POLSKI PRODUCENT
SPRZĘTU MEDYCZNEGO

KATALOG
2021
10 LAT NA RYNKU

Z dumą oddajemy w Państwa ręce nasz
najnowszy katalog produktów medycznych, które stanowią
niezbędne wyposażenie dla każdego szpitala, przychodni
lekarskiej czy domu opieki paliatywnej. Klaromed produkuje
i oferuje nowoczesny sprzęt medyczny od przeszło 10 lat.
Naszą misją jest dostarczanie najlepszych rozwiązań,
ułatwiających personelowi medycznemu pracę
i wszechstronną pomoc w leczeniu pacjentów. Jesteśmy
polskim, rodzinnym przedsiębiorstwem silnie zorientowanym
na cel. Nasz dynamiczny rozwój możliwy jest dzięki
uczciwości, profesjonalizmowi i indywidualnemu podejściu.

Ze względu na pandemię rok 2020 okazał się dla nas jak i dla wielu przedsiębiorstw nie lada wyzwaniem w dalszej drodze
rozwoju. Dlatego zdecydowaliśmy na silną rozbudowę naszego portfolio pod względem kompleksowych
rozwiązań do dekontaminacji i dezynfekcji, m.in. gazową formą nadtlenku wodoru.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie produkcji i instalacji naszych sztandarowych produktów jakimi są
lampy operacyjne plusLED i systemy do archiwizacji w zintegrowanych salach operacyjnych INTEGRATOR.
Oferujemy linię własnych stołów operacyjnych, a także sprzęt renomowanej, szwajcarskiej firmy Schaerer Medical AG,
której jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem w Polsce. Specjalistyczne meble medyczne KLAROLINE produkowane w
różnych technologiach są dopełnieniem oferty jaką systematycznie rozwijamy.
Zajmujemy się również importem i dystrybucją sprzętu medycznego uzupełniającego naszą bezpośrednią ofertę handlową.
Dzięki ścisłej współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami, światowymi liderami w produkcji sprzętu medycznego
możemy zaproponować naszym Klientom bogatą ofertę produktów najwyższej klasy.
Przywiązujemy wagę do jakości świadczonych usług. Służąc radą i pomocą budujemy zaufanie naszych Klientów. Ponad
50 000 sprzedanych produktów medycznych stanowi solidną bazę lojalnych Klientów.
Spełnienie międzynarodowych norm potwierdza certyfikat EN ISO 13485: 2016 wydany przez TÜV Rheinland LGA Products
GmbH, czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych na świecie.
Jesteśmy pewni, że stworzony dla Państwa tak różnorodny, obszerny, a jednocześnie komplementarny materiał stanie się
narzędziem pomocnym w podejmowaniu trafnych decyzji zakupowych.
Klaromed to klarowna współpraca i rzetelność.

EN ISO
13485:2016
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Cechy lamp plusLED
Wychodząc naprzeciw potrzebom jakie stawia nowoczesna
chirurgia i każda z jej specjalności stworzyliśmy innowacyjne
rozwiązanie jakim są lampy plusLED PREMIUM (ze stałą
temperaturą barwową) i plusLED PLUS PREMIUM (z regulacją
temperatury barwowej).
Lampy dostarczają precyzyjne światło wszędzie tam gdzie jest ono
niezbędne. Homogeniczny charakter światła podnosi komfort pracy
chirurga w każdym miejscu rozległego pola operacyjnego. Obie linie
lamp cechuje niesłychanie niska emisja ciepła w kierunku pola
operacyjnego.

Podstawowym zadaniem lamp operacyjnych jest
dokładne odwzorowanie spektrum kolorów pola
operacyjnego.
Lampy plusLED PREMIUM i plusLED PLUS PREMIUM
doskonale odwzorowują kolory, co pozwala chirurgom
zaobserwować więcej istotnych szczegółów w polu
operacyjnym.
Najdrobniejsze niuanse koloru tkanki można dostrzec
dzięki bardzo wysokim współczynnikom odwzorowania
barw (Ra), barwy czerwonej (R9) i barwy skóry (R13).

Spektrum kolorów pola operacyjnego jest odwzorowane
w sposób naturalny. Delikatne i precyzyjne światło lampy
operacyjnej jest przyjazne i komfortowe dla oczu
operatora. Zastosowane w konstrukcji urządzenia białe
diody LED są diodami piątej generacji o imponującej
żywotności mierzonej w dziesiątkach tysięcy godzin
i latach nieprzerwanego świecenia.

Lampy operacyjne i zabiegowe
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Lampy plusLED PREMIUM i plusLED PLUS PREMIUM są
najlepszymi na rynku urządzeniami w tej technologii.
Jedną z różnic pomiędzy liniami lamp plusLED PREMIUM
i plusLED PLUS PREMIUM jest sposób tworzenia
jednorodnej wiązki światła oraz
eliminacji cieni w polu operacyjnym.
W pierwszej z nich efekt bezcieniowości
jest osiągany dzięki zastosowaniu
wielopłaszczyznowych reﬂektorów,

w drugiej dzięki specjalnym soczewkom, które zapewnią bardzo
wysokie parametry redukcji cieni oraz zapobiegają zniekształceniu
wiązki światła bez konieczności stosowania skomplikowanych
i często zawodnych systemów elektronicznych.
Rozwiązanie zastosowane w linii plusLED PREMIUM zapewnia
homogenne pole operacyjne o optymalnym białym świetle
i stałej temperaturze barwowej 4 900 K.
4 900 K

Z kolei lampy linii plusLED PLUS PREMIUM pozwalają na regulację temperatury barwowej w pięciu
krokach w bardzo szerokim przedziale od 3 500K do 5 500K, umożliwiając operatorom pracę przy
białym świetle ciepłym, neutralnym i zimnym, w zależności od indywidualnych preferencji.
3 500 K

4 000 K

4 500 K

5 000 K

5 500 K

To nowość w zakresie ergonomii pracy chirurga
z zachowaniem jego sterylnej strefy obsługi.

Lampy operacyjne i zabiegowe

W trosce o zachowanie najwyższych standardów lampy operacyjne plusLED PREMIUM
i plusLED PLUS PREMIUM są wyposażone w regulację natężenia oświetlenia w szerokim zakresie
oraz funkcję oświetlenia endoskopowego AMBI. Podstawową zaletą lamp operacyjnych obu serii
jest dwufunkcyjny, centralny uchwyt sterylny pozwalający operatorowi regulować nie tylko średnicę
oświetlanego pola, ale również intensywność natężenia oświetlenia.
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W celu polepszenia komfortu pracy, oprawy lampy
zostały wyposażone w podwójny system sterowania.
Pierwszy z nich jest zlokalizowany w sterylnym
uchwycie. Drugi system sterowania jest umiejscowiony
na szybie ze szkła bezpiecznego ESG w bocznej streﬁe
na obrzeżu oprawy (linia plusLED PREMIUM) lub na
przegubie w pobliżu kopuły (linia plusLED PLUS
PREMIUM).

Uzupełnieniem uchwytu centralnego są dopasowane
do niego nakładki sterylne z możliwością sterylizacji
parowej w temperaturze do 134 °C.
Nakładki wyposażone są w blokadę, która pewnie
mocuje je na właściwym miejscu, a także umożliwia
błyskawiczną wymianę. Zostały one wymodelowane
w sposób ergonomiczny, przez co dobrze układają
się w dłoni. Ułatwia to chirurgowi posługiwanie się
lampą operacyjną.

Lampy operacyjne i zabiegowe
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Użyte w konstrukcji lampy bezpieczne szkło ESG
jest odporne na stłuczenie i rysy. Zwarta
konstrukcja lampy podnosi efektywność
i ergonomię oraz umożliwia
wykorzystanie lamp w szerokim
wachlarzu specjalności
chirurgii, a przy tym
ułatwia utrzymanie
lampy w idealnej
czystości.

Obudowa lampy wykonana jest z lekkich stopów aluminium. Jest to materiał, który gwarantuje odporność
na wstrząsy i długą żywotność.
Ciepło emitowane przez elementy oświetleniowe jest odprowadzane przez górną część obudowy w stronę
suﬁtu, dzięki czemu znikome ilości ciepła są kierowane w stronę głowy chirurga i jego ramion.
Oprawa oświetleniowa posiada unikalną w skali światowej ultra cienką i zwartą budowę.

Opływowy kształt jaki posiadają lampy idealnie
sprawdza się na salach operacyjnych
klasy 1A, wyposażonych w nawiewy
laminarne. Powietrze opływa
wyproﬁlowaną obudowę
lampy, nie powodując
przy tym zawirowań
i dając dobrą współpracę
w nawiewie laminarnym.

Lampy operacyjne i zabiegowe

5 cm!
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Lampa operacyjna plusLED 96 PREMIUM:
- natężenie oświetlenia 160 000 lx w odległości 1 metra
- regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 40 000 – 160 000 lx
- stała temperatura barwowa 4900 K
- średnica pola operacyjnego 160-360 mm
- wgłębność oświetlenia 1400 mm
- pobór mocy 45 W

Lampy operacyjne i zabiegowe
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Lampa występuje w konﬁguracji mobilnej, mobilnej z akumulatorem, ściennej oraz suﬁtowej pojedynczej
i jako kombinacja dwóch lub trzech kopuł. Kombinacja kopuł może składać się z czasz plusLED 96 PREMIUM
lub plusLED 96 PREMIUM i plusLED 56 PREMIUM. Istnieje możliwość zamontowania kamery HD w kopule i
monitora na trzecim ramieniu zawieszenia.

Lampa występuje w konﬁguracji mobilnej, mobilnej z akumulatorem, ściennej oraz suﬁtowej pojedynczej
i jako kombinacja dwóch lub trzech kopuł. Kombinacja kopuł może składać się z czasz plusLED 56 PREMIUM
lub plusLED 56 PREMIUM i plusLED 96 PREMIUM. Istnieje możliwość zamontowania kamery HD w kopule
i monitora na trzecim ramieniu zawieszenia.

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampa operacyjna plusLED 56 PREMIUM:
- natężenie oświetlenia 130 000 lx w odległości 1 metra
(na zamówienie dostępna wersja z natężeniem oświetlenia 160 000 lx)
- regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 40 000 – 130 000 (160 000) lx
- stała temperatura barwowa 4900 K
- średnica pola operacyjnego 140-320 mm
- wgłębność oświetlenia 1400 mm
- pobór mocy 35 W
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Lampa operacyjna plusLED 96 PLUS PREMIUM:
- natężenie oświetlenia 160 000 lx w odległości 1 metra
- regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 40 000 – 160 000 lx
- temperatura barwowa regulowana w 5 stopniach
w zakresie 3500K-5500K
- średnica pola operacyjnego 160-360 mm
- wgłębność oświetlenia 1750 mm
- pobór mocy 35 W

Lampy operacyjne i zabiegowe
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Lampa występuje w konﬁguracji mobilnej, mobilnej z akumulatorem, ściennej oraz suﬁtowej pojedynczej i
jako kombinacja dwóch lub trzech kopuł. Kombinacja kopuł może składać się z czasz plusLED 96 PLUS PREMIUM lub plusLED 96 PLUS PREMIUM i plusLED 56 PLUS PREMIUM. Istnieje możliwość zamontowania
kamery HD w kopule i monitora na trzecim ramieniu zawieszenia.
.

Lampa występuje w konﬁguracji mobilnej, mobilnej z akumulatorem, ściennej oraz suﬁtowej pojedynczej
i jako kombinacja dwóch lub trzech kopuł. Kombinacja kopuł może składać się z czasz plusLED 56 PLUS
PREMIUM lub plusLED 56 PLUS PREMIUM i plusLED 96 PLUS PREMIUM. Istnieje możliwość zamontowania
kamery HD w kopule i monitora na trzecim ramieniu zawieszenia.

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampa operacyjna plusLED 56 PLUS PREMIUM:
- natężenie oświetlenia 130 000 lx w odległości 1 metra
(na zamówienie dostępna wersja z natężeniem oświetlenia 160 000 lx)
- regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 40 000 – 130 000 (160 000) lx
- temperatura barwowa regulowana w 5 stopniach w zakresie 3500K-5500K
- średnica pola operacyjnego 140-320 mm
- wgłębność oświetlenia 1750 mm
- pobór mocy 26 W

13

Lampy plusLED z systemem wideo i systemem integracji sal operacyjnych
Dwukamerowa lampa operacyjna plusLED 96 HDTV / 96 / ARM / ARM z systemem INTEGRATOR
Nr kat. K00150 (WERSJA PREMIUM)
Nr kat. K00450 (WERSJA PLUS PREMIUM)

Pierwsza na świecie lampa operacyjna z systemem dwukamerowym

Lampy operacyjne plusLED to pierwsze na świecie lampy z systemem dwukamerowym. Lampa została
wyposażona w dwie kamery o jakości HDTV oraz system INTEGRATOR umożliwiający uruchomienie
funkcji dwukanałowego rejestrowania obrazów wideo z zainstalowanych kamer. Oprócz nagrywania,
system INTEGRATOR oferuje również transmisję wideo i połączenie z lokalnym systemem radiologicznym
RIS. Dotknięcie przycisku na ekranie 24 calowej jednostki sterującej umożliwia zarejestrowanie obrazu
wideo. Pozyskany w ten sposób materiał może zostać w późniejszym czasie skompletowany na różnych
nośnikach danych w celu odtworzenia go na innych stacjach roboczych.

Lampy operacyjne i zabiegowe
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Funkcja elektronicznego negatoskopu wykorzystuje dodatkowy monitor z krzywą DICOM zawieszony
razem z jednostką sterującą na wspólnym, dedykowanym zawieszeniu lampy. Negatoskop umożliwia
wybór dokumentacji pacjenta przez podanie numeru PESEL,
nazwiska lub daty badania z lokalnego systemu RIS
np. tomograﬁa komputerowa, rezonans magnetyczny,
ultrasonograﬁa).

Możliwość transmisji wideo przełamuje bariery odległości,
zapewniając łatwość konsultacji i dostęp do specjalistów
z innych ośrodków w kraju i na świecie.

Lampa operacyjna plusLED 96 HDTV /96 z systemem INTEGRATOR DICOM
Nr kat. K00160 (WERSJA PREMIUM)
Nr kat. K00460 (WERSJA PLUS PREMIUM)

Zastosowana w lampach transmisja wideo
przełamuje bariery odległości, zapewniając
łatwość konsultacji i dostęp do specjalistów
z innych ośrodków w kraju i na świecie. To
idealne rozwiązanie, które wspiera i ułatwia
wszelkiego rodzaju szkolenia i edukację. Daje
nieocenione możliwości przy nawiązywaniu
współpracy pomiędzy wieloma ośrodkami
posiadającymi zdolności konsultacyjne.

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampa operacyjna plusLED została wyposażona w kamerę w jakości HDTV oraz system
INTEGRATOR DICOM® umożliwiający rejestrację obrazów oraz transmisję wideo. Wideorejestracja
odbywa się za pomocą dotknięcia przycisku na ekranie stacji negatoskopu cyfrowego, zawieszonej
na ścianie sali operacyjnej. Pozyskany w ten sposób materiał może zostać w późniejszym czasie
skompletowany na różnych nośnikach danych w celu odtworzenia go na innych stacjach roboczych.
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Lampy plusLED PREMIUM i plusLED PLUS PREMIUM z systemem kamery wideo

Lampa operacyjna plusLED 96 HDTV / 96 / LED 23,6” z kamerą, monitorem
medycznym i systemem wideo transmisji
Nr kat. K00164 (WERSJA PREMIUM)
Nr kat. K00464 (WERSJA PLUS PREMIUM)

Lampy operacyjne i zabiegowe
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Jedna z kopuł lampy operacyjnej plusLED może zostać wyposażona w kamerę HDTV co umożliwia
dokumentowanie procedur chirurgicznych i ich bieżącą obserwację. Odbiornikiem obrazu może być
monitor medyczny zawieszony na ścianie lub dodatkowym ramieniu lampy, a także współpracujący
z kamerą bezprzewodowy, poręczny tablet, na którym wyświetlany jest obraz z zainstalowanej kamery.
Oprogramowanie systemowe zainstalowane na tablecie umożliwia użytkownikowi regulację parametrów
lampy operacyjnej. Za pomocą dotknięcia ekranu tabletu można zmienić podstawowe parametry światła
takie jak jasność czy średnica pola operacyjnego. Ergonomiczny, przejrzysty i intuicyjny interfejs oparty o
jednoznaczne i czytelne symbole dodatkowo podnosi walory funkcjonalne rozwiązania.

Lampa operacyjna plusLED z takim
rozwiązaniem zapewnia elastyczność
i zaspakaja indywidualne potrzeby
poszczególnych zespołów operacyjnych.
Inwestycja w tego typu system jest bardzo
korzystna, ponieważ przyczynia się do
zwiększenia efektywności, a także do
poprawy komfortu pracy.

Zestawy lamp operacyjnych i zabiegowych plusLED PREMIUM i plusLED PLUS PREMIUM
w wersji suﬁtowej

Lampa operacyjna plusLED 96 / 96
Nr kat. K00120 (WERSJA PREMIUM)
Nr kat. K00420 (WERSJA PLUS PREMIUM)

Lampa operacyjna plusLED 96 / 56
Nr kat. K00121 (WERSJA PREMIUM)
Nr kat. K00421 (WERSJA PLUS PREMIUM)

Lampa operacyjna plusLED 56 / 56
Nr kat. K00122 (WERSJA PREMIUM)
Nr kat. K00422 (WERSJA PLUS PREMIUM)

Lampa zabiegowaplusLED 56
Nr kat. K00110 (WERSJA PREMIUM)
Nr kat. K00410 (WERSJA PLUS PREMIUM)

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampa zabiegowa plusLED 96
Nr kat. K00100 (WERSJA PREMIUM)
Nr kat. K00400 (WERSJA PLUS PREMIUM)
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Lampy zabiegowe plusLED w wersji naściennej
Pojedyncze lampy zabiegowe plusLED 56 PREMIUM i plusLED 96 PREMIUM oraz
plusLED 56 PLUS PREMIUM i plusLED 96 PLUS PREMIUM dostępne są w wersji mocowanej naściennie.
Zestaw ramion wykorzystany do mocowań naściennych gwarantuje precyzyjne manewrowanie lampą
w szerokim zakresie.
Lampa zabiegowa naścienna plusLED 56
Nr kat. K00111 (WERSJA PREMIUM)
Nr kat. K00411 (WERSJA PLUS PREMIUM)

Lampa zabiegowa naścienna plusLED 96
Nr kat. K00101 (WERSJA PREMIUM)
Nr kat. K00401 (WERSJA PLUS PREMIUM)

Lampy zabiegowe plusLED w wersji mobilnej
Szeroką gamę rozwiązań lamp plusLED uzupełniają lampy zabiegowe w wykonaniu statywowym. Wersje
lamp mobilnych wyposażonych w akumulatory idealnie sprawdzają się w przypadku wystąpienia awarii
źródła zasilania, gwarantując długi okres czasu pracy.

Lampy operacyjne i zabiegowe
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Lampa zabiegowa mobilna plusLED 96
Nr kat. K00102 (WERSJA PREMIUM)
Nr kat. K00402 (WERSJA PLUS PREMIUM)

Lampa zabiegowa mobilna z akumulatorem plusLED 96
Nr kat. K00103 (WERSJA PREMIUM)
Nr kat. K00403 (WERSJA PLUS PREMIUM)

Lampa zabiegowa mobilna plusLED 56
Nr kat. K00112 (WERSJA PREMIUM)
Nr kat. K00412 (WERSJA PLUS PREMIUM)

Lampa zabiegowa mobilna z akumulatorem plusLED 56
Nr kat. K00113 (WERSJA PREMIUM)
Nr kat. K00413 (WERSJA PLUS PREMIUM)

Parametry techniczne lamp plusLED
Konstrukcja lamp operacyjnych i zabiegowych wykorzystuje podwójnie sprawdzone na etapie produkcji
komponenty, co wprost przekłada się na bezawaryjność pojedynczych lamp jak i zestawów.
Wszystkie obwody elektryczne i elektroniczne w lampach plusLED są kompatybilne elektromagnetycznie. Nasze wyroby spełniają wszystkie wymogi dla urządzeń medycznych klasy pierwszej i są oznaczone
znakiem CE.

Parametry

plusLED 96
PREMIUM

plusLED 56
PREMIUM

plusLED 96
PLUS
PREMIUM

plusLED 56
PLUS
PREMIUM

Ilość diod LED

96

56

77

44

160 000 lx

130 000 lx
(opcja
160 000 lx)

160 000 lx

130 000 lx
(opcja
160 000 lx)

Regulacja natężenia oświetlenia

40 – 160 klx

40 - 130
(160) klx

40 – 160 klx

40 - 130 (
160) klx

Średnica pola operacyjnego

160-360 mm

140-320 mm

160-360 mm

140-320 mm

Współczynnik odwzorowania barw Ra

97

97

99

99

Współczynnik odwzorowania barw R9

97

97

99

99

Wgłębność oświetlenia

1400 mm

1400 mm

1750 mm

1750 mm

Temperatura barwowa

4900K

4900K

3500K-4000K4500K-5000K5500K

3500K-4000K4500K-5000K5500K

5-10%
regulowane

5-10%
regulowane

5-10%
regulowane

5-10%
regulowane

<0,5OC

<0,5OC

<0,5OC

<0,5OC

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

45 W

35 W

35W

26W

> 60 000 h

> 60 000 h

> 70 000 h

> 70 000 h

Natężenie światła w odległości 1 m

Oświetlenie endoskopowe AMBIENT
Przyrost temp. w obrębie głowy
chirurga
Napięcie zasilania
Pobór mocy
Żywotność diod LED

Lampy operacyjne i zabiegowe

Układ zasilania lampy umożliwia dostosowanie się do istniejących warunków zasilania w miejscu montażu. Lampy współpracują także z rezerwowymi / awaryjnymi układami zasilania dostępnymi
w obiektach służby zdrowia.

19

Właściwości lamp plusLED 96 ECO i 56 ECO oraz plusLED 96 PLUS ECO i 56 PLUS ECO
Lampy operacyjne serii plusLED ECO są rozwiązaniem, zaprojektowanym z myślą o klientach
szukających wyrobów wysokiej jakości za rozsądną cenę. Lampy dostarczają precyzyjne światło
wszędzie tam gdzie jest ono niezbędne. Homogeniczny charakter światła podnosi komfort pracy
chirurga w każdym zakątku nawet rozległego pola operacyjnego. Wysoki stopień bezcieniowości
i dużą wgłębność oświetlenia urządzenie zawdzięcza swojej unikalnej konstrukcji, w której
wykorzystano większą ilość diod o najwyższej jakości. Zastosowane w konstrukcji lamp operacyjnych
białe diody są diodami piątej generacji, o imponującej żywotności mierzonej w dziesiątkach tysięcy
godzin i latach nieprzerwanego świecenia.

3 800 K
4 400 K
5 000 K

Podstawowym zadaniem lamp operacyjnych plusLED ECO
jest dokładne odwzorowanie spektrum kolorów pola
operacyjnego, a w szczególności barwy czerwonej.
Odbywa się to w sposób naturalny. Delikatne i precyzyjne
światło lampy operacyjnej jest przyjazne i bardzo
komfortowe dla oczu operatora. Trzy dostępne poziomy
temperatury barwowej powodują, że urządzenie sprosta
oczekiwaniom każdego, nawet najbardziej wymagającego
zespołu chirurgicznego.

Umieszczenie panelu sterowania na zawieszeniu kardanowym w
pobliżu kopuły jest idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia
ergonomii. Panel umożliwia włączenie i wyłączenie urządzenia,
zmianę poziomu natężenia oświetlenia, wybór temperatury
barwowej oraz włączenie trybu endoskopowego AMBI. W lampach
plusLED 96 ECO i plusLED 56 ECO został on wykonany w technologii
membranowej. W lampach plusLED 96 PLUS ECO i plusLED 56 PLUS
ECO zastosowano innowacyjny panel sterowania w technologii
dotykowej.

Lampy operacyjne i zabiegowe
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Użyte w konstrukcji lampy bezpieczne szkło ESG
jest odporne na stłuczenie i rysy. Obudowa lampy
wykonana jest z lekkich stopów aluminium. Jest
to materiał, który gwarantuje odporność na
wstrząsy i długą żywotność urządzenia. Stylowe
wzornictwo i różne wersje wykończenia zadowolą
najbardziej wymagających klientów.

Opcjonalny uchwyt niesterylny w
postaci długiego relingu jest łatwy do
utrzymania w czystości i poprawia
właściwości higieniczne lampy, a poza
tym nie zakłóca nawiewu laminarnego
na sali operacyjnej.

W jednej z kopuł lampy lub w osi jej
zawieszenia może zostać umieszczona
kamera HDTV, co stwarza szerokie
możliwości w zakresie transmisji obrazu,
komunikacji i nadzoru w sali operacyjnej.
Obraz z kamery może być wyświetlany na
monitorach medycznych, ale także na
współpracującym z kamerą
bezprzewodowym, poręcznym
i nowoczesnym tablecie. Oprogramowanie
systemowe umożliwia użytkownikowi
regulację parametrów lampy operacyjnej.
Za pomocą ekranu dotykowego
można zmienić podstawowe parametry
światła, takie jak jasność czy temperatura
barwowa. Ergonomiczny, przejrzysty
i intuicyjny interfejs oparty o jednoznaczne
i czytelne symbole dodatkowo podnosi
walory funkcjonalne urządzenia.

Lampy operacyjne i zabiegowe

Uchwyt sterylny jest umieszczony centralnie w osi kopuły,
co ułatwia precyzyjne pozycjonowanie urządzenia. Za jego
pomocą można również regulować średnicę pola
operacyjnego. Uzupełnieniem uchwytu centralnego są
dopasowane do niego nakładki sterylne z możliwością
sterylizacji parowej w temperaturze do 134 °C. Nakładki
wyposażone są w blokadę, która pewnie mocuje je na
swoim miejscu, a także umożliwia błyskawiczną wymianę.
Nakładki zostały wymodelowane w sposób ergonomiczny,
przez co dobrze układają się w dłoni chirurga.
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Lampa operacyjna plusLED 96 ECO:
- natężenie oświetlenia 160 000 lx w odległości 1 metra
- regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 25 000 – 160 000 lx
- regulowana temperatura barwowa
- średnica pola operacyjnego 160-320 mm
- wgłębność oświetlenia 1200 mm
- pobór mocy 80 W
- membranowy panel sterowania

Lampy operacyjne i zabiegowe
22

Lampa występuje w konﬁguracji mobilnej, mobilnej z akumulatorem,
ściennej oraz suﬁtowej pojedynczej i jako kombinacja dwóch lub trzech
kopuł. Kombinacja kopuł może składać się z czasz plusLED 96 ECO lub
plusLED 96 ECO i plusLED 56 ECO. Istnieje możliwość zamontowania
kamery HD w kopule i monitora na trzecim ramieniu zawieszenia.

Lampa występuje w konﬁguracji mobilnej, mobilnej z akumulatorem,
ściennej oraz suﬁtowej pojedynczej i jako kombinacja dwóch lub trzech
kopuł. Kombinacja kopuł może składać się z czasz plusLED 56 ECO lub
plusLED 56 ECO i plusLED 96 ECO. Istnieje możliwość zamontowania
kamery HD w kopule i monitora na trzecim ramieniu zawieszenia.

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampa operacyjna plusLED 56 ECO:
- natężenie oświetlenia 130 000 lx w odległości 1 metra
- regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 25 000 – 130 000 lx
- regulowana temperatura barwowa
- średnica pola operacyjnego 160-280 mm
- wgłębność oświetlenia 1000 mm
- pobór mocy 60 W
- membranowy panel sterowania
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Lampa operacyjna plusLED PLUS 96 ECO:
- natężenie oświetlenia 160 000 lx w odległości 1 metra
- regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 25 000 – 160 000 lx
- regulowana temperatura barwowa
- średnica pola operacyjnego 160-320 mm
- wgłębność oświetlenia 1200 mm
- pobór mocy 80 W
- dotykowy panel sterowania TFT

Lampy operacyjne i zabiegowe
24

Lampa występuje w konﬁguracji mobilnej, mobilnej z akumulatorem,
ściennej oraz suﬁtowej pojedynczej i jako kombinacja dwóch lub trzech
kopuł. Kombinacja kopuł może składać się z czasz plusLED 96 PLUS ECO
lub plusLED 96 PLUS ECO i plusLED 56 PLUS ECO. Istnieje możliwość
zamontowania kamery HD w kopule i monitora na trzecim ramieniu
zawieszenia.

Lampa występuje w konﬁguracji mobilnej, mobilnej z akumulatorem,
ściennej oraz suﬁtowej pojedynczej i jako kombinacja dwóch lub trzech
kopuł. Kombinacja kopuł może składać się z czasz plusLED 56 PLUS ECO
lub plusLED 56 PLUS ECO i plusLED 96 PLUS ECO. Istnieje możliwość
zamontowania kamery HD w kopule i monitora na trzecim ramieniu
zawieszenia.

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampa operacyjna plusLED 56 PLUS ECO:
- natężenie oświetlenia 140 000 lx w odległości 1 metra
- regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 25 000 – 140 000 lx
- regulowana temperatura barwowa
- średnica pola operacyjnego 160-280 mm
- wgłębność oświetlenia 1000 mm
- pobór mocy 60 W
- dotykowy panel sterowania TFT
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Przykładowe konﬁguracje lamp plusLED 96 ECO i 56 ECO
oraz plusLED 96 PLUS ECO i 56 PLUS ECO
Zestawy lamp operacyjnych i zabiegowych w wersji suﬁtowej.
Lampa operacyjna plusLED 96 HDTV ECO / 56 ECO
z systemem wideo transmisji, kamerą i monitorem
medycznym na trzecim ramieniu
Nr kat. K00365 (WERSJA ECO)
Nr kat. K00565 (WERSJA PLUS ECO)

Lampa operacyjna plusLED 96 HDTV ECO / 56 ECO
z systemem wideo transmisji i kamerą
Nr kat. K00344 (WERSJA ECO)
Nr kat. K00544 (WERSJA PLUS ECO)

Lampy operacyjne i zabiegowe
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Lampa operacyjna plusLED 96 ECO / 96 ECO
Nr kat. K00320 (WERSJA ECO)
Nr kat. K00520 (WERSJA PLUS ECO)

Lampa operacyjna plusLED 96 ECO/ 56 ECO
Nr kat. K00321 (WERSJA ECO)
Nr kat. K00521 (WERSJA PLUS ECO)

Lampa operacyjna plusLED 56 ECO/ 56 ECO
Nr kat. K00322 (WERSJA ECO)
Nr kat. K00522 (WERSJA PLUS ECO)

Lampa zabiegowa plusLED 96 ECO
Nr kat. K00300 (WERSJA ECO)
Nr kat. K00500 (WERSJA PLUS ECO)

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampa zabiegowa plusLED 56 ECO
Nr kat. K00310 (WERSJA ECO)
Nr kat. K00510 (WERSJA PLUS ECO)
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Lampy zabiegowe plusLED 96 ECO i 56 ECO oraz plusLED 96 PLUS ECO i 56 PLUS ECO
w wersji ściennej
Lampa zabiegowa ścienna plusLED 56 ECO
Nr kat. K00311 (WERSJA ECO)
Nr kat. K00511 (WERSJA PLUS ECO)

Lampa zabiegowa ścienna plusLED 96 ECO
Nr kat. K00301 (WERSJA ECO)
Nr kat. K00501 (WERSJA PLUS ECO)

Lampy zabiegowe plusLED 96 ECO i 56 ECO oraz plusLED 96 PLUS ECO i 56 PLUS ECO
w wersji mobilnej
Szeroką gamę rozwiązań, oferowanych przez naszą ﬁrmę uzupełniają lampy zabiegowe w wykonaniu
statywowym. Wersje lamp mobilnych wyposażonych w akumulatory idealnie sprawdzają się
w przypadku wystąpienia awarii źródła zasilania, gwarantując długi okres nieprzerwanej pracy.

Lampy operacyjne i zabiegowe
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Lampa zabiegowa mobilna plusLED 56 ECO
Nr kat. K00312 (WERSJA ECO)
Nr kat. K00512 (WERSJA PLUS ECO)

Lampa zabiegowa mobilna plusLED 96 ECO
Nr kat. K00302 (WERSJA ECO)
Nr kat. K00502 (WERSJA PLUS ECO)

Lampa zabiegowa mobilna
z akumulatorem plusLED 56 ECO
Nr kat. K00313 (WERSJA ECO)
Nr kat. K00513 (WERSJA PLUS ECO)

Lampa zabiegowa mobilna
z akumulatorem plusLED 96 ECO
Nr kat. K00303 (WERSJA ECO)
Nr kat. K00503 (WERSJA PLUS ECO)

Parametry techniczne lamp plusLED 96 ECO i 56 ECO oraz
plusLED 96 PLUS ECO i 56 PLUS ECO
Do produkcji lamp wykorzystywane są dwukrotnie sprawdzone komponenty, co wprost przekłada się
na bezawaryjność naszych urządzeń. Wszystkie obwody elektryczne i elektroniczne w naszych lampach
są kompatybilne elektromagnetycznie.
Nasze wyroby spełniają wszelkie wymogi dla urządzeń medycznych klasy pierwszej i są oznaczone
znakiem CE.

Parametry

plusLED 96
ECO

plusLED 56
ECO

plusLED 96
PLUS ECO

plusLED 56
PLUS ECO

Ilość diod LED

108

72

108

72

Natężenie światła w odległości 1 m

160 000 lx

130 000 lx

160 000 lx

140 000 lx

Regulacja natężenia oświetlenia

25-160 klx

25-130 klx

25-160 klx

25-140 klx

160-320 mm

160-280 mm

160-320 mm

160-280 mm

Współczynnik odwzorowania barw Ra

96

96

96

96

Współczynnik odwzorowania barw R9

97

97

97

97

Wgłębność oświetlenia

1200 mm

1000 mm

1200 mm

1000 mm

Temperatura barwowa

3800K-4400K5000K

3800K-4400K5000K

3800K-4400K5000K

3800K-4400K5000K

2-8 klx
regulowane

2-8 klx
regulowane

2-8 klx
regulowane

2-8 klx
regulowane

membranowy

membranowy

dotykowy TFT

dotykowy TFT

<1OC

<1OC

<1OC

<1OC

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

80 W

60 W

80W

60W

57

57

57

57

>60 000

>60 000

>60 000

>60 000

Średnica pola operacyjnego

Oświetlenie endoskopowe AMBIENT
Panel sterowania
Przyrost temp. w obrębie głowy
chirurga
Napięcie zasilania
Pobór mocy
Klasa ochrony IP
Żywotność diod LED

Lampy operacyjne i zabiegowe

Układ zasilania lampy umożliwia dostosowanie się do istniejących warunków zasilania w miejscu
montażu. Lampy współpracują także z rezerwowymi / awaryjnymi układami zasilania dostępnymi w
obiektach służby zdrowia.
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Lampa zabiegowa plus LED 37 ECO to rozwiązanie dla klientów, którzy potrzebują lampy medycznej
o bardzo dobrych parametrach w rozsądnej cenie. Natężenie oświetlenia na poziomie 110 klx
z możliwością jego regulacji, duża średnica pola operacyjnego, znakomity poziom wgłębności
i bardzo wysoki wskaźnik odwzorowania barw, a w szczególności najbardziej istotnej barwy
czerwonej, pozwalają na stosowanie lampy przy prostych zabiegach chirurgicznych, a także
umożliwiają przeprowadzenie badania pacjenta przez lekarza dowolnej specjalizacji.

Lampy operacyjne i zabiegowe
30

Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość wyboru poziomu temperatury barwowej, co pozwala
dostosować światło do preferencji osoby przeprowadzającej zabieg lub badanie. Nasz produkt jest
przyjazny dla środowiska. Użycie najnowocześniejszych diod minimalizuje zużycie energii i pozwala
na oszczędności ﬁnansowe. Niezwykle długa żywotność źródeł światła i ich mała podatność na
uszkodzenia gwarantuje, że produkt będzie służył użytkownikowi przez wiele lat.

Przykładowe konﬁguracje lamp plusLED 37ECO
Lampa zabiegowa statywowa plusLED 37 ECO
Nr kat. K00192
Nr kat. K00195 (z zasilaniem awaryjnym)

Lampa zabiegowa suﬁtowa
plusLED 37 ECO
Nr kat. K00190
Nr kat. K00193 (z zasilaniem awaryjnym)

Lampa zabiegowa naścienna
plusLED 37 ECO
Nr kat. K00191
Nr kat. K00194 (z zasilaniem awaryjnym)

Lampę zabiegową plus LED 37 ECO charakteryzuje zastosowanie ergonomicznych funkcjonalnych
rozwiązań, które pozwalają na prostą i intuicyjną obsługę urządzenia. Panel sterujący parametrami
oświetlenia jest umieszczony na czaszy. Nowoczesny design kopuły w kształcie płaskiego rombu wpływa
na unikalne walory estetyczne wyrobu. Lampa występuje w konﬁguracji mobilnej, ściennej oraz
suﬁtowej pojedynczej. Wszystkie wersje mogą być opcjonalnie wyposażone w zasilanie awaryjne.

Parametry
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Natężenie światła w odległości 1 m

110 000 lx

Regulacja natężenia oświetlenia

40-110 klx

Średnica pola operacyjnego

195 mm

Współczynnik odwzorowania barw Ra

97

Współczynnik odwzorowania barw R9

99

Wgłębność oświetlenia

1750 mm

Temperatura barwowa

3800K-4800K

Przyrost temp. w obrębie głowy chirurga
Napięcie zasilania
Pobór mocy
Żywotność diod LED

<1OC
230V, 50 Hz
60 W
> 60 000 h

Parametry techniczne
lampy plusLED 37 ECO

Lampy operacyjne i zabiegowe

Ilość diod LED
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Lampa zabiegowa plusLED 24 ECO:
- natężenie oświetlenia 70 000 lx w odległości 1 metra
- regulacja natężenia oświetlenia
- średnica plamy świetlnej 170 mm

Lampy operacyjne i zabiegowe
3232

Lampa występuje w konﬁguracji mobilnej, mobilnej z akumulatorem, ściennej oraz suﬁtowej pojedynczej.

Przykładowe konﬁguracje lamp plusLED 24ECO

Lampa zabiegowa statywowa plusLED 24 ECO
Nr kat. K00212
Nr kat. K00215 (z zasilaniem awaryjnym)

Lampa zabiegowa suﬁtowa plusLED 24 ECO
Nr kat. K00210
Nr kat. K00213 (z zasilaniem awaryjnym)

Lampa zabiegowa naścienna
plusLED 24 ECO
Nr kat. K00211
Nr kat. K00214 (z zasilaniem awaryjnym)

Wybrane modele lamp plusLED 24 ECO są wyposażone w układ zasilania awaryjnego z akumulatorem,
który może zapewnić nieprzerwaną pracę urządzenia nawet przez kilka godzin, w przypadku awarii
elektrycznej. Akumulator jest ładowny automatycznie i bezobsługowo, nie zakłócając podstawowej
funkcji urządzenia.
Parametry
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Natężenie światła w odległości 1 m

70 000 lx

Regulacja natężenia oświetlenia

7-70 klx

Średnica pola operacyjnego

170 mm

Współczynnik odwzorowania barw Ra

95

Współczynnik odwzorowania barw R9

94

Wgłębność oświetlenia

1800 mm

Temperatura barwowa

4300K

Przyrost temp. w obrębie głowy chirurga
Napięcie zasilania
Pobór mocy
Żywotność diod LED

<1OC
230V, 50 Hz
23 W
> 50 000 h

Parametry techniczne
lampy plusLED 24 ECO

Lampy operacyjne i zabiegowe

Ilość diod LED

33
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Lampa diagnostyczna plusLED 7 ECO:
- natężenie oświetlenia 30 000 lx w odległości 0,5 metra
- regulacja natężenia oświetlenia niezależnym pokrętłem
- średnica plamy świetlnej 100 mm

Lampy operacyjne i zabiegowe
3434

Lampa występuje w wersji mobilnej, oraz mocowanej na szynie.

Lampa diagnostyczna mobilna
plusLED 7 ECO
Nr kat. K00218

Lampa diagnostyczna mocowana
na szynie plusLED 7 ECO
Nr kat. K00219

Parametry techniczne
Natężenie oświetlenia (lx)
(w odległości 0,5 m)

30 000 lx

Regulacja natężenia oświetlenia

10-100%

Średnica pola operacyjnego

100 mm

Współczynnik odwzorowania barw Ra
Temperatura barwowa (K)

93
4500K

Napięcie zasilania*

~230V, 50 Hz

Żywotność diod LED

> 20 000 h

Lampy operacyjne i zabiegowe

Parametry techniczne lampy plusLED 7 ECO
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INTEGRATOR narzędzie XXI wieku
INTEGRATOR to autorski, modułowy, multimedialny system
informatyczny służący do integracji sal operacyjnych.
System integruje ze sobą urządzenia medyczne sali
operacyjnej oraz komunikuje się z wewnętrznymi
systemami szpitalnymi.
Celem nadrzędnym systemu INTEGRATOR jest wsparcie
i zwiększenie efektywności pracy bloku operacyjnego.
INTEGRATOR to:
• niezawodność – produkt POLSKI
• wysoka jakość – wyrób medyczny KLASY I – wpis do
Rejestru Wyrobów Medycznych
• intuicyjna i prosta obsługa – ekran dotykowy monitora
• bezpieczeństwo – indywidualny klucz szyfrujący
• pełna zgodność z DICOM
• otwartość systemu na inne aplikacje
INTEGRATOR składa się z modułów, które można
indywidualnie dopasowywać w zależności od preferencji
i budżetu. System zawsze można rozbudować o kolejne
moduły.

10 MODUŁÓW SYSTEMU INTEGRATOR:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MODUŁ STEROWANIA TECHNICZNEGO
MODUŁ STEROWANIA APARATURĄ
MODUŁ MONITOROWANIA
MODUŁ DICOM
MODUŁ NEGATOSKOPU
MODUŁ NAGRYWANIA
MODUŁ RAPORTU
MODUŁ PRZEŁĄCZANIA WIDEO
MODUŁ WIDEOKONFERENCJI
MODUŁ WYMIANY DANYCH

MODUŁ STEROWANIA TECHNICZNEGO
MODUŁ STEROWANIA APARATURĄ
MODUŁ MONITOROWANIA
MODUŁ DICOM
MODUŁ NEGATOSKOPU
MODUŁ NAGRYWANIA
MODUŁ RAPORTU

Moduły produktu:

INTEGRATOR

MODUŁ PRZEŁĄCZANIA WIDEO
MODUŁ WIDEOKONFERENCJI
MODUŁ WYMIANY DANYCH
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Modułowa budowa systemu
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1. MODUŁ STEROWANIA TECHNICZNEGO

System pozwala na sterowanie praktycznie
każdym parametrem urządzeń i instalacji
znajdujących się w obrębie sali operacyjnej.
Dzięki zastosowaniu zintegrowanego systemu,
personel może w sposób swobodny dokonywać
potrzebnych zmian na sali operacyjnej.

Przykładowe możliwości:
• sterowanie drzwiami sali operacyjnej
• sterowanie klimatyzacją i wentylacją
• sterowanie żaluzjami okiennymi
• sterowanie oświetleniem suﬁtowym bloku
operacyjnego

2. MODUŁ STEROWANIA APARATURĄ

Systemy integracji i archiwizacji bloków operacyjnych
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Moduł ten zapewnia możliwość sterowania urządzeniami na
sali operacyjnej. Nie ma żadnych ograniczeń ilości sterowanych urządzeń, a wszystko uzależnione jest jedynie od potrzeb
i preferencji użytkownika. Dodatkowe urządzenia mogą być
dodane nawet po instalacji systemu. Dostępne możliwe połączenia m.in. poprzez: IP, Wi-Fi, IP Port, RS232.

Przykładowe możliwości sterowania aparaturą medyczną:
• lampa operacyjna
• kamera w lampie operacyjnej
• stół operacyjny
• diatermia
• laparoskop

Możliwe jest również podłączenie do systemu kardiomonitora, aparatu do znieczulenia czy pomp infuzyjnych celem zapisu parametrów medycznych podczas trwania operacji.
System obsługuje wszelkie dostępne protokoły komunikacyjne
co sprawia, że adaptacja nowych urządzeń jest przejrzysta i
prosta.
Dla każdej sali operacyjnej są przewidziane monitory medyczne posiadający funkcję dotyku, pozwalające na bezpośrednią komunikację w obrębie systemu.

3. MODUŁ MONITOROWANIA
Moduł ten to komfort i bezpieczeństwo pracy
na bloku operacyjnym. Dzięki monitorowaniu
i informowaniu o stanie infrastruktury sali
operacyjnej mamy stały dostęp do stanu
gazów medycznych jak również stanu
bezpieczeństwa elektrycznego podłączonych
na Sali urządzeń elektrycznych.

4. MODUŁ DICOM

Obraz zapisany w formacie DICOM zajmuje ponad 30MB i może zawierać ok. 12 000 różnych wskaźników zwanych tagami
(indywidualne dane pacjenta ). Obrazy cyfrowe oraz ich komputerowa analiza mają mnóstwo zalet. Zdjęcia otrzymywane
są w bardzo krótkim czasie praktycznie zaraz po wykonaniu, łatwość przechowywania i wyszukiwania obrazów na dysku,
brak potrzeby wprowadzania tych samych danych dla każdego badania (minimalizuje to ryzyko błędu), możliwość
elektronicznej wymiany danych pomiędzy różnymi klinikami, a także między różnymi gabinetami w jednym budynku –
brak konieczności wydruku i ﬁzycznego dostarczenia pliku. DICOMIZACJA powoduje, że materiał otrzymuje
charakterystyczne dane pacjenta pozwalające na jednoznaczną identyﬁkację.
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Moduł DICOM służy do szybkiego pozyskiwania
informacji o pacjencie. System INTEGRATOR
zapewnia łączność przy użyciu standardu
DICOM. Standard ten jest szeroko stosowany
w świecie medycznym do przeglądania i korzystania z informacji o pacjentach w scentralizowanych systemach zarządzania
RIS - (Radiologiczny System Informacyjny). DICOM to obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazów w medycynie. Rozwój
nowoczesnych cyfrowych metod badań spowodował powstanie standardu obrazowania badań. W dzisiejszych czasach
trudno wyobrazić sobie nowoczesną medycynę bez standardu DICOM i systemów PACS. DICOM znajduje zastosowanie
w przetwarzaniu obrazów np: tomograﬁi komputerowej, cyfrowej angiograﬁi oraz cyfrowej radiograﬁi konwencjonalnej.
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5. MODUŁ NEGATOSKOPU
Moduł negatoskopu cyfrowego pozwala na wyświetlanie obrazów
radiologicznych wykonanych metodą cyfrową. Dzięki zastosowaniu
negatoskopu cyfrowego zespół operacyjny uzyskuje dostęp do
aktualnych badań radiologicznych operowanego pacjenta
pozyskiwanych ze szpitalnych systemów informatycznych.
Monitor wykorzystywany w negatoskopie cyfrowym wyświetla
obraz zgodny ze standardem DICOM. Podlega również kalibracji
ekranu.

Systemy integracji i archiwizacji bloków operacyjnych
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6. MODUŁ NAGRYWANIA
Moduł nagrywania i archiwizacji zapewnia przechwytywanie
cyfrowych sekwencji audio i wideo. INTEGRATOR rejestruje obraz
jednokanałowo lub wielokanałowo w jakości i rozdzielczości do 4K.

Nagrywane źródła sygnałów, mogą pochodzić z:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laparoskopów
endoskopów
mikroskopów chirurgicznych
systemów obrazowania
suﬁtowych kamer
dookólnych
kamer w lampach
operacyjnych
ramienia C
ultrasonografów
kardiomonitorów

System INTEGRATOR umożliwia przeglądanie, importowanie
i eksport multimediów na typowe nośniki np. DVD w celu
późniejszej archiwizacji. System ma możliwość podpięcia
pamięci masowych typu PenDrive i dysków przenośnych USB.
Celem tego modułu jest wzbogacenie dokumentacji pacjenta.
Istnieje też możliwość stworzenia, edycji i drukowania
raportu.
Opcjonalnie do zapisu można wykorzystywać przełącznik
nożny typu Footswitch. Dzięki zastosowaniu przełącznika
nożnego możliwe jest sterowanie modułem nagrywania
bezpośrednio w polu operacyjnym przy samym stole
operacyjnym.
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Możliwe jest również wyzwalanie nagrywania i robienia
zdjęć za pomocą gestów – pełna sterylność.
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7. MODUŁ RAPORTU
Moduł ten pozwala na stworzenie dokładnej
dokumentacji medycznej pacjenta podczas
zabiegu operacyjnego. Lekarz prowadzący
może wykonać kompletny raport zawierający
wszystkie dane pacjenta, zdjęcia oraz ﬁlmy
wraz z opisami przeprowadzonych operacji.
Wygenerowany raport dostępny jest w systemie jako dokumentacja medyczna.

8. MODUŁ PRZEŁĄCZANIA WIDEO
Moduł ten to możliwość przełączania obrazu pomiędzy wieloma monitorami na sali operacyjnej oraz podgląd źródeł wideo.
Podstawowe korzyści to:
• proste wybieranie źródła wideo
• przełączanie pełnoekranowe
• moduł do przełączania video zarządza matrycą 12x12, 20x20 lub 40x40 wejść/wyjść – w praktyce oznacza to, że
można podłączyć aż 40 dowolnych urządzeń wideo
Wideo przełącznik dystrybuuje sygnał wideo po sali z użyciem wysokiej jakości oprzewodowania optycznego LC,
koncentrycznego HD/SD-SDI lub przewodów: S-Video, RGB HV, RGBs, YPbPr, DVI i Composite.
Zarządzanie obrazami 4K na monitorach odbywa się bez opóźnień czasowych.

Systemy integracji i archiwizacji bloków operacyjnych
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9. MODUŁ WIDEOKONFERENCJI
Moduł wideokonferencyjny zapewnia możliwość nawiązania
wideokonferencji z więcej niż jednym użytkownikiem z
dowolnym miejscem z poza szpitala z wykorzystaniem sieci
lokalnej. Opcja ta pozwala na transmisję dowolnie wybranych
źródeł sygnałów audio i wideo.
Korzyści:
• sterowanie poprzez moduł aplikacyjny – maksymalny
komfort pracy personelu sali operacyjnej oraz pozostałych
uczestników wideokonferencji
• dostęp do specjalistów z innych lokalizacji w celu
ułatwienia konsultacji
• stanowi idealne rozwiązanie do wspierania szkoleń
i edukacji
• pomaga w wymianie wiedzy i doświadczeń
międzynarodowych

10. MODUŁ WYMIANY DANYCH
Moduł ten to pełna wymiana danych pacjenta ze Szpitalnymi Systemami
Informatycznymi: HIS, RIS, CIS, LIS.

Możliwe jest odczytywanie każdej modalności jaka realizowana jest w szpitalu.
Do modalności należą CT (tomograﬁa komputerowa, MR (rezonans magnetyczny),
US (ultrasonograﬁa) itp.
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Wymiana danych dotyczy m.in.:
•
identyﬁkacji pacjenta
•
zleconych badań
•
harmonogramów operacji
•
terminów badań
•
wykazów badań pacjenta
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Przykładowe realizacje
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ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO

Monitory EMBITRON opracowane
w oparciu o technologię Gate-on-array.
Umożliwia zintegrowanie układu scalonego
sterownika bramki z podłożem macierzy.
Technologia ta znacznie zmniejsza liczbę
przetworników IC, aby uzyskać ultra wąską
ramkę, jednocześnie rozszerzając pole
widzenia do maksimum przy zachowaniu
tej samej rozdzielczości.
Dlatego monitory EMBITRON są lżejsze,
cieńsze i mają stylowy wygląd.

Standardowy panel TFT

Panel TFT Gate-on-Array

Struktura panelu TFT

Monitory chrurgiczne
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PROJEKTOWANE POJEMNOŚCIOWE
ROZWIĄZANIA DOTYKOWE (PCAP)
Funkcje dotykowe są zintegrowane
z panelem. Zaletami panelu dotykowego
są cienkie i lekkie konstrukcje, wyjątkowe
parametry optyczne.

ULTRA HIGH DEFINITION
Rozdzielczość 3840 x 2160

KĄT WIDZENIA (H X V) - 178O/ 178O

FULL HD
Rozdzielczość 1980 x 1080

POKRYWA OCHRONNA

STANDARD MOCOWANIA VESA

ZGODNOŚĆ Z DICOM®

ULTRA HIGHT BRIGHT TECHNOLOGY
Używamy panel TFT z dodatkową rezerwą
jasności. Najpopularniejsze rozmiary ekranu
mają poziom jasności do 820 Cd/m2.

WEWNĘTRZNY DŹWIĘK
Każdy monitor może być opcjonalnie
wyposażony w system audio stereo oraz
porty wejścia / wyjścia AUX (Jack 3,5mm)

Monitory chrurgiczne

AUTOMATYCZNA STABILIZACJA LUMINANCJI
(ALS)
Automatyczna stabilizacja jasności opiera się
na wbudowanym specjalnym
czujniku, który zapewnia stałą i preferowaną
luminancję przez cały okres eksploatacji
wyświetlacza. Poziomy luminancji są
stabilizowane zaraz po uruchomieniu.
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FUNKCJE
OBRAZOWANIE Z WIELU ŹRÓDEŁ I WIELU WYŚWIETLACZY :
Do 4 kanałów jednocześnie: obraz w obrazie (PIP), obraz obok obrazu (PBP), tryb poczwórny, tryb podwójny.

Obraz w obrazie

Obraz w obrazie

Tryb poczwórny

Tryb podwójny

Monitory chrurgiczne
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FUNKCJE

SZKŁO AG (SZKŁO PRZECIWODBLASKOWE)
Szkło przeciwodblaskowe zapewnia niezmiennie
dobrą czytelność wyświetlaczy nawet w trudnych
warunkach oświetleniowych. Ślady i małe
zadrapania są również mniej widoczne, co jest
główną zaletą w przypadku aplikacji dotykowych.

STANDARTOWE

VS

SZKŁO AG

AUTOMATYCZNA STABILIZACJA LUMINANCJI (ALS)
SZKŁO AR

VS

SZKŁO AR (SZKŁO ANTYREFLEKSYJNE)
Szkło AR demonstruje swoje zalety w
zastosowaniach wyświetlaczy o wysokiej
rozdzielczości i zachwyca żywymi kolorami
i wzmocnionym kontrastem.

