ספקטרה, , פלטינום
 את המשאבה(.שוכרים משאילים/ במקום בו) נוספת ש לרכוש ערכת שאיבה  צדדית י -לצורך שאיבה דו

 
צדדיות, שניתן להתאים לפי  -או דו חד צדדיותדניות, של משאבות, חשמליות או ירבים דגמים  נם יש רכישה

 בבית/עבודה, רמת הרעש וכו'(. -א )מטרת השאיבה, תדירות, ניידותהצרכים של האמ
 או רכישת משאבה. ה  לאהש את מוזמנת להתייעץ איתי לגבי אם יש לך שאלות נוספות 

 
 פו.אנא עדכני אותי אם הפרטים למעלה השתנו או מספרי טלפון/כתובות התחל
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