ALS

VS STANDARTOWE

POKRYWA OCHRONNA

STANDARTOWE

PRZEDNIA KLAWIATURA DOTYKOWA
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PODŚWIETLENIA

Monitory chrurgiczne

CZUŁY PANEL STEROWANIA DO ŁATWEGO
STOSOWANIAW RĘKAWICZKACH
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MODELE MONITOROW
Kompatybilność z różnymi typami źródeł sygnału w wielu obszarach zastosowań
Dostępne rozmiary i rozdzielczości

55”
Nr kat. K8055007Q - Monitor chirurgiczny 55" UHD/Q
Nr kat. K8055007 - Monitor chirurgiczny 55" UHD

Nr kat. K8042006T - Monitor chirurgiczny 42" FHD/T
Nr kat. K8042006 - Monitor chirurgiczny 42" FHD

32”

27”

Nr kat. K8032005T - Monitor chirugiczny 32" UHD/T
Nr kat. K8032005 - Monitor chirugiczny 32" UHD

27”
Nr kat. K8027003T - Monitor chirurgiczny 27" FHD/T - Nr kat. K8027003 - Monitor chirurgiczny 27" FHD

Monitory chrurgiczne
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42”

23,8”
Nr kat. K8023008T- Monitor chirurgiczny 23.8" FHD/T
Nr kat. K8023008 - Monitor chirurgiczny 23.8" FHD

Nr kat. K8027004T Monitor chirurgiczny 27" UHD/T
Nr kat. K8027004 - Monitor chirurgiczny 27" UHD -

24”
Nr kat. K8024002T Monitor chirurgiczny 24" FHD/T
Nr kat. K8024002 - Monitor chirurgiczny 24" FHD

21,5”
Nr kat. K8021001T - Monitor chirurgiczny 21.5" FHD/T
Nr kat. K8021001 - Monitor chirurgiczny 21.5" FHD

Nazwa modelu :

K8055007Q/K8055007

K8042006T/K8042006

55”

42”

Ramka i obudowa:

Aluminium

Aluminium

Rozdzielczość:

3840x2160

1920x1080

Podświetlenie:

LED

LED

Kąt widzenia:

89/89 deg H&V

89/89 deg H&V

Jasność:

400 (Cd/m2) (ze szkłem AG)

630 (Cd/m2) (ze szkłem AG)
600 (Cd/m2) (z dotykiem PCAP)

Kontrast:

4000:1

4000:1

Wejścia:

DVIx4 (zgodny z HDMI 1.4) ,
DisplayPort x2 (zgodny z DisplayPort
1.2a) , VGA, USB HUB

DVIx2, DisplayPort, VGA, CVBS, Svideo,
YPbPr(XsRGB) & USB HUB/kalibracja

Wyjścia:

Brak

CVBS, Svideo & YPbPr (XsRGB)

Zasilanie:

Wejście AC

Wejście AC

Opcja

Opcja

IP65 z przodu i cała jednostka IPx1, ALS
(opcjonalnie),Konﬁguracja sygnałów
UHD, Tryb pełny: jedno wejście sygnału
UHD (DVI lub DP), Tryb Quad: 4 wejścia
sygnałowe FHD, Tryb podwójny: 2
wejścia sygnałowe PBP lub PIP

IP65 z przodu i cała jednostka IPx1, ALS
(opcjonalnie), Rozwiązanie SDI
(opcjonalnie),Tryby użytkownika dla
różnych ustawień, PIP i PBP

Szkło ochronne:

Tak

Tak

Panel dotykowy PCAP:

Brak

Opcja

Głośnik:

Brak

Brak

1314.6 × 785.4 × 85.0 mm

1037 x 630 x 83.5 mm

cTUVus(ANSI/AAMI ES60601-1:2005+A1,
CAN/CSA C22.2 NO.60601-1:14) FCC B,
VCCI, CE(IEC 60601-1, ed3.1;
IEC/EN60601-1-2, 4.0th)

cTUVus(ANSI/AAMI ES60601-1:2005+A1,
CAN/CSA C22.2 NO.60601-1:14)
FCC B, VCCI, CE (IEC 60601-1, ed3.1;
IEC/EN60601-1-2, 4.0th)

Szkło AG

Szkło AG

Rozmiar:

Zgodny z DICOM:

Inne funkcje:

Wymiary (W × H × D):

Certyﬁkaty i standardy:

Powłoka antyreﬂeksyjna :

Monitory chrurgiczne

Specyﬁkacja techniczna dla monitorów 55” - 42”
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Specyﬁkacja techniczna dla monitorów 32” - 27”

Nazwa modelu :

K8032005T/K8032005

K8027003T/K8027003T

K8027004T/K8027004

32”

27”

27”

Ramka i obudowa:

Aluminum

Aluminiowa zintegrowana z
21,5 ”plastikową osłoną

Aluminiowa zintegrowana z
21,5 ”plastikową osłoną

Rozdzielczość:

3840x2160

1920x1080

3840x2160

Podświetlenie:

LED

LED

LED

Kąt widzenia:

89/89 deg H&V

89/89 deg H&V

89/89 deg H&V

Jasność:

650 (Cd/m2) (ze szkłem AR )
620 (Cd/m2) (z dotykiem
PCAP)

830 (Cd/m2) (ze szkłem AR
780 (Cd/m2) (z dotykiem
PCAP)

740 (Cd/m2) (ze szkłem AR )
710 (Cd/m2) (z dotykiem
PCAP)

Kontrast:

1000:1

1000:1

1000:1

Wejścia:

VGA x1, DVI x1 (HDMI 1.4),
HDMI x1 (HDMI 2.0),
USB HUB/kalibrowanie. DisplayPort x1 (Display
Port 1.2a) opcja: wejście SDI
lub DVI

DVIx2, DisplayPort, VGA
CVBS, Svideo, USB
kalibrowanie

VGA x1, DVI x1 (HDMI 1.4),
HDMI x1 (HDMI 2.0),
USB HUB/kalibrowanie, DisplayPort x1
(DisplayPort 1.2a), opcja:
wejście SDI lub DVI

Wyjścia:

SDI

Brak

SDI

Zasilanie:

Wejście 24 V DC

Wejście 24 V DC

Wejście 24 V DC

Opcja

Opcja

Opcja

IP65 z przodu i cała jednostka IPx1, DIN6868-157
zgodne ze standardami BT,
tryb kalibracji
(opcjonalnie), PIP i PBP

IP65 z przodu i cała jednostka IPx1,
ALS (opcjonalnie), tryb kalibracji (opcjonalnie),
PIP i PBP

IP65 z przodu i IPx1 cała jednostka,
Zgodny z DIN6868-157, standardami BT,
Tryb kalibracji, PIP i PBP

Szkło ochronne:

Tak

Tak

Tak

Panel dotykowy
PCAP:

Opcja

Opcja

Opcja

Głośnik:

Opcja

Opcja

Opcja

Wymiary (W × H ×
D):

761.6 × 466.0 × 61.5 mm

660.2 × 408.8 × 57.5 mm

660.2 × 408.8 × 57.5 mm

Certyﬁkaty i standardy:

UL/cUL(ANSI/AAMI
ES60601-1:2005+A1,
CAN/CSA C22.2
NO.60601-1:14) FCC B
CE(IEC/EN 60601-1, ed3.1;
EN 60601-1-2, 4.0th)

FCC B, VCCI,
CE (IEC 60601-1, ed3.1;
IEC/EN60601-1-2, 4.0th)

UL/cUL(ANSI/AAMI
ES60601-1:2005+A1,
CAN/CSA C22.2
NO.60601-1:14), FCC B,
CE(IEC/EN 60601-1, ed3.1;
EN 60601-1-2, 4.0th)

Powłoka antyreﬂeksyjna :

Szkło AG, AR Pcap

Szkło AG, AR Pcap

Szkło AG, AR Pcap

Rozmiar:

Zgodny z DICOM:

Inne funkcje:

Monitory chrurgiczne
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Specyﬁkacja techniczna dla monitorów 24” - 21,5”

K8024002T/K8024002

K8023008T/K8023008

K8021001T/K8021001T

24”

23.8”

21.5”

Plastik

Plastik

Plastik

Rozdzielczość:

1920x1200

1920x1200

1920x1200

Podświetlenie:

LED

LED

LED

Kąt widzenia:

89/89 deg H&V

89/89 deg H&V

89/89 deg H&V

Jasność:

820 (Cd/m2) (ze szkłem AR )
800 (Cd/m2) (z dotykiem
PCAP)

575 (Cd/m2) (ze szkłem AR )
550 (Cd/m2) (z dotykiem
PCAP)

230 (Cd/m2) (ze szkłem AR )
220 (Cd/m2) (z dotykiem
PCAP)

Kontrast:

1000:1

1000:1

3000:1

Wejścia:

DVIx2, DisplayPort, VGA,
CVBS,
S video & USB kalibracja

VGA, DVI, HDMI,
DisplayPort

VGA, DVI, HDMI,
DisplayPort

Wyjścia:

Brak

Brak

Brak

Zasilanie:

Wejście 24 V DC

Wejście 24 V DC

Wejście 24 V DC

Opcja

Opcja

Opcja

IP65 z przodu i cała
jednostka IPx1, ALS
(opcjonalnie),
Rozwiązanie SDI
(opcjonalnie), PIP i PBP

IP65 z przodu i cała
jednostka IPx1, ALS
(opcjonalnie), Zgodny z
DIN6868-157
(opcjonalnie), 20-metrowy
DVI / 15-metrowy
kabel HDMI

Szkło ochronne:

Tak

Tak

Tak

Panel dotykowy
PCAP:

Opcja

Opcja

Opcja

Głośnik:

Opcja

Opcja

Opcja

Wymiary
(W × H × D):

7570.0 × 384.7 × 59.5 mm

660.2 × 408.8 × 57.5 mm

660.2 × 408.8 × 57.5 mm

Certyﬁkaty
i standardy:

cTUVus (ANSI/AAMI
ES60601-1:2005+A1,
CAN/CSA C22.2
NO.60601-1:14), FCC B,
VCCI, CCC,
CE(IEC/EN60601-1, ed3.1;
IEC/EN60601-1-2, 4.0th)

cTUVus (ANSI/AAMI
ES60601-1:2005+A1,
CAN/CSA C22.2
NO.60601-1:14), FCC B,
VCCI, CCC,
CE(IEC/EN60601-1, ed3.1;
IEC/EN60601-1-2, 4.0th))

Szkło AG, AR Pcap

Szkło AG, AR Pcap

Rozmiar:
Ramka i obudowa:

Zgodny z DICOM:

Inne funkcje:

Powłoka antyreﬂeksyjna :

IP65 z przodu i IPx1 cała
jednostka,
20-metrowy DVI / 15metrowy kabel HDM

cTUVus (ANSI/AAMI
ES60601-1:2005+A1,
CAN/CSA C22.2
NO.60601-1:14), FCC B,
VCCI, CCC,
CE(IEC/EN60601-1, ed3.1;
IEC/EN60601-1-2, 4.0th)
Szkło AG, AR Pcap

Monitory chrurgiczne

Nazwa modelu :
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Stół z pływającym blatem Stille imagiQ2 .................................... 116
Stół z blatem z włókna węglowego HERKULES ............................ 124

System z wózkiem wymiennych blatów MERCURY
K71012 - Wózek do transportu blatów bez regulacji wysokości
K71013 - Wózek do transportu blatów z regulacji wysokości

Przesuw wzdłużny 320mm
regulowany pilotem

Cechy systemu:
• Płaska podstawa kolumny wydłuża miejsce pracy ramienia C w niskim położeniu
• Zdejmowany blat, sterowany pilotem, z funkcją przechyłu bocznego i wzdłużnego
• Zwiększona szerokość blatu do 540 m
• Materac wiskoelastyczny z efektem pamięci kształtu
• Programowalne pozycje M1 i M2

Segment głowy
z podwójną regulacją

• Pilot bezprzewodowy
• Transporter do wózka podstawy kolumny
• Wbudowany system bezpieczeństwa
• Szybkie mocowanie segmentów głowy i nóg

Wypiętrzenie klatki piersiowej regulowane
mechanicznie

Stoły operacyjne
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Zalety systemu:
• Pozwala zachować maksymalną sterylność na bloku operacyjnym
• Zwiększa pojemność bloku operacyjnego
• Zmniejsza czas potrzebny do przygotowania pacjenta do zabiegu
• Eliminuje konieczność przenoszenie pacjenta na transporter, co zmniejsza ryzyko

Regulacja segmentu pod nogi
wspomagana sprężyną gazową

uszkodzenia ciała pacjenta
Wypiętrzenie klatki piersiowej
regulowane mechanicznie

Pilot
sterujący
Podstawa
kolumny
Regulacja segmentu
pod głowę
wspomagana
sprężyną gazową

Obudowa kolumny
i podstawy wykonane
ze stali nierdzewnej

Podwójne koła 150 mm z hamulcem
centralnym i blokadą jazdy kierunkowej

Dzwignia do podnoszenie
/opuszczania blatu stołu
Hamulec centralny

Wiscoeleastyczne materace z
efektem pamięci kształtu

Pilot sterowania
przewodowy

Pilot sterowania
bezprzewodowy

Szybkie połączenie segmentów

Stoły operacyjne

Wózek do transportu kolumny
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Mobilny uniwersalny elektrohydrauliczny stół operacyjny SYRIUSZ
Nr kat. K71010

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO ORAZ WIELE ZASTOSOWAŃ
Dwuczęściowy, nachylany
mechanicznie segment pod plecy

Pilot sterujący

Przechyły odcinka grzbietowego
(sterowane zdalnie)

Dodatkowy pilot
Tryb pracy aktywowany
pedałem
Mechaniczna
hydrauliczna kontrola
napędu zapasowego

Podwójne kola 100mm

• 5-6 segmentowy stół operacyjny wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej
• 2 systemy sterowania gwarantują wysoką niezawodność i bezawaryjną pracę:
•
•
•
•
•

Stoły operacyjne
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- Elektrohydrauliczny – regulowany pilotem
- Mechanicznohydrauliczny – regulowany pompą nożną
Pełne i intuicyjne sterowanie za pomocą pilota, panelu bocznego, pompy nożnej
Maksymalne obciążenie robocze we wszystkich pozycjach – 250 kg
Bezszwowe materace przeciwodleżynowe, antystatyczne, antybakteryjne z jonami srebra
montowane w systemie gniazdo–czop
Bogate wyposażenie akcesoriów w wersji podstawowej
Gwarancja 24 miesiące

Akcesoria w zestawie w wersji
podstawowej
•
•
•
•
•
•
•

Ekran anestezjologiczny
Podpory pod rękę, 2 szt.
Podpory boczne, 2 szt.
Podajnik do kasety RTG
Wysięgnik kroplówki
Pas biodrowy do mocowania pacjenta
Pas do mocowania nadgarstka, 2 szt.

Cechy produktu

• Maksymalne bezpieczeństwo – 2 systemy

•
•
•
•

Wypiętrzenie ławeczki nerkowej - regulacja
mechaniczna (opcja)

Wypiętrzenie klatki piersiowej - regulacja
mechaniczna

Przeznaczenie stołu

Dane techniczne
Długość stołu
Szerokość stołu
Szerokość stołu z szynami bocznymi
Min. wysokość stołu bez materacy
Max. wysokość stołu bez materacy
Dynamiczne bezpieczne obciążenie stołu
Waga stołu (bez akcesoriów)
Przesuw wzdłużny
Regulacja segmentu pleców
Regulacja segmentu głowy
Regulacja segmentu nóg
Trendelenburg/ anty trendelenburg
Przechyły boczne stołu
Regulowane wypiętrzenie nerkowe
Wypiętrzenie piersiowe (opcja)

Podwójna regulacja zagłówka

2100 mm
500 mm
550 mm
660 mm
1080 mm
250 kg
270 kg
320 mm
-45º/+75°
-35º/+30º
-90º/+30º
-30º/+30º
-20º/+20º
140 mm
105 mm

• Chirurgia ogólna
• Ortopedia / Traumatologia
• Urologia
• Ginekologia
• Okulistyka / laryngologia
• Neurochirurgia
• Proktologia

Stoły operacyjne

•

sterowania, możliwość sterowania z 3 poziomów :
pilot, panel boczny, pompa nożna
Stabilność – stół umieszczony na 4 wysuwanych
stopach
Przezierny dla promieniowania RTG na całej
długości blatu stołu
Pełna współpraca z ramieniem C
Modułowy blat stołu operacyjnego
Dodatkowe zestawy wyposażenia umożliwią
wykonanie pełnego zakresu zabiegów
chirurgicznych
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Mobilny uniwersalny elektrohydrauliczny stół operacyjny SEGIN
Nr kat. K71011

JEDEN STÓŁ WIELE ZASTOSOWAŃ
Dwuczęściowy, nachylany mechanicznie
segment pod plecy (opcja)
Dwuzakresowa regulacja
segmentu głowy

Ławeczka nerkowa
wypiętrzana elektrycznie

Minimalna wysokość blatu 630mm

Pilot sterujący

Obudowa kolumny i
podstawa stołu wykonana
ze stali nierdzewnej
Podwójne kola 100mm
4 wysuwane podpory
(sterowane zdalnie)

• 5-6 segmentowy stół operacyjny wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej
• Bezszwowe materace przeciwodleżynowe, antystatyczne, antybakteryjne z
jonami srebra montowane w systemie gniazdo–czop

• Maksymalne obciążenie robocze we wszystkich pozycjach – 250 kg
• Intuicyjne, pełne sterowanie za pomocą pilota
• Bogate wyposażenie akcesoriów w wersji podstawowej
• Gwarancja 24 miesiące

Stoły operacyjne
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Akcesoria w zestawie w wersji
podstawowej
• Ekran anestezjologiczny
• Podpory pod rękę, 2 szt.
• Podpory boczne, 2 szt.
• Podajnik do kasety RTG
• Wysięgnik kroplówki
• Pas biodrowy do mocowania pacjenta
• Pas do mocowania nadgarstka, 2 szt

Cechy produktu
• Stabilność – stół umieszczony na 4 wysuwanych
stopach

• Przezierny dla promieniowania RTG na całej
długości blatu stołu

• Pełna współpraca z ramieniem C
• Modułowy blat stołu operacyjnego
• Dodatkowe zestawy wyposażenia umożliwią
wykonanie pełnego zakresu zabiegów
chirurgicznych

Elektro-hydrauliczna regulacja ławeczki
nerkowej

Wypiętrzenie klatki piersiowej - regulacja
mechaniczna

Podwójna regulacja zagłówka

Przeznaczenie stołu

Długość stołu
Szerokość stołu
Szerokość stołu z szynami bocznymi
Min. wysokość stołu bez materacy
Max. wysokość stołu bez materacy
Dynamiczne bezpieczne obciążenie stołu
Waga stołu (bez akcesoriów)
Przesuw wzdłużny
Regulacja segmentu pleców
Regulacja segmentu głowy
Regulacja segmentu nóg
Trendelenburg/ anty trendelenburg
Przechyły boczne stołu
Regulowane wypiętrzenie nerkowe
Wypiętrzenie piersiowe (opcja)

2100 mm
500 mm
550 mm
630 mm
1080 mm
250 kg
290 kg
320 mm
-45º/+75°
-35º/+30º
-90º/+30º
-30º/+30
-20º/+20º
120 mm
105 mm

• Chirurgia ogólna
• Ortopedia / Traumatologia
• Urologia
• Ginekologia
• Okulistyka / laryngologia
• Neurochirurgia
• Proktologia

Stoły operacyjne

Dane techniczne
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Mobilny uniwersalny elektromechaniczny stół operacyjny PERSEUSZ
Nr kat. K71005

MOBILNOŚĆ ORAZ WIELE ZASTOSOWAŃ
Mechanicznie podnoszona
Dwuczęściowy, nachylany mechanicznie ławeczka nerkowa (opcja)
segment pod plecy (opcja)

Regulacja segmentu pod
nogi wspomagana sprężyną
gazową

Regulacja segmentu pod
głowę wspomagana
sprężyną gazową
Pilot sterujący

Dźwignia do blokowania
stołu w pozycji roboczej

Obudowa kolumny
ze stali nerdzewnej
Obudowa podstawy wykonana z
wysokoudarowego tworzywa
sztucznego
Podwójne koła 100 mm

• 4-6 segmentowy, uniwersalny, stół operacyjny
• Kolumna stołu ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej z częściowym
kołnierzem gumowym

• Intuicyjne sterowanie za pomocą pilota przewodowego
• Maksymalne obciążenie robocze we wszystkich pozycjach – 220 kg
• Bezszwowe materace przeciwodleżynowe, antystatyczne, antybakteryjne
z jonami srebra montowane w systemie gniazdo–czop

• Bogate wyposażenie akcesoriów w wersji podstawowej
• Gwarancja 24 miesiące

Stoły operacyjne
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Akcesoria w zestawie w wersji
podstawowej
•
•
•
•
•
•
•

Ekran anestezjologiczny
Podpory pod rękę, 2 szt.
Podpory boczne, 2 szt.
Podajnik do kasety RTG
Wysięgnik kroplówki
Pas biodrowy do mocowania pacjenta
Pas do mocowania nadgarstka, 2 szt.

Cechy produktu

• Stabilność – stół umieszczony na 2 wysuwanych

•
•
•

Podwójna regulacja zagłówka

Wypiętrzenie ławeczki nerkowej -regulacja
mechaniczna (opcja)

Przeznaczenie stołu

Dane techniczne
Długość stołu
Szerokość stołu
Szerokość stołu z szynami bocznymi
Min. wysokość stołu bez materacy
Max. Wysokość stołu bez materacy
Dynamiczne bezpieczne obciążenie stołu
Waga stołu (bez akcesoriów)
Przesuw wzdłużny
Regulacja segmentu pleców
Regulacja segmentu głowy
Regulacja segmentu nóg
Trendelenburg/ anty trendelenburg
Przechyły boczne stołu
Regulowane wypiętrzenie nerkowe
Wypiętrzenie piersiowe (opcja)

Wypiętrzenie klatki piersiowej - regulacja
mechaniczna

2100 mm
500 mm
550 mm
750 mm
1050 mm
220 kg
200 kg
320 mm
-45º/+75°
-35º/+30º
-90º/+30º
-30º/+30º
-20º/+20º
140 mm
105 mm

• Chirurgia ogólna / Chirurgia ręki
• Ortopedia / Traumatologia
• Artroskopia kolana
• Urologia
• Ginekologia
• Okulistyka / Laryngologia
• Neurochirurgia
• Proktologia

Stoły operacyjne

•

stopach
Podwójne koła zabudowane w podstawie,
nie wystają poza zarys podstawy zapewniają
stabilność i mobilność
Przezierny dla promieniowania RTG na całej
długości blatu stołu
Pełna współpraca z ramieniem C
Dodatkowe zestawy wyposażenia umożliwią
wykonanie pełnego zakresu zabiegów
chirurgicznych
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Mobilny uniwersalny hydrauliczny stół operacyjny ORION
Nr kat. K71006

Cena netto
od 30 000 zł

MOBILNOŚĆ - EKONOMICZNOŚĆ

Regulacja segmentu pod nogi
wspomagana sprężyną gazową
Podwójne koła 150 mm
z hamulcem centralnym
i blokadą jazdy kierunkowej

Regulacja segmentu pod głowę
wspomagana spręzyną gazową ,
funkcja Trendleburga i anty
trendelenburga.
Obudowa kolumny i podstawy
wykonane z wysokoudarowego
tworzywa sztucznego

Hamulec centralny

Dźwignia do podnoszenia / opuszczania blatu stołu

• 4-6 segmentowy, uniwersalny, stół operacyjny
• Obudowa kolumny i podstawy wykonane z wysokoudarowego tworzywa
sztucznego ABS

• Maksymalne obciążenie robocze we wszystkich pozycjach – 160 kg
• Bezszwowe materace przeciwodleżynowe, antystatyczne, antybakteryjne z
jonami srebra montowane w systemie gniazdo–czop

• Bogate wyposażenie akcesoriów w wersji podstawowej
• Gwarancja 24 miesiące

Stoły operacyjne
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Akcesoria w zestawie w wersji
podstawowej
•
•
•
•
•
•
•

Ekran anestezjologiczny
Podpory pod rękę, 2 szt.
Podpory boczne, 2 szt.
Podajnik do kasety RTG
Wysięgnik kroplówki
Pas biodrowy do mocowania pacjenta
Pas do mocowania nadgarstka, 2 szt.

Cechy produktu

• Podwójne koła 150 mm z hamulcem centralnym i

•
•
•

Wypiętrzenie ławeczki nerkowej -regulacja
mechaniczna (opcja)

Wypiętrzenie klatki piersiowej - regulacja
mechaniczna

Przechył boczny - regulacja mechaniczna
(opcja)

Przeznaczenie stołu

Dane techniczne
Długość stołu
Szerokość stołu
Szerokość stołu z szynami bocznymi
Min. wysokość stołu bez materacy
Max. Wysokość stołu bez materacy
Dynamiczne bezpieczne obciążenie stołu
Waga stołu (bez akcesoriów)
Regulacja segmentu pleców
Regulacja segmentu głowy
Regulacja segmentu nóg
Trendelenburg/ anty trendelenburg
Przechyły boczne stołu
Wypiętrzenie piersiowe (mechaniczne opcja)
Wypiętrzenie piersiowe (mechaniczne opcja)

2100 mm
500 mm
550 mm
770 mm
1070 mm
160 kg
150 kg
-45º/+75°
-35º/+30º
-90º/+30º
-30º/+30º
-20º/+20º
140 mm
105 mm

• Chirurgia ogólna / Chirurgia ręki
• Artroskopia kolana
• Urologia
• Ginekologia
• Okulistyka / Laryngologia

Stoły operacyjne

•

blokadą jazdy kierunkowej
Duża średnica kół umożliwia komfortowe
przemieszczenie pacjenta w obrębie sali
operacyjnej
Przezierny dla promieniowania RTG na całej
długości blatu stołu
Pełna współpraca z ramieniem C
Dodatkowe zestawy wyposażenia umożliwią
wykonanie pełnego zakresu zabiegów
chirurgicznych
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501/601/701
Mobilne uniwersalne stoły operacyjne dla wszystkich kategorii wagowych
i specjalności chirurgicznych

Stoły operacyjne
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Nowy standard
wśród bariatrycznych
stołów operacyjnych

Maksymalna nośność
Wysokie dopuszczalne obciążenie (500 kg) oznacza większe bezpieczeństwo pacjenta we
wszystkich pozycjach, podczas operacji każdego rodzaju i bez ograniczeń wagowych.
Maksymalna stabilność
Automatyczne dopasowanie do nierówności podłogi. Dynamiczny system hydraulicznego
blokowania koryguje nierówności podłogi
Maksymalna regulacja wysokości w zakresie 595 - 1200 mm
Zaawansowana konstrukcja teleskopowa kolumny pozwala na bezpieczną i stabilną regulację
wysokości blatu stołu od pozycji bardzo niskiej (545 mm) do pozycji bardzo wysokiej
(1150 mm - bez materacy).
Maksymalna dostępność
Asymetryczna kolumna zapewnia maksymalnie swobodny dostęp. Stoły ARCUS nawet w
standardowej konﬁguracji zapewniają przestrzeń przezierną na długości 1240 mm
Maksymalne bezpieczeństwo
Stoły ARCUS 501-701 jako jedyne posiadają zdublowany układ napędowy, obejmujący
autonomiczne źródło zasilania, akumulatory, układ sterujący i silniki oraz siłowniki.
Maksymalny komfort pacjenta
Wysokiej jakości materace zapewniają komfort podczas długich operacji nawet ciężkim
pacjentom. Również dla komfortu pacjentów o typowych rozmiarach większe znaczenie ma
jakość poduszek a nie tylko ich wysokość.
Maksymalna elastyczność
Arcus to uniwersalny stół dla wszystkich specjalności chirurgicznych. Dzięki swoim wyjątkowym
cechom stoły Arcus umożliwiają chirurgom przeprowadzenie wszystkich zabiegów bez
ograniczeń.
Maksymalna jakość i szwajcarska precyzja niezależnie od miejsca operacji
Od 1892 Schaerer Medical produkuje w Szwajcarii wysokiej klasy stoły operacyjne. Wysoka
jakość materiałów i precyzja wykonania gwarantują doskonałą żywotność. Jakość wyrobów ﬁrmy
Schaerer Medical potwierdzona jest certyﬁkatami ISO 13485:2016.
Mała prędkość
Precyzyjne i delikatne ruchy (tryb małej prędkości) gwarantują pełną kontrolę ruchów podczas
operacji.
Awaryjny panel sterowania na podstawie
Niekiedy dostęp do kolumny stołu jest utrudniony i wówczas łatwiej jest dojść do podstawy stołu
(od przodu).
Łatwość manewrowania
Piąte koło ułatwia pewne i bezpieczne manewrowanie stołem i ustawienie go w sali operacyjnej.

Stoły operacyjne

Unikalne korzyści stołu ARCUS
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Modele stołów ARCUS

501
Nr kat. K92224
Uniwersalny stół dla wszystkich zabiegów chirurgicznych
z napędem elektro-hydraulicznym siedziska.
Demontowalna rama siedziska. Unikalna konstrukcja stołu
Arcus 501 zapewnia całemu zespołowi lepszy dostęp do
pacjenta podczas zabiegów urologicznych,
ginekologicznych, położniczych, neurochirurgicznych oraz
chirurgii ogólnej. Manualna regulacja segmentów pod
głowę i nogi wspierana sprężynami gazowymi.
Uniwersalny stół, współpracujący ze wszystkimi
przystawkami, włączając OTZ, MTS, MIS, płytą karbonową
oraz ramą karbonową. Przezierność dla promieniowania
RTG na długości 1240 mm.

601
Nr kat. K92222
Komfortowy stół do zabiegów chirurgii ogólne, ginekologii,
urologii, neurochirurgii, okulistyki z elektro-hydrauliczną
regulacją siedziska i segmentu pod nogi. Manualna
regulacja segmentu pod głowę wspierana sprężyną gazową.
Doskonały do zastosowań w ginekologii, urologii
i neurochirurgii. Przezierność dla promieniowania RTG na
długości 1240 mm.

701

Stoły operacyjne
72

Nr kat. K92225
Stół do ortopedii i traumatologii z jednym regulowanym
segmentem. Zaprojektowany do współpracy z przystawkami
stosowanymi w ortopedii, neurochirurgii, traumatologii
(aparaty wyciągowe, OTZ, MTS, płyta karbonowa, rama
karbonowa). Model Arcus 701 jest analogiem model Arcus
501 bez siedziska. Przy wykorzystaniu przystawek typu OTZ
czy MTS oznacza to oszczędność środków na zakup
siedziska.

Nr kat. K92051
Krótkie siedzisko
z szynami bocznymi 25 x 10 mm
i poduszką. Wymiary poduszki:
280×520×56 mm. Do optymalizacji
długości siedziska do pozycji
litotomicznych.

Nr kat. K92004
Płyta pod nogi, lekka
z pokrowcem antystatycznym.
Długość: 850 mm. Obciążenie do 20
kg. Do wywoływania znieczulenia.

Nr kat. K92053 Płyta pod nogi,
dwuczęściowa z szynami bocznymi
25 x 10 mm. Standardowy segment
pod nogi składający się z dwóch
małych i dwóch dużych poduszek.
Uchylana w górę i w dół ze
wspomaganiem sprężyną gazową.
Odchylany na zewnątrz o 90°.
Wymiary: 700×580×215 mm.

Nr kat. K92049
Płyta pod nogi, jednoczęściowa
sztywna z szynami bocznymi
25 x 10 mm. Z poduszką. Wymiary:
670×575×115 mm.

Nr kat. K92050
Płyta pod nogi, jednoczęściowa,
uchylna z szynami bocznymi 25 x 10
mm. Z poduszką. Uchylana w górę
i w dół ze wspomaganiem sprężyną
gazową. Wymiary: 695×620×150
mm.

Nr kat. K92210 Standardowa,
uchylana w górę i w dół płyta
pod głowę z szynami bocznymi
25 x 10 mm. Z poduszką.
Uchylana w górę i w dół .
Wymiary poduszki: 270×520×50
mm. Bezstopniowa regulacja
nachylenia wspomagana
sprężyną gazową.

Nr kat. K92211
Płyta pod głowę z podwójnym
przegubem, uchylana w górę i w
dół z szynami bocznymi 25 x 10
mm i poduszką. Uchylana w górę
i w dół. Wymiary poduszki:
270×520×50 mm. Bezstopniowa
regulacja nachylenia wspomagana
sprężyną gazową.

Nr kat. K92231
Płyta pośrednia, długa
z szynami bocznymi 25 x 10 mm.
Wersja sztywna z poduszką.
Wymiary: 450×520×120 mm.

Nr kat. K92231
Płyta pośrednia, krótka
z szynami bocznymi 25 x 10
mm. Wersja sztywna
z poduszką. Wymiary:
230×520×120 mm.

Stoły operacyjne

Płyty pod głowę i nogi
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Maksymalna przestrzeń do wykorzystania
ramienia C w pozycji bazowej

Pozycja do chirurgii kończyny górnej ze stolikiem
bez podpory podłogowej

Pozycja odwrócona z płytą karbonową dla uzyskania powierzchni przeziernej na długości 1550 mm (1350 mm 3D).

Pozycja do zabiegów ginekologicznych i urologicznych z podporami pod nogi „Great white platinum” dla pacjentów o
wadze do 360 kg* Zalecane bariatryczne pasy ud Nissena.

Stoły operacyjne
94

Pozycja leżąca do zabiegów brzusznych. Nośność dynamiczna
dla pacjentów o wadze do 360 kg*

* wszystkie pozycje, tryb dynamiczny

Pozycja boczna do nefrektomii, XLIF, nośność dynamiczna
dla pacjentów o wadze do 360 kg*.

Pozycja do zabiegów ginekologicznych i urologicznych z
podporami pod nogi typu "Goepel” umożliwiającymi
uzyskanie płaskiego i litotomicznego ułożenia.

* wszystkie pozycje, tryb dynamiczny

Neurochirurgia
Rama karbonowa do operacji kręgosłupa

Zabieg operacyjny kręgosłupa z zastosowaniem
czteropunktowego systemu podparcia, ramy
karbonowej CSF.

Wypiętrzenie klatki piersiowej

Zabieg operacyjny kręgosłupaw pozycji na brzuchu
z wykorzystaniem przeziernej ramy do operacji
kręgosłupa . Wysokość blatu stołu 450 mm.

Pozycja leżąca z wykorzystaniem aluminiowej lub przeziernej klamry czaszkowej. Do pozycji leżącej na brzuchu, na wznak,
bocznej i siedzącej. Zapewnia doskonałą stabilność i elastyczność. Za adapterem do systemów DORO lub Mayﬁeld.

Stoły operacyjne

System zagłówków do neurochirurgii
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Charakterystyka produktu
schaerer® ARCUS
Dostęp dla ramienia C
Maksymalny ciężar pacjenta
Maksymalny ciężar pacjenta we wszsytkich pozycjach
Regulacja wysokości z pacjentem o wadze do 260 kg
(górna krawędź, stół zablokowany)
Regulacja wysokości z pacjentem o wadze ponad 260 kg
(górna krawędź materaca, stół zablokowany)
Ciężar bez płyt pod głowę i nogi
Długość bez płyt pod głowę i nogi
Długość z płytą pod głowę i nogi
Długość bez płyty pod głowę
Długość z płytą pod głowę
Szerokość blatu
Szerokość całkowita (z szynami bocznymi)
Szerokość z elementami poszerzającymi blat
Trendelenburg / anty-Trendelenburg
Pochylerenie lateralne prawo - lewo
Odchylenie siedziska do góry
Odchylenie siedziska w dół
Odchylenie elektrohydraulicznego segmentu
pod nogi w górę
Odchylenie elektrohydraulicznego segmentu
pod nogi w dół

501
1250
500
360

601
1250
500
360

701
500
360

j. m.
mm
kg
kg

595 – 1200/

595 – 1200/

595 – 1200/

mm

595 – 1000/

595 – 1000/

595 – 1000/

mm

300
1130
2120

310
1130
2120

290

kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
st.
st.
st.
st.

520
580
880
30
20
65
40

520
580
880
30
20
65
40

695
990
520
580
880
30
20
65
40

-

80

-

st.

-

100

-

st.

* standardowa konﬁguracja, tryb statyczny, najniższa pozycja
** wszystkie pozycje, tryb dynamiczny

Układ napędowy schaerer® Drive unit do schaerer® arcus 501 ÷ 701
Układ w komfortowy sposób przemieszcza,
bez wysiłku fizycznego, stół operacyjny
nawet z ciężkimi pacjentami. Dwie prędkości
jazdy do przodu i jedna do tyłu oferują
optymalne właściwości jezdne na długich
i krótkich dystansach lub na niewielkich
powierzchniach.

Duża prędkość

Stoły operacyjne
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Jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków inicjuje jazdę z dużą prędkością do pokonywania długich dystansów w
rozsądnym czasie. Szybkie przemieszczanie stołu (z prędkością do 2.4 km/h) oszczędza czas, a obydwie dłonie
położone na uchwytach pozwalają na bezpieczne i precyzyjne prowadzenie stołu.

Mała prędkość
Naciśnięcie wyłącznie jednego z przycisków inicjuje jazdę z małą prędkością do manewrowania stołem na małych
powierzchniach. Wolne przemieszczanie stołu (z prędkością 0.9 km/h) wymaga użycia tylko jednej ręki, druga może
służyć do asekuracji pacjenta lub trzymania innych przedmiotów.

Modułowy system trakcyjny MTS
Jeden stół chirurgiczny - wiele dyscyplin

Trakcja kości udowej – 1 noga

Trakcja kości udowej – 2 nogi

Chirurgia barku

Trakcja kości piszczelowej

MIS-bar - bezpośredni dostęp przedni (DAA) i
artroskopia biodra

Stoły operacyjne

Chirurgia ogólna
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Modulowy system trakcyjny MTS.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

28

Belka trakcyjna, metal
Podpora teleskopowa
Belka trakcyjna, karbon
Ślizgowy zacisk wielofunkcyjny
Suplement siedziska, prawy, ARCUS 501/701
Siedzisko ortopedyczne, karbon,
ARCUS 501/701
Suplement siedziska, lewy, ARCUS 501/701
Zacisk wielofunkcyjny
Dodatkowy przegub belki trakcyjnej
Łącznik belki trakcyjnej
Belka MIS (1 szt.)
Relokalizator wałka oporowego krocza
Wcięcie ginekologiczne ARCUS 501/701
Aparat wyciągowy z przesuwem pionowym
Wałek oporowy kroczna do artroskopii
Płyta przedłużająca, ARCUS 501/701
Wałek oporowy krocza
Boczne poszerzenie systemu mocowania
głowy, lewe, ARCUS 501/701
System mocowania głowy ARCUS 501/701
Boczne poszerzenie systemu mocowania
głowy, prawe, ARCUS 501/701

22

Nr kat.
K90981
K90193
K90974
K90928
K90662
K90658
K90661
K90978
K90983
K90975
K90738
K90958
K90673
K90895
K90990
K90745
K90971
K90677
K90688
K90675

29

30

34

32

21 Wspornik oporowy ETS do pozycji bocznej
K92611
22 Poduszki do systemu mocowania
KA‑90023
głowy MTS (10 szt.)
23 Adapter do zabiegów na kończynie dolnej
K90896
24 Centralna szyna montażowa
K90780
25 Belka trakcyjna krótka, karbon ( brak zdjęcia ) K90923
26 Przedłużony uchwyt do klamry Kirshnera
(brak zdjęcia )
K90994
27 But wyciągowy MTS, biały
K90763
28 Rotex but wyciągowy, karbon
KRO.0162.2018
29 Płyta nożna ZSB, prawa
K2031113
30 Płyta nożna ZSB, lewa
K2031470
31 Zacisk obrotowy ze śrubą gwiazdkową
K90897
32 Podpora pod kolano
K90759
33 Aparat wyciągowy
K90980
34 Płyta nożna
K92699
35 Podpora pod nogę ”Goepel” (brak zdjęcia )
K90330
36 Zacisk obrotowy ( brak zdjęcia )
K90506
37 Płyta intubacyjna
K90734

Wymiary produktów
501

601
2120
1825

2120
1825

0º

1295

1295

+8

695

695

00

º

1200

1200

-1

schaerer® arcus 501

schaerer® arcus 601

schaerer® arcus 601
Sekcja pod głowę lub nogi
regulowana elektrohydraulicznie
w górę i w dół

+40º

-40º

1200

-90º

-45º

595

+65º

895

+10
º

501/601

schaerer® arcus 501/601
Pozycja odwrócona

schaerer® arcus 501/601

schaerer® arcus 501/601
Pozycja siedząca

-40º

+30º

-20º +20º

º
+65

520

-30º

schaerer® arcus 501/601
Trendelenburg/Anty-Trendelenburg

Dane techniczne:
Napięcie zasilania zewnętrznego : 230 V , 50 HZ
(inne napięcie na życzenie)
Napięcie pracy akumulatorów :24 V
Czas ładowania akumulatorów : 6 – 8 godzin
Pojemność akumulatorów : około 20 operacji. 4
specjalne bezobsługowe akumulatory ze
wskaźnikiem naładowania na wyświetlaczu
pilota sterującego.
Wymiary szyny bocznej : 25×10 mm
Ciężar: 300 kg

Regulacja elektrohydrauliczna:
Regulacja wysokości góra / dół
Trendelenburga / anty-Trendelenburga
Przechył boczny lewo / prawo
Siedziska góra / dół
Segment nóg góra / dół
Segmentu głowy góra / dół
Flex/Reﬂex
Pozycja zerowa

schaerer® arcus 501/601
Przechył boczny lewo/prawo

Regulacja mechaniczna :
Segment głowy góra / dół
Segment nóg góra / dół
Odchylenie na zewnątrz
segmentu nóg do 90

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Stoły operacyjne

schaerer® arcus 501/601
Pozycja Flex/Reﬂex
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500 / 600 / 700 / 800
MOBILNE STOŁY OPERACYJNE
DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH

Stoły operacyjne
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Unikalne korzyści stołu AXIS

Maksymalna nośność stołu
Wysokie dopuszczalne obciążenie. (350 kg/220 kg) oznacza większe bezpieczeństwo pacjenta we wszystkich
pozycjach, podczas operacji każdego rodzaju i znacznie stabilniejszy stół.
Najwyższej jakości stół ze stali nierdzewnej
W całości wykonany ze stali nierdzewnej, bez gumowej osłony na kolumnie sprawia, że stół jest idealny
z perspektywy higienicznej .
Największe okno dla promieni rentgenowskich na rynku
Ze względu na asymetryczną konstrukcję kolumny, okno dla promieni rentgenowskich jest największe na
rynku. Nie ma potrzeby przesuwania blatu! Często kopiowane – nigdy nie osiągnięte !
Najwyższa trwałość sterowania ręcznego
Pilot z wieloma funkcjami i ekranem LCD. Automatyczna kontrola systemu pokazuje awarie i informacje
serwisowe pierwszego stopnia. Funkcje programowania, różne opcje językowe, regulacja pozycji „0”,
dodatkowe sprawdzenie połączeń.
Maksymalne funkcje bezpieczeństwa
Schaerer AXIS 500-700 jest dodatkowo wyposażony w drugi, wbudowany w kolumnę panel sterowany
niezależnym obwodem. W przypadku awarii głównego systemu można sterować stołem operacyjnym za
pomocą panelu awaryjnego.
Maksymalny komfort pacjenta
Nasze visco-elastyczne materace przewodzą prąd elektryczny, nie zawierają silikonu i ftalanów, mają 69 mm
wysokości, nie mają rzepów, są zgrzewane ultradźwiękowo. Są łatwo zdejmowane i mocowane.
Odpowiednie do długich operacji i pacjentów o dużej masie ciała.
Maksymalna elastyczność
AXIS jest oferowany w różnych wariantach, aby w pełni dostosować się do potrzeb użytkownika.

Najwyższa mobilność i sterowność
Osiągnięta dzięki dwóm unikalnym, łatwym w użyciu i szybkim przełącznikom nożnym: pierwszy do
blokowania/odblokowywania i drugi do sterowania kierunkiem.

Stoły operacyjne

Najwyższa jakość
Szwajcarska precyzja niezależnie od tego gdzie działasz od 1892 roku. Wyprodukowano w Szwajcarii
zgodnie z najwyższymi standardami projektowania i inżynierii. Ponad 100 lat doświadczenia w
projektowaniu, rozwoju i produkcji stołów operacyjnych.
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Mobilne stoły operacyjne dla wszystkich specjalności
Seria stołów operacyjnych Schaerer Axis 500 ÷ 700
jest największym sukcesem w ponad 125 letniej
historii ﬁrmy Schaerer Medical.

Jest to stół, który potwierdził swoje możliwości tysiące
razy i do dzisiaj jest najczęściej używanym na świecie
stołem z asymetrycznie umieszczoną kolumną.

Każdego dnia na całym świecie używanych jest kilka
tysięcy stołów operacyjnych Schaerer Axis
wspomagając chirurgów w pracy na salach
operacyjnych.

Potwierdzona niezawodność stołów Schaerer Axis 500
÷ 700 w połączeniu ze znakomitą wszechstronnością
oraz niepowtarzalnie funkcjonalną konstrukcją są w
dalszym ciągu argumentami dla wielu szpitali na całym
świecie decydującymi o wyborze właśnie tych stołów.

Wyświetlacz LCD

Przycisk do określenia
pozycji pacjenta
(pozycja bazowa / pozycja odwrócona)

Maksymalna dostępność
Maksymalna dostępność dla chirurgów,
instrumentariuszek i personelu pomocniczego
bez konieczności przesuwu wzdłużnego blatu,
nawet przy ograniczonej ilości miejsca. Maksymalna
długość blatu stołu poza jego kolumną to 1990 mm,
a maksymalny obszar przezierny dla promieniowania
RTG to 1900 x 370 mm
Maksymalna ergonomia
Mała podstawa w kształcie litery T zapewnia
najbardziej ergonomiczny i łatwy dostęp dla chirurgów

Regulacja wysokości
góra / dół

Pochylenie boczne
Odwrotny Trendelenburg

Przycisk stop (blokowanie stołu)
Segment pod nogi w górę / pozycja bazowa
Segment pod głowę w górę / pozycja odwrócona
Siedzisko w górę / pozycja bazowa
Segment pod plecy w górę / pozycja odwrócona
Siedzisko w dół / pozycja bazowa
Segment pod plecy w dół / pozycja odwrócona
Segment pod nogi w dół / pozycja bazowa
Segment pod głowę w dół / pozycja odwrócona
Wypiętrzenie
Załamanie

Trendelenburg

Pozycja zerowa

Pilot sterowania ręcznego: ergonomiczny
kształt, przejrzysta klawiatura
i czytelny wyświetlacz LCD z kontrolą
wszystkich ważnych funkcji.

Maksymalna stabilność
Użycie wysokiej jakości szwajcarskich materiałów
i komponentów gwarantuje wytrzymałość a także
długowieczność. Obciążenie dynamiczne do 220 kg we
wszystkich pozycjach .Waga pacjenta do 350 kg.

Stoły operacyjne
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Maksymalne bezpieczeństwo
Wyłącznie stoły operacyjne Schaerer wyposażone
są w dwie niezależne od siebie pompy napędowe,
które zasilane akumulatorowo mogą pracować przez
kilka dni operacyjnych

Awaryjny panel sterujący, za pomocą
zintegrowanego panelu sterującego można
aktywować drugi – awaryjny układ napędowy

Modele stołów AXIS

500
Nr kat. K91595
Uniwersalny stół dla wszystkich dyscyplin chirurgicznych z napędem
elektro-hydraulicznym siedziska. Demontowalna rama siedziska.
Unikalna konstrukcja stołu Arcus 501 zapewnia całemu zespołowi lepszy
dostęp do pacjenta podczas zabiegów urologicznych, ginekologicznych,
położniczych, neurochirurgicznych oraz chirurgii ogólnej. Manualna
regulacja segmentów pod głowę i nogi wspierana sprężynami gazowymi.
Uniwersalny stół, współpracujący ze wszystkimi przystawkami, włączając
OTZ, MTS, MIS, płytę karbonową oraz ramę karbonową. Przezierność dla
promieniowania RTG 1450 mm

600
Nr kat. K91596
Komfortowy stół do zabiegów chirurgii ogólne, ginekologii, urologii,
neurochirurgii, okulistyki z elektro-hydrauliczną regulacją siedziska
i segmentu pod nogi. Manualna regulacja segmentu pod głowę
wspierana sprężyną gazową. Doskonały do zastosowań w ginekologii,
urologii i neurochirurgii. Przezierność dla promieniowania
RTG 1450 mm.

Stoły operacyjne

700
Nr kat. K91597
Stół do ortopedii i traumatologii z jednym regulowanym segmentem.
Zaprojektowany do współpracy z przystawkami stosowanymi w
ortopedii, neurochirurgii, traumatologii (aparaty wyciągowe, OTZ, MTS,
płyta karbonowa, rama karbonowa). Model Axis 700 jest analogiem
model Axis 500 bez siedziska. Przy wykorzystaniu przystawek typu OTZ
czy MTS oznacza to oszczędność środków na zakup siedziska.
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Charakterystyka stołów

Nr kat. K90943
Siedzisko , krótkie
Z szynami bocznymi 25 x 10 mm.
Z poduszką 69mm. Wymiary
poduszki: 220×520×69 mm. Do
optymalizacji długości siedziska
w pozycjach litotomicznych.
Wszystkie modele stołów mogą być opcjonalnie wyposażone
w pokazane segmenty pod głowę i nogi

Nr kat. K91490
Standardowa płyta pod głowę,
uchylana w górę i w dół
Z szynami bocznymi 25 x 10 mm.
Z poduszką 69mm
Wymiary poduszki: 380×520×69
mm.
Płynna regulacja przy pomocą
sprężyny gazowej.

Stoły operacyjne
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Nr kat. K91495
Płyty pod nogi 2-częściowe
Z szynami bocznymi 25 × 10 mm.
Standardowa płyta pod nogi
składająca się z 2 małych i 2 dużych
poduszek pod nogi (69 mm).
Uchylane w górę i w dół przy
pomocy sprężyny gazowej.
Odchylane na zewnątrz.
Wymiary: 725 × 250 × 170 mm.

Nr kat. K91491
Sztywna płyta pod głowę
Z szynami bocznymi 25 x 10 mm.
Z poduszką 69mm
Wymiary poduszki: 380×520×69
mm.
Wyposażona w sześciokątny
adapter do mocowania podpór
pod głowę.

Nr kt. K91496
Płyty pod nogi 2-częściowe
Z szynami bocznymi 25 × 10 mm.
Standardowa płyta pod nogi
składająca się z 2 małych i 2 dużych
poduszek pod nogi (69 mm). Małe
poduszki w kształcie trójkąta
Uchylane w górę i w dół przy
pomocy sprężyny gazowej.
Odchylane na zewnątrz.
Wymiary: 725 × 250 × 170 mm

Nr kat. K90951
Płyta pośrednia
Z szynami bocznymi 25 x 10 mm.
Bez wycięcia ginekologicznego
Nr kat. K90952
Płyta pośrednia
Z szynami bocznymi 25 x 10 mm.
Z wycięciem ginekologicznym.
Optymalna swoboda dla nóg
Z poduszką 69 mm. Wymiary :
375×520×69 mm

Nr kt. K90914
Jednoczęściowa płyta pod nogi
Z szynami bocznymi 25 × 10 mm.
Z poduszką 69 mm.
Wymiary: 690 × 610 × 125 mm.
Uchylana w dół przy pomocy
sprężyny gazowej. Optymalny
dostęp dla chirurga przy pozycji
litotomicznej.

Pozycje
Pozycja bazowa

Chirurgia ogólna

Pozycja leżąca blat stołu 1600 mm poza
kolumną stołu, stąd 1450 mm przezierności dla
promieniowania RTG (schaerer® axis 400/500/600).

Maksymalna wolna przestrzeń do wykorzystania dla
ramienia C w pozycji podstawowej

Pozycja odwrócona (maksymalne odsunięcie) stąd:
przezierność dla promieniowania RTG na obszarze
1900 x 370 mm

Pozycja rektalna.

Stoły operacyjne

Pozycja do chirurgii kończyny górnej ze stolikiem
bez podpory podłogowej.
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Ginekologia / Urologia

Neurochirurgia

Zabieg operacyjny kręgosłupa w pozycji na brzuchu
z wykorzystaniem karbonowej ramy do operacji
kręgosłupa.
Zabiegi ginekologiczne i urologiczne za podporami pod
nogi typu „Stirrups” i płyty pośredniej.

Stoły operacyjne
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Zabiegi ginekologiczne i urologiczne z podporami
pod nogi «LEG-TOP» umożliwiającymi uzyskanie
płaskiego i litotomicznego ułożenia.

Zabieg operacyjny kręgosłupa w pozycji na brzuchu
z wykorzystaniem przeziernej ramy do operacji
kręgosłupa ( Mostu Wilsona).

Pozycja boczna do nefrektomii i chirurgii kręgosłupa
z dostępu tylno-bocznego.

Pozycja leżąca z wykorzystaniem aluminiowej lub
przeziernej klamry czaszkowej. Do pozycji leżącej
na brzuchu, na wznak, bocznej i siedzącej. Zapewnia
doskonałą stabilność i elastyczność. Za adapterem
do systemów DORO lub Mayﬁeld.

Modułowy system trakcyjny MTS Jeden stół chirurgiczny - wiele zabiegów

Trakcja kości udowej – 2 nogi

Trakcja kości piszczelowej

Trakcja kości udowej – 1 noga

Chirurgia barku

Wózek na akcesoria MTS

MIS-bar - bezpośredni dostęp przedni (DAA)
i artroskopia biodra

Stoły operacyjne

Chirurgia ogólna
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System MTS - wyposażenie do ortopedii i traumatologii.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

28

Belka trakcyjna, metal
Podpora teleskopowa
Belka trakcyjna, karbon
Ślizgowy zacisk wielofunkcyjny
Suplement siedziska, prawy, AXIS 500/700
Siedzisko ortopedyczne, karbon,
AXIS 500/700
Suplement siedziska, lewy, AXIS 500/700
Zacisk wielofunkcyjny
Dodatkowy przegub belki trakcyjnej
Łącznik belki trakcyjnej
Belka MIS (1 szt.)
Relokalizator wałka oporowego krocza
Wcięcie ginekologiczne AXIS 500/700
Aparat wyciągowy z przesuwem pionowym
Wałek oporowy kroczna do artroskopii
Płyta przedłużająca, AXIS 500/700
Wałek oporowy krocza
Boczne poszerzenie systemu mocowania
głowy, lewe, AXIS 500/700
System mocowania głowy AXIS 500/700
Boczne poszerzenie systemu mocowania
głowy, prawe, AXIS 500/700

22

Nr kat.
K90981
K90193
K90974
K90928
K90988
K90962
K90661
K90978
K90983
K90975
K90758
K90958
K90959
K90895
K90990
K90948
K90971
K90925
K90762
K90924

29

30

23

34

32

21 Wspornik oporowy ETS do pozycji bocznej
K92611
22 Poduszki do systemu mocowania
głowy MTS (10 szt.)
KA‑90023
23 Adapter do zabiegów na kończynie dolnej
K90896
24 Centralna szyna montażowa
K90780
25 Belka trakcyjna krótka, karbon ( brak zdjęcia ) K90923
26 Przedłużony uchwyt do klamry Kirshnera
(brak zdjęcia )
K90994
27 But wyciągowy MTS, biały
K90763
28 Rotex but wyciągowy, karbon
KRO.0162.2018
29 Płyta nożna ZSB, prawa
K2031113
30 Płyta nożna ZSB, lewa
K2031470
31 Zacisk obrotowy ze śrubą gwiazdkową
K90897
32 Podpora pod kolano
K90759
33 Aparat wyciągowy
K90980
34 Płyta nożna
K92699
35 Podpora pod nogę ”Goepel” (brak rysunku ) K90330
36 Zacisk obrotowy ( brak zdjęcia )
K90506
37 Stabilizator z blokadą. dźwigni do
K90776
Schaerer AXIS, wyjmowany (bez zdjęcia)
38 Płyta intubacyjna
K90734

Wymiary

Schaerer AXIS 500
Wymiary

Schaerer AXIS 500 – 600
Pozycja podstawowa

SchaererAXIS 500 – 700
PozycjaFLEX/REFLEX

Schaerer AXIS 600
Segment nóg

Schaerer AXIS 500 – 600
Pozycja odwrócona

Schaerer AXIS 500 –700
Trendelenburg /Anty-Trendelenburg

Schaerer AXIS 500 – 700
Przechył boczny lewo / prawo

Regulacja elektrohydrauliczna :
Wysokość góra / dół
Trendelenburg / Anty Trendelenburg
Pochylenie boczne lewo / prawo
Siedzisko góra / dół
Segment pod nogi góra dół
(Schaerer® Axis 600 i 800, pozycja
podstawowa)
Segment pod głowę
(Schaerer® Axis 600 i 800,
pozycja odwrócona)
Wypiętrzenie / Załamanie
Pozycja zerowa

Ze względu na nieuniknione tolerancje techniczne wszystkie liczby mogą się różnić +/- 3-5%.
Zastrzega się możliwość zmian

Regulacja manualna :
Segment pod głowę góra / dół
Segment pod nogi góra / dół
Odchylenie na zewnątrz segmentu
pod nogę do 90°

Zgodnie z MDD 93/42/EEC.

Stoły operacyjne

Dane techniczne :
Napięcie zasilania zewnętrznego:
200 ÷ 240 V AC, 50 Hz
Napięcie pracy akumulatorów: 24 V DC
Czas ładowania akumulatorów: 6 ÷ 8 godzin
Pojemność akumulatorów: w zależności
od ilości zabiegów do 5 dni
4 specjalne bezobsługowe akumulatory
ze wskaźnikiem naładowania na wyświetlaczu
pilota sterującego
Podział blatu stołu: 7 - mio segmentowy
Wymiary szyn bocznych:
25 x 10 mm lub 30 x 10 mm
Ciężar: 300 kg
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350
MOBILNA WSZECHSTRONNOŚĆ

Stoły operacyjne
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350
Wprowadzenie
Nowy stół operacyjny schaererR axis 350 łączy szwajcarską precyzję z długą żywotnością, co prowadzi do
oszczędności kosztów. Dzięki unikalnej konstrukcji zapewnia on wysoką wszechstronność we wszystkich
specjalnościach chirurgicznych. Stół AXIS 350 to elektro-hydrauliczny stół operacyjnych z dostępnymi dwiema różnymi
kolumnami, przesuwanym blatem, przegubem z napędem oraz opcjonalnym sterowaniem bezprzewodowym.

Przezierność dla promieni RTG

Pozycja A
Przezierność dla promieni RTG

Pozycja B

Zalety w skrócie

Maksymalne obciążenie
(dynamiczne): 220 kg

Przesuw wzdłużny blatu
do max 300 mm

Wybierz swój rozmiar
Wersja wysoka Schaerer
AXIS 350 High - NR kat.: K92600H
Zakres regulacji wysokości
750 – 1120 mm (bez poduszek)

Niezawodne bezpieczeństwo
• Pompa nożna
• Hydrauliczne sterowanie awaryjne
• Stół operacyjny stoi na cylindrach
blokujących

Wersja obniżona Schaerer
AXIS 350 Low - NR kat.: K92600L
Zakres regulacji wysokości
612 – 982 mm (bez poduszek)

Doskonała mobilność
• Zwiększona mobilność dzięki
napędowi włąsnemu (opcja
dodatkowa)
• Piąte koło ułatwiające skręcanie
(opcja dodatkowa)

Stoły operacyjne

Dla każdego pacjenta
Maksymalne obciążenie : 450 kg
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Swobodna kontrola
Intuicyjny pilot sterowania z kolorowym ekranem dotykowym (71 mm) jest
dostępny w dwóch wersjach:
Pilot przewodowy (standardowy) z dwoma punktami podłączenia do
stołu operacyjnego
Pilot bezprzewodowy (opcjonalny) z technologiami RFID i Bluetooth
Technologia Bluetooth pozwala użytkownikowi sterowanie stołem również przez
przeszkody. Funkcja rozpoznawania użytkownika RFID umożliwia stosowanie tego
samego pilota do sterowania innym stołem poprzez trzymanie pilota przy
interfejsie wybranego stołu.
Jeden pilot do sterowania wieloma stołami
Nieograniczona dostępność
Kolorowy ekran dotykowy i podświetlany interfejs pozwalają bezpiecznie
sterować stołem:
Intuicyjnie zaprojektowany interfejs
Następujące cechy umożliwiają oszczędność czasu i zapewniają bezpieczeństwo
sterowania:
Indywidualnie programowana funkcja pamięci do przechowywania często
używanych pozycji pacjenta
Plik dziennika zdarzeń do celów serwisowych
Ochrona przed cieczami : Pilot sterowania - IPX7
Pilot sterowania nie wymaga dodatkowej ładowarki

Przykładowe ulożenie pacjenta
Dzięki mobilnej koncepcji wszechstroności, różnorodnym akcesoriom i dużej nośności schaerer® axis 350
może być używany we wszystkich specjalnościach chirurgicznych - nawet do zabiegów bariatrycznych.

Stoły operacyjne
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Operacje bariatryczne

Operacje laparoskopowe w pozycji
Trendelenburga

Ginekologia / Urologia

Ginekologia / Urologia Zabiegi z skróconym
siedziskiem i podporami pod nogi „GREAT WHITE”

Nefrektomia i chirurgia kręgosłupa
z dostępu tylno-bocznego

Operacje laparoskopowe w pozycji
Trendelenburga

Stoły operacyjne

Chirurgia plastyczna
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Pozycja anty-Trendelenburga

Operacje kręgosłupa

Stoły operacyjne
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Kardiochirurgia

Pozycja Trendelenburga

Otolaryngologia / okulistyka

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia
SSP Płyta barkowa
System zaprojektowany do stołu schaerer® axis350.
Urządzenie posiada dwie zdejmowane części boczne
(lewą i prawą), aby zapewnić łatwe i bezpieczne ułożenie
pacjenta o wadze do 220 kg podczas operacji ramion.
System zagłówka ze zintegrowanym przegubem
kulowym zapewnia pełną elastyczność ułożenia głowy.
Jednorazowe nakładki na głowę zapewniają higienę
zabiegu.

1 K92625 Płytka chirurgiczna barku SSP
schaerer® axis 350
2 K92624 System zagłówka SSP
(System zagłówka, w tym aib)
a K92626 Uchwyt na zagłówek SSP
b K90899 Zagłówek
c Opcjonalny hełm K90566, przezierny dla promieni
rentgenowskich (podłączony do b)
3 KA-90023 Nakładka pod głowę MTS do systemu
naramienników (10 sztuk)

b
2
c
1
a

1
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1
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System ortopedyczny ETS
System wyciągowy łaczący w sobie szybką, prostą
i bezpieczną konfigurację ze stołem operacyjnym
Schaerer AXIS 350. Konstrukcja jego elementów
pozwala na precyzyjne ułożenie pacjenta
przy zabiegach operacyjnych kończyn dolnej.

Komponenty (konfigurowalne indywidualnie)
1 92690 Listwa przyłączeniowa ETS
2 92691 Siedzisko ETS
3 92693 Listwa ETS (1 sztuka)
4 92694 Aparat wyciągowy ETS (1 sztuka)
5 92695 Płyta pod nogę prawą ETS
6 92696 Płyta pod nogę lewą ETS
7 92611 Wałek ETS do pozycjonowania
bocznego

8
9
10
11
12
13
14
15

92612
92699
92698
90763
90971
90958
92613
90193

Wspornik do trakcji kości piszczelowej ETS
Podnóżek (1 sztuka)
Podnóżek dziecięcy (1 piece)
But wyciągowy MTS, biały (1 szt.)
Pręt kroczowy
Wałek oporowy krocza
Wózek transportowy ETS
Podpora teleskopowa (brak zdjęcia)

13

4
10

6

12

2
1

8
11

3

7
9
4
5
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14

Elementy mocowane do blatu stołu
Modułowość dla wygody

System trakcyjny ETS
(indywidualnie konﬁgurowalny)

K92625 SSP Płyta barkowa
z systemem zagłówka 92624

K92660 Krótkie siedzisko

K92625 Płyta z włókna
węglowego 850 mm

K92620 Lekka płyta pod nogi

K92632 2 Jedno- i dwuczęściowa
płyta pod nogi

K92633 Jednoczęściowa
płyta pod nogi

K92631 Długa płyta pośrednia
K92029 Adapter do podstawowej
jednostki DORO®

K92029 Adapter do podstawowej
jednostki DORO®
K92630 Krótka płyta pośrednia

K92640 Płyta pod głowę

K92640 Płyta pod głowę
Pozycja B (odwrócona)

K92600 schaerer® axis 350

Stoły operacyjne

Pozycja A (normalna)
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Jakość podkładek na blat stołu
Biokompatybilne
Przezierne dla promieniowania
rentgenowskiego

Visco-elastyczne
Antystatyczne

Wolne od ftalanów i
lateksu

Odporność na dezynfekcję
Elektroprzewodzące

Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie zasilania
zewnętrznego:
Napięcie pracy
akumulatorów:
Czas ładowania
akumulatorów:
Pojemność
akumulatorów:
Typ akumulatora:
Klasa
wodoszczelności
Plik dziennika zdarzeń

100-130 / 200-240 V
AC, 50 – 60 Hz
24 V DC
8 - 10 godzin
22 Ah

Kwas ołowiowy
IPX4
karta SD

Regulacje
elektohydrauliczne
Regulacja wysokości
Trendelenburg / anty-Trendelenburg
Pochylenie boczne lewo / prawo
Krótka płyta góra / dół
Płyta pod głowę
*
Flex / Reﬂex
Pozycja zerowa
Płyta pośrednia góra / dół
*
Płyta pod nogi góra / dół
*

manualne

Odchylenie płyt pod nogi na
zewnątrz o 90°

*(przy połączeniu z krótką płytą)

Akcesoria do różnych potrzeb
Parametr
Długość z zagłówkiem, długą płytą pośrednią i płytami na nogi
Długość z zagłówkiem, krótką płytą pośrednią i płytami na nogi
Długość blatu (płyta siedziska i krótka płyta)
Długość krótkiej płyty
Szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych)
Szerokość blatu stołu (z szynami bocznymi)
Długość blatu (bez dedykowanych akcesoriów)
Szerokość blatu (bez dedykowanych akcesoriów)
Długość prowadnicy do blatu stołu
Przedział regulacji wysokości kolumny (wysoki i niski)
Przesuw wzdłużny blatu
Zakres regulacji wysokości axis 350 High (najniższa i najwyższa pozycja, bez poduszki)
Zakres regulacji wysokości axis 350 Low (najniższa i najwyższa pozycja, bez poduszki)
Przezierność dla promieniowania RTG w pozycji A
Przezierność dla promieniowania RTG w pozycji B
Wymiar szyny bocznej
Ciężar stołu (bez akcesoriów)
Maksymalne obciążenie statyczne
Maksymalne obciążenie dynamiczne
Średnica kół
Krótka płyta góra / dół
Trendelenburg / anty-Trendelenburg
Pochylenie boczne lewo / prawo

Stoły operacyjne
98

Wartość
2185
2035
630
155
520
580
630
520
300
370
300
750 – 1120
612 – 982
1285 x 348
1135 x 348
25
255
450
220
125
80 / 40
30
20

J.m.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
mm
st.
st.
st.

Zakres regulacji / wymiary dedykowanych akcesoriów
Nazwa / regulacja
Długość z płytą pod głowę, długą płytą pośrednią i płytą pod nogi
Płyta pod nogi, nachylenie w dół (dzielona i niedzielona)
Płyta pod nogi,nachylenie w górę (dzielona i niedzielona)

Rodzaj regulacji
manualna
manualna
manualna

Wartość
45
20
90

J.m.
st.
st.
st.

Zakres regulacji / wymiary dedykowanych akcesoriów
Nazwa
Wysokość poduszek

Wartość
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Wymiary
Poduszka płyty pod głowę
Poduszka długiej płyty pośredniej
Poduszka krótkiej płyty pośredniej
Poduszka niedzielonej płyty pod nogi
Poduszki dzielonej płyty pod nogi
Poduszki siedziska i krótkiej płyty
Lekka podkładka pod nogi
Krótka podkładka pod płytę siedziska
Płyta z włókna węglowego 850 mm
Adapter do jednostki podstawowej DORO®
Rama kasety rentgenowskiej

Długość
270
545
395
697
697
625
697
155
850
340

J.m.
mm

Szerokość
520
520
520
520
255
520
520
520
520
520
430

J.m.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Całkowity przesuw wzdłużny blatu
300 mm

Wymiary modeli High i Low

Trendelenburg / anty-Trendelenburg

Przesuw wzdłużny

Pochylenie boczne
lewo / prawo

Płyta pod nogi
(niedzielona i dzielona)

Płyta pod głowę

Pozycja Flex / Reflex

Dziennik danych: Wspomaga analizę awarii
Nowy Data Log odczytuje za pomocą karty SD każdą czynność wykonaną na stole
operacyjnym i pomaga szybciej reagować na awarie Schaerer AXIS 350. Z tego powodu
czas serwisowania jest krótszy, co prowadzi do zwiększenia wydajności i redukcji kosztów.

Czas, w którym stół został aktywowany
Status stołu, 5-tego koła, stan blokady,
wykrywanie wysunięcia
Wykrywanie bezprzewodowego sterowania
ręcznego

Stoły operacyjne

Dziennik danych: Przykładowe Log z pracy stołu
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Karbonowa rama do zabiegów
wykonywanych na kręgosłupie

NIEOGRANICZONA MOBILNOŚĆ I DOSTĘP PRZY CHIRURGII KRĘGOSŁUPA

Rama schaerer® CSF jest innowacyjnym
rozwiązaniem do pozycjonowania pacjenta
przy chirurgii kręgosłupa. Cztery podpory
tułowia rozkładają jego ciężar na klatkę
i miednicę, co zapewnia odciążenie brzucha.

W połączeniu z stołem operacyjnym
schaerer® axis lub arcus system, dzięki swej
unikalnej konstrukcji nośnej, zapewnia
nieograniczony dostęp dla personelu
i sprzętu, jak np. ramię C. Ponadto konstrukcja
zapewnia
dodatkowo
możliwość
transportu pacjenta i śródoperacyjne zmiany
pozycji jego ułożenia

Zalety w skrócie
Śródoperacyjna, napędzana silnikiem regulacja ustawień blatu stołu
Dostęp dla zespołu anestezjolgicznego, ramienia C i innych urządzeń
Indywidualne regulacje zapewniające odciążenie brzucha
Duże okno 3D dla promieniowania RTG
Wspiera ergonomiczną pracę

Stoły operacyjne
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Cztery punkty podparcia
Indywidualna regulacja szerokości rozstawienia i
kąta nachylenia poduszek regulowana poprzez
zwolnienie jednego przycisku. Wzdłużna regulacja
rozstawu wsporników poduszek w zależności od
wzrostu pacjenta. Anatomicznie ukształtowane wisko-

elastyczne poduszki dla kobiet i mężczyn zapewniają
pewne podparcie w trakcie zabiegu i odciążenie
brzucha. Dzięki nośności do 240 kg / 529 lbs
(schaerer® arcus), rama schaerer® CSF może być
także wykorzystywana u otyłych pacjentów

Śródoperacyjna, napędzana silnikiem regulacja ustawień blatu stołu

Blat stołu zagłębiony (pozycja Reﬂex)

stołu (
) przemieszcza jego blat, wypietrzając go
lub zagłębiając, nawet w trakcie zabiegu. Niskie
położenie zapewnia ergonomiczną pozycję pracy
dla chirurga i lepszy dostęp do pacjenta.

Blat stołu wypiętrzony (pozycja Flex)

Stoły operacyjne

Rama schaerer® CSF nie wymaga poparcia, dzięki
czemu blat stołu może być przemieszczany w czasie,
kiedy pacjent jest na niej ułożony bez konieczności
regulacji podparcia. Napędzany silnikiem przegub
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Dostęp dla zespołu anestezjolgicznego i ramienia C
Dodatkową zaletą ramy schaerer ® CSF
jest nieograniczony dostęp dla zespołu
anestezjologicznego i ramienia C.
Przezierna dla promieniowania
RTG podpora pod głowę
i lusterko na elastycznym
wysięgniku zapewniają
przez cały czas widoczość
głowy pacjenta. Złącza
w podporze pod
głowę umożliwiają
mocowanie
akesoriów ﬁrm
DORO ® i MAYFIELD ®

Duże okno dla promieniowania RTG
Rama schaerer® CSF jest całkowicie przezierna dla promieniowania RTG na długości 805 mm / 31.7".
Umożliwia użycie nawet dwóch ramion C do jednoczesnej ekspozycji w płaszczyźnie AP i ML.

Stoły operacyjne
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Transport pacjenta
Dzięki unikalnej konstrukcji ramy schaerer® CSF,
ułożony pacjent może zostać przetransportowany
z pokju przygotowania na salę operacyjną
Mobilny stół operacyjny schaerer® axis z ramą schaerer® CSF

Dane ogólne
Dane techniczne
Ciężar podpory pod głowę 6.3 kg/13.89 lbs
Ciężar ramy
6.2 kg/13.66 lbs
Udźwig
200 kg/441 lbs
schaerer ® axis
240 kg/529 lbs
schaerer ® arcus
Nachylenie poduszek

+/-15°

Wymiary
Długość całkowita
Przezierność 360°
Długość ramy
Szerokość ramy

1205 mm/47.44 inch
805 mm/31.7 inch
1052 mm/41.41 inch
480 mm/18.89 inch

Szerokość ramy z
podporą pod głowę

580 mm/22.83 inch

Rama schaerer® Carbon Spine Frame (CSF) K91600
Podstawowy system zawiera: ramę z włókna węglowego, podporę pod głowę z lusterkiem. 2 poduszki pod klatkę
piersiową dla kobiet i mężczyzn, 2 poduszki pod miednicę unisex i uchwyty poduszek.

Adapter z szyną boczną
Uchwyt bazowy DORO®
Uchwyt bazowy DORO®
Podpora pod rękę schaerer®

Rama schaerer ® CSF z przeziernym
uchwytem bazowym DORO ®

91604/91606/91608

Długi (25 x 10 mm / 30 x 10 mm / US)

91603/91605/91607
(przezierny dla prom. RTG) 303100
(aluminium) 300100
90520/90521/90621/90622

lub krótki (25 x 10 mm / 30 x 10 mm / US)
Do mocowania do szyn bocznych
Do mocowania w złączach podpory pod głowę
Do mocowania do szyn bocznych.

Rama schaerer ® CSF z aluminiowym
uchwytem bazowym DORO ®

Rama schaerer ® CSF z krótkimi
adapterami z szynami bocznymi

Stoły operacyjne

Akcesoria
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System MTS do stołów Axis 500 / 700 firmy

schaerer

®

Jeden stół operacyjny – różnorodność zastosowań!
Najnowszy system MTS oparty jest na niedawno
zaprojektowanej płycie siedziska, która umożliwia
znacznie szybsze i łatwiejsze przystosowanie stołu
operacyjnego do różnych specjalności chirurgicznych.
Dodatkowo wszystkie niezbędne akcesoria mieszczą
się wózku zajmującym niewiele powierzchni. Te czynniki
pomagają oszczędzić czas i zredukować ilość popełnianych
błędów.

Dzięki swej modułowości, płyta siedziska ADVANCED umożliwia mocowanie do niej zarówno standardowych
akcesoriów, jak i wyciągów ortopedycznych.

Złącze do
wspornika krocza

Stoły operacyjne
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Płyta siedziska
z włókna węglowego
Złącze do
belki wyciągowej

Złącze do
suplementu siedziska

Złącze do
akcesoriów standardowych

Przedstawiona oferta nie zawiera kosztów dostawy i montażu, ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Chirurgia ogólna
Stół operacyjny z przyłączonymi dodatkowymi belkami może być wykorzystywany do różnych specjalności
chirurgicznych, jak chirurgia ogólna, urologia, ginekologia, otolaryngologia, oftalmologia, a nawet
neurochirurgia.

Ortopedia traumatologiczna
W kilku prosych krokach blat stołu operacyjnego może być przekształcowy w stół wyciągowy z różnego
rodzaju belkami wyciągowymi i podporami pod nogi.

Stoły operacyjne

Chirurgia barku
Dzięki swej modułowości (regulowana
elektrohydraulicznie) płyta siedziska może
być także użyta do chirurgii barku.
Specjalna podpora pod głowę umożliwia
oddzielną regulację jej ustawienia przed,
w trakcie i po zabiegu.
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Jeden stół wiele dyscyplin zabiegowych

Do stołów Axis 501/701 i ARCUS 500/700
System All – in- One do wielu dyscyplin zabiegowych bez zmiany
segmentu siedziska
• Efektywnie obniża czas niezbędny do przygotowania akcesoriów
do zabiegu
• Zapewnia wygodne i bezpieczne przechowywanie akcesoriów
• Zapewnia akcesoria do artroskopii biodra, zabiegów barku, THA i
kończyn dolnych
Szeroka modułowość akcesoriów
• Mniej przystawek (akcesoriów)
• Lekki karbonowy wyciąg (opcja)
• Możliwość bezpośredniego podłączenia przystawki do operacji
biodra (opcja)

Stoły operacyjne
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Wygodne i bezpieczne przechowywanie akcesoriów na wóżku
(szer x dł x wys)
625 x 890 x 1610 mm
Brak konieczności stosowania podpór do podłogi

Obrazowanie
•Przezierna płyta karbonowa
•Okno do obrazowania 1500 mm (A/P)
•Okno 3D do obrazowania bioder i kończyn bez segmentu nóg z karbonowym wyciągiem

kolor niebieski: okno obrazowania, zielony: kolumna

Nośność
Rozmiar pacjenta
System MTS długość
System MTS szerokość

180 kg
1.50 – 1.90 m
2780 mm
600 mm

Długość całkowita segmentu siedziska
Szerokość całkowita segmentu siedziska
Waga całkowita segmentu siedziska
Długość wyciągu

442 mm
520 mm
12.9 kg
1130 mm

Stoły operacyjne

Przegląd systemu
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UNIWERSALNE AKCESORIA DO STOŁÓW OPERACYJNYCH
Ramię pozycjonujące SCHURE LOC
Nr kat. K75001
•
•
•
•
•

Stabilny, ergonomiczny multi-pozycjoner pacjenta.
Idealny do operacji łokcia, barku, nadgarstka, kolana i kostki
Sterowanie mechaniczne.
Łatwy montaż na dowolnym stole operacyjnym.
Płynne, łatwe pozycjonowanie poprzez wciśnięcie jednego
przycisku -ułatwia przeprowadzenie operacji.
• Uniwersalne akcesorium montowane na szynach bocznych
– pasuje do każdego stołu operacyjnego.
• Nośność pacjenta do 227 kg

Stoły operacyjne
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Multi-pozycjoner SPIDER 2
Nr kat. K75001

Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą:
• Przełącznika umieszczonego na sterylnym obłożeniu
• Przewodowego włącznika nożnego
• Przełącznika umieszczonego na urządzeniu.
Urządzenie posiada zabezpieczenie utrzymujące stabilizator w ostatniej pozycji przy wyładowaniu się baterii.
Możliwość wyposażenia urządzenia w przystawki do stabilizacji: obręczy barkowej, stawu kolanowego, łokciowego,
skokowego, nadgarstka Urządzenie posiada zaciski umożliwiające mocowanie do standardowych przęseł stołu
operacyjnego.
Zestaw zawiera:
• Niezależne urządzenie stabilizujące kończynę górną
• Akumulator 2 sztuki
• Ładowarkę do akumulatora
• Załącznik nożny

Stoły operacyjne

Niezależne urządzenie pozycjonujące stawy podczas zabiegów operacyjnych. Urządzenie utrzymujące żądaną pozycję
za pomocą sprzężonego powietrza tłoczonego do urządzenia za pomocą silnika zintegrowanego z urządzeniem,
zasilanego akumulatorem.
Akumulator w pełni naładowany umożliwia pracę urządzenia przez cały dzień operacyjny (minimalna ilość zmian
ustawień urządzenia na jednym w pełni naładowanym akumulatorze to 250 razy). Urządzenie posiada sygnalizator
świetlny informujący o konieczności wymiany akumulatora. Po wyładowaniu akumulatora urządzenie stabilizujące
pozostaje w ostatnim ustawieniu.
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System pozycjonowania biodra
Nr kat. K76200

•
•
•
•

Zintegrowany ze stołem operacyjnym zaciskami do szyn bocznych 25x10mm
Przegub kulowy umożliwia łatwe i ergonomiczne pozycjonowanie kończyny dolnej, biodra
Automatyczna blokada uniemożliwiająca ruch po zmianie położenia bioder
Aktywny but trakcyjny z trzy punktowym mocowaniem stopy może być łatwo i szybko usunięty i ponownie
podłączony do systemu
• Kompatybilny z ramieniem C
• Lekki i przenośny
Parametry:
• Aktywny wyciąg biodra (lewa noga/prawa noga)
• Dokładka do stołu operacyjnego kompatybilna z wyciągiem do biodra 1 szt.
• Mocowanie stopy (lewa/prawa)
• Gąbka usztywniająca do buta mocującego stoę, do trakcji biodra, (lewy/prawy)
• Podkładka pod pacjenta 1 szt.
• Sworzeń do mocowania wałka blokującego 1 szt.

Uniwersalne buty gwarantujące
maksymalną stabilność

Regulowany aparat wyciągowy
z podwójna regulacją

Stoły operacyjne
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Obrót pokrętła aktywuje
pozycjonowanie kończyny dolnej
w zakresie : przywodzenia
odwodzenia zginania i wydłużania.
Unikalny przegub kulowy
umożliwia pozycjonowanie
kończyny dolnej w
dowolnym kierunku

Podpory nóg typu STIRRUPS
Nr kat. K75200
• Ergonomiczny uchwyt podpór typu stirrups umożliwia szybkie i łatwe podnoszenie, opuszczanie oraz
odprowadzanie/odsuwanie naśladujące anatomię biodra.
• Uniwersalne akcesorium montowane na szynach bocznych – pasuje do każdego stołu operacyjnego.
• Ściśnięcie rączki umożliwia łatwą regulację w poziomie i pionie.
• Podpory wyposażone w miękkie wkładki do butów zapewniające komfort pacjenta.
• Podpory gwarantujące szeroki zakres ruchu zapewniający maksymalną ekspozycję miejsca operacji. Umożliwia
ustawienie strzemion w dowolnej pozycji pomiędzy -30 ° a 80 °.
• Zakres przywodzenia do -9°, zakres odwodzenia do + 25 °.
• System wspomagający zmniejszanie ciśnienie pod podkolanem oraz nerwem strzałkowym.

Stoły operacyjne

Parametry:
• Nośność – dostoswana do pacjenta o wadze 181 kg (w opcji wyższa nośność i pediatryczna)
• Waga podpory 2,3 kg
• Wysokość 36 cm
• Długość 110 cm
• Szerokość 60 cm
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Płyta do artroskopii barku „E-Z”
Nr kat. K75300
• Z zintegrowanymi zaciskami do szyn bocznych.
• Uniwersalne akcesorium montowane na szynach
bocznych – pasuje do każdego stołu operacyjnego.
• Regulacja kąta nachylenia 0° - 90°, wspomagana
sprężyną gazową.
• Chełm regulowany na podwójnym przegubie
kulowym – bezpiecznie zabezpiecza głowę pacjenta.
• Regulacja wysokości zagłówka.
Parametry:
• Wymiary : 711 mm x 762 mm x 1193 mm
• Waga : 14,5 kg
• Dla pacjentów o wadze do 227 kg.
• W zestawie : podpora pod rękę , hełm mocujący na
głowę pacjenta, poduszka

Podpora do artroskopii kolana
Nr kat. K75400
• Podpora przeznaczona do stosowania przy zabiegach
wykonywanych na kolanie.
• Zapewnia pacjentowi maksymalny komfort.
• W pełni przezierny dla promieni RTG.
• Regulacja na zacisku w poziomie i w pionie.
• Uniwersalne akcesorium montowane na szynach
bocznych – pasuje do każdego stołu operacyjnego.

Stoły operacyjne
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Cena netto
od 2 300 zł

Karbonowy stolik do operacji ręki z regulowana nogą
Nr kat. K75700
•
•
•
•

Lekkie i pprzezierne dla promieni RTG włókno węglowe
Wymiary 38 cm x 86 cm
Noga z regulowacją wysokości i obrotu 360°
W zestawie poduszka i zaciski do szyny bocznej

Podpory boczne (komplet 3 szt)
Nr kat. K75600
Bezpieczne i wygodne pozycjonowanie do pozycji
lateralnej. Trzy wieloosiowe podpory z łatwością
dopasowują się do każdego pacjenta, zapewniając
idealne ułożenie boczne. Poduszki redukujące ciśnienie
zapewniają maksymalną komfort dla pacjenta.
• Prosty w konﬁguracji i łatwy w użyciu
• Regulowane jedną dzwignią na podwójnych
przegubach kulowych
• Szybkie mocowanie do wszystkich standardowych
stołów operacyjnych
• W zestawie: 2 szt podpora boczna , 1szt podpora
łonowa i zaciski do szyny bocznej

Fotel operatora Juliusz
• Elektryczny fotel operatora sterowny dwoma
przyciskami w podstawie
• Regulacja siedziska góra/dół 460mm-600mm
• Regulacja pleców przód/tył 0°-7° i wysokość
• Regulacja podłokietników góra/dół 78mm i obrót 360°
• Cztery podwójne koła 100mm
• Waga 30 kg

Stoły operacyjne

Nr kat. K75600
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Rama do operacji kręgosłupa
Nr kat. K75500
• Rama zapewnia stabilną i wygodną platformę do
operacji kręgosłupa, takich jak:
- laminektomia,
- dekompresja
- operacje na dyskach
• Do uzyskania optymalnej ekspozycji w miejscu operacji
istnieje możliwość ustawienia ramy do pożądanej lordozy.
• Stożkowe, regulowane na szerokość podkładki zapewniają
optymalne bezpieczeństwo i komfort pacjenta.
• Rama jest przezierna dla promieniowania RTG i
kompatybilna z ramieniem C.

Parametry:
• Wymiary ramy : 457mm x 178mm x 762mm
• Waga ramy : 8,16 kg
• Nośność : 227 kg

Stoły operacyjne
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Akcesoria do stołów operacyjnych

Ortopedia /Traumatologia

Ortopedia /Traumatologia

Chirurgia Ogólna /
Chirurgia Ręki

Artroskopia Kolana

Zestaw do operacji
ortotraumatologicznych na
kończynach górnych

Ginekologia

Neurochirurgia

Okulistyka /Laryngologia

Urologia

Nefroktomia

Proktologia

Zestaw do bandażowania
gipsowego w streﬁe miednicy
i kończyn dolnych

Stoły operacyjne

Zestaw do chirurgii ogólnej
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Stille imagiQ2
Zabiegi wewnątrznaczyniowe
i ochrona pacjenta w najlepszym wydaniu

Zabiegi wewnątrznaczyniowe dochodzą do chirurgicznej perfekcji

Stille imagiQ2:
Nowa generacja stołów chirurgicznych
z blatem o niskiej pochłanialności promieniowania
Nasz stół został zaprojektowany z myślą o perfekcyjnym obrazowaniu śródoperacyjnym w trakcie zabiegów
wewnątrznaczyniowych. Dzięki parametrom w zakresie eksploatacji, bezpieczeństwa i zoptymalizowanej
funkcjonalności stół operacyjny imagiQ2 podnosi wydajność zabiegów wykonywanych na salach hybrydowych
oraz zabiegów konwencjonalnych, zarówno wśród pacjentów hospitalizowanych jak i leczonych ambulatoryjnie.

Wyobraź sobie zupełnie inne doświadczenia z ramieniem „C”
Stille imagiQ2 zapewnia idealną wizualizację
i efektywność zabiegu operacyjnego
Skróć czas zabiegu
Stół Stille imagiQ2 zapewnia szybsze, bardziej
płynne i dokładne ruchy oraz krystalicznie czyste
obrazowanie. Te zalety pozwalają zaoszczędzić czas
na sali operacyjnej i zminimalizować dawkowanie
promieniowania, co ogranicza możliwość przegrzania
ramienia „C”.

Wybierz aktywator niskich dawek
Blat stołu wykonany z włókna węglowego o niskiej
pochłanialności promieniowania rentgenowskiego
(0,4 mm Al) zapewnia wysoką przezierność znacząco
redukując dawkę promieniowania z ramienia „C”
konieczną do uzyskania obrazu o odpowiedniej jakości.

Stoły operacyjne

Ultra cienki blat i bardzo niska podstawa czyni stół
idealnym dodatkiem do różnego rodzaju ramion „C”.
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Poznaj True Free Float™

Przesuw ukośny
93,4 cm

Przesuw wzdłużny
90,0 cm

Sterownik panewkowy,
jak joystick, obsługuje
wszystkie przesuwy blatu
niezwykle płynnie i dokładnie

Stoły operacyjne
118

Przesuw poprzeczny
25,0 cm

Pełna kontrola i swoboda ruchu

Więcej niż joystick, przedłużenie twojej ręki
Układ krwionośny nie jest zbudowany tak aby wykonywać zabiegi
w liniach prostych, nie powinien tego też robić stół do chirurgii naczyniowej.

Firma Stille wytwarza urządzenia medyczne od 1841 roku i zawsze zależało
jej na dostarczaniu rozwiązań najbezpieczniejszych i na jak najwyższym
poziomie zgodnie ze swoim motto: „Z chirurgiczną perfekcją”.
Do końca istnienia.

*zastrzeżona patentowo

Stoły operacyjne

Technologia* True Free Float ™ w stole imagiQ2 umożliwia
bezprecedensową kontrolę i swobodę ruchu w każdym kierunku
zapewniając przy tym płynność na najwyższym możliwym poziomie,
jaką zapewnić może tylko ﬁrma Stille.
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Tocz się

Ustawienie pochyłu

W czasie repozycjonowania pacjenta opatentowana
technologia izometrycznego obrotu (± 15°) utrzymuje
w tym samym miejscu ognisko obrazu minimalizując
konieczność zmiany pozycji ramienia „C”.

Stół umożliwia pochylenia Trendelenburga
i anty-Trendelenburga w zakresie 25° - jest to największy
zakres oferowany wśród dostępnych na rynku stołów
do chirurgii naczyniowej. Przycisk awaryjny umożliwia
szybkie opuszczenie blatu w sytuacjach awaryjnych.

Swoboda w pływaniu

Elastyczność na przyszłość

Swobodna technologia przesuwu umożliwia płynny ruch
wzdłużny (90 cm), poprzeczny (25 cm) i ukośny (93,4 cm).

Wymienny blat stołu zapewnia możliwość rozszerzenia
zakresu wykorzystania sali operacyjnej i bez trudu
umożliwia rozbudowę w przyszłości.

Szerokie możliwości dla szczególnych zabiegów

Pełne obrazowanie
pacjenta
o wzroście do 196 cm

Obrazowanie 360°
107,2 cm

Przejdźmy do odległości

Obciążenie jak przystępna inwestycja

• Całkowita przezierność na długości 196 cm z płytą
pod głowę (169,2 cm bez płyty)
• Pełna przezierność w zakresie 360° na długości 107,2 cm
z płytą pod głowę (80,4 cm bez płyty)

• Ponieważ stół imagiQ2 jest produktem najwyższej
jakości może być obciążany pacjentami o wadze do 300 kg
• Standardowa konﬁguracja pozwala układać pacjentów
o wadze do 225 kg

Stoły operacyjne

Obrazowanie 360°
107,2 cm
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1959 mm

1692 mm
268 mm

772 mm

463 mm

610 mm

550 mm

804 mm

810 mm

2300 mm

Dane techniczne imagiQ2
Nr kat. K530-1700
Parametr
Waga pacjenta
Długość blatu stołu
Długość części przeziernej
Materiał blatu stołu
Blokada przesuwu

Opis
225 kg lub 300 kg (z opcją podwyższonej nośności)
230 cm
196 cm z płytą pod głowę; 169,2 cm bez płyty pod głowę
Opatentowane, strukturalne włókno węglowe, Al. 0,4
System szybkiego blokowania Stille

Przesuw (wzdłużny, poprzeczny, ukośny)

90 cm x 25 cm x 93,4 cm

Tryb pracy
Zasilanie: ~100 ÷ 250 V
Długość, szerokość, wysokość
Trendelenburg
Pochylenie boczne
Koła i kierowanie
Szyny boczne
Wymienny blat stołu
Uchwyt transportowy

100% praca ciągła
Bezpośrednio z sieci prądem zmiennym + akumulatorowe prądem stałym
L = 234 cm; W = 77,2 cm; H = 71 ÷ 109 cm
±25°
±15°
Stałe koła z przodu, koła na obrotnicach z tyłu
Zamocowane na stałe na 2 / 3 długości blatu stołu
Tak, platforma przystosowana do przyszłej rozbudowy
Tak (Kolor: czarny dla wersji 225 kg, srebrny dla wersji 300 kg)

Dostosowanie imagiQ2 do Twoich potrzeb
Stoły operacyjne
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Opcje dodatkowe

Opis

Podwyższenie nośności

Podwyższa możliwości obciążenia stołu pacjentem o wadze do 300 kg., nr kat. K535-1710.

Podwyższona mobilność

W sytuacji kiedy stół używany jest do transportu wewnątrzszpitalnego zaleca się
wykorzystywanie tej opcji podwyższającej mobilność stołu. Stół wyposażony jest we
wszystkie koła na obrotnicach i dodatkowe koło do jazdy kierunkowej, nr kat. K535-1711.

Podwyższenie wydajności Pozwala na wydłużenie czasu pracy na akumulatorach. Pakiet zawiera zestaw wysoko
zasilania
wydajnych akumulatorów umożliwiających pracę bez ładowania do 1 tygodnia,
nr kat. K535-1712.

Przegląd wybranych akcesoriów

Regulowana płyta pod głowę
Całkowicie przezierna, regulowana
płyta ułatwia intubację i wizualizację
naczyń szyjnych.

Przezierna płyta po rękę
Umożliwia całkowite obrazowanie,
mocowana bezpośrednio
do blatu stołu.

Regulowana płyta pod rękę
Nieprzezierna płyta pod rękę
zapewnia jej idealne podparcie
w trakcie podawania pacjentowi
płynów infuzyjnych.

Parawan anestezjologiczny
Zapewnia sterylne odseparowanie
pola operacyjnego od głowy
pacjenta.

Zdejmowane szyny boczne
Szyny mocowane na 1/3 długości
stołu, mocowane w części całkowicie
przeziernej, umożliwiające
mocowanie akcesoriów na całej
długości blatu stołu.

Stolik na cewniki
Mocowany bezpośrednio do blatu
stołu, zapewnia dodatkową
przestrzeń roboczą. Dostępny
w trzech długościach.

Zestawienie akcesoriów
Nr kat.

Standard Opcja

Dostępność na rynku

Sterownik panewkowy DIN

K535-1760

Wszystkie oprócz USA

Zdejmowana szyna boczna DIN

K535-1721

Wszystkie

Zdejmowana szyna boczna UK

K535-1722

Wszystkie

Przezierna płyta po rękę

K535-1730

Wszystkie

Regulowana płyta pod głowę

K535-1740

Wszystkie

Sztywna płyta pod głowę

K535-1741

Wszystkie

Stolik na cewniki, dł. 1000 mm

K535-1750

Wszystkie

Stolik na cewniki, dł. 1500 mm

K535-1751

Wszystkie

Stolik na cewniki, dł. 500 mm

K535-1752

Wszystkie

Włącznik nożny

K535-1762

Wszystkie

Regulowana płyta pod rękę DIN

K514-50-3SR025

Wszystkie oprócz USA

Wysięgnik infuzyjny

K514-100401

Wszystkie oprócz USA

Parawan anestezjologiczny

K514-100311

Wszystkie oprócz USA

Stoły operacyjne

Nazwa
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Mobilny stół operacyjny z blatem z włókna węglowego HERKULES
Nr kat. K71007
•
•
•

Najlepsze rozwiązanie dla szerokiej gamy radiologicznej, chirurgii diagnostycznej i zabiegów z użyciem
ramienia C, a także element angiograﬁcznych sal hybrydowych
Blat stołu wykonany z włókna węglowego o wysokiej wytrzymałości, niskiej absorbcji promieniowania
RTG i rażeniu promieniowania
Wysokość, przechyły wzdłużne, przechyły boczne, a także przesuw wzdłużny, poprzeczny i ukośny
wykonywane przy użyciu siłowników elektromechanicznych.

Przeciwodleżynowy
materac z antystatyczną
powłoką

Blat z włókna
węglowego

Strefa przezierna dla promieniowania RTG (oznaczona na zielono)

Konsola, pilot i joystick sterujący

Stoły operacyjne
124

Zastosowanie ramienia typu C

Zamocowana taca na narzędzia ze stali nierdzewnej (opcja)

•
•
•
•

Sterowanie za pomocą dwóch przewodowych paneli, joysticka i włączników nożnych
Opcja integracji stołu z hybrydową salą angiograﬁczną
Przeciwodleżynowy materac z antystatyczną powłoką dla maksymalnego komfortu pacjenta
Długi czas pracy, dzięki wysokowydajnym akumulatorom

Joystick

Pilot
sterujący

Wielofunkcyjna szyna boczna 25x10 mm
ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia

Dźwignia
blokady koła

Dźwignia
blokująca do podłogi

220 kg

Stoły operacyjne

Bezpieczne obciążenie robocze:
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Producent

Charakterystyka, właściwości oraz przeznaczenie wyrobów
ComfortPlus™ Gel .......................................................................... 128
Wyroby ComfortPlus™ Gel.............................................................. 130

Przeznaczenie wyrobów ComfortPlus™ Gel
Podkłady i pozycjonery przeznaczone są do użytkowania wyłącznie w zastosowaniach
medycznych. Są one przeznaczone do pozycjonowania pacjenta przed, w trakcie lub po
wykonaniu zabiegu operacyjnego, podczas pobytu pacjenta na oddziałach szpitalnych,
oddziałach intensywnej terapii oraz opieki długoterminowej w celu utrzymania
odpowiedniej pozycji ciała, zmniejszenia nacisku na poszczególne jego części, polepszenia
rozkładu ciężaru ciała na powierzchni podpórczej oraz zapobiegania powstawaniu odleżyn.
Dzięki swojej konstrukcji znajdują zastosowanie w proﬁlaktyce przeciwodleżynowej
oraz chronią przed ryzykiem podrażnienia nerwów obwodowych.

Charakterystyka i właściwości wyrobów ComfortPlus™ Gel
Pozycjonery i podkłady żelowe wykonane są z hypoalergicznego materiału o
właściwościach antybakteryjnych, nie zawierają lateksu ani silikonu. Materiał ten jest
odporny na zanieczyszczenia mikrobiologiczne, nie wycieka po przebiciu osłony. Są to wyroby medyczne klasy 1,
wielokrotnego użytku. Żel na bazie polimerów stanowiący wnętrze pozycjonerów i podkładów jest przyjazny dla środowiska,
składa się przynajmniej w 75% z komponentów biodegradowalnych, uzyskanych z soi.
Wyroby przeznaczone są do bezpośredniego kontaktu ze skórą – zarówno żel jak i osłona wyrobu nie wywołują podrażnień
mechanicznych i kontaktowych, nie wchłaniają potu, zapachów oraz płynów ustrojowych, mogą być stosowane u osób
z alergią. Zapewniają redystrybucję ciepła. Wyroby pokryte są powłoką o właściwościach zapobiegających namnażaniu się
bakterii i niepowodującą alergii. Maksymalny punktowy nacisk na ciało pacjenta nie większy niż 32 mmHg. Wyroby są
odporne na promieniowanie RTG. Mogą być także podgrzewane do temperatury 400C i schładzane do temperatury -230C.
Można je również dezynfekować preparatami, które nie zawierają alkoholi.

Technologia badania rozkładu ciśnień (PMT) w odniesieniu do zastosowania wyrobów
ComfortPlus™ Gel w proﬁlaktyce powstawania odleżyn
Technologia badania rozkładu ciśnień (ang. Pressure Mapping Technology) zwana także technologią mapowania siły
nacisku jest dostępna i wykorzystywana do badań od wielu lat. Technologia została użyta przez Wytwórcę w celu
testowania, potwierdzania oraz tworzenia nowych wyrobów medycznych, przeznaczonych do pozycjonowania pacjentów.
Siła nacisku zdeﬁniowana jest jako ciśnienie, które powstaje pomiędzy ciałem ludzkim a powierzchnią, która je podpiera.
Ciało pacjenta wywiera nacisk na podłoże i jednocześnie podłoże wywiera nacisk na ciało, w przeciwnym kierunku.
Temperatura, wilgotność, ciężar ciała, czas trwania nacisku oraz miejsce koncentrowania się nacisku na wypukłościach
kostnych ciała pacjenta, napięcie mięśni, grubość tkanki tłuszczowej, wilgotność skóry, współczynnik tarcia, owłosienie,
wiek - to tylko kilka czynników, które mogą mieć wpływ i oddziaływać na bezpieczeństwo pacjenta i wynik leczenia.

Dopuszczalna wartość ucisku skóry

Pozycjonery i podkłady żelowe
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Badania wykazały, że ciśnienie zapewniające przepływ krwi w zdrowych naczyniach włosowatych wynosi 32 mmHg
w tętniczym zakończeniu naczyń i 16 mmHg w zakończeniu żylnym. Sądzono, że zachowanie tej wartości zapewnia
doprowadzenie tlenu i składników odżywczych do tkanek skóry. Dowiedziono, że istotne są też wartości ciśnienia panującego
w środkowej części włośniczek (wartość ok. 20 mmHg) oraz ciśnienia żylnego (wartość 12 mmHg), które zapewniają
odtransportowanie produktów przemiany materii. Uciski większe od przedstawionych wartości zamykają światło żył i tętnic
spowalniając przepływ krwi lub zatrzymując jej obieg. Upośledzenie odpływu limfatycznego jest skutkiem działania sił
o wartości ponad 60 mmHg. U osób chorych i starszych przedstawione wartości są mniejsze co wynika ze zmian elastyczności
naczyniowej naczyń krwionośnych. Długo utrzymujący się ucisk powoduje niedotlenienie tkanek będące główną przyczyną
zniszczeń, co jest podstawową przyczyną powstania odleżyny. Im dłużej trwa, tym bardziej rośnie niebezpieczeństwo. Ucisk
trwający dłużej niż 2 – 3 godziny powoduje nieodwracalne zmiany.
Odleżyny pooperacyjne powstają na skutek silnych obciążeń jakim poddawane jest nieruchome ciało pacjenta na stołach
operacyjnych. Do grupy pacjentów najbardziej zagrożonych powstaniem odleżyny pooperacyjnej należą osoby, które
poddawane są długotrwałym operacjom, zwłaszcza operacjom kardiochirurgicznym oraz ortopedycznym. Martwica powstaje
na skutek co najmniej dwugodzinnego, statycznego ucisku. Widoczne znaki owrzodzenia nie zawsze występują zaraz po
operacji. Zdarza się, że do czasu ich uwidocznienia upłynąć mogą dwa lub trzy dni.

Charakterystyka
• Redukują nacisk na tkankę aż zapobiegając uszkodzeniu nerwów, tkanek i tworzeniu się odleżyn
• Zapewniają pacjentowi wygodne oparcie ciała i równomierny rozkład ciśnienia, na punkty podparcia pacjenta
• Poprawiają cyrkulację powietrza
• Nie wywołują podrażnień w kontakcie ze skórą i mogą być stosowane u alergików
• Nie pochłaniają potu, zapachów ani płynów ustrojowych
• Są łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji
• Żel nie wylewa się w razie uszkodzenia

Pozycjonery a zabieg
1. Należy uzupełnić ocenę ryzyka występującego u operowanych osób badając inne czynniki, które mogą się pojawić
zwiększając ryzyko powstania odleżyn, np.:
a) czas trwania operacji,
b) większa liczba epizodów niedociśnienia w czasie operacji,
c) niska temperatura głęboka podczas operacji,
d) ograniczona mobilność w dniu po operacji.
2. Osoby uznane za zagrożone odleżynami powinny leżeć na stole operacyjnym na materacu redukującym obciążenie.
3. Pacjenta należy ułożyć w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko powstania odleżyn w czasie operacji.
4. Należy całkowicie unieść pięty pacjenta (odciążyć je) w taki sposób, aby ciężar kończyny rozkładał się wzdłuż łydki, a nie
koncentrował się całkowicie na ścięgnie Achillesa. Kolano powinno być lekko zgięte. Nadmierny wyprost kolana może
blokować żyłę podkolanową, narażając pacjenta na głęboką zakrzepicę.
5. Należy zwrócić uwagę na rozkład ciężaru ciała przed i po operacji.
a) przed i po operacji pacjent powinien leżeć na materacu redukującym obciążenie,
b) ułożenie pacjenta przed i po operacji powinno być inne niż w czasie operacji.

Bibliograﬁa:
- Materiały własne Wytwórcy z tłumaczeniem na język polski
- „Odleżyna. Proﬁlaktyka i terapia. Poradnik dla medyków i pacjentów” Rafał Krutul
Wydawca REVITA biuro ds. proﬁlaktyki zachowawczej i terapii odleżyn, monograﬁa 2016
- „Przewodnik międzynarodowy. Proﬁlaktyka odleżyn: Podręczny Przewodnik”
Opracowany przez European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention
and treatment of pressure ulcers: quick reference guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.
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Wyniki wielu lat doświadczeń, testy wewnętrzne i profesjonalne testy zewnętrzne, opinie i doświadczenie członków AORN
(AORN, Association of periOperative Registered Nurses, US; Stowarzyszenie Zarejestrowanych Pielęgniarek
okołooperacyjnych, USA) potwierdzają pozytywne rezultaty stosowania podkładów i pozycjonerów żelowych ComfortPlus™.
Wszystkie oferowane podkłady i pozycjonery umożliwiają obniżenie nacisku powierzchniowego do 32mmHg i do wartości
znacznie niższych.
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POZYCJONERY I PODKŁADY
POD GŁOWĘ

Krążek pod głowę, pełny
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K2000H

D=200 – d=75 x 50

dla dorosłych

K2004H

D=140 – d=60 x 30

pediatryczny

K2005H

D=90 – d=40 x 20

dla noworodków

K2015H

D=200 – d=75 x 75

bariatryczny

Krążek pod głowę, podkowiasty

Pozycjonery i podkłady żelowe
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Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K2007H

D=200 – d=75 x 50

dla dorosłych

K2008H

D=90 – d=40 x 20

dla noworodków

K2009H

D=140 – d=60 x 30

pediatryczny

K2012H

D=200 – d=75 x 75

bariatryczny

Konturowa podpora pod głowę / łydkę
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K2028H

175 x 175 x 95

zagłębienie 35 mm

Poduszka pod głowę z przetłoczeniem
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

Pacjent ułożony na wznak
K2022H

255 x 225 x 25

dla dorosłych

K2024H

175 x 150 x 25

dla dzieci

K2026H

125 x 100 x 25

dla noworodków

Pacjent ułożony na boku
K2023H

255 x 225 x 12,5

dla dorosłych

K2025H

175 x 150 x 12,5

dla dzieci

K2027H

125 x 100 x 12,5

dla noworodków

Okulistyczna podpora pod głowę
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K2020H

300 x 250 x 100

duża

Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K2016H

270 x 230 x 115

mała

K2017H

270 x 230 x 140

średnia

K2018H

270 x 230 x 165

duża

K2040H

270 x 230 x ***

zestaw, 4 części

***zestaw zawiera podpory dla dorosłych i podstawę

Pozycjonery i podkłady żelowe

Podpora pod głowę z wymienną podstawą
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Podpora pod głowę z wymienną podstawą
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K2044H

270 x 230 x 80

dla dorosłych

Podpora pod głowę
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K2010H

280 x 230 x 150

poz. na brzuchu /
poz. na wznak

Podpora pod głowę typu Richard’a

Pozycjonery i podkłady żelowe
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Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K2021H

200 x 230 x 75

duża

Podkład na twarz z otworem
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K2056H

250 x 9,5

otwór w kształcie
klucza

POZYCJONERY I PODKŁADY POD
KOŃCZYNY GÓRNE I TUŁÓW

Podkład pod rękę, przedramię
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K5000A

380 x 100 x 6

mały

K5002A

500 x 125 x 6

średni

K5005A

635 x 125 x 6

duży

K5008A

660 x 150 x 9,5

bardzo duży

K5009A

380 x 150 x 9,5

krótki, szeroki

Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K5026A

400 x 150 x 50

średni

K5027A

530 x 150 x 50

duży

Podkład pod rękę z osłoną
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K5020A

430 x 190 x 9,5

sam podkład

K5021A

430 x 190 x 9,5

podkład i osłona

K5022A

420 x 190

sama osłona
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Profilowany podkład pod rękę, przedramię
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Podkład ochronny nerwu łokciowego
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K5011A

430 x 280 x 9,5

kwadratowy

K5012A

400 x 150 x 9,5

owalny

Podkładka pod łokieć
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K5025A

D=80 – d=35 x 19

wklęsła

Półwałek

Pozycjonery i podkłady żelowe
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Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K3004P

300 x 100 x 100

spód płaski

K3006P

300 x 150 x 150

spód płaski

K3008P

400 x 100 x 100

spód płaski

K3009P

400 x 150 x 150

spód płaski

K3010P

500 x 100 x 100

spód płaski

K3011P

500 x 150 x 150

spód płaski

K3043P

100 x 50 x 50

spód płaski

K3045P

150 x 50 x 50

spód płaski

K3047P

200 x 50 x 50

spód płaski

K3049P

250 x 50 x 50

spód płaski

K3051P

300 x 50 x 50

spód płaski

K3063P

100 x 75 x 75

spód płaski

K3065P

150 x 75 x 75

spód płaski

K3067P

200 x 75 x 75

spód płaski

K3069P

250 x 75 x 75

spód płaski

K3071P

300 x 75 x 75

spód płaski

Przedstawiona oferta nie zawiera kosztów dostawy i montażu, ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Osłona na dłoń
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K5014A

240 x 330 x 9

płaska bez rzepa

K5016A

100 x 150 x 3

pediatryczna

K5017A

150 x 200 x 3

dla dorosłych

K5018A

200 x 250 x 3

duża

Uniwersalny podkład pod rękę
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K8009M

330 x 125 x 6

płaski

Pozycjoner uniwersalny
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K3017P

355 x 125 x 50

średni

K3025P

355 x 225 x 65

duży

Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

K6000S

150 x 115 x 35

K6001S

150 x 115 x 50

K6002S

200 x 115 x 35

K6003S

250 x 115 x 35

K6004S

300 x 115 x 35

K6008S

250 x 115 x 50

K6010S

300 x 115 x 50

K6011S

350 x 115 x 65

K6012S

400 x 300 x 35
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Pozycjoner uniwersalny
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Podkład prostokątny dla noworodków
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

K6015S

100 x 12,5

K6016S

150 x 12,5

K6017S

200 x 12,5

K6020S

100 x 25,0

K6021S

150 x 25,0

K6022S

200 x 25,0

Podkład trapezowy
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K3035P

175 x 250 x 90

trapezowy

Podpora do ułożenia w pozycji bocznej
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

710 x 500 x 165

klinowa - piankowa

800 x 500 x 12,5

płaski - żelowy

K3026P

Pozycjonery i podkłady żelowe
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Podpora prostokątna klatki piersiowej
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K3037P

300 x 155 x 125

spód płaski

K3038P

400 x 155 x 125

spód płaski

K3039P

500 x 155 x 125

spód płaski

Podpora pod biodro z rdzeniem piankowym
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K3041P

400 x 215 x 65

prostokątna

Podpora klatki piersiowej
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K3020P

710 ÷ 585 x 200 x 75

lewa, sztuka

K3021P

710 ÷ 585 x 200 x 75

prawa, sztuka

K3022P

710 ÷ 585 x 200 x 75

zestaw, L+P

Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K3030P

450 x 450 x 12,5

z rzepami

K3032P

300 x 430 x 12,5

z rzepami
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Podkład zwijany

Podkład pod kość krzyżową, biodro, miednicę
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K3002P

230 – 75 x 175 x 12,5

bez otworu

K1015T

230 – 75 x 175 x 12,5

z otworem 45 mm

K1016T

200 x 125 x 12,5

na kołek oporowy

1015T + 1016T
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POZYCJONERY I PODKŁADY POD
KOŃCZYNY DOLNE

Podkład pod piętę
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K4004F

150 x 80 x 45

wklęsły

Podkład na piętę i podbicie
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K4002F

315 x 195 x 12,5

z rzepem

Podkład pod kolano

Pozycjonery i podkłady żelowe
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Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K7010K

200 x 200 x 25

zwykły

K8010K

200 x 200 x 38

bariatryczny

Podkład pod stopę
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

K4008F

315 x 100 x 6

Podkład pod kolano
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K7000K

280 x 230 x 9,5

mały

K7002K

430 x 280 x 9,5

średni

K7004K

510 x 510 x 12,5

duży

K7005K

685 x 280 x 12,5

bardzo duży

K8004B

280 x 230 x 25

bariatryczny „S”

K8005B

430 x 280 x 25

bariatryczny „M”

K8006B

510 x 510 x 25

bariatryczny „L”

Podkład pod kolana
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

K8008M

560 x 400 x 25

K80081M

560 x 400 x 9,5

Opis dodatkowy
ułożenia w pozycji
proktologicznej

Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K7020K

430 x 190 x 9,5

sam podkład

K7021K

430 x 190 x 9,5

podkład i osłona

K7022K

420 x 190

sama osłona

Podkład do podpory pod nogę
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K4006F

610 x 290 - 150 x 6

do podpór
standardowych

K4007F

685 x 360 – 200 x 6

do dużych podpór
PAL, PAL PLUS SAM I,
II i III

Pozycjonery i podkłady żelowe

Podkład pod nogę z osłoną
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POZYCJONERY I PODKŁADY
PŁASKIE

Podkład na blat stołu operacyjnego

Pozycjonery i podkłady żelowe
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Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K1001T

230 x 500 x 12,5

krótki

K1002T

1000 x 500 x 12,5

z podcięciem

K1003T

500 x 500 x 12,5

z podcięciem

K1009T

500 x 500 x 12,5

bez podcięcia

K1005T

1830 x 500 x 12,5

na cały blat, krótki

K1006T

2030 x 660 x 12,5

na cały blat, długi

K1007T

1170 x 500 x 12,5

2/3 z podcięciem

K1008T

1170 x 500 x 12,5

2/3 bez podcięcia

Podkład do ramy dla operacji kręgosłupa
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K8006M

735 x 255 x 12,5

sztuka

K8013M

735 x 255 x 25

sztuka

K8007M

735 x 255 x 12,5

zestaw – 2 szt.

K8014M

735 x 255 x 25

zestaw – 2 szt.

Podkłady płaskie
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

K8018M

300 x 300 x 6

K16161FL

400 x 400 x 6

K16162FL

400 x 400 x 12,5

K16163FL

400 x 400 x 16

K18161FL

450 x 400 x 6

K18162FL

450 x 400 x 12,5

K18163FL

450 x 400 x 16

K18181FL

450 x 450 x 6

K18182FL

450 x 450 x 12,5

K18183FL

450 x 450 x 16

K20201FL

500 x 500 x 6

K20202FL

500 x 500 x 12,5

K20203FL

500 x 500 x 16

Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

K8004M

660 x 400 x 12,5

K8002M

280 x 230 x 9,5

K8001M

430 x 280 x 6

K8003M

660 x 300 x 12,5

K8015M

635 x 300 x 19

K1020T

380 x 100 x 6

K1024T

430 x 280 x 6

K8022M

125 x 100 x 9,5

Podkład kostkowy
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

Opis dodatkowy

K1618C

405 x 455 x 12,5

kostka kwadrat

Przeciwodleżynowy podkładka na deskę sedesową
Nr kat.

Wymiary
dł. x szer. x wys. [mm]

K8025M

400 x 400 x 16,0

K8026M

450 x 450 x 25,0

Pozycjonery i podkłady żelowe

Podkłady płaskie
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Wózki i fotele
do transportu pacjenta
Producent

SENTER - samojezdny wózek do przekładania pacjenta .............. 144
Wózki transportowe .................................................................. 146
Fotel transportowy wielofunkcyjny PATRYK .............................. 153

SENTER - samojezdny wózek do przekładania pacjenta
Nr kat. K00700

Transportery SENTER to unikalny produkt do szybkiego i dokładnego automatycznego przenoszenia pacjenta. Eliminują wysiłek
ﬁzyczny personelu szpitalnego w trakcie przekładania pacjenta, które odbywa się zazwyczaj w niewygodnej dla nich pozycji
mogącej stanowić nawet zagrożenie dla ich zdrowia. Dzięki autonomicznemu układowi napędowemu, bez dodatkowego trudu,
transportery zapewniają także łatwe przewożenie pacjenta. Transportery SENTER mogą być stosowane w różnych miejscach
szpitala, ale szczególnie przydatne są wszędzie tam, gdzie personel szpitalny ma do czynienia z pacjentami, których schorzenia
lub urazy nie pozwalają ich podnosić, unosić lub podtrzymywać, np.: złamanie, uszkodzenie kręgosłupa, krwotok wewnętrzny
lub wymagają szczególnej ostrożności podczas przenoszenia.

Wózki transportowe
144

Zalety:
• Elektromechaniczna regulacja wysokości oraz wysuwania i chowania płyty transferowej.
• Łatwa obsługa transportera przy przenoszeniu pacjenta, bez niedogodności dla niego samego.
• Zredukowane ryzyko urazów pacjenta i personelu szpitalnego w trakcie transferu.
• Regulacja wysokości dopasowana do wszystkich typowych łóżek, stołów, transporterów.
• Centralny układ hamulcowy blokowany w trakcie przenoszenia pacjenta.
• Składane barierki boczne zapewniające bezpieczeństwo pacjenta w czasie transportu.
• Koło kierunkowe i własny układ napędowy zasilany akumulatorowo.
1 - pobranie pacjenta na SENTER na "
czerwonej linii" i transport
na bloku operacyjnym

2- Automatyczne przeniesienie
pacjenta z SENTERA na
stół operacyjny

4- Automatyczne przenoszenie
pacjenta po wybudzeniu z łóżka
na SENTER i transport do
"czerwonej linii" gdzie nastąpi
automatyczne przeniesienie na
łóżko oddziałowe

3- Automatyczne przeniesienie pacjenta
po zabiegu na SENTER
i transport na salę wybudzeń, gdzie
nastąpi automatyczne przełożenie na
łóżko wybudzeniowe

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer.):
Wysokość:
Wysuw płyty transferowej:
Prędkość przesuwu płyty:
Obciążenie maksymalne:
Układ jezdny: koła śr.
Układ hamulcowy:
Napięcie zasilania:
Napięcie ładowania:
Ciężar:

2140 x 810 mm
600 ÷ 930 mm
600 mm
30 mm / s
250 kg
200 mm
+ koło kierunkowe
hamulec centralny
24 V
230 V, 50 Hz
300 kg

Wózki transportowe

Dane techniczne:
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Wózek transportowy LUDWIK
Nr kat. K73900H4T
Wózek transportowy z czterosekcyjnym leżem oraz hydrauliczną regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych.
Leże wózka przezierne dla promieniowania RTG.

•
•
•
•
•

Koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą i kołem kierunkowym
Uchwyty do prowadzenia wózka w obu końcach leża
Składane barierki ze stali nierdzewnej
Regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową
Wyposażenie: materac, wysięgnik kroplówki i uchwyt na butlę z tlenem

Wymiary całkowite :
Wymiary leża:
Bezpieczne obciążenie robocze :
Regulacja wysokości w przedziale :
Przechyły wzdłużne :

Wózki transportowe
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2070x750 mm
1930x630 mm
175 kg
620–850 mm
0-130

Wózek transportowy LONGIN
Nr kat. K73910H2T
Wózek transportowy z dwusekcyjnym leżem oraz hydrauliczną regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych.
Leże wózka przezierne dla promieniowania RTG.

Wymiary całkowite :
Wymiary leża :
Bezpieczne obciążenie robocze :
Regulacja wysokości w przedziale :
Przechyły wzdłużne :

2120x815 mm
1910x640 mm
175 kg
580–900 mm
0-120

Wózki transportowe

• Koła o średnicy 200 mm z centralnym hamulcem
sterowanym obustronnie
• Uchwyty do prowadzenia wózka w obu końcach leża
• Składane barierki ze stali nierdzewnej
• Dwuosiowe odbojniki w narożnikach wózka
• Regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową
• Wyposażenie: materac i wysięgnik kroplówki
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WEZEN - wózek transportowy przystosowany do reanimacji pacjenta
Nr kat. K71008
• Łatwy w obsłudze wózek z hydrauliczną regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych
z uchylną sekcją pod plecy regulowaną przy pomocy sprężyny gazowej
• Dźwignie sterujące umieszczone po obydwu stronach wózka
• Uchwyt na 5l butlę z tlenem, poduszka (opcja), półka na materiały iniekcyjne (opcja)
• Opcjonalny tunel na kasetę RTG (leże wózka jest przezierne dla promieniowania RTG)
• Uchwyt do akcesoriów transferowych (opcja)
• Kosz na rzeczy pacjenta (opcja)

Składana
półka na
urządzenia

Wysięgnik
infuzyjny

Materac
przeciwodleżynowy
Pas do mocowania
tułowia pacjenta
(opcja)
Sekcja pod plecy
regulowana przy
pomocy sprężyny
gazowej
Składane
barierki boczne

Odbojniki

Szyny boczne 25x10 mm
ze stali nierdzewnej do
mocowania wyposażenia
dodatkowego (opcjonalnie)

Tunel
do kaset RTG

Szyna 25 x10 mm
(2 sztuki)

Dżwignia hamulca
centralnego i blokady
jazdy kierunkowej

Dźwignie sterujące
po obu stronach

Kosz
(opcjonalnie)

Osłony łatwe
w myciu

Prześwit 90 mm

Wózki transportowe
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Materac.................................................. 1950x640x80 mm
Bezpieczne obciąże robocze .................. 160 kg
Ciężar ..................................................... 125 kg

Koła o średnicy 200 mm
hamowane centralnie z
blokadą jazdy kierunku

Dźwignie sterujące
po obu stronach
wózka

Podnoszenie kolan
do 220 mm (opcja)

ELNATH - wózek transportowy przystosowany do reanimacji pacjenta
Nr kat. K71009
• Łatwy w manewrowaniu z hydrauliczną regulacją wysokości i regulacją sekcji pod
plecy wspomaganą sprężyną gazową
• Dźwignie sterujące umieszczone po obydwu stronach wózka
• Miękki, zdejmowany materac
• Akcesoria do transportu pacjenta (opcja)

Pas do mocowania tułowia
i nóg (opcja)

Poduszka
(opcja)

Wysięgnik
infuzyjny

Składane barierki
boczne

Uchwyt

Sekcja pod plecy
regulowana przy
pomocy sprężyny
gazowej

Odbojnik

Osłona z wysoko
udarowego tworzywa
sztucznego

Dźwignia sterująca
regulacją wysokości
po obu stronach

Koła o średnicy
200 mm

Materac.................................................. 1870x600x80 mm
Bezpieczne obciążenie robocze ............. 160 kg
Ciężar ....................................................... 80 kg

Szyna boczna 25 x10 mm
ze stali nerdzewnej do
mocowania wyposażenia
dodatkowego

Wózki transportowe

Prześwit 130 mm
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Wózek transportowy.
Nr kat.

Opis

KOP02H wersja 2 sekcyjna, hydrauliczna
KOP03H wersja 3 sekcyjna, hydrauliczna
KOP02E wersja 2 sekcyjna, elektryczna
KOP03E wersja 3 sekcyjna, elektryczna

Parametry techniczne:
• Długość leża: 186 cm
• Szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
• 2 lub 3 sekcyjny
• Nośność: 260 kg (elektryczny), 225 kg (hydrauliczny)
• 4 koła z blokadami
• Regulowana sprężyną gazową sekcja nóg
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
• Akumulator (w wersji elektrycznej)

Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej z elektryczną
bądź hydrauliczną regulacją wysokości. Dostępne akcesoria
na stronach 187 - 189.

186 cm
59 cm

63 cm

85

°

63 cm

63 cm

20°

°

85

46 cm
91 cm

20°

Akcesoria
• Uchwyt na jednorazowe prześcieradło
• Wysięgnik kroplówki
• Pokrywa podstawy (tylko w wersji elektrycznej)

• Uchwyt na butlę z tlenem
• Pokrowiec na sekcję nóg
• Dodatkowe poszerzenie (75 cm)
186 cm
63 cm

63 cm

122 cm

46 cm

91 cm

20°

°

85

Wózki transportowe
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Wózek transportowy
Nr kat.

Parametry techniczne:
• Długość leża: 186 cm, szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 48 ÷ 93 cm
• Nośność: 260 kg (elektryczny), 225 kg
(hydrauliczny)
• Akumulator - wersja elektryczna
• Centralna blokada kół
• Cztery odbojniki i rączka do prowadzenia
• Wysięgnik kroplówki i uchwyt na butlę
z tlenem
• Regulacja sekcja pleców za pomocą
sprężyny gazowej
• Regulowana sekcja nóg

Opis

KBPT02H wersja 2 sekcyjna, hydrauliczna
KBPT03H wersja 3 sekcyjna, hydrauliczna
KBPT02E wersja 2 sekcyjna, elektryczna
KBPT03E wersja 3 sekcyjna, elektryczna
Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej
z elektryczną bądź hydrauliczną regulacją wysokości.
Do wyboru dwie lub trzy sekcje leża.
Dostępne akcesoria na stronach 187 - 189.

Akcesoria
• Uchwyt na jednorazowe prześcieradło
• Osłona podstawy (tylko w wersji elektrycznej)
• Poszerzenie do 75 cm
• Pasy zabezpieczające pacjenta
• Inne dodatkowe akcesoria

186 cm
63 cm

63 cm

15 cm

20°

Wózki transportowe

93 cm

°
85

20°

48 cm

°

93 cm

85

85
°

63 cm
76 cm

186 cm
59 cm

63 cm
76 cm

15 cm

48 cm

63 cm

20°

122 cm
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Wózek transportowy LUCJAN
Nr kat. K38900H2
Dwusekcyjny wózek transportowy oparty na ramie z proﬁli stalowych pokrytych lakierem proszkowym w wybranym kolorze.
Hydrauliczna regulacja wysokości, za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach wózka.

Charakterystyka
• Przezierne leże
• Składane chromowane barierki boczne
• Krążki odbojowe w każdym narożniku
• Standardowo trzy koła z blokadą jazdy i jedno
z blokadą kierunkową
• Opcjonalnie centralny hamulec
• Zdejmowany materac z uchwytami do przenoszenia
pacjenta
Wyposażenie opcjonalne:
• Uchwyt prześcieradła jednorazowego
• Uchwyt na butlę tlenową
• Tunel na kasetę RTG
• Kosz na rzeczy pacjenta
Parametry techniczne:
Długość całkowita:
Szerokość całkowita:
Regulacja wysokości leża w zakresie:

2090 mm
859 mm
550-980 mm

Wózek dostępny również w wersji wózka do przewożenia zwłok z pokrowcem (K38901H2) oraz w wersji z namiotem
izolacyjnym z polichlorku winylu (K38902H2).
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Fotel transportowy wielofunkcyjny PATRYK
Nr kat. K71012

Rozwiązanie przeznaczone do placówek rehabilitacyjnych, geriatrycznych i opiekuńczych.
Fotel transportowy Patryk wyposażony w duże koła umożliwia transport pacjenta w pozycji siedzącej w obrębie
budynków, również przy wykorzystaniu wind o mniejszych gabarytach. Fotel opcjonalnie wyposażony jest w płytę
przypodłogową pozwalającą na jego nachylenie w przód, by ułatwić pacjentowi wstawanie i siadanie w fotelu.
Opcjonalnie fotel może być wyposażony w wysięgnik kroplówki, blat roboczy, dodatkowe podpory boczne i płytę
przypodłogową.

Wózki transportowe

Charakterystyka:
• Centralny hamulec
• Regulacja sekcji pleców i nóg
wspomagana sprężyną gazową
• Regulacja wysokości siedziska w
zakresie: 545-780 mm
• Długość całkowita: 1680 mm
• Koła przednie: 300 mm
• Koła tylne: 125 mm
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Fotele i stoły
zabiegowe
Producent

Stoły zabiegowe........................................................................
Fotele zabiegowe......................................................................
Leżanki do badań......................................................................
Fotele i stoły bariatryczne..........................................................
Stoły do ﬁzjoterapii....................................................................
Akcesoria i kolory tapicerki wyrobów MediPlinth......................
Fotele ginekologiczne................................................................
Łóżko porodowe PEGAZ ............................................................

156
157
163
164
166
167
170
174

2 lub 3 sekcyjny stół zabiegowy Ensignia
Nr kat.

Opis

KE2

wersja 2 sekcyjna

KE3

wersja 3 sekcyjna

Prosty i niezawodny stół zabiegowy z elektryczną regulacją
wysokości. Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie pacjenta
z wózka inwalidzkiego.Dostępne akcesoria na stronach 187- 189.

Parametry techniczne:
• Długość leża: 186 cm
• Szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
• Nośność: 260 kg
• Średnica kół: 100 mm, każde wyposażone w hamulec
• Uchwyt na jednorazowe prześcieradło
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
• Regulacja sekcji pleców i nóg przy użyciu sprężyny
gazowej
186 cm
59 cm

63 cm

°

85

85°

63 cm

63 cm

KBA02H wersja 2 sekcyjna hydrauliczna
KBA03H wersja 3 sekcyjna hydrauliczna
KBA02E

wersja 2 sekcyjna elektryczna

KBA03E wersja 3 sekcyjna elektryczna

63 cm

20°

°
85

°

85

20°

Fotele i stoły zabiegowe
156

63 cm

63 cm

Prosty i niezawodny stół zabiegowy z elektryczną
lub hydrauliczną regulacją wysokości.
Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie
pacjenta z wózka inwalidzkiego.
Dostępne akcesoria na stronach 187- 189.

186 cm
59 cm

91 cm

Opis

Parametry techniczne:
• Długość leża: 186 cm
• Szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
• Nośność: 260 kg (elektryczny), 225 kg (hydrauliczny)
• Wysuwane koła jezdne
• Uchwyt na jednorazowe prześcieradło
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
• Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową
• Podstawa z systemem poziomowania

46 cm

Nr kat.

91 cm

46 cm

20°

20°

2 lub 3 sekcyjny stół zabiegowy

Fotel diagnostyczno - zabiegowy na kolumnie
Nr kat.

Opis

KMED04EC wersja podstawowa
KMED04ECT wersja podstawowa z przechyłem

Parametry techniczne:
• Długość leża: 169 cm
• Szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 86 cm
• Nośność: 190 kg
• Wysuwane koła jezdne
• Sekcja nóg regulowana sprężyną gazową
• Regulowany zagłówek
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna
tapicerka
• Nisko opuszczane leże ułatwiające przełożenie
pacjenta z wózka inwalidzkiego
• Podstawa z systemem poziomowania
• Siłowniki z nowej linii ﬁrmy Linak
• Tapicerka dostępna w 14 kolorach
• Elektryczna regulacja sekcji pleców
• Wersja z przechyłem - Trendelenburg 150

Fotel diagnostyczno - zabiegowy na kolumnie

KPL04EC

Opis
wersja podstawowa do gipsowania

Parametry techniczne:
• Długość leża: 169 cm
• Szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 86 cm
• Nośność: 190 kg
• Wysuwane koła jezdne
• Sekcja nóg regulowana sprężyną gazową
• Regulowany zagłówek
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna
tapicerka
• Nisko opuszczane leże ułatwiające przełożenie
pacjenta z wózka inwalidzkiego
• Podstawa z systemem poziomowania
• Przycisk nożny
• Siłowniki z nowej linii ﬁrmy Linak
• Tapicerka dostępna w 14 kolorach
• Elektryczna regulacja sekcji pleców

Fotele i stoły zabiegowe

Nr kat.
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Fotel diagnostyczno - zabiegowy na kolumnie
Nr kat.

Opis

KPH04EC

wersja podstawowa do pobierania krwi

Parametry techniczne:
• Długość leża: 169 cm
• Szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 86 cm
• Nośność: 190 kg
• Wysuwane koła jezdne
• Sekcja nóg regulowana sprężyną gazową
• Regulowany zagłówek
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna
tapicerka
• Nisko opuszczane leże ułatwiające przełożenie
pacjenta z wózka inwalidzkiego
• Podstawa z systemem poziomowania
• Siłowniki z nowej linii ﬁrmy Linak
• Tapicerka dostępna w 14 kolorach
• Elektryczna regulacja sekcji pleców

Fotel laryngologiczny na kolumnie
Nr kat.

Opis

KMED04EC wersja laryngologiczna
KMED04ECT wersja laryngologiczna z przechyłem

Fotele i stoły zabiegowe
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Parametry techniczne:
• Długość leża: 169 cm
• Szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 86 cm
• Nośność: 190 kg
• Wysuwane koła jezdne
• Sekcja nóg regulowana sprężyną gazową
• Regulowany zagłówek
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna
tapicerka
• Nisko opuszczane leże ułatwiające
przełożenie pacjenta z wózka inwalidzkiego
• Podstawa z systemem poziomowania
• Siłowniki z nowej linii ﬁrmy Linak
• Tapicerka dostępna w 14 kolorach
• Elektryczna regulacja sekcji pleców
• Wersja z przechyłem - Trendelenburg 150
• Laryngologiczny, regulowany zagłówek

3 sekcyjny stół / fotel zabiegowy
z opuszczaną sekcją nóg
Nr kat.

Opis

KDE03H

wersja hydrauliczna

KDE03E

wersja elektryczna

KUS03TE wersja z przechyłem

Parametry techniczne:
• Długość leża: 177 cm
• Szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
• Nośność: 260 kg (elektryczny), 225 kg (hydrauliczny)
• Wysuwane koła jezdne
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
• Sekcja pleców i nóg regulowana sprężyną gazową
• Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie pacjenta
z wózka inwalidzkiego
• Podstawa z systemem poziomowania
• Wersja z przechyłem - Trendelenburg 150
177 cm
50 cm
86 cm

63 cm

37 cm

20°

°

85

46 cm
91 cm

°

85
177 cm
37 cm

50 cm

86 cm

°
85

85

°
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KMP03E wersja elektryczna

91 cm

KMP03H wersja hydrauliczna

63 cm

Opis

46 cm

Nr kat.

Parametry techniczne:
• Długość leża: 177 cm
• Szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
• Nośność: 260 kg (elektryczny), 225 kg
(hydrauliczny)
• Wysuwane koła jezdne
• Sekcja pleców i nóg regulowana sprężyną gazową
• 1 x podłokietnik do pobierania krwi
• 2 x strzemiona ginekologiczne
• 1 x łatwo wyjmowany stolik
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka

20°

Uniwersalny stół / fotel zabiegowy
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Fotel medyczny
Nr kat.

Opis

KPH01H

wersja hydrauliczna do pobrań

KPH01E

wersja elektryczna do pobrań

KPL01H

wersja hydrauliczna do gipsowania

KPL01E

wersja elektryczna do gipsowania

KMED06E

wersja elektryczna bez przechyłów

Parametry techniczne:
• Długość leża: 186 cm
• Szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
• Nośność: 260 kg (elektryczny), 225 kg
(hydrauliczny)
• Dzielone sekcja nóg z teleskopowym podnóżkiem
• Sekcja pleców i nóg regulowana sprężyną gazową
• Wysuwane koła jezdne
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna
tapicerka
• Podstawa z systemem poziomowania

KMEDT06E wersja elektryczna z przechyłem
186 cm
50 cm
86 cm
63 cm

14 cm
34 cm

12 cm

46 cm

°

Fotel onkologiczny
Nr kat.

Opis

KON06E

wersja elektryczna bez przechyłu

KON06TE

wersja elektryczna z przechyłem

91 cm

20°

°

85

85

Parametry techniczne:
• Długość leża: 186 cm, szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
• Nośność: 260 kg
• Wysuwane koła jezdne
• Regulowane podłokietniki
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna
tapicerka
• Fotel może pełnić funkcję stołu zabiegowego
• Podstawa z systemem poziomowania
• Wersja z przechyłem - Trendelenburg 150
186 cm
50 cm
86 cm

63 cm

14 cm
34 cm

20°

15°

°

85

91 cm

46 cm

°

85
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Fotel opieki dziennej / transportowy
Nr kat.
KDC03E

Opis
wersja elektryczna

Parametry techniczne:
• Długość leża: 177 cm, szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 48 ÷ 93 cm
• Nośność: 260 kg
• 4 koła z centralnym hamulcem i blokadą kierunku jazdy
• Opuszczana sekcja nóg
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
• Sekcja pleców regulowana za pomocą sprężyny gazowej
• Pozycja Trendelenburga 150
• Opuszczane tapicerowane podłokietniki

177 cm
50 cm

86 cm

63 cm

37 cm

7 cm

48 cm

°

KOPTGO04TE wersja elektryczna z przechyłem
Fotel laryngologiczny zaprojektowany z myślą o komforcie pacjenta
i maksymalnej precyzji pozycjonowania,. Elektryczna regulacja
wysokości oraz sekcji pleców realizowana za pomocą pilota
przewodowego. Fotel tapicerowany specjalną mieszanką pianki
o różnym stopniu gęstości. Fotel wyposażony w regulację podnóżka
i zagłówka. Dostępne akcesoria
na stronach 187- 189.

7 cm
39 cm

180 cm
56 cm

76 cm

20 cm
50 cm
85
°

°

85
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KOPTGO04E wersja elektryczna bez przechyłu

105 cm

Opis

75 cm

Nr kat.

Parametry techniczne:
• Długość leża: 180 cm
• Szerokość leża: 75 cm
• Zakres regulacji wysokości: 60 ÷ 105 cm
• Nośność: 260 kg
• Wysuwane koła jezdne
• Dodatkowy regulowany podgłówek
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna
tapicerka
• Grubsza, bardziej komfortowa tapicerka
• Wersja z przechyłem - Trendelenburg 15 stopni

60 cm

Fotel laryngologiczny / do dializ

93 cm

20°

15°

°

85

85
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Fotel ginekologiczny
Nr kat.

Opis

KGY02ES wersja elektryczna ze strzemionami
KGY02ET wersja elektryczna z podporami Goepel'a
3 sekcyjny fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości.
Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga. W pełni regulowane
podpory Goepel’a. Wyjmowana sekcja nóg pozwala na wykorzystanie fotela
jako 2 sekcyjnego stołu, z dostępem litotominjnym
dla lekarza. Dostępne akcesoria
na stronach 187- 189.

Parametry techniczne:
• Długość leża: 173 cm, szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 50 ÷ 95 cm
• Nośność: 260 kg
• Dwa koła jezdne każde z hamulcem
• Strzemiona ginekologiczne (lub podpory
Goepel'a)
• Szyna na akcesoria ze stali nierdzewnej
• Kuweta ze stali nierdzewnej
• Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową
• Podstawa z systemem poziomowania
• Wyjmowana sekcja nóg
• Pozycja Trendelenburga 150
173 cm
39 cm

86 cm

63 cm

48 cm

50 cm
95 cm

20°

15°

°

85

Fotel ginekologiczny Ultra
Nr kat.

Opis

KGY04ES wersja elektryczna ze strzemionami
KGY04ET wersja elektryczna z podporami Goepel'a
3 sekcyjny fotel z elektryczną regulacją wysokości, sekcji pleców oraz pozycji
Trendelenburga. W pełni regulowane strzemiona / podpory Goepel’a. Fotel
może być wykorzystywany także jako standardowy stół zabiegowy.
Dostępne akcesoria na stronach 187- 189.

Parametry techniczne :
• Długość leża: 184 cm, szerokość leża: 63 cm
• Zakres regulacji wysokości: 60,5 ÷ 105,5 cm
• Nośność: 260 kg
• Wysuwane koła jezdne
• Wycięcie do pozycji litotomijnej
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
• 3 silniki elektryczne do precyzyjnego
pozycjonowania
• Misa ze stali nierdzewnej
• Podstawa z systemem poziomowania
• Pozycja Trendelenburga 200
184 cm
77 cm

63 cm

63 cm

39 cm

85

105.5 cm

60.5 cm

20°

°
85

20°

°
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Nr kat.

Opis

KUSE03H

wersja hydrauliczna

KUSE03E

wersja elektryczna

KUSE03TE wersja elektryczna z przechyłami
Poszerzenie środkowej części leżanki oraz wycięcie w sekcji
pleców zapewnia wygodne pozycjonowanie pacjenta oraz komfort
dla personelu. Dodatkowy uchwyt dla pacjenta zapewnia mu
poczucie bezpieczeństwa pomimo leżenia na skraju leżanki.

Parametry techniczne:
• Długość leża: 186 cm
• Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
• Nośność: 260 kg (elektryczny), 225 kg
(hydrauliczny)
• Podstawa z systemem poziomowania
• Sekcja pleców i i nóg regulowana za pomocą
sprężyny gazowej
• Wysuwane koła jezdne
• 2 uchwyty pacjenta (z możliwością zmiany ich
miejsca)
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna
tapicerka
• 3 sekcyjny
• Wersja z przechyłem - Trendelenburg 150
186 cm
57 cm
85 cm

63 cm

42 cm

14 cm

48 cm
74 cm

Leżanka do badań EKG

°
85
46 cm
91 cm

°

85

20°

57 cm

63 cm

205 cm
57 cm

85 cm

°

85
91 cm
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48 cm
74 cm
14 cm
57 cm

20°

Poszerzenie środkowej części leżanki oraz wycięcie w sekcji pleców
zapewnia bardzo wygodne pozycjonowanie pacjenta oraz komfort dla
personelu. Dodatkowy uchwyt dla pacjenta zapewnia mu poczucie
bezpieczeństwa pomimo leżenia na skraju leżanki.

46 cm

KECG03T wersja elektryczna z przechyłem

°

KECG03E wersja elektryczna bez przechyłu

63 cm

Opis

85

Nr kat.

Parametry techniczne:
• Długość leża: 205 cm
• Zakres regulacji wysokości: 46 ÷ 91 cm
• Wycięcie dla lepszego dostępu dla operatora
(obie strony)
• 2 uchwyty pacjenta
• Wysuwane koła jezdne
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
• Regulacja sekcji pleców za pomocą sprężyny gazowej
• Podstawa z systemem poziomowania
• Nośność: 260 kg
• Wersja z przechyłem - Trendelenburg 150

20°

Leżanka do badań EKG
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Stół bariatryczny
Nr kat.

Opis

KPHYSMT01E wersja elektryczna
Stół o podwyższonej wytrzymałości, przeznaczony dla
pacjentów bariatrycznych. Dzięki swojej szerokości
dedykowany jest m.in. procedurom neurologicznym.

Parametry techniczne:
• Długość 190 cm, szerokość 102 cm
• Zakres regulacji wysokości: 40 ÷ 90 cm
• Bezpieczne obciążenie: 320 kg
• Wysuwane koła transportowe
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
• Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie pacjenta
z wózka inwalidzkiego
• Podstawa z systemem poziomowania

3 sekcyjny stół bariatryczny
Nr kat.
KBO03E

Opis
wersja elektryczna

3-sekcyjny stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości
dedykowany pacjentom bariatrycznym i neurologicznym.

2 sekcyjny stół bariatryczny neurologiczny
Nr kat.

Opis

KPHYSBO01E wersja elektryczna
2 sekcyjny stół zabiegowy dedykowany szczególnie
pacjentom bariatrycznym i neurologicznym.

Parametry techniczne:
• Długość leża: 190 cm, szerokość leża: 102 cm
• Zakres regulacji wysokości: 40 ÷ 90 cm
• Długość sekcji pleców: 63 cm
• Regulacja sekcji pleców: 0° ÷ 80°
• Bezpieczne obciążenie: 320 kg
• Elektryczna regulacja sekcji pleców
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka
• Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie pacjenta
z wózka inwalidzkiego
• Podstawa z systemem poziomowania

Parametry techniczne:
• Długość leża: 186 cm, szerokość leża: 102 cm
• Zakres regulacji wysokości: 40 ÷ 90 cm
• Bezpieczne obciążenie: 320 kg
• Elektryczna wysokości oraz sekcji pleców i nóg
• Nisko opuszczane leże ułatwia przełożenie pacjenta
z wózka inwalidzkiego
• Podstawa z systemem poziomowania
186 cm
56 cm

63 cm

90 cm

40 cm

12°

°

80

Fotele i stoły zabiegowe
164

80
°

102 cm

63 cm

Fotel bariatryczny

wersja 3 sekcyjna, szerokość 75 cm

KBARI02100 wersja 2 sekcyjna, szerokość 100 cm
KBARI03100 wersja 3 sekcyjna, szerokość 100 cm
Fotel z elektryczną regulacją wysokości o podwyższonej nośności
do 320 kg przeznaczony dla pacjentów bariatrycznych. Fotel wyposażono
w dodatkową grubszą, tapicerkę dla większego komfortu pacjenta.
Dostępne akcesoria na stronach 187- 189.

Fotel bariatryczny z opuszczaną sekcją nóg
Nr kat.

Opis

KBARI0375DE wersja 3 sekcyjna, szerokość 75 cm
KBARI03100DE wersja 3 sekcyjna, szerokość 100 cm
Fotel z opuszczaną sekcją nóg do badania pacjentów bariatrycznych. Fotel
wyposażono w grubszą tapicerkę dla większego komfortu pacjenta.
Dostępne akcesoria na stronach 187- 189.

Parametry techniczne:
• Bezpieczne obciążenie: 320 kg
• Wszystkie sekcje regulowane
elektrycznie
• Wysuwane podwójne koła jezdne
• Bezszwowa, antybakteryjna
i trudnopalna tapicerka
• Tapicerka dostępna w 14 kolorach
• Otwór na twarz z zatyczką

42 cm

186 cm
56 cm

86 cm

°

70

°

85
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KBARI0375

95 cm

wersja 2 sekcyjna, szerokość 75 cm

102 cm

KBARI0275

Parametry techniczne:
• Bezpieczne obciążenie: 320 kg
• Elektryczna regulacja sekcji pleców
• Bezszwowa, antybakteryjna
i trudnopalna tapicerka
• Nisko opuszczane leże ułatwia
przełożenie pacjenta z wózka
inwalidzkiego
• Podstawa z systemem poziomowania
• Sekcja środkowa o długości: 56 cm
(w wersji 3 sekcyjnej)
• Sekcja nóg i pleców o długości: 63 cm
(w wersji 3 sekcyjnej), w wersji
2 sekcyjnej - sekcja nóg o długości
122 cm
• Regulacja sekcji pleców: -20° / +85° i
nóg
• Regulacja sekcji nóg -850 (w wersji
3 sekcyjnej)
• Bariatryczne podpory pod ręce

50 cm

Opis

15°

Nr kat.
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2 lub 3 sekcyjny stół do ﬁzjoterapii
Nr kat.

Opis

KPHYS+02E wersja dwusekcyjna elektryczna
KPHYS+02H wersja dwusekcyjna hydrauliczna
KPHYS+03E wersja trzysekcyjna elektryczna
KPHYS+03H wersja trzysekcyjna hydrauliczna
2 lub 3 sekcyjny stół rehabilitacyjny z 8 punktami podparcia zapewniający wyjątkowo stabilną powierzchnię m.in. dzięki podwójnej sprężynie
gazowej zastosowanej przy regulacji sekcji pleców i sekcji nóg,
gwarantuje wyższy komfort dla pacjenta.

Parametry techniczne:
• Nośność: 260 kg
• Uchwyt na rolkę jednorazowego prześcieradła
• Podwójna sprężyna gazowa w sekcji pleców i sekcji
nóg
• Otwór na twarz (z zatyczką)
• Przycisk nożny do regulacji wysokości
• Chowane, łatwe do utrzymania w czystości koła
‘Tente’
• Podstawa z systemem poziomowania
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna
tapicerka
• nisko opuszczane leże ułatwiające przełożenie
pacjenta z wózka inwalidzkiego
• Tapicerka dostępna w 14 kolorach
186 cm
59 cm

63 cm

4 lub 5 sekcyjny stół do ﬁzjoterapii z ośmioma punktami podparcia stół
gwarantuje optymalną funkcjonalność i łatwe pozycjonowanie do
niemal wszystkich procedur ﬁzjoterapeutycznych. Ergonomiczne leże,
regulowane podłokietniki i otwór na twarz umożliwiają stosowanie
procedur wymagających od pacjenta leżenia na brzuchu.

186 cm
59cm

63 cm

°

80
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63 cm

91 cm

KPHYS+05H wersja pięciosekcyjna hydrauliczna

46 cm

KPHYS+05E wersja pięciosekcyjna elektryczna

12 cm

KPHYS+04H wersja czterosekcyjna hydrauliczna

63 cm

KPHYS+04E wersja czterosekcyjna elektryczna

20°

Opis

°

Nr kat.

Parametry techniczne:
• Nośność: 260 kg dla wersji elektrycznej i 225 kg
dla wersji hydraulicznej
• Uchwyt na rolkę jednorazowego prześcieradła
• Regulowane podpórki na ręce
• Otwór na twarz (z zatyczką)
• Podstawa z systemem poziomowania
• Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna
tapicerka
• Przycisk nożny do regulacji wysokości
• Tapicerka dostępna w 14 kolorach

80

4 lub 5 sekcyjny stół do ﬁzjoterapii

91 cm

46 cm

20°

°

80

80

°

63 cm

63 cm

Akcesoria

Nazwa akcesoriów

Nr kat.

1

Antystatyczny zdejmowany materac z
wiskoelastycznej pianki.

KVS01

2

Pokrywa podstawy, zapewnia łatwiejsze utrzymanie
higieny.

3

Koła transportowe z centralnym hamulcem
i blokadą kierunku

KLCB01

4

Akumulator do podtrzymania bieżącej pracy

KBOS

5

Akumulator zapasowy

KBBU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

Przechył - pozycja Trendelenburga

KEB02

7

Otwór na twarz z zatyczką, okrągły

KBR01

8

Otwór na twarz z zatyczką kształcie łezki

KBR02

9

Otwór na twarz wydłużony, z zatyczką

KBR03

10

Elektryczna sekcja pleców

KEB01

11

Poszerzenie leża do 75cm

KEW01

12

Koła transportowe - można na nie (bez
dodatkowych kosztów) zamienić system
stacjonarno-transportowy z opuszczanymi kołami.

KCA02

13

Regulowane podpory rąk

KDE01

14

Bariatryczne podpory rąk

KBE01

15

Stolik pacjenta - z przechyłem

KPT02

16

Podnóżek pacjenta - z przechyłem

KTF01

17 Tapicerowane podpory pod ręce

KAR01

18

Wysięgnik kroplówki - chromowany.

KDP01

19

Regulacja wysokości leża w ramie - tylko wersje
elektryczne

KPFB01

20

Tapicerowane barierki (jak w fotelu opieki
dziennej/transportowym)

KFDPA01

Fotele i stoły zabiegowe

KCL2
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Kolory tapicerki

Lp

Nazwa akcesoriów

Nr kat.

21

Okrągłe podpory pod ręce (regulowane)

KAL0

22

Podpory do pobierania krwi (z pianki)

KPHL1

23

Barierki chromowane (para)
Barierki chromowane (pojedyńcza)

KCO01C-P
KCO01C-S

24

Barierki, tapicerowane, chromowane (para)
Barierki, tapicerowane, chromowane
(pojedyńcza)

KCP01C-P
KCP01C-S

25

Barierki lakierowane proszkowo (para)
Barierki lakierowane proszkowo (pojedyńcza)

KCO01-P
KCO01-S

26

Barierki, tapicerowane, lakierowane proszkowo
(para)
Barierki, tapicerowane, lakierowane proszkowo
(pojedyńcza)

KCP01-P
KCP01-S

27

Dodatkowy zagłówek

KDHR01

28

Dzielona sekcja nóg

KDI01

29

Stolik

KDPT1

30

Pojedynczy system sterowania nożnego
Podwójny system sterowania nożnego
Potrójny system sterowania nożnego

KFO01
KFO02
KFO03

31

Strzemiona ginekologiczne

KGY01

32

Podpory ginekologiczne (Goepl’a)

KGY03

33

Podpora stóp

KGY05

34

Uchwyt na butlę z tlenem

KOBH

35

Uchwyt na rolkę jednorazowego prześcieradła

KPR01

36

Komfortowa tapicerka o różnym stopniu
twardości

KSSUPH

37

Uchwyt na sekcję nóg fotela ginekologicznego

KTFS01

38

Pasy na rzepy (zestaw 3 szt)

KVE03

39

Uchwyt na ścianę na sekcję nóg

KWSB01

40

Zagłówek laryngologiczny typ I

KPUAHR01

41

Zagłówek laryngologiczny typ II

KPUAHR02

42

Osłona sekcji nóg

43

Odchylane podpory rąk

KSDA01

44

Stolik na aparturę

KDUB01

45

Szyna sprzętowa ze stali nierdzewnej

KSSAR01

KFP01

Wszystkie tapicerki są wykonane z materiałów
trudnopalnych i zostały pokryte powłoką
antybakteryjną. Dostępnych jest 14 kolorów
standardowych i 5 kolorów luksusowych (z dopłatą).

Biały

Beżowy

Brązowy

Różowy

Fioletowy

Bordowy

Czerwony

Żółty

Limonkowy

Błękitny

Niebieski

Ciemny niebieski

Popielaty

Czarny

Fotele i stoły zabiegowe

Akcesoria
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Fotel ginekologiczny ADARA
Nr. kat. K71001
• Elektromechaniczna regulacja wysokości, nachylenia sekcji pleców i siedziska

Poduszka

Podpora pod nogi

Uchwyt na
ręczniki papierowe

Wielofunkcyjne szyny
boczne do mocowania
wyposażenia dodatkowego
9 l wyjmowana
misa ze stali
nierdzewnej

Osłony kolumny i podstawy
wykonane z tworzywa

Włącznik nożny

Podstawa na dwóch
58mm kołach i dwóch
regulowanych stopach

Fotele i stoły zabiegowe
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Bezpieczne obciążenie robocze: 140 kg
Ciężar: 130 kg

Uchwyt na kolposkop
(opcja)

Wysięgnik infuzyjny (opcja)

Sekcja pod nogi (opcja)

Fotel ginekologiczny BELLATRIX
Nr. kat. K71002
• Elektromechaniczna regulacja wysokości i nachylenia siedziska

Poduszka

Podpora pod nogi
Uchwyt
na ręczniki
papierowe

Wielofunkcyjne szyny
boczne do mocowania
wyposażenia dodatkowego

9 l wyjmowana misa
ze stali nierdzewnej

Osłony kolumny i podstawy
wykonane z tworzywa

Włącznik nożny

Bezpieczne obciążenie robocze: 140 kg
Ciężar: 115 kg
Uchwyt na kolposkop
(opcja)

Fotele i stoły zabiegowe

Podstawa na dwóch
58mm kołach i dwóch
regulowanych stopach
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Fotel ginekologiczny VEGA
Nr. kat. K71003
• Pneumatyczna regulacja nachylenia sekcji pleców i siedziska

Poduszka
Uchwyt
na ręczniki
papierowe

Podpora pod nogi

Wielofunkcyjne szyny
boczne do mocowania
wyposażenia dodatkowego

Sprężyny gazowe
do regulacji nachylenia
siedziska i sekcji pod plecy
Wyjmowana misa
ze stali nierdzewnej

Składany stopień

Podstawa na dwóch 66mm kołach
i dwóch regulowanych stopach

Fotele i stoły zabiegowe
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Bezpieczne obciążenie robocze: 140 kg
Ciężar: 85 kg
Sekca pod nogi (opcja)

PALETA KOLORÓW

Tapicerki seria Classic*:

żółty
szafran
(1017)

beżowy
(1044)

żółty
(1123)

ciemny róż
(3036)

ametystowy
(5161)

ultramaryna
(5061)

kość słoniowa
(2207)

jasny szmaragdowy
zielony
(6001)

cyjan
(6021)

miętowa
zieleń
(6156)

błękitny
(5154)

czarny
(9011)

szary
(7000)

beżowy
(1224)

pistacjowa
zieleń
(6163)

rubinowy
(3198)

Tapicerki seria Comfort*:

caﬀe latte
(3657)

piaskowy
(2562)

Paleta kolorystyczna elementów metalowych*

piaskowy
(1015)

żółty szafran
(1015)

river perl
(7035)

fuchsia
(4003)

lazurowy
niebieski
(5012)

UWAGA! Fizyczne kolory mogą się różnić od wydruków graﬁcznych lub obrazów ekranu, które nie zapewniają dokładnego dopasowania

akwamaryn
(6027)

Fotele i stoły zabiegowe

biały
(9016)
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Łóżko porodowe PEGAZ
Nr. kat. K71012
Łóżko porodowe ﬁrmy Klaromed zapewnia pacjentce maksymalną swobodę ruchów podczas w każdego
etapu porodu.
Łóżko jest wygodne, posiada ergonomiczne kształty oraz mocną konstrukcję. Dzięki zastosowaniu
zaawansowanych materiałów jest łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Płynność działania zapewniają 4
napędy elektryczne.

Fotele i stoły zabiegowe
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Parametry techniczne:

Opcje dodatkowe:

• Regulacja wysokości łóżka, Trendelenburg/ anty Trendelenburg,
segmentu pleców i wysokości nóg odbywa się przez pilota lub
panel boczny
• Bezpieczne obciążenie robocze: 230 kg
• Regulacja wysokości: 580 - 955mm
• Trendelenburg / anty Trendelenburg: ± 15˚
• Regulacja segmentu oparcia pleców: + 78˚
• Regulacja segmentu nóg: + 16˚
• Regulacja podłokietników: 45º
• Pochylenie sekcji nóg: regulowane pneumatyczną sprężyną
• Wymiary leża: 1900 x 780 x 100 mm
• Zasilania: 230 V, 50 Hz

•
•
•
•
•

anestezjologiczna podpora pod rękę
wysięgnik kroplówki
kosz na dokumenty
sterowanie nożne
przesłona anestezjologiczna
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Łóżka
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Producent
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Łóżko szpitalne wielofunkcyjne MAREK
Nr kat. K73100SE6T
Wielofunkcyjne łóżko MAREK przeznaczone jest do użytku na oddziałach szpitalnych.
Leże łóżka sześciosegmentowe z elastycznymi przegubami zapewniającymi równiejszą powierzchnię
i poprawiającymi komfort pacjenta, wypełnione panelami z otworami wentylacyjnymi. Łóżko wyposażone
w akumulator, piankowy materac w pokrowcu zmywalnym i statyw kroplówki.

Łóżka szpitalne i rehabilitacyjne
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Parametry techniczne:
• wymiary całkowite: 2260 x 1110 mm
• wymiary leża: 1940mm x 900 mm
• regulacja wysokości: 535 – 720 mm
• regulacja segmentu pleców w zakresie: 0 – 65°
• regulacja segmentu uda w zakresie: 0 – 35°
• kąt przechyłu Trendelenburga: 0 – 10°
• kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0 – 10°
• zasilanie: ~ 220 – 230 V,50 Hz
• nośność do: 250 kg

Parametry techniczne:
CPR mechaniczny i elektryczny
elektryczna regulacja wysokości oraz poszczególnych segmentów
elektryczna funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga
koła 150 mm z elektryczną centralną blokadą
osłona podwozia
funkcja autokontur
tuleje do mocowania wysięgnika ręki i statywu kroplówki odejmowalne szczyty łóżka z tworzywa sztucznego
barierki boczne – tworzywowe z wbudowanym panelem sterującym dla personelu na zewnątrz dla pacjenta wewnątrz
barierek oraz centralny panel sterowania na szczycie od strony nóg pacjenta

Łóżka szpitalne i rehabilitacyjne

•
•
•
•
•
•
•
•
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Łóżko szpitalne wielofunkcyjne GRZEGORZ
Nr kat. K3
Nr kat. K3
Nr kat. K3
Nr kat. K3

100SE4T, bez akumulatora, standard (szer 10 0)
101SE4T bez akumulatora, szer. 9 0
110SE4T wersja z akumulatorem, szer. 10 0
111SE4T wersja z akumulatorem szer. 9 0

Wielofunkcyjne łóżko GRZEGORZ przeznaczone jest do użytku na oddziałach
szpitalnych. Leże łóżka czterosegmentowe, segment oparcia pleców z wypełnieniem
przeziernym dla promieni RTG, pozostałe segmenty wypełnione siatką metalową.
Łóżko wyposażone w akumulator (opcjonalnie), piankowy materac w pokrowcu
zmywalnym i statyw kroplówki.

Parametry techniczne:
• szerokość całkowita 10 0mm ± 10mm
• długość całkowita 2160mm ± 10mm
• wymiary leża 1920mm x 900mm ± 10mm
• regulacja wysokości 420 – 20mm ± 5mm
• regulacja segmentu pleców w zakresie 0°¸ 70°
• regulacja segmentu uda w zakresie 0°¸ 40°
• kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 23°
• kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 20°
• zasilanie ~ 220 – 230 V,50Hz
• klasa ochrony II typ B

Łóżka szpitalne i rehabilitacyjne
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Łóżko z elektryczną regulacją wysokości i przechyłami wzdłużnymi WIKTOR
Nr kat. K3 200SE4T wersja szpitalna
Nr kat. K3 200RE4T wersja w obudowie drewnianej na pantograﬁe
Nr kat. K3 300RE4T wersja drewniana z nogami chowanymi w szczytach

Charakterystyka:
• regulacja wysokości oraz poszczególnych segmentów
elektryczna
• elektryczna funkcja Trendelenburga
i anty-Trendelenburga
• funkcja autokontur i krzesła kardiologicznego
• tuleje do mocowania wysięgnika do podciągania
się i statywu kroplówki
Łóżka WIKTOR z elektryczną regulacją wysokości i
przechyłami wzdłużnymi przeznaczone są do użytku na
oddziałach szpitalnych oraz do opieki długoterminowej
(wersje w obudowie drewnianej). Leże łóżka
czterosegmentowe, może być wypełnione siatką
metalową lub lamelami drewniany albo metalowymi.

Łóżko z elektryczną regulacją wysokości DANIEL
Nr kat. K73200SE3

Charakterystyka:
• stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS
i polipropylenowe
• regulacja wysokości oraz poszczególnych segmentów
elektryczna
• tuleje do mocowania wysięgnika do podciągania się
i statywu kroplówki
• składane barierki boczne ze stopu aluminium
• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą
• 2 wbudowane akumulatory podtrzymujące pracę w
przypadku braku zasilania
Parametry techniczne:
Wymiary całkowite: 2150 ×9 5 mm
Zakres regulacji wysokości: 500-710 mm
Zakres regulacji oparcia pleców:0-70°
Zakres regulacji oparcia nóg: 0-40°
Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg

Łóżka szpitalne i rehabilitacyjne

Łóżko DANIEL z elektryczną regulacją wysokości przeznaczone jest do
użytku na oddziałach szpitalnych. Trzysekcyjne leże wypełnione płytami
jest szczególnie łatwe w dezynfekcji, a otwory wentylacyjne zapewniają
właściwą cyrkulację powietrza.
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Łóżko z regulacją elektryczną o stałej wysokości leża KAROL
Nr kat. K73300SE4

Łóżko z funkcją fotela (uzyskiwaną za pomocą 1 przycisku), ułatwiające
pacjentom powrót do sprawności poprzez częściową pionizację
i umożliwiające spożywanie posiłków w pozycji siedzącej. Leże
wypełnione łatwo zmywalnymi płytami z otworami wentylacyjnymi.
Charakterystyka:
• stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS
i polipropylenowe
• regulacja poszczególnych segmentów elektryczna
• możliwość opuszczenia segmentu oparcia nóg poniżej
poziomu leża
• tuleje do mocowania wysięgnika do podciągania się
i statywu kroplówki
• składane barierki boczne ze stopu aluminium
• 4 koła jezdne o średnicy 125 mm z indywidualną blokadą

Parametry techniczne :
Wymiary całkowite: 2150 ×9 5 mm
Wysokość leża: 505 mm
Zakres regulacji oparcia pleców: 0-70°
Zakres regulacji oparcia nóg: 0-75°
Zakres regulacji segmentu bioder: 0-10o
Bezpieczne obciążenie robocze: 240 kg

Łóżka szpitalne i rehabilitacyjne
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Przedstawiona oferta nie zawiera kosztów dostawy i montażu, ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Łóżko z elektryczną regulacją wysokości ADAM
Nr kat. K3
Nr kat. K3
Nr kat. K3
Nr kat. K3
Nr kat. K3

400SE4 wersja czterosekcyjna z funkcją autokontur
410SE4 wersja szpitalna czterosekcyjna
410SE2 wersja szpitalna dwusekcyjna
400RE4 wersja rehabilitacyjna czterosekcyjna
401RE4 wersja rehabilitacyjna czterosekcyjna do 250 kg

Łóżka z elektryczną regulacją wysokości ADAM są dostępne
w szerokiej gamie w wersjach szpitalnych i rehabilitacyjnych.
Są to łóżka cztero- i dwusekcyjne z elektryczną regulacją
wysokości i segmentu pleców za pomocą pilota przewodowego,
regulacja pozostałych sekcji może być realizowana elektrycznie
(funkcja autokontur) albo za pomocą mechanizmu
zapadkowego.
W standardzie sekcje leża łóżka są wypełnione siatką metalową.
Istnieje możliwość wyboru spośród wielu
opcji konﬁguracji i wyposażenia dodatkowego.
Wymiary zewnętrzne: 2090 x 1040 mm
Wymiary leża: 2000 x 900 mm

Łóżko o stałej wysokości leża ADAM EKO
500SM4 wersja czterosekcyjna szpitalna ze sprężyną gazową
510SM4 wersja czterosekcyjna szpitalna z mech. zapadkowym
500SM2 wersja dwusekcyjna szpitalna ze sprężyną gazową
510SM2 wersja dwusekcyjna szpitalna z mech. zapadkowym
500RM4 wersja czterosekcyjna rehabilitacyjna ze sprężyną gazową
510RM4 wersja czterosekcyjna rehabilitacyjna z mech. zapadkowym
500RM2 wersja dwusekcyjna rehabilitacyjna ze sprężyną gazową
510RM2 wersja dwusekcyjna rehabilitacyjna z mech. zapadkowym

Łóżka o stałej wysokości leża i regulacji mechanicznej
ADAM EKO są dostępne w wersjach szpitalnych
i rehabilitacyjnych z leżem cztero- i dwusekcyjnym. Regulacja
poszczególnych sekcji może być wspomagana sprężyną gazową
lub być realizowana za pomocą mechanizmu zapadkowego.
Leże standardowo wypełnione jest siatką metalową. Istnieje
możliwość wyboru spośród wielu opcji konﬁguracji
i wyposażenia dodatkowego.
Wymiary zewnętrzne: 2100 x 990 mm / 2070 x 990 wersja rehab.
Wymiary leża: 2000 x 60 mm
Wysokość leża: 550 mm

Łóżka szpitalne i rehabilitacyjne

Nr kat. K3
Nr kat. K3
Nr kat. K3
Nr kat. K3
Nr kat. K3
Nr kat. K3
Nr kat. K3
Nr kat. K3
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Stolik przyłóżkowy typu przyjaciel

Szafka przyłóżkowa BEATA

Nr kat. K72006

Nr kat. K72005
Szafka przyłóżkowa na kółkach,
wykonana z tworzywa ABS i
polipropylenu, wyposażona w
szuﬂadę, zamykany kontenerek z
półką z podcięciem na butelkę wody
oraz półkę na obuwie pod konterkiem. Szafka posiada dodatkowy
wysuwany blat oraz wieszak na
ręcznik.

Stolik o stabilnej konstrukcji
aluminiowej i regulowanej
wysokości (660 - 945 mm) z
blatem z polipropylenu. Ułatwia
pacjentom spożywanie posiłków
w łóżku.

Szafka przyłóżkowa EWA / EWA z półką

Szafka przyłóżkowa ZOFIA / ZOFIA z półką

Nr kat. K3 021
Nr kat. K3 022 wersja z półką na obuwie

Nr kat. K3 011
Nr kat. K3 012 wersja z półką na obuwie

Szafka z płyty meblowej
przeznaczona do użytku w
placówkach opieki
długoterminowej.
Szafka na metalowych kółkach
wyposażona w szuﬂadę,
zamykany kontenerek z półką
oraz opcjonalnie półkę na
obuwie pod konterkiem.

Szafka o konstrukcji metalowej,
odporna na częste zmywanie
i dezynfekcję. Szafka na metalowych
kółkach wyposażona w szuﬂadę,
zamykany kontenerek z półką oraz
opcjonalnie półkę na obuwie pod
konterkiem.

Szafka przyłóżkowa z dodatkowym
blatem obrotowym EWA PLUS

Szafka przyłóżkowa z dodatkowym
blatem obrotowym ZOFIA PLUS

Nr kat. K3 023

Nr kat. K3 013
Szafka z płyty meblowej przeznaczona do użytku w
placówkach opieki
długoterminowej.
Szafka na metalowych kółkach
niebrudzących wyposażona w
szuﬂadę, zamykany kontenerek
z półką oraz dodatkowy blat
obrotowy o regulowanej
wysokości.

Łóżka szpitalne i rehabilitacyjne
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Szafka o konstrukcji metalowej,
odporna na częste zmywanie i
dezynfekcję. Szafka na etalowych
kółkach wyposażona
w szuﬂadę, zamykany kontenerek
z półką oraz dodatkowy blat
obrotowy o regulowanej
wysokości.

Szafka przyłóżkowa z dodatkowym
blatem składanym EWA LUX

Szafka przyłóżkowa z dodatkowym
blatem składanym ZOFIA LUX

Nr kat. K3 024

Nr kat. K3 014

Szafka z płyty meblowej
przeznaczona do użytku w placówkach
opieki długoterminowej.
Szafka na metalowych kółkach
niebrudzących wyposażona
w szuﬂadę, zamykany kontenerek z
półką oraz dodatkowy składany blat.

Szafka o konstrukcji metalowej,
odporna na częste zmywanie i
dezynfekcję. Szafka na metalowych
kółkach wyposażona w szuﬂadę,
zamykany kontenerek z półką oraz
dodatkowy składany blat.

Łóżka szpitalne pediatryczne KAJTEK i TYMEK
Nr kat. K3 0 1 KAJTEK
Nr kat. K3 0 2 TYMEK

Łóżka szpitane dla dzieci z pozycją Trendelenburga
i anty-Trendelenburga wykonane są z proﬁli
stalowych pokrytych lakierem proszkowym.
Posiadają dwusekcyjne leże wypełnione siatką
metalową. Łóżeczka wyposażone są w szczebelki
zabezpieczające i opuszczane barierki ze
wstawkami z przezroczystego pleksi, z kolorowymi
dziecięcymi motywami (KAJTEK) lub tworzywa
(TYMEK). Łóżko KAJTEK z regulowaną elektrycznie
wysokością i sekcją pleców, posiada możliwość
opuszczenia szczytów od strony głowy i stóp.
Łóżko TYMEK posiada mechaniczną regulację
wysokości systemem zaczepowym.
Obydwa modele są wyposażone w tuleje do
mocowania statywu kroplówki oraz koła
z indywidualnymi hamulcami.

Fotel opiekuna IGOR
Nr kat. K52026

Dane techniczne:
Szerokość: 670 mm (w obu wersjach)
Długość: 9 0 mm
Wysokość: 990 mm
Wymiary po rozłożeniu: 1930x670, wys. 360 mm

Łóżka szpitalne i rehabilitacyjne

Rozkładany fotel z funkcją łóżka i pojemnikiem
na pościel dla opiekuna. Siedzisko, oparcie
i podnóżek z wypełnieniem piankowym
tapicerowane materiałem winylowym.
Powierzchnie fotela odporne na środki
dezynfekcyjne i promieniowanie UV.
Możliwość wyboru koloru tapicerki.
Fotel dostępny w dwóch wersjach:
z poręczami i bez.
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Opieka
pacjenta
Producent
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Podnośnik mobilny Poweo® Quick Up
Nr kat. KS16064 - wersja do 140 kg
Nr kat. KS16068 - wersja do 180 kg

Mobilny podnośnik elektryczny do szybkiego i łatwego
podnoszenia oraz przenoszenia pacjentów w pozycji
siedzącej w szpitalach i domach opieki. Specjalny uchwyt
nie wymaga stosowania nosideł. Zapewnia maksymalny
komfort pacjenta. Wyjątkowo łatwy w manewrowaniu.
Parametry techniczne:
• Nośność 140 lub 180 kg (w zależności od wersji)
• Wyposażony w specjalny uchwyt podtrzymujący pacjenta
pod pachami i udami, umożliwiający szybkie umieszczenie
pacjenta oraz łatwe korzystanie ze standardowej toalety.
• Wydajny, wyjmowany akumulator
• Elektrycznie rozszerzana podstawa jezdna
• Tylne koła z hamulcem
• Awaryjne mechaniczne i elektryczne obniżanie
• Niski układ jezdnym umożliwia podjazd pod wózek
inwalidzki, łóżko czy wannę.

Podnośnik mobilny POWEO® Nursing
Nr kat. KS11010 Nr kat. KS11011 - wersja z wyświetlaczem

Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia
i przenoszenia pacjentów w szpitalach i domach opieki.
Zapewnia maksymalny komfort pacjenta.
Wyjątkowo łatwy w manewrowaniu.
Parametry techniczne:

Opieka pacjenta
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• Nośność 180 kg
• Wydajny akumulator
• Elektrycznie rozszerzana podstawa jezdna
• Tylne koła z hamulcami
• Awaryjne mechaniczne i elektryczne obniżanie
• Pozwala na podnoszenie pacjenta z podłogi
• Zintegrowana waga medyczna (opcja)
• Układ jezdny, umożliwia podjazd pod wózek
inwalidzki, łóżko czy wannę
• Wygodna pozycja pacjenta z podpartym kręgosłupem
• Bardzo szeroki wybór nosideł, dostosowanych
do wszelkiego typu niepełnosprawności czy ograniczeń ruchowych
• Automatyczne blokowanie zaczepów nosideł pod ciężarem pacjenta (SLS)

Podnośnik mobilny POWEO® 200
Nr kat. KS16030
Nr kat. KS16040 - wersja z wagą

Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia
pacjentów w szpitalach i domach opieki. Zapewnia maksymalny
komfort pacjenta. Wyjątkowo łatwy w manewrowaniu.
Parametry techniczne:
• Nośność 200 kg
• Wyposażony w czteropunktowy uchwyt regulowany elektrycznie
• Wydajny, wyjmowany akumulator
• Elektrycznie rozszerzana podstawa jezdna
• Tylne koła z hamulcem
• Awaryjne mechaniczne i elektryczne obniżanie
• Pozwala na podnoszenie pacjenta z podłogi
• Zintegrowana waga medyczna (opcja)
• Niski układ jezdnym umożliwia podjazd pod wózek inwalidzki,
łóżko czy wannę
• Automatyczne blokowanie zaczepów nosideł pod ciężarem pacjenta
• Wygodna pozycja pacjenta z podpartym kręgosłupem
• Szeroki wybór nosideł dostosowanych do wszelkiego typu niepełnosprawności czy ograniczeń ruchowych

Podnośnik mobilny POWEO® 215
Nr kat. KS16022
Nr kat. KS16040 - wersja z wagą

Parametry techniczne:
• Nośność 215 kg
• Wyposażony w czteropunktowy uchwyt stały
• Wydajny, wyjmowany akumulator
• Elektrycznie rozszerzana podstawa jezdna
• Tylne koła z hamulcem
• Awaryjne mechaniczne i elektryczne obniżanie
• Pozwala na podnoszenie pacjenta z podłogi
• Zintegrowana waga medyczna (opcja)
• Niski układ jezdnym umożliwia podjazd pod wózek inwalidzki,
łóżko czy wannę
• Automatyczne blokowanie zaczepów nosideł pod ciężarem
pacjenta
• Wygodna pozycja pacjenta z podpartym kręgosłupem
• Szeroki wybór nosideł dostosowanych do wszelkiego typu nie pełnosprawności czy ograniczeń ruchowych
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Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia
pacjentów w szpitalach i domach opieki. Zapewnia maksymalny
komfort pacjenta. Wyjątkowo łatwy w manewrowaniu.
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Podnośnik mobilny POWEO® 300 - z uchwytem stałym
Nr kat. KS16050

Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia
i przenoszenia pacjentów bariatrycznych w szpitalach
i domach opieki. Zapewnia maksymalny komfort pacjenta.
Wyjątkowo łatwy w manewrowaniu.
Parametry techniczne:
• Nośność 300 kg
• Wyposażony w czteropunktowy uchwyt stały
• Wydajny, wyjmowany akumulator
• Elektrycznie rozszerzana podstawa jezdna
• Dwie osie z podwójnymi kołami z przodu
• Tylne koła z hamulcem
• Awaryjne mechaniczne i elektryczne obniżanie
• Pozwala na podnoszenie pacjenta z podłogi
• Zintegrowana waga medyczna (opcja)
• Niski układ jezdnym umożliwia podjazd pod wózek inwalidzki, łóżko czy wannę
• Automatyczne blokowanie zaczepów nosideł pod ciężarem pacjenta
• Wygodna pozycja pacjenta z podpartym kręgosłupem
• Szeroki wybór nosideł dostosowanych do wszelkiego typu niepełnosprawności czy ograniczeń ruchowych

Podnośnik mobilny POWEO® 300 - z uchwytem regulowanym elektrycznie
Nr kat. KS16051

Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia
pacjentów bariatrycznych w szpitalach i domach opieki. Zapewnia
maksymalny komfort pacjenta. Wyjątkowo łatwy w manewrowaniu.

Opieka pacjenta
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Parametry techniczne:
• Nośność 300 kg
• Wyposażony w czteropunktowy uchwyt regulowany elektrycznie
• Wydajny, wyjmowany akumulator
• Elektrycznie rozszerzana podstawa jezdna
• Dwie osie z podwójnymi kołami z przodu
• Tylne koła z hamulcem
• Awaryjne mechaniczne i elektryczne obniżanie
• Pozwala na podnoszenie pacjenta z podłogi
• Zintegrowana waga medyczna (opcja)
• Niski układ jezdnym umożliwia podjazd pod wózek inwalidzki, łóżko
czy wannę
• Automatyczne blokowanie zaczepów nosideł pod ciężarem pacjenta
• Wygodna pozycja pacjenta z podpartym kręgosłupem
• Szeroki wybór nosideł dostosowanych do wszelkiego typu niepełnosprawności czy ograniczeń ruchowych

Dwuczęściowe nosze zabierakowe, przezierne dla promieni RTG
Nr kat. KS1921001 - Wersja do 240 kg
Nr kat. KS1921002 - Wersja do 300 kg

Nosze o dzielonej ramie aluminiowej, wypełnione płytą poliwęglanową zostały zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb pacjentów z różnego rodzaju urazami, w celu
umożliwienia prześwietleń RTG.
W połączeniu z podnośnikami POWEO® dzielone nosze
umożliwiają bezpieczne podnoszenie pacjentów z poziomu
podłogi.

Rozmiar

Ciężar pacjenta
w kg

Odcinek
ramion cm

Odcinek
bioder cm

XXS

12-17

38

51

34

60

XS

17-25

38

54

34

60

S

25-50

46

64

38

70

M

45-95

59

83

47

80

L

90-160

69

96

49

83

XL

160-240

86

110

49

85

XXL

230-300

101

125

49

90

XXXL

300-450

Nosidła szyte na zamówienie z uwzględnieniem wagi
i wymiarów pacjenta

Tabela
rozmiarów
nosideł

Odcinek
Odcinek
kręgosłupa cm kręgosłupa cm
dla nosideł bez dla nosideł z
podparcia
podparciem
głowy
głowy

Mobilne podnośniki pacjenta POWEO® wyposażone są
w bezpieczne uchwyty SLS, blokujący się pod ciężarem
pacjenta, zapobiegający wyślizgnięciu się pętli z uchwytu.
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Uchwyt uchylny sterowany elektrycznie zapewnia płynne przejście od pozycji półleżącej do siedzącej.
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Nosidła transportowe poliestrowe
Nr kat. KS8610 nosidło bez podparcia głowy
Nr kat. KS8511 nosidło z komfortowym podparciem głowy
Nosidła poliestrowe przeznaczone do transportu
pacjentów w pozycji siedzącej. Mogą być w wersji
z podtrzymaniem głowy lub bez lub miękko wyściełane.
Włókno oddychające, z którego wykonane
jest nosidło, pozwala na dłuższy kontakt
z ciałem pacjenta.

Rozmiary
000
XS
100
S
200
M
300
L
400
XL
500
XXL

Nosidła toaletowe oraz nosidła dla osób
z plastrami stabilizującymi kręgosłup
Nr kat. KS8649 nosidło z podparciem głowy
Nosidła toaletowe ułatwiają rozbieranie pacjenta i skorzystanie z toalety, a także zdecydowanie usprawniają
zmienianie pieluchomajtek i inne zabiegi higieniczne.
• Specjalnie przystosowane dla pacjentów z dysfunkcją
wielonarządową lub pacjentów z plastrami stabilizującymi
kręgosłup
• Ułatwione zakładanie i zdejmowanie
• Podpora głowy

Kąpielowe nosidła poliestrowe
Nr kat. KS8518 nosidło z półokrągłym podparciem głowy
Nr kat. KS8623 nosidło z miękkim podparciem głowy
Nr kat. KS8525 nosidło z usztywnionym podparciem głowy
Szybkoschnące nosidła wykonane z siatki
przepuszczającej wodę zapewniają komfort
i bezpieczeństwo podczas kąpieli. Występują
w wersji z podparciem głowy i bez podparcia.

Nosidła winylowe
Nr kat. KS8533 nosidło winylowe z podparciem głowy
Nr kat. KS8541 nosidło winylowe bez podparcia głowy

Opieka pacjenta
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Winylowe nosidła transportowe i toaletowe,
wodoodporne, łatwe w utrzymaniu czystości.
Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu.
Czyszczenie i dezynfekcja może się odbywać
poprzez spryskanie lub zanurzenie w preparacie
bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.
Dodatkowy komfort zapewnia hydrofobowa pianka.

Łatwoślizgi i inne pomoce przy dźwiganiu
Nr kat. KS8210172 łatwoślizg, wymiary: 190 x 75 cm
Łatwoślizgi służą do przesuwania chorego w łóżku, zmiany jego pozycji. Wykonane są z cienkiego, śliskiego materiału
w postaci rękawa. Nie chłoną wody i można je łatwo myć i dezynfekować. Znacznie zmniejszają opory przy przesuwaniu.
Występują w różnych rozmiarach.

Przenoszenie bez
i z pomocą pacjenta

Materace ślizgowe Maxitrans®, Meditrans®, Minitrans®
Nr kat. KS8210160 Materac Minitrans®, wymiary 60 x 60 cm
Nr kat. KS8210170 Materac Maxitrans®, wymiary 190 x 75 cm
Są to miękkie materace przypominające łatwoślizgi, ale znacznie delikatniejsze. Służą również do przesuwania pacjenta
w łóżku i na wózek transportowy, ale przeznaczone są dla pacjentów z bólem kręgosłupa lub bolesnymi ranami.

Nr kat. KS8210160

Nr kat. KS8210170

Deska ślizgowa Trans'Gliss®

Pas do przenoszenia

Nr kat. KS8210310 deska składana, wymiary 170 x 50 cm

Nr kat. KS8210221

Przeznaczona jest do przesuwania pacjenta w poziomie
między dwoma powierzchniami, nawet jeśli różnią się
one wysokością lub gdy jest szpara między nimi.
Wykonana jest ze specjalnych materiałów, które
gwarantują, że powierzchnia jest wyjątkowo śliska,
a jednocześnie wytrzymała. Deska posiada wymienny
pokrowiec. Dostępna w wersji składanej.

Założony za plecy pacjenta ułatwia bezpieczne
przesadzanie z łóżka na wózek inwalidzki.
Posiada wewnątrz antypoślizgową wkładkę.

Pas zapinany do przenoszenia

Deska krótka zakrzywiona
Nr kat. KS8210360
Służy do przesadzania chorego z łóżka na wózek inwalidzki
i z wózka na fotel samochodowy.

Zapięty nad biodrami chorego oraz opiekuna ułatwia
bezpieczne przesadzanie chorego z łóżka na wózek
inwalidzki. Posiada na swoim obwodzie 6 mocnych
uchwytów.
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Wózek prysznicowy TR 2000 / 3000
Nr kat. K0522010 - wózek TR 2000, wersja hydrauliczna
Nr kat. K0522000 - wózek TR 3000, wersja elektryczna

Wózki prysznicowe TR 2000/3000 wyróżnia unikalna niecentralna
kolumna, umożliwiająca najeżdżanie leża wózka na łóżko i bezpiecznie
przekładanie pacjenta. Dzięki otworom kanalizacyjnym w obu końcach
leża, pacjent może być ułożony głową w obydwu kierunkach.
Unikalna opcja w pełni opuszczanych barierek pozwala na bezpieczne
przesuwanie pacjenta z i na łóżko. Po zablokowaniu kółek, opuszczeniu
barierek można łatwo, bezpiecznie i bardzo komfortowo dla
pacjenta przełożyć go na materac wózka.

Tył podstawy jezdnej

Wózek prysznicowy TR 2000 / 3000 dostępny jest w trzech różnych długościach.

TR 2000 / 3000
Długość
Szerokość
Nośność

1600 mm
705 mm
150 kg

1900 mm
705 mm
150 kg

Wysoka podstawa jezdna
2100 mm
705 mm
150 kg

Materac z poduszką jest dostępny w trzech kolorach:
szarym (kolor podstawowy) oraz niebieskim lub żółtym (opcja).

Opieka pacjenta
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Wózek umożliwia uzyskanie pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

Wózek prysznicowy TR 3200
Nr kat. K0532000
Wózki prysznicowe TR 3200 są zbudowane na dwóch
centralnych kolumnach umożliwiających "zachodzenie"
wózka na łóżko i bezpieczne przekładanie pacjenta.
Wózek wyposażony jest w pilota do sterowania
regulacją wysokości oraz pochyleniem leża. Koła są
podwójne, o średnicy 100 mm, dwa z centralnym
hamulcem i dwa z blokadą do jazdy na wprost.

Unikalna opcja opuszczanych barierek pozwala
na bezpieczne przesuwanie pacjenta z i na łóżko.
Barierki można łatwo zablokować z powrotem w pozycji
podniesionej, by zabezpieczyć leżącego pacjenta.
Wózek umożliwia uzyskanie pozycji Trendelenburga
pozwalającej na ułożenie pacjenta będącego w szoku.
• Nośność: 200 kg
• Regulacja wysokości od 500 do 900 mm
Wózek prysznicowy TR 3200 dostępny jest w czterech
wersjach:
Modele z akumulatorem montowanym na stałe.
Opis

Wymiary

TR 3200 Standard 1950 x 695 mm
TR 3200 L Duży

2150 x 795 mm

Modele z akumulatorem wyjmowanym
Opis

Wymiary

TR 3200 Standard 1950 x 695 mm
TR 3200 L Duży

2150 x 795 mm

Wózek prysznicowy bariatryczny TR 4000/4200
Nr kat. K0521040 - wózek TR 4000 Atlas
Nr kat. K0521050 - wózek TR 4200 Atlas Junior
Wózek na dwóch mocnych kolumnach jest zasilany
akumulatorowo i sterowany pilotem.
Sterowanie przechyłami wzdłużnymi zapewnia
lepszy odpływ oraz pozycję Trendelengurga
i anty-Trendelenburga.
Sygnał dźwiękowy informujący o osiąganiu
granicznego najwyższego lub najniższego poziomu.
Barierki boczne całkowicie opuszczane w czasie
przesuwania pacjenta. Blokowane na czas
transportu przez podniesienie.

W wózku TR 4000 Atlas barierki w nogach i przy
głowie pacjenta rozkładane do pozycji poziomej
dla bardzo wysokich pacjentów.
TR 4000 Atlas
Długość
Szerokość
Nośność

2210 mm
915 mm
450 kg

TR 4200 Atlas Junior
Długość
Szerokość
Nośność

2150 mm
915 mm
270 kg
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hamulcem i blokadą do jazdy na wprost.
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Panel prysznicowy TR 2810
Nr kat. K0520070-02

Panel prysznicowy TR 2810 wyposażony jest w mieszacz termostatyczny
oraz wbudowany pojemnik na detergent do mycia i dezynfekcji sprzętu
kąpielowego (opcjonalnie może być uzupełniony o termometr). Urządzenie
stanowi doskonałe uzupełnienie wózka lub krzesła prysznicowego, tworząc
zintegrowany system prysznicowy.

Mobilny podnośnik kąpielowy TR 9650
Nr kat. K0542000 - wersja fotel
Nr kat. K0542010 - wersja leżanka
Nr kat. K0542020 - wersja wersja Combi

Mobilny podnośnik kąpielowy z
elektryczną regulacją wysokości to
rozwiązane ułatwiające przewożenie
oraz kąpiel pacjenta w szpitalach, domach
opieki i domach prywatnych. W zależności
od potrzeb jest dostępny w wersji fotela,
leżanki oraz combi. Konstrukcja
symetryczna umożliwia podniesienie
pacjenta, leżącego w obu kierunkach.
Siedzisko podnośnika automatycznie
zatrzymuje się po zetknięciu
z powierzchnią łóżka.

Urządzenie zostało zaprojektowane do
pracy z wannami o regulowanej wysokości
oraz panelem prysznicowym. Podnośnik
posiada otwór toaletowy w siedzisku,
może być uzupełniony o basen.

Opieka pacjenta
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Parametry techniczne:
Regulacja wysokości 200-965 mm
Nośność 150 kg

Akumulatorowe krzesło prysznicowe TR 1000
Nr kat. K0521000
Nr kat. K0521010 – wersja z zamykanymi podłokietnikami

Akumulatorowe krzesło prysznicowe TR 1000 z elektryczną
regulacją wysokości i możliwością przechyłu w tył (do 250)
i w przód zapewnia wydajny i komfortowy transport oraz
ułatwia kąpiel i toaletę pacjenta, poprawiając tym samym
środowisko pracy personelu.
Otwór toaletowy w siedzisku i konstrukcja krzesła
umożliwiają pacjentowi korzystanie ze standardowej
toalety (opcjonalnie można zamocować basen z pokrywą).
Zastosowane materiały i prosta konstrukcja ułatwiają utrzymanie krzesła w czystości.
Standardowo krzesło wyposażone jest w biodrowy pas
bezpieczeństwa, opcjonalnie można zastosować dodatkowy
pas piersiowy, zamykane od przodu podłokietniki oraz
składane i regulowane podpórki pod stopy.

Pozycja neutralna

Pozycja przechylona w przód
(ułatwia przesadzanie pacjenta)

Pozycja odchylona w tył

Regulacja wysokości
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Parametry techniczne:
• Długość 860 mm
• Szerokość 700 mm
• Regulacja wysokości 535-935 mm,
• Nośność 200 kg
• Podwójne koła ﬁ 100 mm
• Akumulator wyjmowany, o pojemności 5Ah,
z ładowarką
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Systemy kąpielowe o regulowanej wysokości serii TR 900
Nr kat.K05192160 - TR900C wersja z systemem czyszczącym
Nr kat.K05192170 - TR900 CW wersja z systemem czyszczącym i hydromasażem
Nr kat.K05192155 - TR900 CA wersja z systemem czyszczącym i automatycznym
napełnieniem
Nr kat.K05193002 - Wanna ze stali nierdzewnej z wybranym systemem

Opcja C z systemem
czyszczącym

Systemy kąpielowe TR 900 to połączenie wanny i panelu
prysznicowego. Dzięki regulowanej wysokości poprawiają
środowisko pracy personelu, ograniczając konieczność
schylania się. W połączeniu z podnośnikiem kąpielowym
TR 9650 zapewniają kompleksowe rozwiązanie w zakresie
higieny pacjenta. Kształt dziurki od klucza zapewnia
dodatkową przestrzeń w okolicach ramion i rąk oraz
wygodny dostęp do pacjenta. Niecka wanny wykonana
z podwójnej warstwy włókna szklanego, dzięki czemu
dłużej utrzymuje temperaturę wody.

Opcja A - z automatycznym
napełnianiem

Systemy kąpielowe TR900 zostały zaprojektowane do
użytku wraz z podnośnikiem kąpielowym TR 9650
i są dostępne w różnych konﬁguracjach opcjonalnych:
• z wbudowanym panelem prysznicowym z systemem
czyszczącym (opcja C)
• z systemem dysz hydromasażu (opcja W)
• w wersji z automatycznym napełnianiem (opcja A)
• w wersji z wanną ze stali nierdzewnej (opcja SS)

Opieka pacjenta
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Parametry techniczne:
• wanna przystosowana do pracy z
mobilnym podnośnikiem pacjenta
• regulacja wysokości w zakresie:
610-9400 mm
• wymiary zewnętrzne:
830x2325 mm
• długość niecki wanny: 1750 mm
• maksymalny ciężar pacjenta: 150 kg
• mieszacz termostatyczny
ograniczający temperaturę wody
do 43O
• cyfrowy termometr pokazujący
temperaturę przepływającej wody

Opcja SS - wszystkie konﬁguracje systemów kąpielowych TR900 mogą być wyposażone w wannę z wysokiej jakości stali
nierdzewnej, posiadającą te same funkcje, co standardowa wanna z włókna szklanego.
System kąpielowy TR 900 w opcji SS jest idealny na oddziały pooparzeniowe do kąpieli pacjentów w specjalnych
preparatach. Powierzchnie wanny nie brudzą się od barwiących płynów.

Wanna TR Comfortline z regulacją wysokości
Nr kat. K05194000

Wolnostojąca wanna o regulowanej wysokości, zapewniająca dostęp do pacjenta ze wszystkich stron. Łatwa w instalacji,
zapewnia ergonomiczne środowisko pracy dla personelu oraz komfort dla pacjenta. Wanna standardowo wyposażona
jest w mieszacz termostatyczny, pilot do regulacji wysokości, regulowaną podporę stóp, dwa chromowane uchwyty dla
pacjenta, zabezpieczenie przed przelaniem.
Klasyczny kształt nawiązujący do tradycyjnej wanny, jednak w połączeniu z opcjonalnymi: oświetleniem LED, dyszami do
hydromasażu i systemem odtwarzania muzyki pozwala na wykreowanie atmosfery SPA.
Bogate wyposażenie opcjonalne: automatyczne napełnianie, system czyszczenia, dotykowy panel sterujący, możliwość
wyboru koloru obudowy.

Parametry techniczne:
• wanna przystosowana do pracy
z mobilnym podnośnikiem pacjenta
• regulacja wysokości w zakresie:
650-1000 mm
• wymiary zewnętrzne: 780x2080 mm
• długość niecki wanny: 1650 mm
• maksymalny ciężar pacjenta: 150 kg
• stopy wanny ze stali nierdzewnej
• mieszacz termostatyczny
ograniczający temperaturę wody
do 430 C

Wanna z regulowaną wysokością TR 1700
Nr kat. K05191701

Idealna do niewielkich łazienek – wanna TR 1700
została specjalnie zaprojektowana, by optymalnie
wykorzystać małe powierzchnie bez ograniczeń
funkcjonalności i wydajności. Przeznaczona do użytku
w szpitalach, domach opieki oraz domach prywatnych.

Parametry techniczne:
• wanna przystosowana do pracy z mobilnym
podnośnikiem pacjenta
• w zestawie z baterią z mieszaczem termostatycznym
oraz słuchawką prysznicową
• regulacja wysokości w zakresie: 660 - 960 mm
• wymiary zewnętrzne: 695 x 1685 mm
• długość niecki wanny: 1230 mm
• regulowane stopy pozwalające wypoziomować
wannę na nierównej posadzce.

Opieka pacjenta

Regulowana wysokość wanny poprawia środowisko
pracy personelu.
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OKAPNIK
wykończeniowy
Podwyższona
higieniczność
mebla

FRONTY wyposażone
w jednoczęściowe
uszczelki wykonane
z elastycznego
silikonu w kolorze
jasnym
Podwyższona
szczelność mebla

ZAWIASY o kącie 160°
ze zintegrowanym
mechanizmem
spowalniania
oraz samodomykania
Rastry umożliwiające
regulację wysokości
montowanych wewnątrz
elementów półek
- co 25 mm

Owalne
PRZETŁOCZENIA
pod uchwytem
Wygodniejsze
otwieranie

SZUFLADY systemowe
z pełnym wysuwem
i samodomykaniem
Podwyższony komfort
użytkowania

KONSTRUKCJA
dwuścienna
z wygłuszeniem
całości mebla
odpornym na wilgoć,
brak pustego,
metalicznego
odgłosu

Półki oparte na
wytłaczanych
wspornikach, wyposażonych
w silikonowe nakładki
- gwarantujące stabilne
osadzenie oraz zabezpieczające
półkę przed wypadnięciem

Zintegrowany
cokół nośny
Pełna szczelność
i higieniczność
mebla

TECHNOLOGIA MEBLI MEDYCZNYCH KLAROLINE
Firma Klaromed proponuje w swojej ofercie cztery linie mebli medycznych w zabudowach, na które
składają się trzy linie mebli metalowych zróżnicowanych cenowo oraz meble wykonane w całości ze stali
kwasoodpornej.

Elementem, który rozróżnia nasze linie mebli metalowych jest korpus, który w zależności od technologii może
być wykonany z:
- podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym
odpornym na wilgoć. Tylna ściana oraz dno korpusu wykonane jest również w technologii z wygłuszeniem.
Gładkie ściany wewnętrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone są w specjalistyczne rastry umożliwiające
łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet.
- profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie, pokrytych farbami proszkowymi wzbogaconymi
substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. Profile
wypełnione płytą meblową dwustronnie laminowaną o wysokiej wytrzymałości. Poszczególne szafki stanowią
samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego
tworzywa ABS. Sposób mocowania wypełnienia szkieletu umożliwia łatwe wyjęcie i ponowny montaż danego
elementu, bez narażania pozostałej części mebla na uszkodzenie. Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone
w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak
półki, ramy koszy i kuwet.
- płyty meblowej dwustronnie laminowanej o wysokiej wytrzymałości potwierdzonej atestem higienicznym.
Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia
montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet.
Po zamontowaniu meble są uszczelniane do ścian przy użyciu silikonu. Zabudowa stanowi jedną płaszczyznę,
łatwą do mycia i dezynfekcji.

meble KLAROLINE

Meble medyczne KLAROLINE

Cechami wspólnymi mebli medycznych metalowych są:
- cokół dolny: korpusy szaf i szafek stojących posiadają integralny czterostronny cokół trwale zespawany
z korpusem mebla. Dla wygody Użytkownika cokół został cofnięty w stosunku do przedniej dolnej krawędzi
korpusów. Cokół wyposażony jest dodatkowo w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla;
- okapnik: korpusy szaf oraz szafek wiszących posiadają górny cokół wykończeniowy wykonany z podwójnej
blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Okapnik został
wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób, aby tworzył zlicowaną powierzchnię
z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.
- drzwi szaf, szafek oraz szuflad wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej proszkowo farbami
antybakteryjnymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra – naturalnym środkiem
antybakteryjnym IGP-DURA®care, wspomagającym walkę z zakażeniami szpitalnymi. Drzwi i fronty szuflad
wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, położone na całym obwodzie i konstrukcyjnie związane z frontami
wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Konstrukcja frontów zapewnia szczelne i ciche
zamykanie. Wygodne uchwyty w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej
stali szlachetnej. Pod uchwytem owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od
potrzeb drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym.
Drzwi wyposażone w zawiasy z regulacją elementów frontowych we wszystkich kierunkach, umożliwiające
otwarcie skrzydła o kąt 160°.
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Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo
Technologia i korzyści:
• Meble wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi
wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra – naturalnym środkiem
antybakteryjnym IGP-DURA®care.
• Korpusy oraz fronty wykonane w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem
usztywniająco- wygłuszającym odpornym na wilgoć.
• Ściany wewnętrzne szafek wyposażone w rastry umożliwiające regulację wysokości
półek co 25 mm.
• Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem
samodomykania.
• Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi w zakresie 160°.
• Szafy i szafki stojące posiadające czterostronne, trwale zintegrowane, metalowe
cokoły, z możliwością wypoziomowania.
• Szafy i szafki wiszące wyposażone w okapnik – cokół górny.
• Fronty z silikonowymi uszczelkami wyposażone w uchwyty w kształcie litery "C".
Pod uchwytami owalne przetłoczenie - ułatwiające chwytanie.
• Drzwi przeszklone wyposażone w szkło bezpieczne.
• Blaty robocze wykonane ze stali kwasoodpornej lub kompozytowego konglomeratu
mineralnego z listwami przyściennymi.
• Po montażu meble szczelnie silikonowane - zabudowa stanowi jedną płaszczyznę,
łatwą do mycia i dezynfekcji.
• Różnorodność konfiguracji szaf i szafek oraz szeroki wachlarz wyposażenia
dodatkowego (półki, kosze, szuflad, kuwety w rozmiarach zgodnych z normami DIN
lub ISO) umożliwiają dostosowanie zabudowy do konkretnych zadań i potrzeb klienta.

SZAFKA OTWARTA

SZAFKA OTWARTA

Szafka wisząca jednokomorowa
2 x przestawna półka

Szafka wisząca jednokomorowa
2 x przestawna półka

Nr kat. KL104 103

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x300x720mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x300x720mm

500x300x720mm

900x300x720mm

600x300x720mm

1000x300x720mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA przeszklona

SZAFKA DWUDRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL104 102

Nr kat. KL104 101

Szafka wisząca jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
2 x przestawna półka

Szafka wisząca jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x300x720mm

Meble medyczne
medyczne metalowe
metalowe ze
ze stali
stali lakierowanej
lakierowanej proszkowo
proszkowo
Meble
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Nr kat. KL104 205

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x300x720mm

500x300x720mm

900x300x720mm

600x300x720mm

1000x300x720mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA

SZAFKA DWUDRZWIOWA

Nr kat. KL104 202

Nr kat. KL104 201

Szafka wisząca jednokomorowa
1 x drzwi pełne
2 x przestawna półka

Szafka wisząca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
2 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x300x720mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x300x720mm

500x300x720mm

900x300x720mm

600x300x720mm

1000x300x720mm

meble KLAROLINE

SZAFKA OTWARTA

SZAFKA JEDNODRZWIOWA

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z wygłuszeniem

Nr kat. KL103 101

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x600x900mm

500x600x900mm

500x600x900mm

600x600x900mm

600x600x900mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA z szufladą

SZAFKA Z DWOMA SZUFLADAMI CARGO

Nr kat. KL103 102

Nr kat. KL103 108

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwi pełne,
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z wygłuszeniem

Szafka stojąca dwukomorowa
2 x szuflada CARGO
Blat ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z wygłuszeniem

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900mm

500x600x900mm

800x600x900mm

600x600x900mm

900x600x900mm

SZAFKA Z DWOMA SZUFLADAMI

SZAFKA Z TRZEMA SZUFLADAMI

Nr kat. KL103 109

Nr kat. KL103 103

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z wygłuszeniem

Szafka stojąca jednokomorowa
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z wygłuszeniem

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x600x900mm

500x600x900mm

500x600x900mm

600x600x900mm

600x600x900mm

SZAFKA Z CZTEREMA SZUFLADAMI
Nr kat. KL103 104
Szafka stojąca jednokomorowa
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z wygłuszeniem

SZAFKA Z PIĘCIOMA SZUFLADAMI
Nr kat. KL103 107

Szafka stojąca jednokomorowa
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z wygłuszeniem

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x600x900mm

500x600x900mm

500x600x900mm

600x600x900mm

600x600x900mm

*dostępne inne wymiary na zamówienie
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Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

Nr kat. KL103 105
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SZAFKA DWUDRZWIOWA

SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

Nr kat. KL103 201

Nr kat. KL103 205

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z wygłuszeniem

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne przesuwne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z wygłuszeniem

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo
208

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

SZAFKA DWUDRZWIOWA
z szufladą

SZAFKA DWUDRZWIOWA
z dwoma szufladami

Nr kat. KL103 206

Nr kat. KL103 202

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z wygłuszeniem
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z wygłuszeniem
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z trzema szufladami

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z czterema szufladami

Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne, 1 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Nr kat. KL103 203

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Nr kat. KL103 204

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z pięcioma szufladami
Nr kat. KL103 207
Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z wygłuszeniem
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z pięcioma szufladami
Nr kat. KL103 208

Szafka stojąca trzykomorowa
1 x drzwi pełne
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z wygłuszeniem
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

meble KLAROLINE

Nr kat. KL105 101

Szafa stojąca jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

SZAFA DWUDRZWIOWA
Nr kat. KL105 201
Szafa stojąca dwukomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFA JEDNODRZWIOWA przeszklona

SZAFA JEDNODRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL105 102

Nr kat. KL105 103

Szafa stojąca jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa stojąca jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL105 202

Nr kat. KL105 203

Szafa stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Szafa stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFA PRZELOTOWA

SZAFA PRZELOTOWA przeszklona

Nr kat. KL105 111

Nr kat. KL105 213

Szafa stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa stojąca jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

*dostępne inne wymiary na zamówienie
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SZAFA JEDNODRZWIOWA
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SZAFA UBRANIOWA

SZAFA UBRANIOWA przelotowa

Nr kat. KL105 104

Nr kat. KL105 112

Szafa stojąca jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
2 x przestawna półka
1 x drążek

Szafa stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
2 x przestawna półka
1 x drążek

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFA DEPOZYTOWA

SZAFA DEPOZYTOWA przelotowa

Nr kat. KL105 106

Nr kat. KL105 109

Szafa stojąca czterokomorowa
4 x drzwi pełne, zamykane na klucz

Szafa stojąca pięciokomorowa
10 x drzwi pełne, zamykane na klucz
5 x stała półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFA NA CEWNIKI

SZAFA DEPOZYTOWA

Nr kat. KL105 108

Nr kat. KL105 116

Szafa stojąca jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
3 x wysuwany wieszak na cewnik
2 x przestawna półka

Szafa stojąca ośmiokomorowa
8 x drzwi pełne, zamykane na klucz

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
500x580x2100mm
600x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm
900x580x2100mm
1000x580x2100mm

SZAFA ENDOSKOPOWA przeszklona

SZAFA ENDOSKOPOWA przeszklona

Nr kat. KL105 107

Nr kat. KL105 304

Szafa stojąca jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
2 x wysuwany wieszak na endoskop
1 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Szafa stojąca jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
4 x wysuwany wieszak na endoskop
1 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
500x580x2100mm
600x580x2100mm

meble KLAROLINE

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1000x580x2100mm
1100x580x2100mm
1200x580x2100mm

SZAFA UBRANIOWA

SZAFA UBRANIOWA przelotowa

Nr kat. KL105 105

Nr kat. KL105 312

Szafa stojąca dwukomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
2 x drążek
4 x przestawna półka

Szafa stojąca dwukomorowa
4 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka
2 x drążek

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA

SZAFA PRZELOTOWA

Nr kat. KL105 301

Nr kat. KL105 315

Szafa stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa stojąca jednokomorowa
4 x drzwi pełne, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA UBRANIOWA przesuwna

SZAFA DWUDRZWIOWA przesuwna

Nr kat. KL105 311

Nr kat. KL105 501

Szafa stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne, przesuwne
2 x przestawna półka
1 x drążek

Szafa stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne, przesuwne
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL105 302

Nr kat. KL105 303

Szafa stojąca jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa stojąca jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

*dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm
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SZAFA CZTERODRZWIOWA
Nr kat. KL105 401

Nr kat. KL105 601

Szafa stojąca dwukomorowa
4 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Szafa stojąca dwukomorowa
4 x drzwi pełne, przesuwne
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA CZTERODRZWIOWA przeszklona

SZAFA CZTERODRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL105 402

Nr kat. KL105 403

Szafa stojąca dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Szafa stojąca dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo
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SZAFA CZTERODRZWIOWA przesuwna

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA CZTERODRZWIOWA
przeszklona przesuwna

SZAFA CZTERODRZWIOWA
przeszklona przesuwna

Nr kat. KL105 602

Nr kat. KL105 603

Szafa stojąca dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone, przesuwne
2 x drzwi pełne, przesuwne
4 x przestawna półka

Szafa stojąca dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone, przesuwne
2 x drzwi pełne, przesuwne
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA
przeszklona przesuwna

SZAFA DWUDRZWIOWA
przeszklona przesuwna

Nr kat. KL105 502

Nr kat. KL105 503

Szafa stojąca jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, przesuwne
5 x przestawna półka

Szafa stojąca jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, przesuwne
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

meble KLAROLINE

SZAFA CZTERODRZWIOWA
przeszklona przelotowa

SZAFA CZTERODRZWIOWA
przeszklona przesuwna

Nr kat. KL105 512

Nr kat. KL105 604

Szafa stojąca jednokomorowa
4 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa stojąca dwukomorowa
4 x drzwi przeszklone, przesuwne
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA
z dwoma szufladami
Nr kat. KL105 404
Szafa trzykomorowa
2 x szuflada CARGO
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
1 x przestawna półka
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA
z trzema szufladami
Nr kat. KL105 405
Szafa czterokomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
3 x przestawna półka
3 x szuflada CARGO
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

meble KLAROLINE

*dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE
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Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo
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STÓŁ ROBOCZY

STÓŁ ROBOCZY

Nr kat. KL101 101

Nr kat. KL101 111

Podstawa wykonana z profili stalowych lakierowanych
proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie. Blat wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony,
z fartuchem tylnym.

Podstawa wykonana z profili stalowych lakierowanych
proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie. Blat wykonany
ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony,
z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

800x600x900mm

1600x600x900mm

900x600x900mm

1800x600x900mm

STÓŁ ROBOCZY

STÓŁ ROBOCZY

Nr kat. KL100 014

Nr kat. KL100 002

Podstawa z półką, wykonana z profili stalowych
lakierowanych proszkowo, wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie. Blat wykonany
ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, z fartuchem tylnym.

Podstawa z półką, wykonana z profili stalowych
lakierowanych proszkowo, wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie. Blat wykonany
ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

1500x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

1800x600x900mm

STÓŁ ROBOCZY ociekowy

STÓŁ ROBOCZY ociekowy

Nr kat. KL101 104

Nr kat. KL101 113

Podstawa wykonana z profili stalowych lakierowanych
proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie. Blat ociekowy wykonany
ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony, z fartuchem tylnym.

Podstawa wykonana z profili stalowych lakierowanych
proszkowo, wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie. Blat ociekowy wykonany
ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

800x600x900mm

1600x600x900mm

900x600x900mm

1800x600x900mm

STANOWISKO ROBOCZE

STANOWISKO ROBOCZE

Stanowisko z szafką stojącą, jednokomorową,
otwartą, ze stali lakierowanej proszkowo. Blat
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, z fartuchem tylnym.

Stanowisko z szafką stojącą, dwukomorową, otwartą,
ze stali lakierowanej proszkowo. Blat wykonany ze
stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, z fartuchem
tylnym.

Nr kat. KL101 102

Nr kat. KL101 112

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

1000x600x900mm

1600x600x900mm

1200x600x900mm

1800x600x900mm

meble KLAROLINE

STÓŁ ROBOCZY

STANOWISKO ROBOCZE

Nr kat. KL100 001

Nr kat. KL101 103

Stół z podstawą wykonaną z profili stalowych
lakierowanych proszkowo, wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie. Blat wykonany
ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony.

Stanowisko z szafką stojącą, otwartą, ze stali
lakierowanej proszkowo, zna cokole, wyposażone
w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
1x przestawna półka
Blat wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony, z fartuchem
tylnym.
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900mm

1600x600x900mm

800x600x900mm

1800x600x900mm

900x600x900mm

STÓŁ ROBOCZY z szafką
Nr kat. KL101 201
Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, wyposażoną w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką, szer. 400 mm
Blat wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony,
z fartuchem tylnym.

STANOWISKO ROBOCZE z szafką
Nr kat. KL101 211
Stanowisko z podstawą dwukomorową, lakierowaną proszkowo, na
cokole, wyposażoną w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką, szer. 400 mm
1 x szafka otwartaBlat wykonany ze
stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

1200x600x900mm

1200x600x900mm

STANOWISKO ROBOCZE z szafką i szufladą

Nr kat. KL101 202

Nr kat. KL101 212

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, wyposażoną w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu. 1x szuflada o pełnym wysuwie
1 x szafka jednodrzwiowa z półką, szer. 400 mm
Blat wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony, z fartuchem tylnym.

Stanowisko z podstawą lakierowaną proszkowo, na cokole,
wyposażoną w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1x szuflada o pełnym wysuwie, 1 x szafka jednodrzwiowa z półką,
szer. 400 mm. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony, z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

1200x600x900mm

1200x600x900mm

STÓŁ ROBOCZY z szufladami

STANOWISKO ROBOCZE z szufladami

Nr kat. KL101 203

Nr kat. KL101 213

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, wyposażoną w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.
3 x szuflada o pełnym wysuwie, szer. 400 mm
Blat wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony,
z fartuchem tylnym.

Stanowisko z podstawą lakierowaną proszkowo, na cokole,
wyposażoną w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
3 x szuflada o pełnym wysuwie, szer. 400 mm
1 x szafka otwarta. Blat wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

1200x600x900mm

1200x600x900mm

*dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

STÓŁ ROBOCZY z szafką i szufladą

Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm
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Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo
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STÓŁ ROBOCZY z szufladami

STANOWISKO ROBOCZE z szufladami

Nr kat. KL101 204

Nr kat. KL101 214

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, wyposażoną w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.
4 x szuflada o pełnym wysuwie, szer. 400 mm
Blat wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony,
z fartuchem tylnym.

Stanowisko z podstawą lakierowaną proszkowo, na cokole,
wyposażoną w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
4 x szuflada o pełnym wysuwie, szer. 400 mm
1 x szafka otwarta. Blat wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

1200x600x900mm

1200x600x900mm

STÓŁ ROBOCZY z szafką

STANOWISKO ROBOCZE z szafką

Nr kat. KL101 301

Nr kat. KL101 311

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, wyposażoną w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką, szer. 800 mm
Blat wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony,
z fartuchem tylnym.

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, na cokole, wyposażoną w
stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką, szer. 800 mm
1 x szafka otwarta. Blat wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

1400x600x900mm

1400x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

STÓŁ ROBOCZY z szafką i szufladami
Nr kat. KL101 302

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, wyposażoną w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką i trzema szufladami, szer. 800 mm
Blat wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony,
z fartuchem tylnym.
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

STANOWISKO ROBOCZE z szafką
i szufladami
Nr kat. KL101 312

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, na cokole, wyposażoną w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką i trzema szufladami, szer. 800 mm
1 x szafka otwarta
Blat wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony,
z fartuchem tylnym.
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

1400x600x900mm

1400x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

STÓŁ ROBOCZY podświetlany

STÓŁ ROBOCZY podświetlany

Nr kat. KL100 010

Nr kat. KL100 011

Stół z podświetlonym blatem typu TRESPA. W standardzie bezpieczna,
biała szyba, dwa gniazda elektryczne, płyta rozpraszająca światło.
Podstawa wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo,
wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie.

Stół z podświetlonym blatem typu TRESPA. W standardzie bezpieczna,
biała szyba, dwa gniazda elektryczne, płyta rozpraszająca
światło. Podstawa wykończona u dołu półką obsadzoną na cokole,
wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo, wyposażona w
stopki umożliwiające
wypoziomowanie.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x700x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x700x900mm

1600x700x900mm

1600x700x900mm

1800x900x900mm

1800x900x900mm

meble KLAROLINE

STANOWISKO do opatrunków gipsowych

Nr kat. KL102 001

Nr kat. KL102 011

Stanowisko z podstawą wykonaną z profili stalowych lakierowanych
proszkowo, wyposażonych w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ze zlewem jednokomorowym z odstojnikiem gipsu, wykonany ze
stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym.

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, wyposażoną w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka podblatowa otwarta, szer. 800 mm. Blat ze zlewem
jednokomorowym z odstojnikiem
gipsu, wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm
1400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

STANOWISKO do opatrunków gipsowych

STANOWISKO do opatrunków gipsowych

Nr kat. KL102 002

Nr kat. KL102 003

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, wyposażoną w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką, szer. 800 mm. Blat ze zlewem
jednokomorowym z odstojnikiem gipsu,
wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony,
zagłębiony, z fartuchem tylnym.

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, na cokole, wyposażoną
w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką i trzema szufladami, szer. 800 mm.
Blat ze zlewem jednokomorowym z odstojnikiem gipsu, wykonany
ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony,
zagłębiony, z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

STANOWISKO zlewozmywakowe

STANOWISKO zlewozmywakowe

Nr kat. KL103 000

Nr kat. KL103 012

Stanowisko z szafką stojącą jednodrzwiową .
Blat ze zlewem jednokomorowym, wykonany
ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony, z fartuchem tylnym.

Stanowisko z podstawą wykonaną z profili stalowych lakierowanych
proszkowo, wyposażonych w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
Blat z komorą zlewozmywakową, wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony,
zagłębiony, z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
500x600x900mm
600x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm
1000x600x900mm
1200x600x900mm

STANOWISKO zlewozmywakowe

STANOWISKO zlewozmywakowe

Nr kat. KL103 010

Nr kat. KL103 018

Stanowisko z podstawą wykonaną z profili stalowych lakierowanych
proszkowo, wyposażonych w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ze zlewem jednokomorowym, wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony,
zagłębiony, z fartuchem tylnym.

Stanowisko z szafką stojącą, jednokomorową, otwartą, ze stali
lakierowanej proszkowo. Blat ze zlewem jednokomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony,
zagłębiony, z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900mm

900x600x900mm

800x600x900mm

1000x600x900mm

900x600x900mm

*dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

STANOWISKO do opatrunków gipsowych
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STANOWISKO zlewozmywakowe

Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo
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STANOWISKO zlewozmywakowe

Nr kat. KL103 013

Nr kat. KL103 014

Stanowisko z podstawą lakierowaną proszkowo, wyposażoną w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką, szer. 400 mm. Blat ze zlewem
jednokomorowym, wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony, z fartuchem tylnym.

Stanowisko z podstawą lakierowaną proszkowo, wyposażoną w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu. 1x szuflada o pełnym wysuwie.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką, szer. 400 mm. Blat ze zlewem
jednokomorowym, wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony,
zagłębiony, z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

1200x600x900mm

1200x600x900mm

STANOWISKO zlewozmywakowe

STANOWISKO zlewozmywakowe

Nr kat. KL103 015

Nr kat. KL103 011

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, wyposażoną w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.
3 x szuflada o pełnym wysuwie, szer. 400 mm. Blat ze zlewem
jednokomorowym, wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym.

Stanowisko z podstawą wykonaną z profili stalowych lakierowanych
proszkowo, wyposażonych w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ze zlewem dwukomorowym, wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

1200x600x900mm

1200x600x900mm

STANOWISKO zlewozmywakowe
drzwi przesuwne

STANOWISKO zlewozmywakowe

Nr kat. KL103 001

Nr kat. KL103 003

Stanowisko z szafką stojącą z drzwiami przesuwnymi. Szafka
na cokole, ze stali lakierowanej proszkowo. Blat ze zlewem
jednokomorowym, wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym.
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x600x900mm

Stanowisko z szafką stojącą, dwudrzwiową. Szafka na cokole, ze stali
lakierowanej proszkowo. Blat ze zlewem jednokomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony, z fartuchem tylnym.
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

1000x600x900mm

900x600x900mm

1200x600x900mm

1000x600x900mm

STANOWISKO zlewozmywakowe
Nr kat. KL103 002

STANOWISKO zlewozmywakowe
drzwiprzesuwne
Nr kat. KL103 004

Stanowisko z szafką stojącą, dwudrzwiową. Szafka na cokole, ze stali
lakierowanej proszkowo. Blat ze zlewem dwukomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony, z fartuchem tylnym.
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Stanowisko z szafką stojącą z drzwiami przesuwnymi. Szafka na cokole,
ze stali lakierowanej proszkowo. Blat ze zlewem dwukomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony, z fartuchem tylnym.
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

meble KLAROLINE

STANOWISKO zlewozmywakowe

STANOWISKO zlewozmywakowe

Nr kat. KL103 016

Nr kat. KL103 019

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, wyposażoną w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką, szer. 800 mm. Blat ze zlewem
jednokomorowym, wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym.

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, na cokole, wyposażoną
w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką, szer. 800 mm
1 x szafka otwarta. Blat ze zlewem jednokomorowym, wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

STANOWISKO zlewozmywakowe

STANOWISKO zlewozmywakowe

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, wyposażoną
w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką i trzema szufladami, szer. 800 mm.
Blat ze zlewem jednokomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony,
zagłębiony, z fartuchem tylnym

Stół z podstawą lakierowaną proszkowo, na cokole, wyposażoną
w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką i trzema szufladami, szer. 800 mm
1 x szafka otwarta. Blat ze zlewem
jednokomorowym, wykonany ze
stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm
1600x600x900mm

Nr kat. KL103 020

1600x600x900mm

Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

Nr kat. KL103 017

meble KLAROLINE

meble KLAROLINE
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Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

meble KLAROLINE
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meble KLAROLINE
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Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

meble KLAROLINE
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meble KLAROLINE
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Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

meble KLAROLINE

Meble medyczne
metalowe z korpusem na
profilu aluminiowym
Producent

Technologia i korzyści:
• Fronty szaf i szafek wykonane są z blach ocynkowanych malowanych farbami
proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra – naturalnym
środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
• Korpusy szaf i szafek wypełniony jest płytą dwustronnie laminowaną o klasie
higieniczności E1.
• Profil w korpusie jest aluminiowy o przekroju kwadratowym – dzięki temu ciąg szafek
jest w jednej płaszczyźnie.
• Fronty są wykonane w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem usztywniającowygłuszającym odpornym na wilgoć.
• Fronty z silikonowymi uszczelkami wyposażone są w uchwyty w kształcie litery "C".
Pod uchwytami znajdują się owalne przetłoczenia - ułatwiające chwytanie.
• Drzwi przeszklone w szafkach wyposażone są w szkło bezpieczne.
• Szafy i szafki stojące posiadają czterostronne, trwale zintegrowane, metalowe cokoły,
z możliwością wypoziomowania.
• Szafy i szafki wiszące wyposażone w okapnik – cokół górny.
• Ściany wewnętrzne szafek wyposażone w rastry umożliwiające regulację wysokości
półek co 25 mm.
• Szuflady osadzone są na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem
samodomykania.
• Zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi w zakresie 160°.
• Blaty robocze wykonane są z kompozytowego konglomeratu mineralnego lub oklejane
laminatem HPL z listwami przyściennymi.
• Po zamontowaniu meble są szczelnie silikonowane. Zabudowa stanowi jedną
płaszczyznę, łatwą do mycia i dezynfekcji.
• Różnorodność konfiguracji szaf i szafek oraz szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego
(półki, kosze, szuflad, kuwety w rozmiarach zgodnych z normami DIN lub ISO, zamki itp.)
umożliwiają dostosowanie zabudowy do konkretnych zadań i potrzeb Klienta.

SZAFKA JEDNODRZWIOWA

Nr kat. KL304 103

Szafka wisząca jednokomorowa
1 x drzwi pełne
2 x przestawna półka

Szafka wisząca jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
2 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x300x720mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x300x720mm

500x300x720mm

500x300x720mm

600x300x720mm

600x300x720mm

SZAFKA DWUDRZWIOWA

SZAFKA DWUDRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL304 202

Nr kat. KL304 102

Szafka wisząca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
2 x przestawna półka

Szafka wisząca jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x300x720mm

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym
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SZAFKA JEDNODRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL304 203

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x300x720mm

900x300x720mm

900x300x720mm

1000x300x720mm

1000x300x720mm

SZAFKA TRZYDRZWIOWA

SZAFKA TRZYDRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL304 204

Nr kat. KL304 104

Szafka wisząca dwukomorowa
3 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Szafka wisząca dwukomorowa
3 x drzwi przeszklone
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x300x720mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x300x720mm

1500x300x720mm

1500x300x720mm

1800x300x720mm

1800x300x720mm

SZAFKA OTWARTA

SZAFKA JEDNODRZWIOWA

Nr kat. KL303 107

Nr kat. KL303 101

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x przestawna półka
Blat laminowany.

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat laminowany.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

500x600x900mm

500x600x900mm

600x600x900mm

600x600x900mm

meble KLAROLINE

SZAFKA Z TRZEMA SZUFLADAMI

Nr kat. KL303 103

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat laminowany.

Szafka stojąca jednokomorowa
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

500x600x900mm

500x600x900mm

600x600x900mm

600x600x900mm

SZAFKA Z CZTEREMA SZUFLADAMI

SZAFKA Z PIĘCIOMA SZUFLADAMI

Nr kat. KL303 104

Nr kat. KL303 105

Szafka stojąca jednokomorowa
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

Szafka stojąca jednokomorowa
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

500x600x900mm

500x600x900mm

600x600x900mm

600x600x900mm

SZAFKA Z SZEŚCIOMA SZUFLADAMI

Nr kat. KL303 106

Szafka stojąca jednokomorowa
6 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
zlewozmywakowa
Nr kat. KL303 110

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x drzwi pełne
Zlew nakładany jednokomorowy

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

500x600x900mm

500x600x900mm

600x600x900mm

600x600x900mm

SZAFKA NAROŻNA

SZAFKA JEDNODRZWIOWA

Nr kat. KL303 108

Nr kat. KL303 622

Szafka stojąca jednokomorowa narożna
1 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
Blat laminowany.

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
2 x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Blat laminowany.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1100/1100x600x900
* dostępne inne wymiary na zamówienie

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
650x600x900mm

meble KLAROLINE

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym

SZAFKA JEDNODRZWIOWA z szufladą

Nr kat. KL303 102
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SZAFKA DWUDRZWIOWA

Nr kat. KL303 213

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat laminowany.

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z czterema szufladami
Nr kat. KL303 204

Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.
Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym
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SZAFKA DWUDRZWIOWA z szufladą

Nr kat KL303 201

SZAFKA OTWARTA

Nr kat. KL303 211

Szafka stojąca dwukomorowa otwarta
2 x przestawna półka
Blat laminowany.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z sześcioma szufladami

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z pięcioma szufladami

Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
6 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

Nr kat. KL303 206

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

Nr kat. KL303 205

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

SZAFKA DWUDRZWIOWA
z dwoma szufladami

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z trzema szufladami

Nr kat. KL303 202

Nr kat. KL303 203

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat laminowany.

Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

meble KLAROLINE

Szafka stojąca dwukomorowa
10 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z czterema szufladami
Nr kat. KL303 218

Szafka stojąca trzykomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.
Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

SZAFKA DWUDRZWIOWA
z wysuwanymi koszami

SZAFKA DWUDRZWIOWA
z wysuwanymi koszami

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
5 x kosz KLDIN03
o wym. 835x500x100mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Blat laminowany.

Szafka stojąca dwukomorowa
2 x drzwi pełne
3 x kosz typ KLDIN01
o wym. 538x500x100mm
3 x kosz typ KLDIN04
o wym. 268x500x100mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Blat laminowany.

Nr kat. KL303 941

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
990x600x900mm

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

Nr kat. KL303 952

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
1003x600x900mm

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

Nr kat. KL303 217

Nr kat. KL303 216

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
Zlew nakładany dwukomorowy

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
Zlewozmywak nakładany
jednokomorowy z ociekaczem

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

ZABUDOWA TRZYKOMOROWA

ZABUDOWA TRZYKOMOROWA

Nr kat. KL303 407

Nr kat. KL303 501

Szafka stojąca trzykomorowa
9 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

Szafka stojąca trzykomorowa
4 x drzwi pełne
3 x przestawna półka
Blat laminowany.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x600x900mm
1500x600x900mm
* dostępne inne wymiary na zamówienie

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1600x600x900mm
2000x600x900mm
2400x600x900mm

meble KLAROLINE

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym

SZAFKA Z DZIESIĘCIOMA SZUFLADAMI

Nr kat. KL303 209
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ZABUDOWA TRZYKOMOROWA

Nr kat. KL303 502

Szafka stojąca trzykomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
6 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

Szafka stojąca trzykomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
12 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1600x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1600x600x900mm

2000x600x900mm

2000x600x900mm

2400x600x900mm

2400x600x900mm

ZABUDOWA DWUKOMOROWA

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym
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ZABUDOWA TRZYKOMOROWA

Nr kat. KL303 504

ZABUDOWA DWUKOMOROWA

Nr kat. KL303 301

Nr kat. KL303 302

Szafka stojąca dwukomorowa
3 x drzwi pełne
2 x przestawna półka
Blat laminowany.

Szafka stojąca dwukomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x600x900mm

1500x600x900mm

1500x600x900mm

ZABUDOWA TRZYKOMOROWA

ZABUDOWA TRZYKOMOROWA

Nr kat. KL303 406

Nr kat. KL303 402

Szafka stojąca trzykomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
9 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

Szafka stojąca trzykomorowa
2 x drzwi pełne
2 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x600x900mm

1500x600x900mm

1500x600x900mm

SZAFA JEDNODRZWIOWA

SZAFA UBRANIOWA

Nr kat. KL305 101

Nr kat. KL305 102

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
2 x przestawna półka
1 x drążek

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm
500x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

meble KLAROLINE

500x580x2100mm

SZAFA OTWARTA

Nr kat. KL305 104

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa jednokomorowa
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL305 202

Nr kat. KL305 201

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
1x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł
Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona

SZAFA JEDNODRZWIOWA z szufladami

Nr kat. KL305 203

Nr kat. KL305 204

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
3 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFA ENDOSKOPOWA

SZAFA JEDNODRZWIOWA na cewniki

Nr kat. KL305 107

Nr kat. KL305 106

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
2 x wysuwany wieszak na endoskop
1 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
3 x wysuwany wieszak na cewniki
2 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

* dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym

SZAFA JEDNODRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL305 103

231

SZAFA JEDNODRZWIOWA z sejfem

Nr kat. KL305 105

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
3 x przestawna półka
1 x sejf

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm
500x580x2100mm
600x580x2100mm

SZAFA JEDNODRZWIOWA z koszami

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym
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SZAFA JEDNODRZWIOWA
przeszklona z szufladami
Nr kat. KL305 205

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
3 x przestawna półka
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm
500x580x2100mm
600x580x2100mm

SZAFA JEDNODRZWIOWA z koszami

Nr kat. KL306 612

Nr kat. KL306 611

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
6 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
4 x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
650x580x2100mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
650x580x2100mm

SZAFA JEDNODRZWIOWA
przeszklona z koszami

SZAFA JEDNODRZWIOWA
przeszklona z koszami

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
6 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
4 x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm

Nr kat. KL306 616

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
650x580x2100mm

Nr kat. KL306 617

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
650x580x2100mm

SZAFA JEDNODRZWIOWA
z koszami i sejfem

SZAFA JEDNODRZWIOWA
przeszklona na cewniki

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
1 x sejf
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
7 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
2 x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
2 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
3 x wysuwany wieszak na cewnik
2 x przestawna półka

Nr kat. KL306 614

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
650x580x2100mm

meble KLAROLINE

Nr kat. KL306 619

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
650x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA

Nr kat. KL305 301

Szafa jednokomorowa
5 x przestawna półka

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona

SZAFA CZTERODRZWIOWA

Nr kat. KL305 302

Nr kat. KL305 401

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA ENDOSKOPOWA przeszklona

SZAFA CZTERODRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL305 304

Nr kat. KL305 402

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
4 x wysuwany wieszak na endoskop
2 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1000x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x580x2100mm

1100x580x2100mm

900x580x2100mm

1200x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA CZTERODRZWIOWA przeszklona

SZAFA DWUDRZWIOWA z koszami

Nr kat. KL305 403

Nr kat. KL306 911

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz KLDIN03, wym 835x500x100mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x580x2100mm
900x580x2100mm
1000x580x2100mm
* dostępne inne wymiary na zamówienie

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
990x580x2100mm

meble KLAROLINE

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym

SZAFA OTWARTA

Nr kat. KL305 303
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SZAFA DWUDRZWIOWA
przeszklona z koszami
Nr kat. KL306 912

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz KLDIN03, wym 835x500x100mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
990x580x2100mm

NADSTAWKA
Nr kat. KL30

Nadstawka na biurko
medyczno - komputerowe lub
ladę wykonywana pod
indywidualne zamówienie

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym
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SZAFA CZTERODRZWIOWA z koszami

Nr kat. KL306 921

Szafa trzykomorowa
4 x drzwi pełne, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
6 x kosz KLDIN03, wym 835x500x100mm
8 x kosz KLDIN01, wym 538x500x100mm
8 x kosz KLDIN04, wym 258x500x100mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
1003x580x2100mm

SZAFA CZTERODRZWIOWA
przeszklona z koszami
Nr kat. KL306 922

Szafa trzykomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
2 x drzwi przeszklone
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
6 x kosz KLDIN03, wym. 835x500x100mm
4 x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm
4 x kosz KLDIN05, wym. 268x500x180mm
Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
1003x580x2100mm

BIURKO

LADA OTWARTA z blatem roboczym

Nr kat. KL303 611

Nr kat. KL301 101

Biurko medyczne. Przestrzeń otwarta na
komputer, półka, szer. 250 mm oraz
wysuwana półka na klawiaturę.
Blat z płyty laminowanej.

Lada otwarta.
Blat z płyty laminowanej.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1000x600x750mm

BIURKO

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
600x600x900mm

LADA OTWARTA z blatem roboczym

Nr kat. KL303 601

Nr kat. KL301 102

Biurko medyczne.
Blat z płyty laminowanej.

Lada otwarta.
Blat z płyty laminowanej.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1400x600x750mm

meble KLAROLINE

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1100x600x900mm

LADA OTWARTA z blatem roboczym

Nr kat. KL303 602

Nr kat. KL301 103

Biurko medyczne. Szafka jednodrzwiowa
z półką przestawną oraz szufladą,
szer. 400 mm.
Blat z płyty laminowanej.

Lada otwarta.
Blat z płyty laminowanej.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x600x750mm

BIURKO

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1600x600x900mm

LADA OTWARTA z blatem roboczym

Nr kat. KL303 603

Nr kat. KL301 104

Biurko medyczne pełne. Szafka z trzema
szufladami, szer. 400 mm.
Blat z płyty laminowanej.

Lada otwarta, pełna.
Blat z płyty laminowanej.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x600x750mm

BIURKO

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
2100x600x900mm

BIURKO

Nr kat. KL303 605

Nr kat. KL303 612

Biurko medyczne. Szafka jednodrzwiowa z
półką przestawną oraz szufladą, szer. 400
mm. Szafka z czterema szufladami,
szer. 400 mm.
Blat z płyty laminowanej.

Biurko medyczne. Szafka jednodrzwiowa
z półką przestawną oraz szufladą, szer 400 mm.
Przestrzeń otwarta na komputer, półka, szer. 250 mm
oraz wysuwana półka
na klawiaturę.
Blat z płyty laminowanej.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł. Wys.
1600x600x750mm

BIURKO

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1400x600x750mm

KONTENER PRZEJEZDNY

Nr kat. KL303 613

Nr kat. KL302 101 niski
Nr kat. KL302 201 wysoki

Biurko medyczne pełne. Przestrzeń otwarta
na komputer, półka, szer. 250 mm oraz
wysuwana półka na klawiaturę.
Szafka z czterema szufladami,
szer. 400 mm.
Blat wykonany z laminatu.

1 x drzwiczki pełne
1 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1400x600x750mm
* dostępne inne wymiary na zamówienie

Wymiary (mm)*
Szer. Gł.
Wys.
460x550x650mm
510x550x840mm

meble KLAROLINE

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym

BIURKO

235

KONTENER PRZEJEZDNY POD BIURKO

KONTENER PRZEJEZDNY POD LADĘ

1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwiczki pełne,
1 x przestawna półka

1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwiczki pełne,
1 x przestawna półka

Nr kat. KL302 102

Wymiary (mm)*
Szer. Gł.
Wys.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł.
Wys.

450x550x650mm

450x550x840mm

KONTENER PRZEJEZDNY POD BIURKO

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym
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Nr kat. KL302 202

KONTENER PRZEJEZDNY POD LADĘ

Nr kat. KL302 103

Nr kat. KL302 203

3 x szuflada o pełnym wysuwie

3 x szuflada o pełnym wysuwie

Wymiary (mm)*
Szer. Gł.
Wys.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł.
Wys.

450x550x650mm

450x550x840mm

KONTENER PRZEJEZDNY POD BIURKO

KONTENER PRZEJEZDNY POD LADĘ

Nr kat. KL302 108

Nr kat. KL302 204

4 x szuflada o pełnym wysuwie

4 x szuflada o pełnym wysuwie

Wymiary (mm)*
Szer. Gł.
Wys.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł.
Wys.

450x550x650mm

450x550x840mm

KONTENER PRZEJEZDNY POD BIURKO
Nr kat. KL302 106

STANOWISKO DO PIELĘGNACJI
niemowląt
Nr kat. KL300 001

2 x szuflada o pełnym wysuwie

Wymiary (mm)*
Szer. Gł.
Wys.
450x550x650mm

meble KLAROLINE

1 x stanowisko zabiegowe z blatem typu
CORIAN, z materacykiem do przewijania
niemowląt
4 x szuflada o pełnym wysuwie

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
770x750x900mm

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

STANOWISKO ZABIEGOWO KĄPIELOWE
dla niemowląt
Nr kat. KL300 006

1 x stanowisko trzykomorowe z blatem typu CORIAN, wanienką i
materacykiem do przewijania niemowląt,
1 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
2 x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm
3 x drzwi pełne
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1900x600x900mm

STANOWISKO ZABIEGOWO KĄPIELOWE
dla niemowląt
Nr kat. KL300 005

1 x wanienka
1 x blat typu CORIAN
2 x drzwiczki pełne
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x materacyk do przewijania niemowląt

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1650x750/600x900mm

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

STANOWISKO ZABIEGOWO KĄPIELOWE
dla niemowląt

STANOWISKO KĄPIELOWE
dla niemowląt

1 x stanowisko dwukomorowe z blatem typu CORIAN,
z wanienką i materacykiem do przewijania niemowląt
1 x szafka otwarta
4 x szuflada o pełnym wysuwie

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1650x750/600x900mm

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

Nr kat. KL300 003

1 x stanowisko zabiegowe z blatem typu CORIAN.
z wanienką do mycia niemowląt
2 x drzwiczki pełne

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
900x600x900mm

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym

Nr kat. KL300 004

Zgodnie z MDD 93/42/EEC

meble KLAROLINE

* dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE
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Meble medyczne
metalowe zz korpusem
Meble medyczne
korpusem na
na profilu
profilu aluminiowym
aluminiowym

meble KLAROLINE
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meble KLAROLINE
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Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym

meble KLAROLINE

Meble medyczne
metalowe
z korpusem ECO
Producent

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO
Technologia i korzyści:
• Fronty szaf i szafek wykonane są z blach ocynkowanych malowanych farbami
proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra – naturalnym
środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
• Korpusy szaf i szafek wykonane są z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej,
o klasie higieniczności E1.
• Fronty są wykonane w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem usztywniającowygłuszającym odpornym na wilgoć.
• Fronty z silikonowymi uszczelkami wyposażone są w uchwyty w kształcie litery "C".
Pod uchwytami znajdują się owalne przetłoczenia - ułatwiające chwytanie.
• Drzwi przeszklone w szafkach wyposażone są w szkło bezpieczne.
• Szafy i szafki stojące posiadające czterostronne, trwale zintegrowane, metalowe cokoły,
z możliwością wypoziomowania.
• Szafy i szafki wiszące wyposażone w okapnik – cokół górny.
• Cokoły i okapniki lakierowane są farbami proszkowymi o właściwościach
antybakteryjnych
• Ściany wewnętrzne szafek wyposażone w rastry umożliwiające regulację wysokości półek
co 25 mm.
• Szuflady osadzone są na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem
samodomykania
• Zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi w zakresie 160°.
• Blaty robocze są wykonane z kompozytowego konglomeratu mineralnego lub oklejane
laminatem HPL z listwami przyściennymi.
• Po zamontowaniu meble są szczelnie silikonowane. Zabudowa stanowi jedną
płaszczyznę, łatwą do mycia i dezynfekcji.
• Różnorodność konfiguracji szaf i szafek oraz szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego
(półki, kosze, szuflad, kuwety w rozmiarach zgodnych z normami DIN lub ISO, zamki itp.)
umożliwiają dostosowanie zabudowy do konkretnych zadań i potrzeb Klienta.

SZAFKA JEDNODRZWIOWA

Nr kat. KL404 103

Szafka wisząca jednokomorowa
1 x drzwi pełne
2 x przestawna półka

Szafka wisząca jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
2 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x300x720mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x300x720mm

500x300x720mm

500x300x720mm
600x300x720mm

600x300x720mm

SZAFKA DWUDRZWIOWA

SZAFKA DWUDRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL404 202

Nr kat. KL404 102

Szafka wisząca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
2 x przestawna półka

Szafka wisząca jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł. Wys.
800x300x720mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x300x720mm

900x300x720mm

900x300x720mm

1000x300x720mm

1000x300x720mm

SZAFKA TRZYDRZWIOWA

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO
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SZAFKA JEDNODRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL404 203

SZAFKA TRZYDRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL404 204

Nr kat. KL404 104

Szafka wisząca dwukomorowa
3 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Szafka dwukomorowa
3 x drzwi przeszklone
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x300x720mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x300x720mm

1500x300x720mm

1500x300x720mm

1800x300x720mm

1800x300x720mm

SZAFKA OTWARTA

SZAFKA JEDNODRZWIOWA

Nr kat. KL403 107

Nr kat. KL403 101

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x przestawna półka
Blat laminowany.

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat laminowany.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

500x600x900mm

500x600x900mm

600x600x900mm

600x600x900mm

meble KLAROLINE

SZAFKA JEDNODRZWIOWA z szufladą

SZAFKA Z TRZEMA SZUFLADAMI

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat laminowany

Szafka stojąca jednokomorowa
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat z laminatu

Nr kat. KL403 103

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

500x600x900mm

500x600x900mm

600x600x900mm

600x600x900mm

SZAFKA Z CZTEREMA SZUFLADAMI

SZAFKA Z PIĘCIOMA SZUFLADAMI

Nr kat. KL403 104

Nr kat. KL403 105

Szafka stojąca jednokomorowa
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat z laminatu

Szafka stojąca jednokomorowa
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat z laminatu

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

500x600x900mm

500x600x900mm

600x600x900mm

600x600x900mm

SZAFKA Z SZEŚCIOMA SZUFLADAMI

Nr kat. KL403 106

Szafka stojąca jednokomorowa
6 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat z laminatu

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
zlewozmywakowa
Nr kat. KL403 110

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x drzwi pełne
Zlewozmywak nakładany,
jednokomorowy z syfonem

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x600x900mm

500x600x900mm

500x600x900mm

600x600x900mm

600x600x900mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA z koszami

SZAFKA JEDNODRZWIOWA z koszami

Nr kat. KL403 622

Nr kat. KL403 621

Szafka jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
2 x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Blat z laminatu

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x drzwi pełne
5 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Blat z laminatu

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
650x600x900mm
*dostępne inne wymiary na zamówienie

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
650x600x900mm

meble KLAROLINE

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO

Nr kat. KL403 102
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SZAFKA DWUDRZWIOWA

Nr kat. KL403 213

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat laminowany

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA narożna

Nr kat. KL403 108

Szafka stojąca jednokomorowa narożna
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat laminowany

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1100/1100x600x900mm

SZAFKA DWUDRZWIOWA
z dwoma szufladami
Nr kat. KL403 202
Szafka stojąca jednokomorowa
2 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat laminowany
Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm
900x600x900mm
1000x600x900mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z czterema szufladami

SZAFKA JEDNO DRZWIOWA
z trzema szufladami

Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany

Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany

Nr kat. KL403 207

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO
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SZAFKA DWUDRZWIOWA z szufladą

Nr kat. KL403 201

Nr kat. KL403 203

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z czterema szufladami

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z pięcioma szufladami

Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany

Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany

Nr kat. KL403 204

Nr kat. KL403 205

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

meble KLAROLINE

Nr kat. KL403 206

Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
6 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany
Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

SZAFKA Z DWUNASTOMA SZUFLADAMI

Nr kat. KL403 210

Szafka stojąca dwukomorowa
12 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

SZAFKA DWUDRZWIOWA

SZAFKA DWUDRZWIOWA

Nr kat. KL403 216

Nr kat. KL403 217

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
Zlewozmywak nakładany
jednokomorowy z ociekaczem

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
Zlewozmywak nakładany
dwukomorowy

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

SZAFKA DWUDRZWIOWA z koszami

SZAFKA DWUDRZWIOWA z koszami

Nr kat. KL403 941

Nr kat. KL403 952

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
5 x kosz KLDIN03, wym. 835x500x100mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Blat laminowany

Szafka stojąca dwukomorowa
2 x drzwi pełne
5 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
5 x kosz KLDIN04, wym. 268x500x100mm
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
Blat laminowany

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
920x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1003x600x900mm

ZABUDOWA TRZYKOMOROWA

ZABUDOWA TRZYKOMOROWA

Szafka stojąca trzykomorowa
4 x drzwi pełne
3 x przestawna półka
Blat laminowany

Szafka stojąca trzykomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
6 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany

Nr kat. KL403 501

Nr kat. KL403 504

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1600x600x900mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
1600x600x900mm

2000x600x900mm

2000x600x900mm

2400x600x900mm

2400x600x900mm

*dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z sześcioma szufladami
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ZABUDOWA TRZYKOMOROWA

Nr kat. KL403 407

Szafka stojąca trzykomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
12 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany

Szafka stojąca trzykomorowa
9 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1600x600x900mm
2000x600x900mm
2400x600x900mm

ZABUDOWA DWUKOMOROWA

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x600x900mm
1500x600x900mm

ZABUDOWA DWUKOMOROWA

Nr kat. KL403 301

Nr kat. KL403 302

Szafka stojąca dwukomorowa
3 x drzwi pełne
2 x przestawna półka
Blat laminowany

Szafka stojąca dwukomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x600x900mm

1500x600x900mm

1500x600x900mm

ZABUDOWA TRZYKOMOROWA

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO
246

ZABUDOWA TRZYKOMOROWA

Nr kat. KL403 502

ZABUDOWA TRZYKOMOROWA

Nr kat. KL403 402

Nr kat. KL403 406

Szafka stojąca trzykomorowa
2 x drzwi pełne
2 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany

Szafka stojąca trzykomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
9 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat laminowany

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x600x900mm

1500x600x900mm

1500x600x900mm

SZAFA JEDNODRZWIOWA

SZAFA JEDNODRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL405 101

Nr kat. KL405 103

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

meble KLAROLINE

400x580x2100mm

SZAFA OTWARTA

Nr kat. KL405 104

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
2 x przestawna półka
1 x drążek

Szafa jednokomorowa
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL405 202

Nr kat. KL405 105

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

400x580x2100mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona

SZAFA JEDNODRZWIOWA z sejfem

Nr kat. KL405 203

Nr kat. KL405 108

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Szafa jednodrzwiowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
3 x przestawna półka
1 x sejf

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFA ENDOSKOPOWA przeszklona

400x580x2100mm

SZAFA JEDNODRZWIOWA na cewniki

Nr kat. KL405 107

Nr kat. KL405 106

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
2 x wysuwany wieszak na endoskop
1 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria
do endoskopów

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
3 x wysuwany wieszak na cewniki
2 x przestawna półka

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

*dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO

SZAFA UBRANIOWA

Nr kat. KL405 102
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SZAFA
JEDNODRZWIOWA

Nr kat. KL405 205

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
3 x przestawna półka
5 x szuflada o pełnym wysuwie

Nr kat. KL405 204

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
3 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFA JEDNODRZWIOWA z koszami

SZAFA JEDNODRZWIOWA z koszami

Nr kat. KL405 611

Nr kat. KL405 613

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
7 x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
650x580x2100mm

SZAFA
JEDNODRZWIOWA

Nr kat. KL405 616

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO
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SZAFA JEDNODRZWIOWA z szufladami

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz KLDIN0, wym. 538x500x100mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
650x580x2100mm

SZAFA
JEDNODRZWIOWA

Nr kat. KL405 614

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
1 x sejf
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
7 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
2 x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
650x580x2100mm

meble KLAROLINE

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
650x580x2100mm

SZAFA JEDNODRZWIOWA z

Nr kat. KL405 612

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
6 x kosz KLDIN01, wym.
538x500x100mm
4 x kosz KLDIN02, wym.
538x500x180mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
650x580x2100mm

SZAFA JEDNODRZWIOWA na cewniki

Nr kat. KL405 619

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
2 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
3 x wysuwany wieszak na cewnik
2 x przestawna półka

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
650x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA

Nr kat. KL405 301

Szafa jednokomorowa
5 x przestawna półka

Szafa jednokomorowa,
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona

SZAFA CZTERODRZWIOWA

Nr kat. KL405 302

Nr kat. KL405 401

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA ENDOSKOPOWA przeszklona

SZAFA CZTERODRZWIOWA

Nr kat. KL405 304

Nr kat. KL405 402

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
4 x wysuwany wieszak na endoskop
2 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
2 x drzwi pełne
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1000x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
800x580x2100mm

1100x580x2100mm

900x580x2100mm

1200x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA CZTERODRZWIOWA

SZAFA DWUDRZWIOWA z koszami

Nr kat. KL405 403

Nr kat. KL405 911

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz KLDIN03, wym. 835x500x100mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
800x580x2100mm
900x580x2100mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.

1000x580x2100mm

1003x580x2100mm

*dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO

SZAFA OTWARTA

Nr kat. KL405 303
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SZAFA DWUDRZWIOWA
przeszklona z koszami
Nr kat. KL405 912

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
14 x kosz KLDIN03, wym. 835x500x100mm

Szafa trzykomorowa
4 x drzwi pełne, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
6 x kosz KLDIN03, wym. 835x500x100mm
8 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
8 x kosz KLDIN04, wym. 258x500x100mm

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.

Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.

1003x580x2100mm

1003x580x2100mm

SZAFA CZTERODRZWIOWA
przeszklona z koszami
Nr kat. KL405 926

Szafa trzykomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
Prowadnice ścienne z tworzywa ABS
6 x kosz KLDIN03, wym. 835x500x100mm
4 x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm
4 x kosz KLDIN05, wym. 268x500x180mm
Wymiary (mm)
Szer. Gł. Wys.
1003x580x2100mm

meble KLAROLINE

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO
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SZAFA CZTERODRZWIOWA z koszami

Nr kat. KL405 921

meble KLAROLINE

BIURKO

Nr kat. KL403 601

Biurko medyczne. Przestrzeń otwarta na
komputer, półka, szer. 250 mm oraz
wysuwana półka na klawiaturę.
Blat z płyty laminowanej.

Biurko medyczne.
Blat z płyty laminowanej.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1000x600x750mm

BIURKO

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1400x600x750mm

BIURKO

Nr kat. KL403 602

Nr kat. KL403 603

Biurko medyczne. Szafka jednodrzwiowa
z półką przestawną oraz szufladą,
szer. 400 mm.
Blat z płyty laminowanej.

Biurko medyczne. Szafka z trzema
szufladami, szer. 400 mm.
Blat z płyty laminowanej.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x600x750mm

BIURKO

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1200x600x750mm

BIURKO

Nr kat. KL403 605

Nr kat. KL403 613

Biurko medyczne. Szafka
jednodrzwiowa z półką przestawną
oraz szufladą, szer 400 mm. Szafka
z czterema szufladami.
Blat wykonany z laminatu.

Biurko medyczne. Przestrzeń otwarta
na komputer, półka, szer. 250 mm oraz
wysuwana półka na klawiaturę. Szafka
z czterema szufladami.
Blat wykonany z laminatu.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1600x600x750mm

BIURKO

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1400x600x750mm

NADSTAWKA

Nr kat. KL403 612

Nr kat. KL40

Biurko medyczne. Szafka jednodrzwiowa
z półką przestawną oraz szufladą, szer 400
mm. Przestrzeń otwarta
na komputer, półka,
szer. 250 mm oraz
wysuwana półka na
klawiaturę.
Blat z płyty laminowanej.

Nadstawka na biurko
medyczno - komputerowe lub
ladę wykonywana pod indywidualne
zamówienie

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1400x600x750mm
*dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO

BIURKO

Nr kat. KL403 611
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KONTENER PRZEJEZDNY

Nr kat. KL402 102 - niski
Nr kat. KL402 202 - wysoki

1 x drzwi pełne,
1 x przestawna półka

1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x przestawna półka

Nr katalogowy

KL402 101

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł. Wys.
450x550x650mm

KL402 102

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł. Wys.
450x550x650mm

KL402 201

450x550x840mm

KL402 202

450x550x840mm

Nr katalogowy

KONTENER PRZEJEZDNY POD BIURKO

KONTENER PRZEJEZDNY POD BIURKO

Nr kat. KL402 106

Nr kat. KL402 108

2 x szuflada o pełnym wysuwie

4 x szuflada o pełnym wysuwie

Wymiary (mm)*
Szer. Gł.
Wys.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł.
Wys.

460x550x650mm

460x550x650mm

KONTENER PRZEJEZDNY POD LADĘ

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO
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KONTENER PRZEJEZDNY

Nr kat. KL 402 101 - niski
Nr kat. KL 402 201 - wysoki

KONTENER PRZEJEZDNY POD BIURKO

Nr kat. KL402 204

Nr kat. KL402 103

4 x szuflada o pełnym wysuwie

3 x szuflada o pełnym wysuwie

Wymiary (mm)*
Szer. Gł.
Wys.

Wymiary (mm)*
Szer. Gł.
Wys.

450x550x840mm

450x550x650mm

KONTENER PRZEJEZDNY POD LADĘ

Nr kat. KL402 203

3 x szuflada o pełnym wysuwie

STANOWISKO ZABIEGOWO-KĄPIELOWE
dla niemowląt
Nr kat. KL400 006

1 x stanowisko trzykomorowe z blatem typu CORIAN,
wanienką i materacykiem do przewijania niemowląt
1 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
2 x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm
3 x drzwi pełne
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Prowadnice ścienne
z tworzywa ABS
Wymiary (mm)*
Szer. Gł.
Wys.
450x550x840mm

meble KLAROLINE

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.
1900x600x900mm

STANOWISKO ZABIEGOWO-KĄPIELOWE
dla niemowląt

STANOWISKO ZABIEGOWO-KĄPIELOWE
dla niemowląt

1 x stanowisko dwukomorowe z blatem typu CORIAN,
wanienką i materacykiem do przewijania niemowląt
2 x drzwi pełne
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x materacyk do
przewijania niemowląt

1 x stanowisko dwukomorowe z blatem typu CORIAN,
wanienką i materacykiem do przewijania niemowląt
1x szafka otwarta
4 x szuflada o pełnym wysuwie
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x materacyk do przewijania
niemowląt

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1650x750/600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1650x750/600x900mm

STANOWISKO ZABIEGOWE
dla niemowląt

STANOWISKO KĄPIELOWE
dla niemowląt

1 x stanowisko zabiegowe z blatem typu CORIAN,
z materacykiem do przewijania niemowląt
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x materacyk do przewijania niemowląt

1 x stanowisko jednokomorowe z blatem typu
CORIAN, z wanienką
2 x drzwi pełne

Nr kat. KL400 005

Nr kat. KL400 001

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł. Wys.
770x750x900mm

Nr kat. KL400 004

Nr kat. KL400 003

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł. Wys.
900x600x900mm

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO

meble KLAROLINE

*dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE
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Meble medyczne metalowe z korpusem ECO

meble KLAROLINE
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meble KLAROLINE

255

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO

Meble medyczne metalowe z korpusem ECO

meble KLAROLINE
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meble KLAROLINE
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Meble medyczne metalowe z korpusem ECO

meble KLAROLINE

Meble medyczne
ze stali kwasoodpornej
Producent

!

Meble medyczne wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Technologia i korzyści:
• Korpusy oraz fronty wykonane w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem
usztywniająco- wygłuszającym odpornym na wilgoć.
• Szafy i szafki stojące posiadają czterostronne, trwale zintegrowane, metalowe cokoły,
z możliwością wypoziomowania.
• Fronty z silikonowymi uszczelkami wyposażone w uchwyty w kształcie litery "C". Pod
uchwytami owalne przetłoczenie - ułatwiające chwytanie. Drzwi przeszklone wyposażone
w szkło bezpieczne.
• Ściany wewnętrzne szafek wyposażone w rastry umożliwiające regulację wysokości półek
co 25 mm.
• Szuflady na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem
samodomykania.
• Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi w zakresie 160°.
• Szafy i szafki wiszące wyposażone są w okapnik – cokół górny jest wysunięty w stosunku
do korpusu i zlicowany z frontem.
• Blaty robocze wykonane ze stali kwasoodpornej lub kompozytowego konglomeratu
mineralnego z listwami przyściennymi.
• Po montażu meble szczelnie silikonowane - zabudowa stanowi jedną płaszczyznę, łatwą
do mycia i dezynfekcji.
• Różnorodność konfiguracji szaf i szafek oraz szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego
(półki, kosze, szuflady, kuwety w rozmiarach zgodnych z normami DIN lub ISO)
umożliwiają dostosowanie zabudowy do konkretnych zadań i potrzeb Klientów.

SZAFKA OTWARTA

Nr kat. KL204 103

Szafka wisząca jednokomorowa
2 x przestawna półka

Szafka wisząca jednokomorowa
2 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x300x720mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x300x720mm

500x300x720mm

900x300x720mm

600x300x720mm

1000x300x720mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA

SZAFKA JEDNODRZWIOWA przeszklona

Szafka wisząca jednokomorowa
1 x drzwi pełne
2 x przestawna półka

Szafka wisząca jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
2 x przestawna półka

Nr kat. KL204 202

Nr kat. KL204 102

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x300x720mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x300x720mm

500x300x720mm

500x300x720mm

600x300x720mm

600x300x720mm

SZAFKA DWUDRZWIOWA

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej
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SZAFKA OTWARTA

Nr kat. KL204 103

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL204 201

Nr kat. KL204 101

Szafka wisząca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
2 x przestawna półka

Szafka wisząca jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x300x720mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x300x720mm

900x300x720mm

900x300x720mm

1000x300x720mm

1000x300x720mm

SZAFKA OTWARTA

SZAFKA JEDNODRZWIOWA

Nr kat. KL203 105

Nr kat. KL203 101

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x600x900mm

500x600x900mm

500x600x900mm

600x600x900mm

600x600x900mm

meble KLAROLINE

Nr kat. KL203 102

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem

SZAFKA Z DWOMA SZUFLADAMI
CARGO
Nr kat. KL203 108
Szafka stojąca dwukomorowa
2 x szuflada CARGO
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900mm

500x600x900mm

800x600x900mm

600x600x900mm

900x600x900mm

SZAFKA Z DWOMA SZUFLADAMI

SZAFKA Z TRZEMA SZUFLADAMI

Nr kat. KL203 109

Nr kat. KL203 103

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem

Szafka stojąca jednokomorowa
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x600x900mm

500x600x900mm

500x600x900mm

600x600x900mm

600x600x900mm

SZAFKA Z CZTEREMA SZUFLADAMI

SZAFKA Z PIĘCIOMA SZUFLADAMI

Nr kat. KL203 104

Nr kat. KL203 107

Szafka stojąca jednokomorowa
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem

Szafka stojąca jednokomorowa
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x600x900mm

500x600x900mm

500x600x900mm

600x600x900mm

600x600x900mm

SZAFKA OTWARTA

SZAFKA DWUDRZWIOWA

Nr kat. KL203 105

Nr kat. KL203 201

Szafka stojąca jednokomorowa
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

* dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej

SZAFKA JEDNODRZWIOWA z szufladą

261

SZAFKA DWURZWIOWA
z szufladą
Nr kat. KL203 206
Szafka stojąca dwukomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Nr kat. KL203 202

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z trzema szufladami
Nr kat. KL203 203

Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne, 1 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z czterema szufladami
Nr kat. KL203 204

Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne, 1 x przestawna półka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

SZAFKA JEDNODRZWIOWA
z pięcioma szufladami
Nr kat. KL203 209

Szafka stojąca dwukomorowa
1 x drzwi pełne, 1 x przestawna półka
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej
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SZAFKA DWURZWIOWA
z dwoma szufladami

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

Nr kat. KL203 205

Szafka stojąca jednokomorowa
2 x drzwi pełne przesuwne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 z wygłuszeniem
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

SZAFA JEDNODRZWIOWA

SZAFA UBRANIOWA

Nr kat. KL205 101

Nr kat. KL205 104

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
2 x przestawna półka
1 x drążek

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

meble KLAROLINE

SZAFA JEDNODRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL205 102

Nr kat. KL205 103

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x600x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL205 201

Nr kat. KL205 202

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFKA DWUDRZWIOWA przeszklona

SZAFA DEPOZYTOWA

Nr kat. KL205 203

Nr kat. KL205 106

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Szafa stojąca pięciokomorowa.
5 x drzwi pełne, zamykane na klucz

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFA ENDOSKOPOWA przeszklona

SZAFA NA CEWNIKI

Nr kat. KL205 107

Nr kat. KL205 108

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
2 x wysuwany wieszak na endoskop
1 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne, zamykane na klucz
3 x wysuwany wieszak na cewniki
2 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

* dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej
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SZAFA PRZELOTOWA

Nr kat. KL205 112

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
2 x przestawna półka
1 x drążek

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFA PRZELOTOWA przeszklona

Nr kat. KL205 213

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

SZAFA PRZELOTOWA depozytowa

Nr kat. KL205 109

Szafa pięciokomorowa
10 x drzwi pełne, zamykane na klucz

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x580x2100mm

500x580x2100mm

500x580x2100mm

600x580x2100mm

600x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej
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SZAFA UBRANIOWA przelotowa

Nr kat. KL205 111

SZAFA UBRANIOWA

Nr kat. KL205 301

Nr kat. KL205 105

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
2 x drążek
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL205 302

Nr kat. KL205 303

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

meble KLAROLINE

SZAFA DWUDRZWIOWA przesuwna

Nr kat. KL205 501

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne, przesuwne
2 x przestawna półka
1 x drążek

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne przesuwne
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Gł.
Wys.
Szer.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA
przeszklona, przesuwna

SZAFA DWUDRZWIOWA
przeszklona, przesuwna

Nr kat. KL205 502

Nr kat. KL205 503

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, przesuwne
5 x przestawna półka

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, przesuwne
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA CZTERODRZWIOWA przeszklona

SZAFA CZTERODRZWIOWA przeszklona

Nr kat. KL205 402

Nr kat. KL205 403

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA CZTERODRZWIOWA
przeszklona, przesuwna

SZAFA CZTERODRZWIOWA
przeszklona, przesuwna

Nr kat. KL205 602

Nr kat. KL205 603

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone, przesuwne
2 x drzwi pełne, przesuwne
4 x przestawna półka

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone, przesuwne
2 x drzwi pełne, przesuwne
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

* dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej

SZAFA UBRANIOWA przesuwna

Nr kat. KL205 311
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SZAFA CZTERODRZWIOWA
przeszklona, przesuwna

SZAFA PRZELOTOWA

Nr kat. KL205 604

Nr kat. KL205 315

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi przeszklone, przesuwne
4 x przestawna półka

Szafa jednokomorowa
4 x drzwi pełne, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm
900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA przelotowa przeszklona

SZAFA UBRANIOWA przelotowa

Nr kat. KL205 512

Nr kat. KL205 312

Szafa jednokomorowa
4 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
5 x przestawna półka

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka
2 x drążek

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x2100mm

900x600x2100mm

900x600x2100mm

1000x600x2100mm

1000x600x2100mm

SZAFA CZTERODRZWIOWA

Nr kat. KL205 401

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne, zamykane na klucz
4 x przestawna półka

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej
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Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA z dwoma
szufladami CARGO
Nr kat. KL205 404

Szafa trzykomorowa
2 x szuflada CARGO
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
1 x przestawna półka
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

SZAFA DWUDRZWIOWA
z trzema szufladami

SZAFA DEPOZYTOWA

Nr kat. KL205 405

Nr kat. KL205 116

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne, zamykane na klucz
3 x przestawna półka
3 x szuflady CARGO

Szafa ośmiokomorowa
8 x drzwi pełne, zamykane na klucz

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

900x580x2100mm

900x580x2100mm

1000x580x2100mm

1000x580x2100mm

meble KLAROLINE

SZAFA CZTERODRZWIOWA przesuwna

Nr kat. KL205 601

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, zamykane na klucz
4 x wysuwany wieszak na endoskop
1 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne, przesuwne
4 x przestawna półka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1000xx580x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x580x2100mm

1100xx580x2100mm

900x580x2100mm

1200xx580x2100mm

1000x580x2100mm

STÓŁ ROBOCZY

STÓŁ ROBOCZY z szafką

Nr kat. KL201 101

Nr kat. KL201 201

Podstawa wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
wygłuszony, z fartuchem.

Szafka podblatowa z półką, szer. 400
mm. Podstawa wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
wygłuszony, z fartuchem.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

800x600x900mm

1000x600x900mm

900x600x900mm

1200x600x900mm

STANOWISKO ROBOCZE

STANOWISKO ROBOCZE z szafką

Nr kat. KL201 102

Nr kat. KL201 211

Stanowisko z szafką stojącą, jednokomorową,
otwartą. Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony, z fartuchem tylnym.

Stanowisko z podstawą dwukomorową na cokole, wyposażoną w
stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką, szer. 400 mm
1 x szafka otwarta Blat wykonany
ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, z fartuchem tylnym

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

1200x600x900mm

1200x600x900mm

STANOWISKO ROBOCZE

STÓŁ ROBOCZY z szafką i szufladą

Stanowisko z szafką stojącą, otwartą, na cokole,
wyposażone w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony,
z fartuchem tylnym.

Szafka podblatowa z półką oraz
szufladą szer. 400 mm. Podstawa
wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie. Blat ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9
wygłuszony, z fartuchem.

Nr kat. KL201 103

Nr kat. KL201 202

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
700x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

800x600x900mm

1000x600x900mm

900x600x900mm

1200x600x900mm

* dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej

SZAFA ENDOSKOPOWA przeszklona

Nr kat. KL205 304

267

STÓŁ ROBOCZY

Nr kat. KL200 002

Blat płaski, wygłuszony, wykonany
ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Czteronożna rama ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.

Blat płaski, wygłuszony, wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9. Czteronożna rama ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9 wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x półka montowana na stałe.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

1800x600x900mm

1800x600x900mm

STÓŁ ROBOCZY

STÓŁ ROBOCZY

Nr kat. KL200 014

Nr kat. KL201 111

Blat płaski z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9. Czteronożna rama ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9 wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x półka montowana na stałe.

Blat płaski z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9. Sześcionożna rama ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9
wyposażona w stopki
umożliwiające
wypoziomowanie blatu.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

1500x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

1800x600x900mm

STÓŁ ROBOCZY ociekowy

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej
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STÓŁ ROBOCZY

Nr kat. KL200 001

STANOWISKO ROBOCZE

Nr kat. KL201 113

Nr kat. KL201 112

Blat ociekowy zagłębiony z fartuchem tylnym,
wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.
Sześcionożna rama ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 wyposażona
w stopki umożliwiające
wypoziomowanie blatu.

Stanowisko z szafką stojącą, dwukomorową, otwartą.
Blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
wygłuszony z fartuchem.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

1800x600x900mm

1800x600x900mm

STÓŁ ROBOCZY ociekowy

Nr kat. KL201 104

Blat ociekowy zagłębiony z fartuchem tylnym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Czteronożna rama ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie blatu.

STANOWISKO ROBOCZE
z szafką i szufladą
Nr kat. KL201 212

Szafka podblatowa jednodrzwiowa
z półką, szufladą, szer. 400 mm
oraz komorą podblatową.
Blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
wygłuszony z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

800x600x900mm

1000x600x900mm

900x600x900mm

1200x600x900mm

meble KLAROLINE

STANOWISKO ROBOCZE z szufladami

Nr kat. KL201 213

Szafka podblatowa z trzema szufladami. Podstawa
wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 wygłuszony
z fartuchem tylnym.

Szafka podblatowa z trzema szufladami oraz komorą
podblatową. Blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
wygłuszony z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

1200x600x900mm

1200x600x900mm

STÓŁ ROBOCZY z szufladami

STANOWISKO ROBOCZE z szufladami

Nr kat. KL201 204

Nr kat. KL201 214

Szafka podblatowa z czterema szufladami.
Podstawa wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
wygłuszony z fartuchem tylnym.

Szafka podblatowa z czterema szufladami
oraz komorą podblatową. Blat ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9 wygłuszony
z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

1200x600x900mm

1200x600x900mm

STÓŁ ROBOCZY z szafką

STANOWISKO ROBOCZE z szafką

Nr kat. KL201 301

Nr kat. KL201 311

Szafka dwudrzwiowa z półką przestawną szer. 600
mm. Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie. Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 wygłuszony
z fartuchem tylnym.

Szafka dwudrzwiowa z półką, szer. 600 mm
oraz komorą podblatową.
Blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
wygłuszony z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

1400x600x900mm

1400x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

STÓŁ ROBOCZY z szufladami i szafką

Nr kat. KL201 302

Szafka jednodrzwiowa z półką przestawną oraz trzema
szufladami, szer. 600 mm. Podstawa wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie. Blat ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9
wygłuszony z fartuchem tylnym.

STANOWISKO ROBOCZE
z szafką i szufladami
Nr kat. KL201 312
Szafka jednodrzwiowa z półką, trzema szufladami, szer 600
mm oraz komorą podblatową. Blat ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 wygłuszony
z fartuchem tylnym.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

1400x600x900mm

1400x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

* dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej

STÓŁ ROBOCZY z szufladami

Nr kat. KL201 203
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STÓŁ ROBOCZY PODŚWIETLANY

Nr kat. KL200 011

Stół z podświetlonym blatem, blat typu TRESPA. W standardzie
bezpieczna, biała szyba, dwa gniazda elektryczne, płyta rozpraszająca
światło. Czteronożna podstawa wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie blatu. Rama ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9.

Stół z podświetlonym blatem typu TRESPA. W standardzie bezpieczna,
biała szyba, dwa gniazda elektryczne, płyta rozpraszająca światło.
Podstawa wykończona u dołu półką obsadzoną na cokole, wyposażona
w stopki umożliwiające
wypoziomowanie.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x700x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1400x700x900mm

1600x700x900mm

1600x700x900mm

1800x900x900mm

1800x900x900mm

StÓŁ DO OPATRUNKÓW GIPSOWYCH

STÓŁ DO OPATRUNKÓW GIPSOWYCH

Nr kat. KL202 001

Nr kat. KL202 011

Stół do przygotowywania opatrunków gipsowych. Blat ze zlewem
jednokomorowym z odstojnikiem gipsu, wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony, z fartuchem tylnym. Sześcionożna
rama ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie
blatu.
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

Stół do przygotowywania opatrunków gipsowych* Blat płaski
z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9. Komora podblatowa oraz rama ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, na cokole wyposażonym w stopki umożliwiające
wypoziomowanie blatu.
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

1400x600x900mm

1400x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

STÓŁ DO OPATRUNKÓW GIPSOWYCH

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej
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STÓŁ ROBOCZY PODŚWIETLANY

Nr kat. KL200 010

STÓŁ DO OPATRUNKÓW GIPSOWYCH

Nr kat. KL202 002

Nr kat. KL202 003

Stół do przygotowywania opatrunków. Blat ze zlewem jednokomorowym
z odstojnikiem gipsu, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony, z fartuchem tylnym. Podstawa ze stali
kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie blatu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką

Stół do przygotowywania opatrunków. Blat ze zlewem Jednokomorowym
z odstojnikiem gipsu, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony, z fartuchem tylnym. Podstawa ze stali kwasoodpornej
OH18N9, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
3 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x szafka jednodrzwiowa z półką

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

1400x600x900mm

1400x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

Nr kat. KL203 000

Nr kat. KL203 012

Stanowisko zlewozmywakowe z blatem .Blat ze zlewem
jednokomorowym, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony, z fartuchem tylnym.
Podstawa ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, na cokole wyposażonym
w stopki umożliwiające
wypoziomowanie zlewu.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką.

Stół roboczy z basenem bez otworu na baterię sztorcową,
z fartuchem tylnym, wygłuszony, wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9. Czteronożna rama
ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie stołu.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
500x600x900mm
600x600x900mm

meble KLAROLINE

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm
1000x600x900mm
1200x600x900mm

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

Nr Kat. KL203 020

Stanowisko zlewozmywakowe z blatem. Blat ze zlewem jednokomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony, z
fartuchem tylnym. Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie blatu.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

Stanowisko zlewozmywakowe z blatem. Blat ze zlewem jednokomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony, z
fartuchem tylnym.Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 na cokole
wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką,
3 x szuflada o pełnym wysuwie,
1 x komora podblatowa
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

1400x600x900mm

1400x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

Nr kat. KL203 015

Nr kat. KL203 001

Stanowisko zlewozmywakowe z blatem. Blat ze zlewem jednokomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym. Podstawa ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie zlewu.
3 x szuflada o pełnym wysuwie

Stanowisko zlewozmywakowe z blatem. Blat ze zlewem
jednokomorowym, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wygłuszony, zagłębiony, z fartuchem tylnym. Podstawa ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9, wyposażona
w stopki umożliwiające
wypoziomowanie zlewu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x600x900mm
1000x600x900mm

900x600x900mm

1200x600x900mm

1000x600x900mm

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

Nr kat. KL203 003

Nr kat. KL203 011

Stanowisko zlewozmywakowe z blatem. Blat ze zlewem jednokomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym. Wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie zlewu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką,
drzwi przesuwne

Stanowisko zlewozmywakowe z blatem. Blat ze zlewem dwukomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony, z
fartuchem tylnym. Czteronożna rama ze stali kwasoodpornej gat.
OH18N9 wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie blatu.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

1200x600x900mm

1200x600x900mm

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

Nr kat. KL203 010

Nr kat. KL203 018

Stanowisko zlewozmywakowe z blatem. Blat ze zlewem jednokomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony, z
fartuchem tylnym. Czteronożna rama ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, wyposażona
w stopki umożliwiające
wypoziomowanie stołu.

Stanowisko zlewozmywakowe z blatem. Blat ze zlewem jednokomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym. Komora podblatowa ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, na cokole wyposażonym
w stopki umożliwiające
wypoziomowanie zlewu.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900mm

900x600x900mm

800x600x900mm

1000x600x900mm

900x600x900mm

* dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE
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STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

Nr Kat. KL203 017
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STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

Nr kat. KL203 014

Stół zlewozmywakowy. Blat ze zlewem jednokomorowym, wykonany
ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym. Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie zlewu.
1 x szafka jednodrzwiowa z półką

Stanowisko zlewozmywakowe z blatem. Blat ze zlewem jednokomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony, z
fartuchem tylnym.Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie blatu.
1 x szuflada o pełnym wysuwie,
1 x szafka jednodrzwiowa z półką
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x600x900mm
1000x600x900mm

1000x600x900mm

1200x600x900mm

1200x600x900mm

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

Nr kat. KL203 016

Nr kat. KL203 019

Stanowisko zlewozmywakowe z blatem. Blat ze zlewem jednokomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym. Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie blatu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką

Stanowisko zlewozmywakowe z blatem. Blat ze zlewem jednokomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym. Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, na
cokole wyposażonym w stopki umożliwiające wypoziomowanie blatu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką,
1 x komora podblatowa

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1200x600x900mm

1400x600x900mm

1400x600x900mm

1600x600x900mm

1600x600x900mm

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej
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STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

Nr kat. KL203 013

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE

Nr kat. KL203 002

Nr kat. KL203 004

Stanowisko zlewozmywakowe z blatem. Blat ze zlewem dwukomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony,
z fartuchem tylnym. Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie blatu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką

Stanowisko zlewozmywakowe z blatem. Blat ze zlewem dwukomorowym,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony, z
fartuchem tylnym. Podstawa ze stali kwasoodpornej gat.OH18N9,
wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie blatu.
1 x szafka dwudrzwiowa z półką,
drzwi przesuwne
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
800x600x900mm
900x600x900mm

900x600x900mm

1000x600x900mm

1000x600x900mm

REGAŁ AŻUROWY

REGAŁ AŻUROWY

Nr kat. KL200 310

Nr kat. KL200 313

Regał ażurowy z pięcioma półkami
przestanymi. Wykonany ze stali
chromowanej. Podstawa wyposażona
w stopki umożliwiające
wypoziomowanie.

Regał ażurowy z pięcioma półkami
przestanymi. Wykonana ze stali
chromowanej. Podstawa wyposażona
w stopki umożliwiające wypoziomowanie.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
920x360x1820mm
1220x360x1820mm
1520x360x1820mm

meble KLAROLINE

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
610x460x1820mm
920x460x1820mm
1220x460x1820mm
1520x460x1820mm

PÓŁKA AŻUROWA

Nr kat. KL200 311

Regał ażurowy z pięcioma półkami
przestawnymi. Wykonany ze stali
chromowanej. Podstawa wyposażona
w stopki umożliwiające
wypoziomowanie.

Wykonana ze stali chromowanej.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
610x610x1820mm
920x610x1820mm
1070x610x1820mm
1220x610x1820mm

REGAŁ CZTEROPÓŁKOWY

Nr kat. KL207 501

Regał ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
z czterema półkami montowanymi na stałe.
Podstawa wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie.

Wymiary (mm)*
Szer.

Gł.

Wys.
920x460x25mm

920x610x25mm

1220x360x25mm
1520x360x25mm

1220x460x25mm
1520x460x25mm

1070x610x25mm
1220x610x25mm

REGAŁ PIĘCIOPÓŁKOWY

Nr kat. KL207 502

Regał ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
z pięcioma półkami montowanymi na
stałe. Podstawa wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x450x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x450x2100mm

700x450x2100mm

700x450x2100mm

800x450x2100mm

800x450x2100mm

900x450x2100mm
1000x450x2100mm

900x450x2100mm
1000x450x2100mm

REGAŁ CZTEROPÓŁKOWY

610x610x25mm

920x360x25mm

REGAŁ CZTEROPÓŁKOWY

Nr kat. KL207 503

Nr kat. KL207 601

Regał ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
z czterema półkami o regulowanym rozstawie.
Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające
wypoziomowanie.

Regał ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
z czterema półkami prętowymi montowanymi
na stałe. Podstawa wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x450x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x400x2100mm

700x450x2100mm

700x400x2100mm

800x450x2100mm

800x400x2100mm

900x450x2100mm
1000x450x2100mm

900x400x2100mm
1000x400x2100mm

REGAŁ NA BASENY I KACZKI

REGAŁ CZTEROPÓŁKOWY

Nr kat. KL207 602

Nr kat. KL207 603

Regał ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
z czterema półkami prętowymi na baseny
i kaczki. Podstawa wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie.

Regał ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
z czterema półkami prętowymi o regulowanym
rozstawie. Podstawa wyposażona w stopki
umożliwiające wypoziomowanie.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x400x2100mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x400x2100mm

700x400x2100mm

700x400x2100mm

800x400x2100mm
900x400x2100mm
1000x400x2100mm

800x400x2100mm
900x400x2100mm
1000x400x2100mm

* dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej

REGAŁ AŻUROWY

Nr kat. KL200 314
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REGAŁ ŚCIENNY

PÓŁKI REGAŁOWE

Nr kat. KL207 403

Nr kat. KL207 511

Regał ścienny z trzema półkami, wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9.

Półka rpełna do regału o regulowanym
rozstawie półek

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x300x600mm
800x300x600mm
900x300x600mm
1000x300x600mm
1100x300x600mm
1200x300x600mm

REGAŁ ŚCIENNY

Wymiary (mm)*

Szer.
Gł.
600x450mm
700x450mm
800x450mm
900x450mm
1000x450mm

PÓŁKI REGAŁOWE

Nr kat. KL207 402

Nr kat. KL207 611

Regał ścienny z dwoma półkami, wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9.

Półka prętowa wykonana ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 do regału o regulowanym rozstawie półek

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x300x300mm
800x300x300mm
900x300x300mm
1000x300x300mm
1100x300x300mm
1200x300x300mm

REGAŁ ŚCIENNY

Wymiary (mm)*

Szer.
Gł.
600x400mm
700x400mm
800x400mm
900x400mm
1000x400mm

REGAŁ ŚCIENNY

Nr kat. KL207 401

Nr kat. KL207 702

Regał ścienny jednopółkowy, wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9.

Regał ścienny z pięcioma półkami, wykonany
ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Półki o stałym rozstawie.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x300x300mm

Meble medyczne ze stali kwasoodpornej
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800x300x300mm
900x300x300mm
1000x300x300mm
1100x300x300mm
1200x300x300mm

PÓŁKA

Nr kat. KL207 736
Półka pełna , wykonana ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 do regału listwowego

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
580x260x150mm

meble KLAROLINE

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x300x1800mm
900x300x1800mm
1200x300x1800mm

WIESZAKI

Nr kat. KL207 737
Wieszak prosty wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 do regału listwowego

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
580x180x100mm

PÓŁKA

PÓŁKA

Nr kat. KL207 734

Nr kat. KL207 735

Półka prętowa wykonana ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9 na kaczki do regału listwowego.

Półka prętowa wykonana ze stali wasoodpornej
gat. OH18N9 podwójna do regału listwowego.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
580x190x300mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
580x260x300mm

KOSZ

KOSZ

Nr kat. KL207 731

Nr kat. KL207 732

Kosz sterylizacyjny - wielkość - 1 STE
Kosz wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9.

Kosz sterylizacyjny - wielkość - 1/2 STE
Kosz wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
580x285x260mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
580x285x130mm

KOSZ

REGAŁ LISTWOWY

Nr kat. KL207 733

Nr kat. KL207 703

Kosz sterylizacyjny - wielkość - 1 STE
z wcięciem. Kosz wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9.

Regał listwowy - jezdny, wykonany ze
stali kwasoodpornej gat. OH18N9.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
580x285x260mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
530x600x1500mm

Nr kat. KL207 738

Nr kat. KL207 739

Wieszak na obuwie chirurgicze do
regału listwowego, wykonany ze
stali kwasoodpornej gat. OH18N9.

Wieszak na węże lub chusty operacyjne
do regału listwowego, wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9.
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
580x180x280mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
580x280x280mm

REGAŁ ŚCIENNY

Nr kat. KL207 701

Regał listwowy do montażu ściennego,
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.

Wymiary: wys. (mm)*
900mm
1500mm
1800mm
* dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE
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WIESZAK
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meble KLAROLINE
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Meble medyczne ze stali kwasoodpornej

meble KLAROLINE
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Blaty robocze
Blat roboczy to istotny, najbardziej eksploatowany element zabudowy meblowej, dlatego odpowiedni dobór blatu jest
bardzo ważny i powinien być dobrze przemyślany. Miejsce użytkowania zabudowy oraz wykonywane na blacie
czynności oraz stosowane odczynniki powinny być głównym wyznacznikiem podczas wyboru.
Najczęściej wykorzystywane blaty w środowisku medycznym:
• Monolityczne z wysokociśnieniowego laminatu (typu TRESPA)
• Z minerałów i żywic epoksydowo-akrylowych tzw. konglomert (typu Corian)
• Laminowane i postformingowe
• Ze stali kwasoodpornej
Odporność
Rodzaj blatu

Wyposażenie uzupełniające do mebli w zabudowie
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Na kwasy

Na zasady

Mechaniczna

Termiczna

Na promieniowanie
UV

Monolityczny
z laminatu
ciśnieniowego

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺☺

Z minerałów
i żywic
epoksydowo akrylowych

☺☺

☺☺

☺☺☺

☺☺

☺☺

Laminowany
i postforming

☺

☺

☺

☺☺☺

☺☺☺

Ze stali
kwasoodpornej

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

Ocena

☺☺☺☺
bardzo dobra

☺☺☺
dobra

☺☺
przez krótki czas

☺
słaba

brak

Blaty robocze monolityczne z laminatu ciśnieniowego
Blaty robocze monolityczne z laminatu ciśnieniowego typ TRESPA „Max Compact” lub „Max-Resistance”
zbudowane są ze sprasowanych włókien celulozowych tworzących twardy czarny rdzeń, następnie pokrytych
obustronnie warstwą żywic fenolowych. Jest to blat o dobrych właściwościach mechanicznych, bardzo dobrej
odporności chemicznej i odporności na barwniki. Z uwagi na wysoką odporność, znajduje zastosowanie jako
wykończenie zabudów mebli laboratoryjnych.

Blat dostępny w dwóch kolorach:
RAL 7047

meble KLAROLINE

RAL 9010

Blaty robocze z minerałów i żywic epoksydowych
Blaty robocze typu Corian, wykonane są z monolitycznej płyty powstałej z mieszanki minerałów i tzw. żywic
epoksydowo - akrylowych. Można je odnawiać przez szlifowanie i polerowanie. Ogromną zaletą jest możliwość
wykonania niewidocznych łączeń pomiędzy elementami, tak aby całość wyglądała jak zrobiona z jednego kawałka.
Pozostałe właściwości: trudno palny, nienasiąkliwy, ciepły w dotyku.
Stosowane przez nas blaty posiadają rowek antyzaciekowy.

śnieżna droga

perłowa biel

słoneczny piasek

kość słoniowa

mglisty poranek

herbaciany beż

cappuccino

mleczna czekolada

szara platyna

stalowy granit

grafitowy pejzaż

gwieździsta noc

pistacjowa zieleń

sierpniowa trawa

kosmiczna otchłań

gwieździsta czerwień

Przedstawione wzory blatów mogą odbiegać od rzeczywistych i nie stanowią próbnika kolorów.

meble KLAROLINE
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Blaty robocze laminowane i postformingowe
Blaty robocze postformingowe wykonane na bazie płyty wiórowej, oklejonej wysokiej jakości laminatem,
o gładkiej powierzchni. Spód pokryty papierem przeciwprężnym, zapobiegającym odkształcaniu się blatu, stanowi on
jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią.Płyty mogą być wykonane z obrzeżem prostym (doklejka PCV)
lub z krawędzią zaokrągloną typu postforming. Wykończenie: połysk lub półmat. Płyty laminowane są łatwe do
utrzymania w czystości, odporne na temperaturę do +120°C. Odradza się jego stosowanie w miejscach o dużym
zawilgoceniu oraz laboratoriach gdzie prowadzone są prace z substancjami wysoce agresywnymi.
Pozostałe właściwości: ciepły w dotyku, przyjazny środowisku (klasa higieny E1).
Stosowane przez nas blaty posiadają rowek antyzaciekowy.

Paleta kolorystyki blatów
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marmur carrara

piasek jasny

piasek Bilbao

conkorde

rumba

selena

salsa

piasek

olivia

piaskowiec

granit sevilla

tarna

marmur zielony

consuela

granit ciemny

dolores

Przedstawione wzory blatów mogą odbiegać od rzeczywistych i nie stanowią próbnika kolorów.

meble KLAROLINE

Blaty robocze ze stali kwasoodpornej 0H18N9
Blaty wykonane są ze stali kwasoodpornej – z blachy odpornej na korozję. Symbol gatunku stali 0H18N9.
Blaty te charakteryzują się zróżnicowaną odpornością chemiczną w zależności od rodzaju odczynników, dobrą
odpornością na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Nadają się do prac z substancjami
średnio agresywnymi np. w pracowniach izotopowych, medycznych, mikrobiologicznych.
Rodzaje blatów: w wersji z wygłuszeniem lub bez wygłuszenia, z fartuchem ściennym tylnym, z fartuchem z dwóch
lub trzech stron; gładki lub z obrzeżem.

Przykładowe rodzaje blatów

blat gładki z fartuchem tylnym

blat gładki z trójstronnym fartuchem

blat z obrzeżem (zagłębieniem)

blat zagłębiony z fartuchem tylnym

blat zagłębiony z trójstronnym fartuchem

meble KLAROLINE

Wyposażenie uzupełniające do mebli w zabudowie

blat gładki
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ZLEWOZMYWAKI I BATERIE
ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY
naszafkowy
Nr kat.KL203 31

Wymiary (mm)
Zlewozmywak

600x600mm

Komora

340x340x150mm

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY
wpuszczany w blat
Nr kat. KL203 11

Wymiary (mm)

Wyposażenie uzupełniające do mebli w zabudowie
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ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY

Nr kat. KL203 41

Wymiary (mm)
Zlewozmywak

500x500mm

Komora

340x370x150mm

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY
wpuszczany w blat

Nr kat. KL203 21

Wymiary (mm)

Zlewozmywak

455x435mm

Zlewozmywak

o 430 mm

Komora

360x355x150mm

Komora

o 380x150 mm

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY
z ociekaczem

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY
z ociekaczem

Nr kat KL203 32

Nr kat KL203 42

Wymiary (mm)

Wymiary (mm)

Zlewozmywak

800x600mm

Zlewozmywak

800x500mm

Komora

340x370x150mm

Komora

340x370x150mm

meble KLAROLINE

Nr kat. KL203 12

Wymiary (mm)

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY
z ociekaczem, wpuszczany w blat
Nr kat. KL203 22

Wymiary (mm)

Zlewozmywak

780x435mm

Zlewozmywak

770x445mm

Komora

360x355x150mm

Komora

410x150mm

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY
z ociekaczem, wpuszczany w blat
Nr kat. KL203 23

Wymiary (mm)

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY
wpuszczany w blat
Nr kat. KL203 24

Wymiary (mm)

Zlewozmywak

800x445mm

Zlewozmywak

800x445 mm

Komora

o 360x150mm

Komora

o 380x150 mm

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY
wpuszczany w blat
Nr kat. KL203 13

Wymiary (mm)
Zlewozmywak
Komora

780x435mm
360x355x150mm

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY
nablatowy

Nr kat. KL203 43

Wymiary (mm)
Zlewozmywak

800x500mm

Komora

340x370x150mm

meble KLAROLINE

Wyposażenie uzupełniające do mebli w zabudowie

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY
z ociekaczem, wpuszczany w blat
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BATERIA ŚCIENNA BEZDOTYKOWA

Wyposażenie uzupełniające do mebli w zabudowie
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BATERIA ŚCIENNA ŁOKCIOWA

Nr kat. KLBS351

Nr kat. KLBS352

Bateria z regulatorem
termostatycznym i
zintegrowaną elektroniką
sterującą

Bateria z przedłużonym
uchwytem lekarskim, wylewka
obrotowa

BATERIA STOJĄCA

BATERIA STOJĄCA ŁOKCIOWA

Nr kat. KLBN353

Nr kat. KLBN354

Bateria z wylewką obrotową

Bateria z przedłużonym
uchwytem lekarskim, wylewka
obrotowa

BATERIA STOJĄCA
z wyciąganą wylewką

BATERIA STOJĄCA
z mieszaczem wody

Nr kat. KLBN355

Nr kat. KLBN356

Bateria z wyciąganą wylewką na
odległość ok.. 0,6 m.

Bateria z regulatorem
temperatury za pomocą
pokręteł, wylewka obrotowa

BATERIA STOJĄCA
bezdotykowa

BATERIA STOJĄCA
natryskowa z ruchomą wylewką

Nr kat. KLBN357

Nr kat. KLBN358

Bateria ze zintegrowaną
elektroniką sterującą

meble KLAROLINE

KOLORYSTYKA MEBLI
KORPUSY:
RAL 9001 - elementy metalowe/aluminiowe
jasny beż - elementy z płyty

RAL 7047 - elementy metalowe/aluminiowe
jasny szary - elementy z płyty

RAL 1015

RAL 1018

RAL 1028

RAL 1034

RAL 2012

RAL 3012

RAL 3014

RAL 3015

RAL 3017

RAL 3020

RAL 4005

RAL 5014

RAL 5015

RAL 6018

RAL 6019

RAL 6027

RAL 6033

RAL 7047

RAL 7012

RAL 9010

* Pozostałe kolory z palety RAL dostępne na indywidualne zamówienie.
Wzornik poglądowy, kolory mogą różnić się od rzeczywistych.

meble KLAROLINE

Wyposażenie uzupełniające do mebli w zabudowie

FRONTY:
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meble KLAROLINE

Mobilne

meble medyczne
Producent

Wózki medyczne KLAROLINE stanowią uzupełnienie mebli do zabudowy, produkowane są
w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem odpornym na wilgoć. Dostępne są w trzech
liniach:
• ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami o właściwościach antybakteryjnych
• ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
• na korpusie z profilu aluminiowego wypełnionego płytą laminowaną o klasie
higienicznej E1.
Korzyści:
• Drzwi i szuflady wózków wykonane są z blach kwasoodpornych lub ocynkowanych
lakierowanych farbami antybakteryjnymi.
• Blaty robocze wózków mogą być płaskie, zagłębione lub z trójstronną galeryjką. Blaty
wykonane mogą być z tworzywa ABS lub stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
• Uchwyty są w kształcie litery "C". Pod uchwytami znajdują się owalne przetłoczenia ułatwiające chwytanie.
• Szuflady są z pełnym wysuwem i mechanizmem samodomykania.
• Zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi w zakresie 160°.
• Ściany wewnętrzne korpusów wyposażone są w rastry umożliwiające regulację
położenia montowanych wewnątrz półek co 25 mm.
• Wózki posiadają ergonomiczny uchwyt o Ø 25 mm, odpowiednio wyprofilowany
ułatwiający przetaczanie wózka.
• Układ jezdny to: 4 koła o Ø 125 mm, 2 koła z blokadą.
• Odbojniki są w formie krążków obrotowych, zabezpieczające wózek podczas
transportu.
• Różnorodność konfiguracji szuflad oraz szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego
(np. blaty, nadstawki, kosze, pojemniki, wieszaki, podziałki itp.) umożliwiają
dostosowanie wózka do konkretnych zadań i potrzeb Klientów.

CHARAKTERYSTYKA WÓZKÓW

Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego.
Dostosowanie wózka do indywidualnych potrzeb.

Ergonomiczny uchwyt.
Wygoda prowadzenia wózka.
Blaty z tworzywa ABS lub stali kwasoodpornej.
Dopasowanie do preferencji użytkownika

Przetłoczenie pod uchwytem.
Wygodniejsze otwieranie.
Jednoczęściowe, elastyczne, silikonowe
uszczelki na całym obwodzie frontów.
Gwarancja szczelności mebla.

.

Konstrukcja dwuścienna, z wygłuszeniem
odpornym na wilgoć.
Brak pustego metalicznego odgłosu.

Koła jedno lub dwurolkowe, antystatyczne,
nie brudzące podłoża, 2 koła z blokadą jazdy.
Ciche przetaczanie wózka

Mobilne meble medyczne
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Wózki pokryte farbami proszkowymi z jonami srebra
- naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care

Krążki odbojowe.
Zabiezpieczenie wózka przed uszkodzeniem

Szuﬂady systemowe o pełnym wysuwie i cichym domykaniem.
Komfort użytkowania

Technologia wykonania oraz materiały wykorzystane do produkcji wózków

GWARANCJĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI
oraz wieloletniego użytkowania.

meble KLAROLINE

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA WÓZKA

Nadstawka z uchylnymi
pojemnikami z tworzywa

Uchwyt na pudełko niejałowych
rękawic jednorazowego użytku

Wysięgnik kroplówki z 4 haczykami

Szyna umożliwiająca zawieszenie
wyposażenia dodatkowego

Blat roboczy z tworzywa ABS
z trójstronną galeryjką
Ergonomiczny uchwyt
do prowadzenia wózka

Pojemnik na zużyte igły

Szyna sprzętowa boczna z
pojemnikiem na cewniki

Elastyczne krążki odbojowe

Układ jezdny:4 koła Ø 125 mm,
2 z blokadą jazdy

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

Kosz na odpady
medyczne z pokrywką
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WÓZKI MEDYCZNE METALOWE ZE STALI LAKIEROWANEJ
PROSZKOWO
WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL106 023

Nr kat. KL106 002

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x półka mocowana na stałe
1 x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x półka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL106 001

Nr kat. KL106 022

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x półka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x półka montowana na stałe
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL106 018

Nr kat. KL106 020

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

Mobilne meble medyczne
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Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL106 025

Nr kat. KL106 019

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x półka montowana na stałe
1 x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
szafka jednokomorowa otwarta
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

meble KLAROLINE

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

WÓZKI MEDYCZNE METALOWE ZE STALI LAKIEROWANEJ
PROSZKOWO
WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL106 026

Nr kat. KL106 008

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
1 x półka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
7 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL106 017

Nr kat. KL106 015

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
6 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
5 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL106 014

Nr kat. KL106 007

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
7 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL106 006

Nr kat. KL106 009

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x wysuwana półka boczna
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC
* dostępne inne wymiary na zamówienie

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
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WÓZKI MEDYCZNE METALOWE ZE STALI LAKIEROWANEJ
PROSZKOWO
WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY z wyposażeniem

Nr kat. KL106 016

Nr kat. KL106 011

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
7 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:uchwyt z miską na odpady,
pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa,
nadstawka z 7 uchylnymi pojemnikami, wieszak
na płyny infuzyjne, stelaż z pokrywą na worek na
odpady, uchwyt pojemnika na zużyte igły

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

WÓZEK MEDYCZNY z wyposażeniem

WÓZEK MEDYCZNY z wyposażeniem

Nr kat. KL106 012

Nr kat. KL106 013

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:uchwyt z miską na odpady,
pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa,
nadstawka z 7 uchylnymi pojemnikami, wieszak
na płyny infuzyjne, stelaż z pokrywą na worek na
odpady, uchwyt pojemnika na zużyte igły

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
7 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:uchwyt z miską na odpady,
pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa,
nadstawka z 7 uchylnymi pojemnikami, wieszak
na płyny infuzyjne, stelaż z pokrywą na worek na
odpady, uchwyt pojemnika na zużyte igły

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL106 010

Nr kat. KL106 111

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej.
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x drzwi pełne
2 x półka przestawna
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy z tworzywa ABS
z trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x drzwi pełne
2 x półka przestawna
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

Mobilne meble medyczne

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL106 211

Nr kat. KL106 003

Blat roboczy z tworzywa ABS
z trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwi pełne
2 x półka przestawna
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC
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meble KLAROLINE

WÓZKI MEDYCZNE METALOWE ZE STALI LAKIEROWANEJ
PROSZKOWO
WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL106 005

Nr kat. KL109 007

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
5 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x szuflada CARGO
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1130x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL109 008

Nr kat. KL109 001

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwi pełne
1 x półka przestawna
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x drzwi pełne
2 x półka przestawna
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1130x660x990 mm

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL106 004

Nr kat. KL109 003

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
8 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1130x660x990 mm

WÓZEK MEDYCZNY
Nr kat. KL109 005
Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
6 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1130x660x990 mm
* dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1130x660x990mm

Cena netto
od 8 642 zł

295

WÓZKI MEDYCZNE METALOWE ZE STALI LAKIEROWANEJ
PROSZKOWO
WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK WIELOFUNKCYJNY

Nr kat. KL109 002

Nr kat. KL109 111

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy z tworzywa ABS
z trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x drzwi pełne
2 x półka przestawna
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK WIELOFUNKCYJNY

Nr kat. KL109 004

Nr kat. KL109 211

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
12 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy z tworzywa ABS
z trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwi pełne
2 x półka przestawna
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1130x660x990 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1130x660x990 mm

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY z wyposażeniem

Nr kat. KL109 006

Nr kat. KL109 011

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
9 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:uchwyt z miską na odpady,
pojemnik na cewniki, 2 x szyna
sprzętowa, nadstawka z 7 uchylnymi
pojemnikami, wieszak na płyny
infuzyjne, stelaż z pokrywą na
worek na odpady, uchwyt pojemnika
na zużyte igły
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1130x660x990 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1130x660x990 mm

Mobilne meble medyczne
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Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1130x660x990 mm

WÓZEK WIELOFUNKCYJNY

WÓZEK MEDYCZNY z wyposażeniem

Nr kat. KL109 010

Nr kat. KL109 012

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x drzwi pełne
2 x półka przestawna
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:uchwyt z miską na odpady,
pojemnik na cewniki, 2 x szyna
sprzętowa, nadstawka z 7 uchylnymi
pojemnikami, wieszak na płyny
infuzyjne, stelaż z pokrywą na worek na
odpady, uchwyt pojemnika na zużyte igły

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1130x660x990 mm

meble KLAROLINE

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1130x660x990 mm

WÓZKI MEDYCZNE METALOWE ZE STALI LAKIEROWANEJ
PROSZKOWO
WÓZEK MEDYCZNY z wyposażeniem

WÓZEK POŚCIELOWY POJEDYNCZY

Nr kat. KL109 013

Nr kat. KL101 040

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
7 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:uchwyt z miską na odpady,
pojemnik na cewniki, 2 x szyna
sprzętowa, nadstawka z 7 uchylnymi
pojemnikami, wieszak na płyny infuzyjne,
stelaż z pokrywą na worek na odpady,
uchwyt pojemnika na zużyte igły

Wózek do przewożenia brudnej bielizny
Stelaż lakierowany proszkowo z uchwytem do
prowadzenia wózka
Wózek z pokrywą na worek o poj. 120 l
Pokrywa ze stali lakierowanej proszkowo
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:
1x bawełniany worek

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1130x660x990 mm

WÓZEK POŚCIELOWY PODWÓJNY
Nr kat. KL102 040
Wózek do przewożenia brudnej bielizny
Stelaż lakierowany proszkowo z uchwytem
do prowadzenia wózka
Wózek z dwoma pokrywami na worki o poj. 120 l
Pokrywy ze stali lakierowanej proszkowo
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:
2 x bawełniany worek
Wymiary (mm)
Szer.
Gł.
Wys.
700x500x900 mm

WÓZEK do transportu brudnej
i czystej pościeli
Nr kat. KL102 140
Wózek podwójny, lakierowany proszkowo,
z podziałem na strefę czystą i brudną
2 x półka na czystą bieliznę
2 x zbieracz brudnej bielizny z pokrywą
Pokrywa lakierowana proszkowo
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:
2 x bawełniany worek

WÓZEK do transportu brudnej
i czystej pościeli
Nr kat. KL101 140
Wózek pojedynczy, lakierowany proszkowo,
z podziałem na strefę czystą i brudną
2 x półka na czystą bieliznę
1 x zbieracz brudnej bielizny z pokrywą
Pokrywa lakierowana proszkowo
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:
1 x bawełniany worek
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x500x1300 mm

UNIWERSALNY WÓZEK POŚCIELOWY
Nr kat. KL100 140

Wózek do transportu czystej bielizny
Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo
3x półka pełna, zamontowana na stałe
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x600x1650 mm

Mobilne meble medyczne

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1300x500x1300 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x500x950 mm

* dostępne inne wymiary na zamówienie
** wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego

meble KLAROLINE
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WÓZKI MEDYCZNE Z KORPUSEM NA PROFILU ALUMINIOWYM
WÓZEK OGÓLNOZABIEGOWY

WÓZEK OGÓLNOZABIEGOWY

Nr kat. KL307 111

Nr kat. KL307 112

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x półka montowana na stałe
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x półka montowana na stałe
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
Wózek bez sprzętu

1130x660x990 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Wys.
Gł.
Wózek bez sprzętu

930x570x30mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

WÓZEK OGÓLNOZABIEGOWY

WÓZEK OGÓLNOZABIEGOWY

Nr kat. KL307 113

Nr kat. KL307 114

Blat roboczy z tworzywa ABS z
trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x półka montowana na stałe
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy z tworzywa ABS z
trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x półka montowana na stałe
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
Wózek bez sprzętu

1130x660x990 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
Wózek bez sprzętu

1130x660x990 mm

930x570x30mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

930x570x30mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

WÓZEK OGÓLNOZABIEGOWY

WÓZEK OGÓLNOZABIEGOWY

Nr kat. KL307 115

Nr kat. KL307 116

Blat roboczy z tworzywa ABS z
trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x półka montowana na stałe
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy z tworzywa ABS z
trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x półka montowana na stałe
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy

Blat roboczy

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.

Wózek bez sprzętu

820x660x990 mm

Wózek bez sprzętu

820x660x990 mm

Blat roboczy

630x570x80mm

Blat roboczy

630x570x80mm

WÓZEK MEDYCZNY

Mobilne meble medyczne
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1130x660x990 mm

930x570x30mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC
Blat roboczy

Nr kat. KL306 304
Blat roboczy z tworzywa ABS z trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
1x szuflada o pełnym wysuwie
1x drzwiczki pełne
1x przestawna półka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie: stelaż z pokrywą do worka
na odpady
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.

meble KLAROLINE

Wózek bez sprzętu

820x660x900 mm

Blat roboczy

630x570x80mm

WÓZKI MEDYCZNE Z KORPUSEM NA PROFILU ALUMINIOWYM
WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL306 301

Nr kat. KL306 302

Blat roboczy z tworzywa ABS z trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
4x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie: stelaż z pokrywą
do worka na odpady

Blat roboczy z tworzywa ABS z trójstronną galeryjką.
Uchwyt do prowadzenia wózka
Prowadnice modułowe z tworzywa ABS
5 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
2 x drzwiczki pełne zamykane na klucz
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie: stelaż z pokrywą do
worka na odpady;
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.

Wózek bez sprzętu

820x660x990 mm

Wózek bez sprzętu

820x660x990 mm

Blat roboczy

630x570x80mm

Blat roboczy

630x570x80mm

WÓZEK WIELOFUNKCYJNY

WÓZEK OGÓLNO ZABIEGOWY

Nr kat. KL306 401

Nr kat. KL309 206

Blat roboczy z tworzywa ABS z trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
2x szuflada o pełnym wysuwie
2x drzwiczki pełne
1 x przestawna półka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy z tworzywa ABS z trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka, 2 x drzwiczki pełne,
2x przestawna półka. Prowadnice modułowe z tworzywa ABS
3 x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm
1 x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer. Gł. Wys.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
Wózek bez sprzętu

820x660x990 mm

Wózek bez sprzętu

1130x660x990 mm

Blat roboczy

630x570x80mm

Blat roboczy

930x570x80mm

WÓZEK POŚCIELOWY

WÓZEK OGÓLNO ZABIEGOWY

Nr kat. KL309 501

Nr kat. KL309 202

Blat roboczy zagłębiony, z tworzywa ABS
Uchwyt do prowadzenia wózka
2x drzwiczki pełne
1 x przestawna półka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy z tworzywa ABS z trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka Prowadnice modułowe z tworzywa ABS
2x drzwiczki pełne, 3x kosz KLDIN01, wym. 538x500x100mm,
1x kosz KLDIN02, wym. 538x500x180mm, 3x kosz KLDIN04,
wym. 268x500x100mm, 1x kosz KLDIN05 o wym. 268x500x180mm
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.

Wózek bez sprzętu

1130x660x990 mm

Wózek bez sprzętu

1130x660x990 mm

Blat roboczy

930x570x80mm

Blat roboczy

930x570x80mm

WÓZEK OGÓLNOZABIEGOWY

WÓZEK OGÓLNOZABIEGOWY

Nr kat. KL306 402

Nr kat. KL306 403

Blat roboczy z tworzywa ABS z trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwiczki pełne
1 x przestawna połka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy z tworzywa ABS z trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x drzwiczki pełne
1 x przestawna połka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.

Wózek bez sprzętu

820x660x990 mm

Wózek bez sprzętu

820x660x990 mm

Blat roboczy

630x570x80mm

Blat roboczy

630x570x80mm

* dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Nr kat. K LW D01

Blat roboczy z tworzywa A B S,
zagłębiony,
z trójstronna galeryjką o wys. 60 mm,
Wymiary: 630x570mm

Nr kat. K LW D03

Blat roboczy z tworzywa A B S, zagłębiony
Wymiary: 630x570mm

Nr kat. K LW D05

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
z obrzeżem

Mobilne meble medyczne
300

Nr kat. K LW D07

Układ jezdny: koła jednorolkowe
o średnicy 125 mm, 2 z blokadą

meble KLAROLINE

Nr kat. K LW D02

Blat roboczy z tworzywa A B S, zagłębiony,
z trójstronną galeryjką o wys. 60 mm,
Wymiary: 930x570mm

Nr kat. K LW D04

Blat roboczy z tworzywa A B S, zagłębiony
Wymiary: 930x570mm

Nr kat. K LW D06

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
z trójstronną bandą

Nr kat. K LW D08

Układ jezdny: koła dwurolkowe
o średnicy 125 mm, 2 z blokadą

Nr kat. KLWD09

Nr kat. KLWD10

Nr kat. KLWD11

Nr kat. KLWD12

Nr kat. KLWD13

Nr kat. KLWD14

Nr kat. KLWD15

Nr kat. KLWD16

Półka wysuwana podblatowa

Półka pod defibrylator
Wymiary: 410 x 360 mm
Nośność: 80N/8kg

Uchwyt na pojemnik rękawiczek
jednorazowego użytku

Kosz na odpady poj. worka 8 l
z kolanowym systemem otwierania

Półka składana boczna
Wymiary: 400x300 mm

Półka pod defibrylator
Wymiary: 420 x 420 mm
Nośność: 80N/8kg

Uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

Stelaż na odpady z pokrywą
Pojemność 10 l
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POJEMNIKI Z PRZEZROCZYSTEGO TWORZYWA

Nr kat. KLWD17

Nadstawka z 5 uchylnymi pojemnikami z tworzywa
Wymiary pojemnika 100x95x145 mm

Nr kat. KLWD19

Nadstawka z 3 uchylnymi pojemnikami z tworzywa
Wymiary pojemnika 175x145x220 mm

Nr kat. KLWD21

Zestaw z 8 uchylnymi pojemnikami z tworzywa
Pojemniki o wymiarach 130x125x190 mm

Mobilne meble medyczne
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Nr kat. KLWD23

Półka nadblatowa ze stali kwasoodpornej
Wymiary półki 590x280 mm

meble KLAROLINE

Nr kat. K LW D18

Nadstawka z 4 uchylnymi pojemnikami z tworzywa
Wymiary pojemnika 130x125x190 mm

Nr kat. KLWD20

Zestaw z 7 uchylnymi pojemnikami z tworzywa
Pojemniki o wymiarach
175x145x220 mm/ 130x125x190 mm

Nr kat. KLWD22

Zestaw z 9 uchylnymi pojemnikami z tworzywa
Pojemniki o wymiarach
130x125x190 mm/ 100x95x145 mm

Nr kat. KLWD24

Półka nadblatowa ze stali kwasoodpornej
z szynami montażowymi
Wymiary półki 590x280 mm

Nr kat. KLWD27

Uchwyt z pasem mocującym
do butli z tlenem o poj. 10 l

Nr kat. KLWD29

Dozownik do mydła i środków
dezynfekcyjnych. Wymiary 80x295x220 mm

Nr kat. KLWD31

Miska na odpady medyczne
z uchwytem średnica 200 mm, poj 3L

Nr kat. KLWD26

Pojemnik na kleszczyki z ruchomą, wewnętrzną,
pionową przegrodą. Wymiary 240x80x200 mm

Nr kat. KLWD28

Pojemnik na cewniki z ruchomą, wewnętrzną,
pionową przegrodą, Wymiary 180x60x500 mm

Nr kat. KLWD30

Pojemnik z pokrywą do montażu
na szynie sprzętowej

Nr kat. KLWD32

Koszyk ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 do
zawieszenia na szynie sprzętowej

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

Nr kat. KLWD25

Szyna sprzętowa o długości użytkowej 485mm
Nośność 50 N/5 kg
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Nr kat. KLWD33

Wysięgnik z uchwytem endoskopu prętowego.
Nośność 40 N/4kg
Regulacja wysięgnika za pomocą mechanizmu śrubowego

Nr kat. KLWD35

Wysięgnik z uchwytem na endoskop
Nośność 50 N/5 kg

Nr kat. KLWD37

Mobilne meble medyczne
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Maszt z uchwytem do monitora
Nośność 80 N/8 kg

Nr kat. KLWD39

Rozgałęziacz elektryczny
z 4 gniazdami

meble KLAROLINE

Nr kat. KLWD34

Wysięgnik z wieszakiem na płyny infuzyjne 2 hakowy
Nośność 40 N/4 kg
Regulacja wysięgnika za pomocą mechanizmu śrubowego

Nr kat. KLWD36

Wysięgnik z wieszakiem na płyny infuzyjne 4 hakowy,
Nośność 40 N/4 kg
Regulacja wysięgnika jednoręczna, za pomocą
automatycznego mechanizmu zaciskowego

Nr kat. KLWD38

Podziałka szufladowa z tworzywa akrylowego
z funkcją dowolnej konfiguracji wewnętrznej
przestrzeni szuflady

Nr kat. KLWD40

Deska reanimacyjna

Nr kat. KLWD43

Wkład do szuflady niskiej z tworzywa ABS,
dzielony na 4
Wymiary 460x470x80mm

Nr kat. KLWD45

Wkład do szuflady średniej z tworzywa ABS,
dzielony na 3
Wymiary 460x470x140mm

Nr kat. KLWD47

Pojemnik do dystrybucji leków
i materiałów medycznych
Wymiary: 115x400x100 mm

Nr kat. KLWD42

Wkład do szuflady niskiej z tworzywa ABS,
dzielony na 3
Wymiary 460x470x80mm

Nr kat. KLWD44

Wkład do szuflady średniej z tworzywa ABS,
Wymiary 460x470x140mm

Nr kat. KLWD46

Rama wysuwana do osadzania koszy
i kuwet w formacie DIN

Nr kat. KLWD48

Pojemnik do dystrybucji leków
i materiałów medycznych
Wymiary: 230x400x100 mm

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

Nr kat. KLWD41

Wkład do szuflady niskiej z tworzywa ABS
Wymiary 460x470x80mm
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WÓZKI MEDYCZNE ZE STALI KWASOODPORNEJ
WÓZEK MEDYCZNY

Mobilne meble medyczne
306

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL206 001

Nr kat. KL206 002

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x półka montowana na stałe
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x półka montowana na stałe
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL206 003

Nr kat. KL206 004

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
8 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL206 005

Nr kat. KL206 010

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x przestawna półka
2 x drzwiczki pełne
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x drzwiczki pełne
1 x przestawna półka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL206 006

Nr kat. KL206 007

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwiczki pełne
2 x przestawna półka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwiczki pełne
1 x przestawna półka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

meble KLAROLINE

WÓZKI MEDYCZNE ZE STALI KWASOODPORNEJ
WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL206 008

Nr kat. KL206 009

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
7 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x wysuwana półka boczna
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

WÓZEK MEDYCZNY z wyposażeniem

WÓZEK MEDYCZNY z wyposażeniem

Nr kat. KL206 011

Nr kat. KL206 012

Blat roboczy zagłębiony, ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:uchwyt z miską na odpady,
pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa,
nadstawka z 7 uchylnymi pojemnikami, wieszak
na płyny infuzyjne, stelaż z pokrywą na worek na
odpady, uchwyt pojemnika na zużyte igły

Blat roboczy zagłębiony, ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:uchwyt z miską na odpady,
pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa,
nadstawka z 7 uchylnymi pojemnikami, wieszak
na płyny infuzyjne, stelaż z pokrywą na worek na
odpady, uchwyt pojemnika na zużyte igły

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

WÓZEK MEDYCZNY z wyposażeniem

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL206 013

Nr kat. KL206 311

Blat roboczy zagłębiony, ,ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
7 x szuflada o pełnym wysuwie
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:uchwyt z miską na odpady,
pojemnik na cewniki, 2 x szyna sprzętowa,
nadstawka z 9 uchylnymi pojemnikami, wieszak
na płyny infuzyjne, wysuwana półka boczna,
uchwyt pojemnika na zużyte igły

Blat roboczy zagłębiony, ze stali kwasoodpornej
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x drzwiczki pełne
2 x przestawna półka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

WÓZEK MEDYCZNY

WÓZEK MEDYCZNY

Nr kat. KL206 111

Nr kat. KL206 211

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
z trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
2 x drzwiczki pełne
2 x przestawna półka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Blat roboczy ze stali kwasoodpornej
z trójstronną galeryjką
Uchwyt do prowadzenia wózka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwiczki pełne
2 x przestawna półka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
* dostępne inne wymiary na zamówienie
** wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
820x660x990 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

307

WÓZKI MEDYCZNE ZE STALI KWASOODPORNEJ
WÓZEK ZABIEGOWY

Nr kat. KL207 115

Nr kat. KL207 111

Wózek z dwoma zagłębionymi blatami
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wózek jednoblatowy
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900 mm

800x600x900mm

800x600x900mm

900x600x900mm

900x600x900mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

WÓZEK ZABIEGOWY

WÓZEK ZABIEGOWY

Nr kat. KL207 113

Nr kat. KL207 112

Wózek z trzema blatami
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wózek z dwoma blatami
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900 mm

800x600x900 mm

800x600x900 mm

900x600x900 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

900x600x900 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

WÓZEK ZABIEGOWY

STOLIK DO INSTRUMENTÓW

Nr kat. KL207 114

Nr kat. KL208 103

Wózek jednoblatowy
Blat zagłębiony
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900 mm
800x600x900 mm

Mobilne meble medyczne
308

WÓZEK ZABIEGOWY

Stolik typu MAYO wykonany ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9. Blat roboczy zagłębiony,
obracany w zakresie 360 stopni
Blokada obrotu blatu. Ręczna regulacja
wysokości blatu z blokadą typu zacisk.
Maksymalna nośność: 30 kg
3 koła ø 50 mm, każde z blokadą
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
620x410x920-1380 mm

900x600x900 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

750x500x920-1380 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

STOLIK DO INSTRUMENTÓW

STOLIK ZABIEGOWY

Nr kat. KL208 113

Nr kat. KL208 143

Stolik typu MAYO wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Blat roboczy zagłębiony, obracany w zakresie
360 stopni Blokada obrotu blatu. Hydrauliczna
regulacja wysokości blatu realizowana
za pomocą dźwigni nożnej.
Maksymalna nośność: 40 kg
3 koła ø 50 mm, każde z blokadą

Stolik do zabiegów na ręce. Konstrukcja ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9. Blat roboczy
obracany w zakresie 360 stopni.
Blokada obrotu blatu. Ręczna regulacja
wysokości blatu z blokadą typu zacisk.
Średnica podstawy: 600 mm
5 kół ø 50 mm, każde z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
620x410x920-1380 mm
750x500x920-1380 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

meble KLAROLINE

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
500x350x800-1200 mm

PODEST DWUSTOPNIOWY

Nr kat. KL208 302

Nr kat. KL208 312

Podest chirurgiczny jednostopniowy, wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9.
Czteronożna podstawa z możliwością wypoziomowania.
Stopień wykonany z blachy antypoślizgowej.

Podest chirurgiczny dwustopniowy,
wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.
Czteronożna podstawa z możliwością wypoziomowania.
Stopnie wykonane z blachy antypoślizgowej.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
500x300x150 mm
500x300x200 mm
500x300x300 mm

STOJAK Z MISĄ

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
500x650x420 mm

STOJAK Z DWOMA MISAMI

Nr kat. KL208 201

Nr kat. KL208 202

Stojak z misą na odpady wykonany
ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Zdejmowana misa o poj. 3 lub 6l
5 kół ø 50 mm, każde z blokadą

Stojak z misą na odpady wykonany
ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Zdejmowana misa o poj. 3 lub 6l
5 kół ø 50 mm, każde z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x900 mm

PODGRZEWACZ płynów infuzyjnych

PODGRZEWACZ płynów infuzyjnych

Nr kat. KL208 207 - sterowany ręcznie
Nr kat. KL208 208 - sterowany elektronicznie

Nr kat. KL208 205 - sterowany ręcznie
Nr kat. KL208 206 - sterowany elektronicznie

Stojak podgrzewacz do płynów
infuzyjnych ze stałą wysokością w
dwóch wersjach regulacji
temperatury:
- sterowanie elektroniczne,
- sterowanie ręczne.

Stojak podgrzewacz do płynów
infuzyjnych z ręczną regulacją
wysokościw dwóch wersjach regulacji
temperatury:
- sterowanie elektroniczne,
- sterowanie ręczne.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł. Wys.
600x600x1150mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł. Wys.
600x600x950-1350 mm

Zgodnie z MDD93/42/EEC

Zgodnie z MDD93/42/EEC

PODGRZEWACZ płynów infuzyjnych

WIADRO

Nr kat. KL208 203 - sterowany ręcznie
Nr kat. KL208 204 - sterowany elektronicznie

Nr kat. KL208 304

Stojak podgrzewacz do płynów
infuzyjnych z hydrauliczną regulacją
wysokoścw dwóch wersjach regulacji
temperatury:
- sterowanie elektroniczne,
- sterowanie ręczne.

Podstawa mobilna
Wiadro wyjmowane o pojemności 10 l

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x950-1350 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC
* dostępne inne wymiary na zamówienie

Wymiary (mm)*
Dł. rączki poj. wiadra
10 L.
750 mm

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

PODEST JEDNOSTOPNIOWY
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FOTEL OPERATORA

FOTEL OPERATORA

Nr kat. KL208 405

Nr kat. KL208 404

Fotel chirurgiczny z oparciem.
Pięcioramienna podstawa wykonana ze stali
kwasoodpornej. Hydrauliczna regulacja
wysokości realizowana za pomocą dźwigni
nożnej. Siedzisko o ø 360 mm
5 kół ø 50 mm, każde z blokadą
Wyposażenie opcjonalne: podpora nóg

Fotel chirurgiczny z oparciem.
Pięcioramienna podstawa wykonana ze stali
kwasoodpornej. Regulacja wysokości
realizowana za pomocą sprężyny gazowej z
blokadą. Siedzisko o ø 360 mm
5 kół ø 50 mm, każde z blokadą
Wyposażenie opcjonalne: podpora nóg

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x440-620 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x440-580 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

TABORET

TABORET

Nr kat. KL208 403

Nr kat. KL208 402

Taboret chirurgiczny. Pięcioramienna podstawa
wykonana ze stali kwasoodpornej.
Hydrauliczna regulacja wysokości realizowana
za pomocą dźwigni nożnej.
Siedzisko o ø 360mm
5 koł ø 50 mm, każde z blokadą
Wyposażenie opcjonalne: podpora nóg

Taboret chirurgiczny. Pięcioramienna
podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej.
Regulacja wysokości realizowana za pomocą
sprężyny gazowej z blokadą. Siedzisko o ø 360
mm5 kół ø 50 mm, każde z blokadą
Wyposażenie opcjonalne: podpora nóg

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x440-620 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x440-580 mm
Zgodnie z MDD93/42/EEC

TABORET
Nr kat. KL208 406
Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu
"siodełko" Pięcioramienna podstawa
wykonana ze stali kwasoodpornej.
Regulacja wysokości realizowana za
pomocą sprężyny gazowej z blokadą..
5 kół ø 50 mm, każde z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x440-580 mm

Mobilne meble medyczne
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KOLORYSTYKA TAPICERKI

biały

szary

pomarańczowy

czarny

żółty

łososiowy

czerwony

turkusowy

pastelowa zieleń

niebieski

meble KLAROLINE

STOJAK NA KROPLÓWKI
stal kwasoodporna

STOJAK NA KROPLÓWKI
lakierowany

Nr kat. KL208 301 regulacja śrubowa
Nr kat. KL208 311 regulacja automatyczna

Nr kat. KL108 301 regulacja śrubowa
Nr kat. KL108 311 regulacja automatyczna

Stojak jezdny na płyny infuzyjne wyposażony
w 2 lub 4 haczyki. Regulacja wysokości
statywu z układem zaciskowym śrubowym
lub automatycznym (obsługa jednoręczna)
Statyw i wysięgnik wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9.
5 kół o średnicy 50mm,
2 z blokada
Nośność 1 haka: 2 kg

Stojak jezdny na płyny infuzyjne wyposażony
w 2 lub 4 haczyki. Regulacja wysokości:
układ zaciskowy śrubowy lub automatycznym
(obsługa jednoręczna). Statyw z podstawą stojaka
wykonany ze stali lakierowanej proszkowo,
wysięgnik z haczykami ze stali gat.OH18N9
5 kół o średnicy 50mm
2 z blokada
Nośność 1 haka: 2 kg
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
KL 108 301
600x600x1300-2000 mm
KL 108 311
600x600x1300-2000 mm

KL 208 301
KL 208 311

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
600x600x1300-2000 mm
600x600x1300-2000 mm

Zgodnie z MDD93/42/EEC

Zgodnie z MDD93/42/EEC

STOJAK NA KROPLÓWKI

STOJAK NA KROPLÓWKI

Nr kat. KL505 001

Nr kat. KL505 002

Stojak jezdny na płyny infuzyjne na
pięcioramiennej, mobilnej podstawie.
Wysięgnik z dwoma haczykami
2x uchwyt na butelki
5 kół ø 50 mm, 2 z blokadą
Regulacja wysięgnika za pomocą mechanizmu
śrubowego

Stojak jezdny na płyny infuzyjne na stabilnej
pięcioramiennej podstawie.
Wysięgnik z dwoma haczykami
2 x uchwyt na butelki
Regulacja wysięgnika za pomocą mechanizmu
śrubowego

Regulacja wysokości: 1290-2170 mm

Regulacja wysokości: 1285-2165 mm

STOJAK NA KROPLÓWKI
Nr kat. KL505 003

Regulacja wysokości: 1500-2300 mm

Wysięgnik z dwoma haczykami,
wyposażony w dwa uchwyty na butelki.
Regulacja wysięgnika za pomocą
mechanizmu śrubowego.
Wysokość: 800-1290 mm
Nr kat.: KLWD 505.01

STOJAK NA KROPLÓWKI

STOJAK NA KROPLÓWKI

Nr kat. KL505 004

Nr kat. KL505 006

Stojak na płyny infuzyjne o stałej wysokości.
Wysięgnik z dwoma haczykami, wyposażony w dwa
uchwyty na butelki.
Stabilna, pięcioramienna podstawa.

Stojak na płyny infuzyjne o stałej wysokości,
na pięcioramiennej, mobilnej podstawie.
Wysięgnik z dwoma haczykami, wyposażony
w dwa uchwyty na butelki
5 kół ø 80 mm, 2 z blokadą
Wysokość statywu: 1925 mm

Wysokość statywu: 1885 mm

* dostępne inne wymiary na zamówienie

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

Stojak na płyny infuzyjne na mobilnej podstawie w
kształcie litery Z. Wysięgnik z czterema haczykami
2 x uchwyt na butelki
4 koła ø 80 mm, 2 z blokadą
Regulacja wysięgnika jednoręczna, za pomocą
automatycznego mechanizmu zaciskowego
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STOJAK NA KROPLÓWKI DUO
Nr kat. KL505 005
Podwójny stojak na płyny infuzyjne, na
pięcioramiennej, mobilnej podstawie.
2x wysięgnik z czterema haczykami
4x uchwyt na butelki
Regulacja wysięgników jednoręczna, za pomocą
automatycznego układu zaciskowego
5 kół ø 80 mm, dwa z blokadą
Wyposażenie: 1x podręczna półka
1x kosz na akcesoria medyczne
Regulacja wysokości: 1530-2330 mm

STATYW KROPLÓWKI SUFITOWY

Nr kat. KL505 201 -mechanizm zaciskowy
Nr kat. KL505 202 -mechanizm śrubowy
Statyw do montażu na szynie sufitowej
1x wysięgnik z dwoma haczykami
wyposażony w dwa uchwyty na butelki
Regulacja wysokości wysięgnika:
*jednoręczna, za pomocą automatycznego
mechanizmu zaciskowego
Zakres regulacji (od podłoża): 1500- 2000 mm
Montaż na wys.: 2500-3500mm

Wysięgnik z dwoma haczykami,
wyposażony w dwa uchwyty na butelki.
Regulacja wysięgnika za pomocą
mechanizmu śrubowego.
Wysokość: 800-1290 mm
Nr kat.: KLWD 505.01

STATYW KROPLÓWKI SUFITOWY DUO

Nr kat. KL505 203

Statyw do montażu na szynie sufitowej
2 x wysięgnik z dwoma haczykami
wyposażony w dwa uchwyty na butelki.
Regulacja wysięgnika za pomocą
mechanizmu śrubowego
Montaż na wys.: 2500-3100mm

*za pomocą mechanizmu śrubowego
Montaż na wys.: 2500-3100mm

STATYW KROPLÓWKI SUFITOWY DUO

STATYW KROPLÓWKI SUFITOWY DUO

Nr kat. KL505 205

Nr kat. KL505 204

Statyw do montażu na szynie sufitowej
2 x wysięgnik z dwoma haczykami
wyposażony w dwa uchwyty na butelki.
Regulacja wysięgnika za pomocą mechanizmu
śrubowego
Wyposażenie:
1 x szyna sprzętowa
1 x półka o wymiarach 640x340mm

Statyw do montażu na szynie sufitowej
2 x wysięgnik z dwoma haczykami
wyposażony w dwa uchwyty na butelki.
Regulacja wysięgnika za pomocą
mechanizmu śrubowego
Montaż na wys.: 2500-3100mm

Montaż na wys.: 2500-3100mm

Mobilne meble medyczne
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STATYW KROPLÓWKI ŚCIENNY

STATYW KROPLÓWKI ŚCIENNY

Nr kat. KL505 101

Nr kat. KL505 102

Statyw na płyny infuzyjne do montażu ściennego
1x wysięgnik z dwoma haczykami
wyposażony w dwa uchwyty na butelki
2x zacisk do montażu ściennego
Regulacja wysięgnika za pomocą
mechanizmu śrubowego

Statyw na płyny infuzyjne do montażu ściennego
1x wysięgnik z dwoma haczykami
wyposażony w dwa uchwyty na butelki
1x zacisk do montażu ściennego
Regulacja wysięgnika za pomocą
mechanizmu śrubowego

Zakres regulacji: 0-500 mm

Zakres regulacji: 0-500 mm

meble KLAROLINE

STATYW KROPLÓWKI ŚCIENNY

STATYW KROPLÓWKI ŚCIENNY

Nr kat. KL505 103

Nr kat. KL505 104

Statyw na płyny infuzyjne do montażu na szynie
1x wysięgnik z dwoma haczykami
wyposażony w dwa uchwyty na butelki
1x zacisk do montażu na szynie
Regulacja wysięgnika za pomocą
mechanizmu śrubowego

Statyw na płyny infuzyjne o stałej wysokości, do
montażu na dwóch szynach
1x wysięgnik z dwoma haczykami
wyposażony w dwa uchwyty na butelki
2x zacisk do montażu na szynie

Zakres regulacji: 0-500 mm

Nr kat. KLWD 505.14
Półka z dwoma szufladami do montażu
na szynie sprzętowej

Nr kat. KLWD 505.13
Półka z szufladą do montażu na
szynie sprzętowej

Nr kat. KLWD 505.22
Półka do montażu na szynie sprzętowej

Nr kat. KLWD 505.15
Uchwyt endoskopu

Nr kat. KLWD 505.16
Miska obrotowa do montażu na szynie
sprzętowej

Nr kat. KLWD 505.17
Stelaż na odpady medyczne do
montażu na szynie sprzętowej

Nr kat. KLWD 505.18
Uchwyt opakowania rękawiczek j.u,
do montażu na szynie sprzętowej

Nr kat. KLWD 505.19
Wysięgnik kroplówki z 4 haczykami

Nr kat. KLWD 505.20
Zacisk do szyny sprzętowej - ściennej

Nr kat. KLWD 505.21
Wysięgnik pionowy

Nr kat. KLWD 505.11
Szyna sufitowa – do montażu statywów
sufitowych

Nr kat. KLWD 505.12
Szyna sprzętowa - ścienna

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE :
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WÓZEK TRANSPORTOWY

WÓZEK TRANSPORTOWY

Nr kat. KL207 101

Nr kat. KL207 102

Wózek do transportu materiałów
medycznych i narzędzi chirurgicznych
1 x wyjmowany pojemnik ze stali
kwasoodpornej typ G 1/3
1 x wyjmowany blat
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wózek do transportu materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych
1 x wyjmowany pojemnik ze stali
kwasoodpornej typ G 1/3
1 x wyjmowany pojemnik
ze stali kwasoodpornej typ G 2/3
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
750x380x850 mm

WÓZEK TRANSPORTOWY

WÓZEK TRANSPORTOWY

Nr kat. KL207 103

Nr kat. KL207 104

Wózek do transportu materiałów medycznych
i narzędzi chirurgicznych
3 x wyjmowany pojemnik ze
stali kwasoodpornej typ G 1/3
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wózek do dystrybucji materiałów medycznych
2 x pojemnik z tworzywa typu KLWD511
z pokrywą na zatrzask
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
750x380x850 mm

WÓZEK TRANSPORTOWY

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
650x450x850 mm

WÓZEK TRANSPORTOWY

Nr kat. KL207 105

Nr kat. KL207 202

Wózek do dystrybucji materiałów medycznych
do przewozu dwóch pojemników z tworzywa
typu KLWD512 z pokrywą na zamek patentowy
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wózek transportowy typu platforma
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

*pojemniki z tworzywa stanowią wyposażenie
dodatkowe
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1250x650x850 mm

Mobilne meble medyczne
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Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
750x380x850 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
700x600x850 mm
800x600x850 mm
900x600x850 mm

WÓZEK TRANSPORTOWY

WÓZEK TRANSPORTOWY

Nr kat. KL200 102

Nr kat. KL208 701

Wózek do przewożenia materiałów
opatrunkowych i materiałów sterylnych
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 160mm, 2 z blokadą
2 x drzwi pełne zamykane o kącie
otwarcia 270⁰
2 x przestawna półka
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
680x680x1240 mm

Wózek do transportu medycznych materiałów
skażonych, z zamykaną pokrywą
i kranikiem odpływowym,
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 160 mm, 2 z blokadą
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x600x1200 mm

880x680x1240mm

1000x600x1200 mm

1180x680x1240mm

1200x600x1200 mm

meble KLAROLINE

WÓZEK TRANSPORTOWY

WÓZEK GASTRONOMICZNY

Nr kat. KL200 405

Nr kat. KL208 801

Wózek transportowy typu platforma do
przewożenia koszy
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wózek gastronomiczny
4 x pojemnik G 1/3 200
1 x pojemnik G 2/3 200
ruchoma półka do stawiania talerzy
pod blatem szafka dwudrzwiowa
pod uchwytem otwarta przestrzeń
z jedną półką 1 x półka przestawna
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x600x900 mm

WÓZEK TRANSPORTOWY

WÓZEK TRANSPORTOWY

Nr kat. KL200 101

Nr kat. KL200 404

Wózek do transportu i przechowywania
papieru i włóknin
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wózek do przewożenia 6 koszy w systemie ISO-NORM
1 wielkości wsadu
lub
12 koszy ISO-NORM 1/2 wielkości wsadu
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1100x450x980 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
460x660x1550 mm

WÓZEK TRANSPORTOWY

WÓZEK TRANSPORTOWY

Nr kat. KL200 403

Nr kat. KL200 940

Wózek do przewożenia 6 koszy w systemie ISO-NORM
1 wielkości wsadu
lub
12 koszy ISO-NORM 1/2 wielkości wsadu
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wózek do przewożenia koszy i kuwet
w systemie ISO-NORM
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Uchwyt do prowadzenia wózka

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
890x660x860 mm

WÓZEK POŚCIELOWY

* kosze / kuwety stanowią wyposażenie
dodatkowe

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1120x630x1500 mm

WÓZEK POŚCIELOWY

Nr kat. KL207 301

Nr kat. KL207 311

Wózek do przewozu czystej i brudnej bielizny
1 x drzwi pełne
2 x półka przestawna
1 x stelaż na worek o poj. 120l
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wózek do przewozu czystej i brudnej bielizny
1 x drzwi pełne
2 x półka przestawna
1 x stelaż z pokrywą otwieraną
nożnie, na worek o poj. 120l
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1000x420x1100 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1000x420x1100 mm

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
650x450x800 mm
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WÓZEK NA ODPADY

WÓZEK NA ODPADY

Nr kat. KL208 101

Nr kat. KL208 111

Stelaż jezdny na odpady medyczne
1 x stelaż na worek o poj. 60l lub 120l
4 koła ø 50 mm, 2 z blokadą

Stelaż jezdny na odpady medyczne z pokrywą
1 x stelaż z pokrywą otwieraną nożnie,
na worek o poj. 60l lub 120l
4 koła ø 50 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
340x340x700 mm
390x420x860 mm

WÓZEK NA ODPADY

WÓZEK NA ODPADY

Nr kat. KL208 102

Nr kat. KL208 112

Stelaż jezdny podwójny na odpady medyczne
2 x stelaż na worek o poj. 60l lub 120l
4 koła ø 50 mm, 2 z blokadą

Stelaż jezdny podwójny na odpady
medyczne z pokrywą
2 x stelaż z pokrywą otwieraną nożnie,
na worek o poj. 60l lub 120l
4 koła ø 50 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
680x340x700 mm
780x420x860 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
680x340x700 mm
780x420x860 mm

WÓZEK do transportu brudnej
i czystej pościeli

WÓZEK do transportu brudnej
i czystej pościeli

Wózek pojedynczy, z podziałem
na strefę czystą i brudną
2 x półka na czystą bieliznę
1 x zbieracz brudnej bielizny z pokrywą
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:
1 x bawełniany worek

Wózek podwójny z podziałem
na strefę czystą i brudną
2 x półka na czystą bieliznę
2 x zbieracz brudnej bielizny z pokrywą
Pokrywa lakierowana proszkowo
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:
2 x bawełniany worek

Nr kat. KL201 140

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x500x1300 mm

Mobilne meble medyczne
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Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
340x340x700 mm
390x420x860 mm

Nr kat. KL202 140

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1300x500x1300 mm

WÓZEK POŚCIELOWY POJEDYŃCZY

WÓZEK POŚCIELOWY PODWÓJNY

Nr kat. KL201 040

Nr kat. KL202 040

Wózek do zbierania brudnej bielizny pojedynczy
1 x stelaż z pokrywą na worek 120 L
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:
1 x bawełniany worek

Wózek do zbierania brudnej bielizny
2 x stelaż z pokrywą na worek 120 L
Uchwyt do prowadzenia wózka
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie:
2 x bawełniany worek

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
400x500x950 mm

meble KLAROLINE

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
700x500x900 mm

PARAWAN POJEDYNCZY

PARAWAN POJEDYNCZY

Nr kat. KL208 313

Nr kat. KL108 313

Parawan pojedynczy z wypełnieniem
z mlecznego światło przepuszczalnego tworzywa,
łatwego do mycia i dezynfekcji.

Parawan pojedynczy z wypełnieniem
z mlecznego światło przepuszczalnego tworzywa,
łatwego do mycia i dezynfekcji.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x500x1800 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x500x1800 mm

PARAWAN PODWÓJNY

PARAWAN PODWÓJNY

Nr kat. KL208 323

Nr kat. KL108 323

Parawan podwójny z wypełnieniem z tworzywa
mlecznego światło przepuszczalnego.

Parawan podwójny z wypełnieniem z tworzywa
mlecznego światło przepuszczalnego.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1800x500x1800 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
1800x500x1800 mm

PARAWAN POTRÓJNY

PARAWAN POTRÓJNY

Nr kat. KL208 333

Nr kat. KL108 333

Parawan potrójny z wypełnieniem
z mlecznego światło przepuszczalnego tworzywa,
łatwego do mycia i dezynfekcji.

Parawan potrójny z wypełnieniem
z mlecznego światło przepuszczalnego tworzywa,
łatwego do mycia i dezynfekcji.

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
2700x500x1800 mm

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
2700x500x1800 mm

Mobilne meble medyczne

WÓZEK POŚCIELOWY
Nr kat. KL200 140
Wózek do transportu czystej bielizny
Konstrukcja ze stali kwasoodpornej
3x półka pełna zamontowana na stałe
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Wymiary (mm)*
Szer.
Gł.
Wys.
900x600x1650 mm

meble KLAROLINE
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WÓZKI

POD APARATURĘ
Wózki medyczne wykonane ze stali oraz profili
aluminiowych pokrytych powłoką polimerową.
Wóz k i o sta b i l n e j ko n st r u kc j i j e d n o l u b
dwukolumnowej. Blaty robocze, półki oraz
podstawy wykończone laminowanym ABS. Krążki
odbojowe, zabezpieczające wózek podczas jazdy.
Możliwość wyboru kolorystyki.

WÓZEK POD APARATURĘ

Nr kat. KL509 303

1x półka- blat roboczy nośności 10 kg
1x przestawna półka o nośności 12 kg
2x uchwyt do prowadzenia wózka
1x listwa elektryczna z 6 gniazdami
Podstawa o nośności 25 kg
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą
Nośność wózka: 64 kg
Wymiary (mm)
Szer.
Gł.
Wys.
700x550x910 mm

WÓZEK POD APARATURĘ

Nr kat. KL509 300

Nr kat. KL509 304

1x półka - blat roboczy o nośności 10 kg
1x przestawna półka o nośności 12 kg
2x uchwyt do przetaczania
1x listwa elektryczna z 6 gniazdami
Podstawa o nośności 25 kg
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

1x półka- blat roboczy nośności 10 kg
2x przestawna półka o nośności 12 kg
2x uchwyt do prowadzenia wózka
1x listwa elektryczna z 6 gniazdami
Podstawa o nośności 25 kg
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Nośność wózka: 64 kg

Nośność wózka: 76 kg

Wymiary (mm)
Szer.
Gł.
Wys.
700x700x930 mm

WÓZEK POD APARATURĘ

Wymiary (mm)
Szer.
Gł.
Wys.
700x500x1180 mm

WÓZEK POD APARATURĘ

Nr kat. KL509 301

Nr kat. KL509 302

1x półka- blat roboczy nośności 10 kg
2x przestawna półka o nośności 12 kg
2x uchwyt do prowadzenia wózka
1x listwa elektryczna z 6 gniazdami
Podstawa o nośności 25 kg
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

1x półka- blat roboczy nośności 10 kg
3x przestawna półka o nośności 12 kg
2x uchwyt do prowadzenia wózka
1x listwa elektryczna z 6 gniazdami
Podstawa o nośności 25 kg
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Nośność wózka: 76 kg

Nośność wózka: 86 kg

Wymiary (mm)
Szer.
Gł.
Wys.
700x700x1200 mm

Mobilne meble medyczne
318

WÓZEK POD APARATURĘ

Wymiary (mm)
Szer.
Gł.
Wys.
700x700x1470 mm

WÓZEK POD APARATURĘ

WÓZEK POD APARATURĘ

Nr kat. KL509 307

Nr kat. KL509 308

1x półka- blat roboczy nośności 10 kg
2x przestawna półka o nośności 16 kg
2x uchwyt do prowadzenia wózka
Podstawa o nośności 25 kg
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

1x półka/ blat roboczy o nośności 10 kg
3x przestawna półka o nośności 16 kg
2x uchwyt do prowadzenia wózka
Podstawa o nośności 25 kg
4 koła ø 125 mm, 2 z blokadą

Nośność wózka: 90 kg

Nośność wózka: 90 kg

Wymiary (mm)
Szer.
Gł.
Wys.
1000x660x1200 mm

meble KLAROLINE

Wymiary (mm)
Szer.
Gł.
Wys.
1000x660x1470 mm

WÓZEK POD APARATURĘ

WÓZEK POD APARATURĘ

Nr kat. KL509 306

Nr kat. KL509 305

3 x przestawna półka o nośności 5 kg
2x uchwyt do przetaczania
Podstawa o nośności 20 kg
4 koła ø 100 mm, 2 z blokadą

2 x przestawna półka o nośności 5 kg
2x uchwyt do przetaczania
Podstawa o nośności 20 kg
4 koła ø 100 mm, 2 z blokadą

Nośność wózka: 35 kg

Nośność wózka: 30 kg

Wyposażenie: uchwyt pojemnika na odpady

Wyposażenie: uchwyt pojemnika na odpady

Wymiary (mm)
Szer.
Gł.
Wys.
580x620x1225 mm

Wymiary (mm)
Szer.
Gł.
Wys.
580x620x904 mm

Cena netto
od 3 821 zł

Cena netto
od 3 639 zł

Nr kat. KLWD 509.01
Szuflada zamykana na klucz do
wózka: KL509 300/301/302
Wymiary: 480x440x91mm

Nr kat. KLWD 509.02
Szuflada zamykana na klucz do
wózka: KL509 300/301/302
Wymiary: 480x440x225mm

Nr kat. KLWD 509.03
Uchwyt monitora, regulacja
wysokości w zakresie 300 mm

Nr kat. KLWD 509.04
Uchwyt monitora z
dwupunktowym podparciem,
regulacja wysokości w
zakresie 300 mm

Nr kat. KLWD 509.05
Szuflada zamykana na klucz do
wózka KL509 303/304
Wymiary: 480x330x91mm

Nr kat. KLWD 509.06
Szuflada zamykana na klucz do
wózka KL509 303/304
Wymiary: 480x330x225mm

Nr kat. KLWD 509.07
Szuflada zamykana na klucz do
wózka KL509 307/308
Wymiary: 780x440x91mm

Nr kat. KLWD 509.11
Uchwyt endoskopu, regulacja
wysokości w zakresie 800mm

Nr kat. KLWD 509.08
Uchwyt z pojemnikiem na odpady
do wózka KL509 305/306

Nr kat. KLWD 509.09
Wysięgnik kroplówki z 4 hakami,
regulacja wysokości w
zakresie 800 mm

Nr kat. KLWD 509.10
Listwa elektryczna z 6 gniazdami

KOLORYSTYKA :

RAL 9016

RAL 1015

RAL 2003

RAL 7035

RAL 4003

RAL 5012

RAL 6027

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

319

WÓZEK POD LAPTOPA

Mobilne meble medyczne
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WÓZEK POD LAPTOPA

Nr kat. KL601 001

Nr kat. KL601 002

Wózek pod laptopa o przekątnej ekranu do 17 "
Mocowanie laptopa z zachowaniem przestrzeni roboczej blatu.
Konstrukcja jednokolumnowa.
Uchwyty do prowadzenia z przodu wózka, zintegrowane
z blatem roboczym.
1 x półka o regulowanej wysokości.
4 podwójne koła Ø 100 mm, 2 z blokadą.

Wózek pod laptopa o przekątnej ekranu do 17 "
Mocowanie laptopa z zachowaniem przestrzeni roboczej blatu.
Konstrukcja jednokolumnowa.
Uchwyty do prowadzenia z przodu wózka,
zintegrowane z blatem roboczym.
Regulacja wysokości za pomocą pedału nożnego.
4 podwójne koła Ø 100 mm, 2 z blokadą.

Wysokość blatu: 1020 mm
Wymiary blatu (szer.gł.): 540x444 mm
Wymiary podstawy (szer.gł): 478x577mm

Regulacja wysokości blatu: 785-1085 mm
Wymiary blatu (szer.gł.): 540x444 mm
Wymiary podstawy (szer.gł): 457x508mm

WÓZEK POD LAPTOPA

WÓZEK POD LAPTOPA

Nr kat. KL602 001 - regulacja ręczna

Nr kat. KL602 101 - regulacja nożna

Wózek pod laptopa o przekątnej ekranu do 17 "
Mocowanie laptopa z zachowaniem przestrzeni roboczej blatu.
Konstrukcja jednokolumnowa.
Uchwyty do prowadzenia z przodu wózka, zintegrowane z blatem.
Wysuwana półka pod klawiaturę z podstawkami pod mysz.
Regulacja wysokości za pomocą dźwigni ręcznej.
4 koła ø 100 mm, 2 z blokadą

Wózek pod laptopa o przekątnej ekranu do 17 "
Mocowanie laptopa z zachowaniem przestrzeni roboczej blatu.
Konstrukcja jednokolumnowa.
Uchwyty do prowadzenia z przodu wózka, zintegrowane z blatem.
Wysuwana półka pod klawiaturę z podstawkami pod mysz.
Regulacja wysokości za pomocą pedału nożnego.
4 koła ø 100 mm, 2 z blokadą
Regulacja wysokości: 880-1180 mm
Wymiary blatu (szer.gł.): 540x444 mm
Wymiary podstawy (szer.gł): 478x577 mm

Regulacja wysokości: 880-1180 mm
Wymiary blatu (szer.gł.): 540x444 mm
Wymiary podstawy (szer.gł): 478x577 mm

meble KLAROLINE

WÓZEK KOMPUTEROWY

Nr kat. KL602 003 - regulacja ręczna
Nr kat. KL602 103 - regulacja nożna

Wózek komputerowy z ramieniem do montażu monitora.
Blat roboczy ze zintegrowanymi uchwytami do prowadzenia wózka.
Konstrukcja jednokolumnowa.
Wysuwana półka pod klawiaturę z podstawkami pod mysz.
Regulacja wysokości za pomocą dźwigni ręcznej lub pedału nożnego.
4 koła ø 100 mm, 2 z blokadą

Wózek komputerowy z ramieniem na dwa monitory.
Blat roboczy ze zintegrowanymi uchwytami do prowadzenia wózka.
Konstrukcja jednokolumnowa.
Wysuwana półka pod klawiaturę z podstawkami pod mysz.
Regulacja wysokości za pomocą dźwigni ręcznej lub pedału nożnego.
4 koła ø 100 mm, 2 z blokadą

Regulacja wysokości: 880-1180 mm
Wymiary blatu (szer.gł.): 540x444 mm
Wymiary podstawy (szer.gł): 457x508 mm

Regulacja wysokości: 880-1180 mm
Wymiary blatu (szer.gł.): 540x444 mm
Wymiary podstawy (szer.gł): 457x508 mm

WÓZEK POD APARATURĘ

WÓZEK POD APARATURĘ

Nr kat. KL603 100 - bez uchwytu monitora
Nr kat. KL603 101 - z uchwytem jednego monitora
Nr kat. KL603 102 - z uchwytem dwóch monitorów

Nr kat. KL603 200 - bez uchwytu monitora
Nr kat. KL603 201 - z uchwytem jednego monitora
Nr kat. KL603 202 - z uchwytem dwóch monitorów

Wózek pod aparaturę medyczną.
Uchwyt jednego lub dwóch monitorów (opcja)
Konstrukcja jednokolumnowa.
Uchwyt do prowadzenia wózka.
2 x przestawna półka o nośności 15 kg
4 koła ø 100 mm, 2 z blokadą

Wózek pod aparaturę medyczną.
Uchwyt jednego lub dwóch monitorów (opcja)
Konstrukcja jednokolumnowa.
3 x przestawna półka o nośności 15 kg
1x prętowy kosz na akcesoria
4 koła ø 100 mm, 2 z blokadą

Wysokość: 1212 mm
Wymiary półki (szer.gł.): 457x360 mm
Wymiary podstawy (szer.gł): 478x577 mm

Wysokość: 1212 mm
Wymiary półki (szer.gł.): 457x360 mm
Wymiary kosza(szer.gł.wys.): 308x153x178 mm
Wymiary podstawy (szer.gł): 478x577 mm

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

WÓZEK KOMPUTEROWY

Nr kat. KL602 002 - regulacja ręczna
Nr kat. KL602 102 - regulacja nożna
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WÓZEK POD APARATURĘ

WÓZEK POD APARATURĘ MINI

Nr kat. KL603 300 - bez uchwytu monitora
Nr kat. KL603 301 - z uchwytem jednego monitora
Nr kat. KL603 302 - z uchwytem dwóch monitorów

Nr kat. KL603 400 - z jedną półką
Nr kat. KL603 401 - z dwoma półkami
Nr kat. KL603 402 - z koszem i półką

Wózek pod aparaturę medyczną.
Uchwyt jednego lub dwóch monitorów (opcja)
Konstrukcja jednokolumnowa.
Uchwyt do prowadzenia wózka.
2 x przestawna półka o nośności 15 kg
1x kosz na akcesoria z podziałką
4 koła ø 100 mm, 2 z blokadą

Wózek pod aparaturę medyczną.
Wózek dla osób o niższym wzroście.
Konstrukcja jednokolumnowa.
Wyposażenie: półka i/ lub kosz.
4 koła ø 100 mm, 2 z blokadą

Wysokość: 1212 mm
Wymiary półki (szer.gł.): 457x360 mm
Wymiary kosza(szer.gł.wys.): 422x330x125 mm
Wymiary podstawy (szer.gł): 478x577 mm

WÓZEK EKG

Mobilne meble medyczne
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Wysokość: 812 mm
Wymiary półki (szer.gł.): 457x360 mm
Wymiary kosza(szer.gł.wys.): 422x330x125 mm
Wymiary podstawy (szer.gł): 478x577 mm

WÓZEK EKG

Nr kat. KL604 001

Nr kat. KL604 002

Wózek pod aparat EKG o stałej wysokości.
Konstrukcja jednokolumnowa.
Blat roboczy z uchwytem do przesuwania wózka.
Możliwość montażu ramienia przewodów EKG po prawej
lub lewej stronie blatu.
1x kosz na akcesoria z podziałką.
4 koła ø 100 mm, 2 z blokadą

Wózek pod aparat EKG z regulacją wysokości.
Konstrukcja jednokolumnowa.
Blat roboczy z uchwytem do przesuwania wózka.
Możliwość montażu ramienia przewodów EKG po prawej lub lewej stronie
blatu. Ręczna regulacja wysokości realizowana za pomocą mechanizmu
śrubowego.
1x kosz na akcesoria z podziałką.
4 koła ø 80 mm, 2 z blokadą

Wysokość: 804 mm
Wymiary blatu (szer.gł.): 335x370 mm
Wymiary kosza(szer.gł.wys.): 422x330x125 mm
Wymiary podstawy (szer.gł): 478x577 mm

meble KLAROLINE

Regulacja wysokości: 860-1220 mm
Wymiary blatu (szer.gł.): 335x370 mm
Wymiary kosza(szer.gł.wys.): 422x330x125 mm
Wymiary podstawy (szer.gł): 478x577 mm

Nr kat. KLWD 6001
Kosz z tworzywa ABS
Wymiary: 334x123x163 mm

Nr kat. KLWD 6002
Uniwersalny kosz z tworzywa ABS
Wymiary: 309x217x150 mm

Nr kat. KLWD 6003
Kosz z podziałem wewnętrznym
z tworzywa PP
Wymiary: 442x330x125 mm

Nr kat. KLWD 6004
Kosz prętowy lakierowany
proszkowo.
Wymiary: 358x239x195 mm

Nr kat. KLWD 6005
Kosz prętowy lakierowany
proszkowo.
Wymiary:308x188x182 mm

Nr kat. KLWD 6006
Kosz prętowy lakierowany
proszkowo.
Wymiary: 358x237x183 mm

Nr kat. KLWD 6007
Uchwyt na myszkę
Wymiary: 68x44x124 mm

Nr kat. KLWD 6008
Uchwyt zasilacza
Wymiary:63x43x102 mm

Nr kat. KLWD 6009
Uchwyt tabletu
(uchylny/obrotowy)

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

323

Mobilne meble medyczne
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Nr kat. KLWD 6010
Uchwyt do prowadzenia wózka

Nr kat. KLWD 6011
Półka
Wymiary: 457x360 mm

Nr kat. KLWD 6012
Półka
Wymiary: 394x215 mm

Nr kat. KLWD 6013
Uchwyt czytnika kodów
kreskowych

Nr kat. KLWD 6014
Uchwyt komputera
Wymiary: 320x212x300 mm

Nr kat. KLWD 6015
Uchwyt na drukarkę
Wymiary: 205x90x165 mm

Nr kat. KLWD 6017
Głowica z 2 hakami na kroplówki

Nr kat. KLWD 6018
Głowica z 4 hakami na kroplówki

Nr kat. KLWD 6019
Linka antykradzieżowa

Nr kat. KLWD 6020
Dodatkowe obciążenie
podstawy / przeciwwaga

Nr kat. KLWD 6021
Uniwersalne przegubowe ramię
do wózków EKG

Nr kat. KLWD 6022
Lampka zabiegowa na gęsiej
szyjce.

meble KLAROLINE

Wózki medyczne
do pomieszczeń MRI

WÓZEK MRI POD APARATURĘ

WÓZEK MRI POD APARATURĘ

Nr kat. KL605 100

Nr kat. KL605 200

Wózek pod aparaturę medyczną o stałej wysokości.
Przystosowany do pracy z rezonansem
magnetycznym.
Konstrukcja jednokolumnowa.
3 x półka o regulowanej wysokości, o nośności 10kg
1 x kosz na akcesoria
4 koła ø 100 mm, 2 z blokadą

Wózek pod aparat EKG o regulowanej
wysokości. Przystosowany do pracy z
rezonansem magnetycznym. Konstrukcja
jednokolumnowa. Blat roboczy z uchwytem
do przesuwania wózka, z możliwością
montażu ramienia przewodów EKG po
prawej lub lewej stronie blatu.
1x kosz na akcesoria, o nośności 2 kg
4 koła ø 80 mm, 2 z blokadą

WÓZEK MRI POD MONITOR

WÓZEK MRI POD MONITOR

Nr kat. KL605 300

Nr kat. KL605 310

Wózek pod monitor medyczny regulowanej
wysokości. Przystosowany do pracy z
rezonansem magnetycznym. Konstrukcja
jednokolumnowa.
Uchwyt monitora z regulacją kątową.
1x kosz na akcesoria
4 koła ø 80 mm, 2 z blokadą

Wózek pod monitor medyczny regulowanej wysokości.
Przystosowany do pracy z rezonansem magnetycznym.
Konstrukcja jednokolumnowa.
Uchwyt monitora z regulacją kątową.
1x kosz na akcesoria
4 koła ø 80 mm, 2 z blokadą

STOJAK MRI NA KROPLÓWKI

WÓZEK MRI POD MONITOR

Nr kat. KL605 400

Nr kat. KL200 940

Stojak na płyny infuzyjne na pięcioramiennej, mobilnej
podstawie. Przystosowany do pracy z rezonansem
magnetycznym. Wysięgnik z czterema haczykami.
Regulacja wysięgnika za pomocą mechanizmu śrubowego
5 kół ø 80 mm, 2 z blokadą

Stojak na sprzęt do wentylacji pacjenta, mobilnej
podstawie. Przystosowany do pracy z rezonansem
magnetycznym. Wysięgnik z dwoma hakami, półka na
aparaturę, uchwyty na butlę z tlenem, szyna sprzętowa.
5 kół ø 80 mm, 2 z blokadą

meble KLAROLINE

Mobilne meble medyczne

Wózki niemagnetyczne, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach z rezonansem magnetycznym. Wózki
wykonane z lekkich materiałów takich jak anodyzowane aluminium czy tworzywo ABS. Szeroki wachlarz
wyposażenia dodatkowego pozwala na skonfigurowanie wózka pod indywidualne potrzeby klienta.
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Mobilne meble medyczne

meble KLAROLINE
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meble KLAROLINE
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*
* Produkt niestandardowy/wymagane zamówienie powyżej 5 szt.

meble KLAROLINE

meble KLAROLINE
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I-fogger - bateryjny dyfuzor do dezynfekcji
Nr kat. K77200

To proste i praktyczne narzędzie do szybkiej dezynfekcji
przestrzeni i powierzchni za pomocą zimnej mgły.
Urządzenie i-fogger ułatwia proces szybkiej dezynfekcji w
miejscach, gdzie czas ma duże znaczenie.

Mikro krople w walce z wirusami, bakteriami i grzybami
Urządzenie wytwarza i rozprasza aerozol (mgiełkę)
środka dezynfekującego, aby zmniejszyć liczbę
unoszących się w powietrzu mikroorganizmów i wirusów,
a także nakładać środek dezynfekujący. Mgła unosi się w
powietrzu i pokrywa wszystko, co napotka.

Dysze do każdego zadania
Dzięki wymiennym dyszom możesz regulować wielkość
kropli wytwarzanej mgiełki. Krople mogą mieć wielkość
od 20-150 mikronów w zależności od potrzeb.Wytworzona mgiełka o kroplach wielkości 20~150 μm unosi się
w powietrzu. Powoli opadając dezynfekuje powietrze i
pokrywa wszystko, zwalczając mikroorganizmy i wirusy
na powierzchniach.

Wolność zasilana bateriami

Dekontaminacja i dezynfekcja
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Nasze urządzenia zasilane są akumulatorami litowo-jonowymi. Dzięki temu uzyskana swoboda ruchu sprawia, że
dezynfekcja jest dużo łatwiejsza i wydajniejsza. Od teraz
nie szukasz gniazdek, nie ciągniesz i nie przekładasz wciąż
kabli. Prowadzisz swobodnie dezynfekcję gdziekolwiek
jest ona potrzebna.

Swoboda przemieszczania = szybkie i efektywne
działanie
Pełną swobodę ruchów użytkownika zapewnia wygodny
plecak z szelkami i pasem biodrowym. Uchwyt dyszy mocowany jest do pasa biodrowego, dzięki temu jest cały
czas w zasięgu ręki operatora, który może skupić się
na prowadzeniu prac.

Praca pod kontrolą

Zbiornik 3,5 litra
Zdejmowany zbiornik ułatwia pracę: napełnienie,
czyszczenie i opróżnianie odbywa się poza maszyną.
To ergonomiczne rozwiązanie.

Waga (bez baterii)
Pojemność zbiornika
Waga baterii
Napiecie zasilania
Czas pracy na baterii
Czas ładowania baterii
Przepływ
Długość węża
Wielkość kropli
Odległość zamgławiania
Średnica dyszy
Moc urządzenia

200 x 595 x 225 mm
300 x 600 x 315 mm
z szelkami
7.9 kg
3,5 l
1.3 kg
24V DC
powyżej 50 min.
1,5 h
175-100 ml/min.
1,2 m
20-150 μm
5 -6 m
0.3 mm, 0.5 mm,
0.8 mm, 1.0 mm
450 W

Dekontaminacja i dezynfekcja

Urządzenie ma licznik czasu, który zapewnia to
łatwość rozliczenia się z wykonywanej pracy.
Kontrolka stanu naładowania baterii to lepsze
zaplanowanie czasu wymiany lub ładowania baterii
i zmniejszenie ryzyka zaniku energii w trakcie pracy.

Wymiary
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ByoPlanet MS -700 - dyfuzor do dezynfekcji do dużych powierzchni
Nr kat. K77300

System elektrostatycznego natrysku ByoPlanet MS -700
to specjalistyczne rozwiązanie dla profesjonalistów.
Oferuje niezrównaną skuteczność spryskiwania i ciągłej
pracy.

Wytrzymały system do czyszczenia i odkażania dużych
powierzchni
System z zasilaniem sieciowym zapewnia stabilną moc
elektrostatyczną. To gwarantuje wydajną pracę w trybie
ciągłym.
Zaawansowana konstrukcja dyszy rozpylającej
Dysza o opatentowanej konstrukcji zapewnia
równomierne pokrycie ze wszystkich stron
spryskiwanych przedmiotów.
Mocny kompresor
Silna sprężarka dostarcza dużą ilość zjonizowanego
powietrza umożliwiając szybki i wydajny natrysk
każdego rodzaju powierzchni.

Zalety ByoPlanet MS -700

• 65% szybciej niż metodami ręcznymi
• 75% mniej zużytych środków chemicznych
• wysoka wydajność do 1.600 m2/godzinę
Dzięki efektowi elektrostatycznemu rozpylona mgła
wędruje do przedmiotu i przylega do jego powierzchni
także z boków i od tyłu. Rozpryskiwana mgła środka
dezynfekującego jest lepiej wykorzystana ponieważ
jest przyciągana do opryskiwanych przedmiotów i tylko
w małej części opada na powierzchnie płaskie
(np. posadzkę).

Dekontaminacja i dezynfekcja
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Zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania
• Łatwe podłączenie węża
• Ergonomiczny i lekki pistolet do spryskiwania z przyciskiem
sterującym
• Zmniejszone ryzyko błędu ludzkiego w porównaniu z procesem
ręcznym

Idealny do dużych przestrzeni
• W ciągu godziny można spryskać 1600 m2
• Wykorzystuje do 65% mniej roztworu niż w procesach
ręcznych

Wymiary

26 x 41 x 74 cm
(szer. x dł. x wys.)

Waga netto

20 kg

Waga z opakowaniem

24 kg

Zasilanie sieciowe

1.3 kg

Napiecie zasilania

110 - 240 V, 50 - 60 Hz

Długość węża

2,45 m

Przepływ

130 ml/min

Długość kabla
zasilającego

7,6 m

Dekontaminacja i dezynfekcja

Duża efektywność spryskiwania
• Wydajność do 27m2/ minutę, do 75% szybciej niż tradycyjne
spryskiwacze
• Bez dodatkowego wysiłku, dokładne pokrycie przedmiotów
ze wszystkich stron
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KlaroFoG, KlaroFoGate - dekontaminacja powietrza ditlenkiem chloru

Ditlenek chloru korzyści
Wolnorodnikowa struktura cząsteczki ditlenku chloru wykazuje wysoką aktywność utleniającą względem elementów struktury
białkowej otoczki wirusa SARS-CoV-2, a co za tym idzie, zdolność do jej degradacji
• ClO2 jest znaną substancją biobójczą, dla której potwierdzono skuteczność dezynfekcjipowietrza przeciwko wirusowi grypy
typu A, w stężeniach niższych od stężeń określonych jako najwyższy dopuszczalny poziom w obecności ludzi (NDS), to jest
poniżej 0,3 ppmv
• Przebadane wirusy grypy typu A są bardziej oporne na dezynfekcję chemiczną od koronawirusów typu SARS-CoV-2
• Przeprowadzone badania wykazały, że ClO2 skutecznie dezaktywuje wirusy nawet poniżej limitu 0,1 ppmv
• Jest bezpieczny - wpływ ditlenku chloru na organizm ludzki, w stężeniach dopuszczalnych jest minimalny
• Jest również skuteczny w dezynfekcji powierzchni

Metoda dezynfekcji powietrza z zastosowaniem ClO2
• Dezynfekcji powietrza poprzez zastosowanie ditlenku chloru polega na emisji substancji wirusobójczej poprzez zamgławianie
aerozolem lub gazem
• Substancja spełnia wymagania bezpieczeństwa i skuteczności wobec SARSCoV-2

KlaroFoG
Nr kat. K79001
Szybka dezynfekcja pomieszczeń, z zastosowaniem wysokich
stężeń ClO2, może być przeprowadzona tylko bez obecności ludzi
(np.oddziałów intensywnej terapii, budynków używanych do kwarantanny
lub pojazdów transportu publicznego).

Dekontaminacja i dezynfekcja
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• Dezynfekcja w obecności ludzi dla ekspozycji 8-godzinnej, dopuszczalne
stężenie to 0,3 ppmv, w warunkach krótkotrwałego narażenia, przez
okres do 15 min., stężenie dopuszczalne wynosi 0,9 ppmv ClO2
• Przykład: stosując roztwór ClO2 o stężeniu 0,25 mg/l, bakteria o
średnicy 1 μm zostaje inaktywowana w ciągu 3,6 s. Czas ten jest
wystarczający dla degradacji struktur białek, zbudowanych z cysteiny,
tyrozyny i/lub tryptofanu
• KlaroFoG przystosowany jest do pracy 24/7, posiada automatyczny
pomiar poziomu płynu w zbiorniku

KlaroFoGate 1
Nr kat. K79002
• Brama dezynfekcyjna do odkażania powierzchni i podeszw butów
przechodzących osób
• Brama o średnicy 1,2 m przeznaczona jest dla osób pojedynczo
wchodzących do obiektu
• KlaroFoGate ustawiana jest przy wejściu do obiektu
• Osoba przebywająca w bramie do 20 sek., przy jednokrotnym obrocie
pokrywana jest aerozolem, pozostającym na powierzchni odzieży do
wyschnięcia w czasie do kilku minut
• Aerozol dezaktywuje wirusa SARS-CoV-2, nie niszcząc ubioru oraz jest
bezpieczny dla inhalacji przez drogi oddechowe
• Substancję dezynfekcyjną stanowi ClO2 w postaci roztworu wodnego
• KlaroFoGate przystosowany jest do pracy 24/7, posiada automatyczny
pomiar poziomu płynu w zbiorniku, oraz czujnik mikrofalowy
pozwalający na wykrywanie osób

KlaroFoGate 2
• Brama dezynfekcyjna do odkażania powierzchni i podeszw butów
przechodzących osób o średnicy powierzchni (2 m)
• Brama przeznaczona do dekontaminacji kombinezonów ochronnych,
przed ich zdjęciem po użyciu
• Duża pojemność bramy umożliwia swobodny obrót osoby z
uniesionymi rękami, pozwalając na całkowite pokrycie powierzchni
aerozolem suchej mgły zawierającej ClO2 oraz dekontaminację wirusa
SARS-CoV-2 w ciągu 30 sekund
• Mata dezynfekcyjna nasączana jest na bieżąco odświeżanym
roztworem ditlenku chloru, który dezynfekuje podeszwy obuwia

Dekontaminacja i dezynfekcja
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AirProtect - automatyczna dekontaminacja powietrza
Urządzenia serii AirProtect to profesjonalne urządzenie do dekontaminacji powietrza pozwalające na uzyskanie czystego
powietrza w pomieszczeniach o wielkości od 60 do 180 m2. Wyposażone w najnowszej generacji wysokowydajny ﬁltr 360°
z wysoce skutecznym ﬁltrem cząstek
stałych HEPA H14 pozwalający na
niezawodne czyszczenie (aż do 99,995%)
takich zanieczyszczeń z powietrza jak:
• wirusy (w tym nowy koronawirus
SARS-CoV-2)
• pył zawieszony (PM 10, PM 2,5, PM 0,3,
PM 0,1)
• pyłki i inne alergeny wziewne, patogeny
• bakterie i zarodniki pleśni (hamuje ich
wzrost w ﬁltrze), dym papierosowy,
spaliny, opary chemiczne (aldehyd
mrówkowy, toluen, n-butan, lotne
związki organiczne itp.) oraz wszelakie
zapachy zawarte w powietrzu w
twoim pomieszczeniu
W urządzeniu można kontrolować
tryby pracy: automatyczny, ręczny
lub turbo. W trybie automatycznym
korzysta z inteligentnych czujników (czujnik pyłu, gazu i zapachu), dzięki którym stale utrzymuje wysoką jakość powietrza
i automatycznie dostosowuje poziom mocy do warunków otoczenia. W trybie turbo, dzięki doskonałej sile silnika
i wentylatora, powietrze oczyszczane jest w możliwie najkrótszym czasie. Poza trybem automatycznym i trybem turbo
urządzenie pracuje w trzech trybach ręcznych oraz w trybie nocnym. Wygodna funkcja timera pozwala uruchomić
i wyłączyć urządzenie. Aktualny stan pracy jest zawsze widoczny na panelu urządzenia. Inne funkcje, takie jak funkcja
blokady, status ﬁltra lub dostosowywanie trybu automatycznego można obsługiwać za pomocą dedykowanej aplikacji.

Urządzenie AirProtect 80 PRO ma zdolność zatrzymywania SARS-COV-2

Dekontaminacja i dezynfekcja
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AirProtect 80 PRO wykorzystuje okrągły ﬁltr 360°, którego najwyższą skuteczność potwierdziły badania laboratoryjne i kompleksowa certyﬁkacja higieny mikrobiologicznej. Badania te przeprowadził renomowany Instytut Schwarzkopfa we współpracy z Instytutem Higieny Mainfranken. Ze względu na specjalną, wielowarstwową budowę,
odﬁltrowuje on do 99,99% cząstek MPPS (o najbardziej przenikliwej wielkości) o rozmiarach od 0,1 do 0,3
mikrometra. W efekcie procesu dyfuzji ﬁltrów ruch cząstek mniejszych niż jeden mikrometr ulega „zaburzeniu” w
strumieniu powietrza. Cząstki takie zderzają się, odbijają od siebie, a następnie lądują na włóknach
ﬁltra, gdzie zostają uwięzione.
Po oczyszczeniu powietrza przez ﬁltr, wszystkie niebezpieczne patogeny, wirusy i cząstki - takie jak koronawirus pozostają w ﬁltrze i nigdy nie są z niego uwalniane. Okrągła konstrukcja ﬁltra 360° zapewnia optymalne
wykorzystanie całej powierzchni ﬁltra, dzięki czemu charakteryzuje się on dużą wydajnością i skutecznym
przechwytywaniem wirusów.

Urządzenie AirProtect 80 PRO idealnie
sprawdza się w:
• Szpitalny Odział Ratunkowy
• Oddziały Intensywnej Terapii
• Izolatki i sale pooperacyjne
• Sale operacyjne
• Gabinety dentystyczne
• Domy opieki społecznej
• Gabinety dentystyczne

AirProtect Pro 80
Automatyczna dekontaminacja powietrza pomieszczeń o wielkości do 100 m2.
Nr kat. K78001
• Moc [W]: 6 / 10 / 14 / 30 / 175
• Poziom hałas [dB]: 18.7 / 28.8 / 37.3 / 46.7 / 63.4
• Prędkość wentylatora: 5 poziomów (nocny, niski, średni,
wysoki oraz turbo)
• Wydajność oczyszczacza**: od 0 do 800 m³/h
• Filtry: wstępny, True HEPA H14, ﬁltr z węglem aktywnym
• Tryb automatyczny: Tak
• Wskaźnik jakości powietrza: Tak
• Sygnalizacja wymiany ﬁltra: Tak
• Czujniki: gazu, pyłu, zapachu
• Pilot zdalnego sterowania
• Kolor: biały
• Urządzenie można montować na ścianie przy użyciu
dodatkowego uchwytu lub bezpiecznie przewożić pomiędzy
pomieszczeniami za pomocą dodatkowego wózka
Objaśnienie: **wartości dotyczą odpowiednio trybów: nocny,
niski, średni, wysoki oraz turbo.
• waga netto: 15 kg
• wysokość: 668 mm
• szerokość: 468 mm
• głębokość: 275 mm

AirProtect Pro 140
Automatyczna dekontaminacja powietrza pomieszczeń o wielkości do 180 m2.

• Moc** [W]: 7 / 13 / 21 / 40 / 180
• Poziom hałasu [dB]: 25,2 / 32,1 / 39,5 / 47,7 / 60,3
• Prędkość wentylatora: 5 poziomów (nocny, niski, średni,
wysoki oraz turbo)
• Wydajność oczyszczacza**: od 0 do 1400 m³/h
• Filtry: wstępny, True HEPA H14, ﬁltr z węglem aktywnym
• Tryb automatyczny: Tak
• Wskaźnik jakości powietrza: Tak
• Sygnalizacja wymiany ﬁltra: Tak
• Czujniki: gazu, pyłu, zapachu
• Pilot zdalnego sterowania
• Kolor: biały
Objaśnienie: **wartości dotyczą odpowiednio trybów: nocny,
niski, średni, wysoki oraz turbo.
• waga netto: 51 kg
• wysokość: 725 mm
• szerokość: 562 mm
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AirDeCom
Automatyczna dekontaminacja powietrza promieniami ultrafioletowymi UV-C
Nr kat. K17100, K17200, K17300

Powietrze środkiem transportu zarazków i wirusów
Powietrze jest idealnym środkiem transportu dla wirusów i mikroorganizmów takich jak: bakterie, zarodniki pleśni, drożdże, wirusy, glony i pierwotniaki. Przenoszone przez powietrze wywołują choroby, a także powodują zaostrzenie objawów
alergii czy astmy. Podczas kichania lub kaszlu, zawierające wirusy lub bakterie kropelki wody i wydzielin rozpraszają się
łatwo w powietrzu. Takie powietrze powoduje łatwe rozprzestrzenianie się przeziębienia, grypy, gruźlicy oraz innych
czynników zakaźnych w tym COVID-19. Zanieczyszczone zarazkami, czy wirusami powietrze przenosi sie do poszczególnych
obszarów budynku za pośrednictwem systemu klimatyzacji i wentylacji. Niestety, nawet najnowocześniejsza technologia
ﬁltrów nie jest w stanie trwale zapobiec zanieczyszczeniu systemów klimatyzacyjnych. Wręcz przeciwnie - same ﬁltry mogą
być pożywką dla zarazków. Pracownicy i pacjenci są narażeni na niepotrzebne ryzyko. Nawet pojedyncze nieklimatyzowane
pokoje bez mogą być zanieczyszczone bakteriami czy wirusami, co stanowi zagrożenie dla ludzi.

Zmniejszenie ryzyka zakażeń

Dekontaminacja i dezynfekcja
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W budynkach intensywnie uczęszczanych
przez społeczeństwo m.in. przychodnie
zdrowia, gabinety lekarskie i szpitale, zarówno
powierzchnie jak i powietrze są szczególnie
narażone na zanieczyszczenie wirusami
i bakteriami - co prowadzi do różnych stanów
chorobowych. System dekontaminacji
AirDeCom może ograniczyć wiele zachorowań
na przykład choroby układu oddechowego o
40%, problemy z błonami śluzowymi o 30%
i bóle mięśni o 50%. Zostało to wykazane w
badaniu przeprowadzonym przez University
of Montreal (Kanada) w 2003 r. (The Lancet,
volume 362, page 1785-1791, 29.11.2003).

Zalety AirDeCom
• Łatwy montaż i obsługa
• Wersja mobilna (2x95W-ST)

• Moc dostosowana do powierzchni pomieszczeń
• Sprawdzone lampy UV-C
• Certyﬁkat CE

Gwarantowana sterylność

Filtr Tiox

Rdzeniem urządzenia AirDeCom jest zwarta lampa
niskociśnieniowa UV-C o stopniu ochrony IP 54.
Emituje ona promieniowanie UV-C o długości fali
253,7 nm.

System AirDeCom dodatkowo wyposażony jest w dwa
ﬁltry typu TiOx, które aktywowane są przez lampę
UV-C.

Przez zastosowanie specjalnej powłoki po
wewnętrznej stronie szkła kwarcowego, lampa ma
bardzo długą żywotność około 9 000 godzin z
niewielkim spadkiem efektywności w całym okresie
swojej pracy.

Filtry zbudowane są nanostrukturalnego dwutlenku
tytanu (TiO2) ,w formie żelu, o wymiarze cząsteczek
porównywalnych do jednej miliardowej części metra.
TiOx ma dużą powierzchnię wymiany i jest doskonałym
fotokatalizatorem zdolnym do rozkładu organicznych
i nieorganicznych zanieczyszczeń, takich jak lotne związki
organiczne (LZO) i wytwarzany przez człowieka tlenek
azotu (NOx) . Co więcej, ﬁltr TiOx dzięki swoim
właściwościom recepcyjnym utleniania i rozkłada
komórki bakterii porównywalnie do promieni UV-C.
Filtr niweluje także powstawanie nieprzyjemnych
zapachów, rozkładających się toksycznych gazów
i związków zapachowych.

Model 1
Nr kat. K17100

Model 2
Nr kat.K17200

Model 3
Nr kat. K17300

AirDeCom
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Maks. powierzchnia
Maks. kubatura
Przepływ powietrza
Lampy UV-C
Zasilanie
Przewód zasilający
Pobór mocy
Lampy UV-C
Żywotność lamp
Stopień ochrony

2x40W
950 mm
260 mm
130 mm
15 m2
40 m3
70m3/min
2 x 40 W

2x95W
1040 mm
320 mm
130 mm
40 m2
100 m3
150 m3/min
2 x 95 W
230V/50Hz
2,5 m
220 W
2 x 95 W
9000 h
IP20

2x95W-ST
1230 mm
320 mm
130 mm
40 m2
100 m3
150 m3/min
2 x 95 W

Sposób montażu

naścienny

110 W
2 x 40 W

naścienny

Materiał komory UV

aluminium

Materiał obudowy

blacha stalowa malowana
proszkowo – RAL 9010

220 W
2 x 95 W

jednostka
mobilna
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Wprowadzone przez wentylator powietrze do
komory zostaje naświetlane lampą UV-C. Przemyślana
konstrukcja ze zintegrowanymi przegrodami
powietrznymi, reﬂektorami i sterowaniem funkcjami
zapewnia wysoką skuteczność zmniejszając ilość
mikroorganizmów nawet o 99% bez uwalniania ozonu.
Dzięki dużemu przepływowi powietrza do
150m³/minutę AirDeCom jest wydajny i skuteczny
w przestrzeniach do 40 m².
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ICon Pro Air Healer - dekontaminacja powietrza z użyciem filtra H14 i lamp UV-C
Nr kat. K77100

Profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do średnich i
dużych pomieszczeń, nawet do 500 m2.
Dzięki innowacyjnej technologii FS-ACT ICon Pro:
• odﬁltrowuje wszystkie pyły i cząstki (PM) do poziomu
MERV 19 (najwyższy osiągany poziom oczyszczenia)
• niszczy wszystkie drobnoustroje, w tym wirusy
światłem UVC i technologią PCO
• bezpiecznie neutralizuje wszystkie LZO w
fotokatalitycznej komorze utleniania zaprojektowanej
przez partnera technologicznego NASA
• przywraca w pomieszczeniach krystalicznie czyste
i zdrowe powietrze

Zalety ICon Pro Air Healer
•
•
•
•

Innowacyjna technologia oczyszczania powietrza
Bezkonkurencyjna skuteczność
Niskie koszty eksploatacji
Braktycznie bezobsługowość urządzenia

Działanie technologii FS-ACT zastosowanej w ICon Pro Air Healer
Idealnie czyste i zdrowe powietrze
w standardzie MERV19 to poziom
nieosiągalny dla jakiegokolwiek,
wolnostojącego urządzenia na
świecie. Technologia FS-ACT
eliminuje z powietrza:
≥99,999% cząstek stałych ≤0,2 µm,
≥99,9999% mikroorganizmów,
≥97% Lotnych Związków
Organicznych.
I to wszystko przy wydajności nawet
do 600 m3/godz..
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3 etapowy proces oczyszczania

Zaawansowany ﬁltr HEPA 14
Zatrzymuje nawet najdrobniejsze cząsteczki
stałe (poniżej 0,2 μm) oraz martwe wirusy
i bakterie.

Opatentowana komora
neutralizacyjna
Całkowite zlikwidowanie wszelkich
zanieczyszczeń, zabicie wszsytkich
zarazków. Komora utleniająca
VOC - zapewnia najwyższy możliwy
poziom oczyszcznia powietrza

Wstępny Filtr z wkładem z węgla
aktywowanego
Zatrzymuje większe cząsteczki (np. kurz,
sierść) oraz dokonuje wstępnej absorpcji
niektórych gazów i nieprzyjemnych zapachów.

Skuteczność technologii neutralizacji zanieczyszczeń
mikrobiologicznych potwierdziły między innymi badania
i modele komputerowe prowadzone na Uniwersytecie
Kolorado (Boulder, USA).

Praktyczne badania skuteczności eliminacji
zanieczyszczeń mikrobiologicznych przez ICon Pro Air
Healer, przeprowadzono także na Politechnice
krakowskiej (Kraków, Polska) w marcu 2020 w oparciu o
normę PN-89 Z-04111/01-03.

Specyﬁkacja ogólna
Zasilanie

110/230V 50/60Hz

Pobór mocy dla róznych
obrotów dmuchawy

LOW 203W, MEDIUM
210W, HIGH 236W, MAX
250W

Wymiary

1273x684x334 mm

Ciężar

72 kg

Panel sterowania

20 znaków,
4-wierszowy
wyświetlacz encoder LCD

Wydatek powietrza

(Low-Max)
200-600 m3/h

Materiał obudowy

Metal

Poziom hałasu dla 4 obrotów
dmuchawy

LOW 32dB, MEDIUM 52dB,
HIGH 56 db, MAX 61dB

Osiągi
HEPA H14 ≥99,999%
EPA E12 ≥99,97%

Żywotnośc głównego ﬁltra
HEPA

H14-średnio do 24 miesięcy, przy pracy 24/7, zależnie
od poziomu PM, (zalecana
wymiana co 12 miesięcy,
przy pracy 24/7

Redukcja VOC (LZO) (TVOC)
Poziom redukcji zanieczyszczeń
mikrobiologicznych

≥95-97%
≥99,9999%

Jakość powietrza, wg
standardów MERV

MERV19

Przeznacznie ICon Pro Air Healer
• Szpitalne Odziały Ratunkowe
• Oddziały Intensywnej Terapii
• Izolatki i sale pooperacyjne
• Sale operacyjne
• Oddziały Intensywnej Terapii
• Gabinety dentystyczne
• Domy opieki społecznej

Inne dane

Komora neutralizacyjna

Samoczyszczaca, long life,
bezobsługowa do 48
miesięcy (Standardowy
tryb pracy, bez użycia funkcji boo

Ilość nastawów obrotu
dmuchawy

4

Status lamp UV

Kontrola w czasie
rzeczywistym

Tryb pracy

Ręczny/automatyczny

Poziom zapylenia w powietrzu
wylotowym

Tak, wyświetlacz LCD

Poziom VOC (LZO) w powietrzu
wylotowym

Tak, wyświetllacz LCD

Funkcja BOOST

Dodatkowa wydajność
neutralizacji, największa
redukcja poziomu VOC
(LZO) i mikrobów

Sterowanie za pomocą lokalnej Tak, dedykowana strona insieci LAN
ternetowa
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Ilość kolonii w powietrzu przed załączeniem ICon’a : 27430 CFU/m3. Ilość kolonii w powietrzu po 15 godz. pracy
ICon’a* : 0-83 CFU/m3. Nastąpiła redukcja ilości kolonii
mikroorganizmów w powietrzu, o średnio : ≥ 80%.

Klasyﬁkacja ﬁltra wg EN 1822
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Problem zakażeń szpitalnych
Zakażenia szpitalne stanowią poważny problem dla placówek służby zdrowia. Chorobotwórcze patogeny bytujące
w środowisku szpitalnym prowadzą do coraz częstszego pojawiania się powikłań wydłużających pobyt pacjentów
w szpitalu, a w najgorszych wypadkach mogą powodować przedwczesne zgony.
Mimo wprowadzania coraz doskonalszych procedur związanych z reżimem dezynfekcji dłoni przez personel medyczny, jak
również dokładnym odkażaniem sprzętu i powierzchni przez personel sprzątający, uzyskanie lepszych rezultatów
nie jest możliwe bez pomocy najnowszych technologii.
Dodatkowym aspektem związanym z występowaniem zakażeń szpitalnych jest kwestia obciążenia budżetu placówki.
Koszt całkowity jest niezwykle trudny do oszacowania, ponieważ jest on rozłożony pomiędzy różne elementy struktury szpitalnej.
Przy sumowaniu kosztów, pod uwagę należy brać nie tylko wydatki związane z leczeniem bezpośrednim, ale również koszty
zamykania sal, zwiększenia ilości używanych środków do dezynfekcji, zwiększenia ochrony pacjentów, którzy mieli kontakt z
osobą zakażoną, a pod względem administracyjnym koszty związane z odszkodowaniami dla pacjentów oraz ewentualność
płacenia wyższych składek ubezpieczenia placówki.

Podczas szacowania całkowitych kosztów związanych z występowaniem zakażeń
szpitalnych pod uwagę należy brać wszystkie szczeble systemu szpitalnego,
a nie uwzględniać jedynie bezpośrednie koszty leczenia pacjenta.
Wyższa
składka
ubezpieczenia
placówki

Obniżenie ilości
zakażeń szpitalnych
w placówce o 1%

Odszkodowania
dla pacjentów
Pośrednie
koszty
leczenia
Zmniejszenie kosztów
leczenia o 7-10%
Bezpośrednie
koszty
leczenia
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Od 5 do 10 na 100 hospitalizowanych pacjentów narażonych jest na powikłania związane z zakażeniami
szpitalnymi. Same bezpośrednie koszty leczenia zakażeń szpitalnych w Polsce wynoszą 800 mln zł rocznie – dane
na podstawie publikacji: „Zakażenia szpitalne w Polsce: stan wiedzy na kwiecień 2011 r; Raport programu "Stop
Zakażeniom Szpitalnym. Program Promocji Higieny Szpitalnej" autorstwa:
▪ dr hab. med. Małgorzaty Bulanda Prof. UJ – Prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Katedra
Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie;
▪ prof. n. farm. dr. hab. n. med. Stefana Tyski – Narodowy Instytut Leków w Warszawie, Warszawski
Uniwersytet Medyczny;
▪ mgr Marii Ciuruś – Zakład Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi..

Opis technologii HPV
Gazowa forma nadtlenku wodoru w technologii HPV
HPV® (Hydrogen Peroxide Vapour – nadtlenek wodoru w formie gazowej) to unikalna technologia ﬁrmy Bioquell. Właściwości
biobójcze nadtlenku wodoru znane są ludzkości od pokoleń. Zastosowanie nadtlenku wodoru w formie gazowej, wspartej
kontrolowanym procesem mikro kondensacji HPV, wykazuje zdecydowanie wyższy poziom dezaktywacji drobnoustrojów a
proponowana metoda charakteryzuje się pełną kompatybilnością materiałową.
Stosowanie H2O2 w formie ciekłej lub rozpylanego aerozolu, tzw. dezynfekcja "mokra" może negatywnie wpływać na materiały,
z których są one wykonane. Dodatkowo metoda "mokra" wykazuje zdecydowanie niższy poziom dezaktywacji drobnoustrojów.

Dodatkowe zalety stosowania gazowej formy nadtlenku wodoru to:
• Udowodniona dezaktywacja mikroorganizmów na poziomie 6 log (poziom sterylizacji) 6 log to logarytmiczny wskaźnik
redukcji równy sześć [redukcja 10-6 czyli redukcja o 1 000 000 krotność]
• Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie i spory w tym wobec Clostridium diﬃcile, wirusów, grzybów oraz
prionów. Potwierdzona skuteczność bójcza wobec: B, F, V, Tbc, S
• Technologia niskotemperaturowa – idealna dla materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę
• Znakomita kompatybilność z materiałami i tworzywami - w tym czułą elektroniką
• Brak pozostałości poprocesowych - nadtlenek wodoru jest całkowicie katalitycznie rozkładany na tlen atomowy oraz wodę
• Brak toksyczności poprocesowej i kancerogenności
• Niska cena czynnika bójczego, kosztów procesu i eksploatacji

Cztery kroki do bezpiecznego pomieszczenia w szpitalu
5
min

Utrzymanie
30
min

Generowanie
gazu

20
min

ok.
1,5h
Aeracja

Uzyskanie wymaganego
poziomu stężenia nadtlenku wodoru

Utrzymanie
Efektywna dezaktywacja patogenów
w procesie kontrolowanej
mikrokondensacji

Aeracja
Rozkład nadtlenku wodoru do tlenu
cząsteczkowego i wody przyspieszony
zastosowaniem katalizatora

4

2
koncentracja H2O2

Generowanie gazu

ok.
2,5h*

Koniec
procesu
Dla 100 m 3
3

Kondycjonowanie
Urządzenie odczytuje parametry
środowiska i przygotowuje się
do pracy

Czas trwania etapu zależny od
kubatury
i możliwości włączenia wentylacji

5
dezaktywacja
mikroorganizmów

1
dozowanie

utrzymanie

aeracja

*Czas trwania etapu aeracji zależny jest od kubatury danego
pomieszczenia, oraz możliwości włączenia wyciągu wentylacyjnego
podczas procesu. Im większa ilość wymiany powietrza
podczas aeracji tym proces trwa krócej.
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BIOQUELL ProteQ
Zaawansowany mobilny system biodekontaminacji pomieszczeń
Nr kat. K70004

Kubatura
do 400 m3

H 2O 2

Środek do
biodekontaminacji :
35% nadtlenek wodoru
znakowany systemem
RFID

Kompaktowa
budowa - wszystkie
funkcje w jednym
urządzeniu

Menu
urządzenia
w języku polskim
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Najnowsze osiągnięcie Bioquell, Bioquell ProteQ oferuje modułowe podejście do odkażania pomieszczeń i stref. Zwiększone
możliwości dystrybucji, opcje sieciowe, technologia bezprzewodowa i zaawansowane możliwości napowietrzania sprawiają,
że ten system jest idealnym rozwiązaniem do eliminacji zanieczyszczeń w najmniejszych laboratoriach do największych
obszarów produkcyjnych.
Rozpraszanie i dystrybucja pary do pomieszczeń do 400 m3 (w zależności od konﬁguracji, obciążenia i warunków
środowiskowych). Wbudowana funkcja napowietrzania jest standardową funkcją każdego Bioquell ProteQ.

Zalety BIOQUELL ProteQ
Kompaktowy, elastyczny i adaptacyjny
Mobilna i kompaktowa konstrukcja Bioquell ProteQ pozwala na odkażanie różnych
pomieszczeń na terenie szpitala. ProteQ może być przewożony i obsługiwany przez jedną
osobę. Urządzenie z uwagi na gabaryty zajmuje niewiele miejsca magazynowego a
jednocześnie oferuje solidne możliwości.

Zautomatyzowany i łatwy w użyciu
Urządzenie posiada proste cykle pracy zarówno czasowe, jak i parametryczne. Dzięki
bezprzewodowej sieci do szybkiej konﬁguracji oferuje krótsze przestoje i funkcjonalność
wielu systemów. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych wentylatorów lub samodzielnych
jednostek napowietrzających które występują w innych systemach, ponieważ wszystkie
wymagane komponenty są przechowywane w jego obudowie.

Nacisk na zgodność
Wydruki termiczne i raporty cykli w formacie PDF generowane przez urządzenie pozwalają na
przestrzeganie przepisów GMP. System można również zintegrować z BMS ( Building
Management System - zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku) w
celu łatwego sterowania systemem HVAC (systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji).

1

2

Moduł dyspersji i dystrybucji oparów
w pomieszczeniach do 250m3 (lub
większych z obsługą walidacji Bioquell)
dla każdego Bioquell ProteQ.

Moduł podwójnej butelki z odczytem
RFID z bezpiecznym ładowaniem,
odkażaniem dużych objętości i
gromadzeniem kluczowych danych.

Bezprzewodowy pulpit wyposażony w
drukarkę termiczną i kolorowy ekran
dotykowy z interfejsem graﬁcznym.

4

Wbudowany moduł napowietrzania
jako standardowe wyposażenie
każdego Bioquell ProteQ.

5

Opcjonalne dodatkowe jednostki
napowietrzające i dystrybucyjne
umieszczone w wydzielonej
przestrzeni magazynowej urządzenia
dla szybkiego transportu i konﬁguracji.
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Budowa Bioquell ProteQ

3
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Cechy BIOQUELL ProteQ
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• Redukcja drobnoustrojów na poziomie powyżej 6 Log
podczas jednego cyklu.
• Pełne bezpieczeństwo dla urządzeń medycznych i lektrycznych
dzięki wytwarzaniu suchej mgły o średnicy kropli <5 µm, co
gwarantuje pełne bezpieczeństwo dla urządzeń medycznych i
elektrycznych.
• Zintegrowana jednostka katalityczna o wydajności
2200 m3/h.
• Wykonanie zewnętrzne z lekkich tworzyw sztucznych
ułatwiających utrzymanie czystości.
• Cykle w pełni automatyczne, urządzenie samo odczytuje
parametry środowiska i samo ustala optymalne parametry
cyklu, dzięki czemu może pracować w różnych warunkach bez
potrzeby przygotowywania pomieszczenia.
• Możliwość dekontaminacji w zakresie temperatur od 15°C
do 30°C.
• Możliwość dekontaminacji w warunkach wilgotności
względnej aksymalnie 80%.
• Automatyczne dozowanie substancji aktywnej do 16 g/min.
• Zabezpieczenie przerywające proces w przypadku nie
osiągnięcia zaplanowanych parametrów (wilgotność,
pobranie czynnika sterylizującego, temperatura).
• Pełna walidacja procesu dekontaminacji (również
bioindykatorem i chemoindykatorem procesu).
• Udokumentowana skuteczność biobójcza: grzyby, wirusy,
bakterie, spory – możliwość osiągnięcia co najmniej
milionkrotnej redukcji mikroorganizmów.
• Brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po
przeprowadzonym procesie dekontaminacji po zastosowaniu
czynnika aktywnego.
• Podczas fazy gazowania powietrze z pomieszczenia nie
przechodzi przez katalizator.
• Procesy gazowania i przewietrzania przeprowadzane w min.
dwóch niezależnych obiegach powietrza.
• Proces biodekontaminacji nie wymaga osuszania
pomieszczenia, a faza dekontaminacji przebiega przy udziale
mikrokondensacji par nadtlenku wodoru.
• 2 zewnętrznymi katalizatorami rutenowymi zapewniającymi
rozkład nadtlenku wodoru po zakończeniu procesu
(katalizatory dostępne opcjonalnie)
• Posiada miejsce dokujące z czytnikiem kodów RFID
pozwalające na śledzenie daty, serii oraz daty przydatności
środka odkażającego.
• Wyposażone w drukarkę termiczną do archiwizacji
parametrów procesu.

System BIOQUELL ProteQ można zoptymalizować za pomocą:
• Pakietu czujników do monitorowania procesu
• Czujnika bezpieczeństwa niskiego poziomu nadtlenku wodoru
• Laserowego urządzenia do pomiaru wymiarów pomieszczenia
• Dodatkowych bezprzewodowych jednostki napowietrzających
• Jednoczesną obsługą 3 jednostek Bioquell ProteQ za pomocą jednego
panelu sterującego
• Integracją z systemem zarządzania budynkiem (BMS)
• Uruchomieniem systemu i IQ / OQ / PQ
• Zaawansowaną walidacją, taką jak opracowanie cyklu gazowego (GCD)
i kwaliﬁkacją wydajności (PQ)
• Planami konserwacji zapobiegawczej

• Sal operacyjnych i zabiegowych
• Sal intensywnej terapii i nadzoru
wybudzeniowego
• Sal chorych w tym izolatek
• Pomieszczeń do przechowywania odpadów
medycznych
• Pomieszczeń wstępnej dekontaminacji w
obrębie SOR
• Laboratoria GMP / GLP
• Laboratoria bezpieczeństwa biologicznego na
wszystkich poziomach
• Obiekty dla zwierząt
• Obszary produkcyjne z trudnymi do całkowitego
oczyszczenia przestrzeniami, takie jak RABS
• Pomieszczenia czyste, pomieszczenia
laboratoryjne i przedpokoje
• Inne potrzeby w zakresie odkażania
pomieszczeń i stref

Dekontaminacja i dezynfekcja

Bioquell ProteQ idealnie sprawdza
się podczas dekontaminacji:
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BIOQUELL BQ-50
Mobilne urządzenie do dekontaminacji powierzchni gazową formą nadtlenku
wodoru HPV pomieszczeń o kubaturze do 200 m3
Nr kat. K41003

Kubatura
do 200 m3

H 2O 2

Czysty H2O2 ﬁrmy
Bioquell HPV-AQ o
stężeniu 35%.
2 butelki po 950 ml ze
znacznikiem RIFD.

Wydajnośc areacji
wynosi
3x1450 m3/godzinę

Dekontaminacja i dezynfekcja
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• Pełna automatyzacja pracy dzięki kontroli - szybkie cykle
biodekontaminacji (cykl biodekontaminacji dla standardowej
izolatki trwa tylko godzinę)
• Gwarantowana redukcja na poziomie 6 log (poziom sterylizacji)
• Wbudowane katalizatory skracają czas trwania procesu
• Nie ma potrzeby osuszania pomieszczenia przed procesem
• Doskonała kompatybilność materiałowa, nawet w przypadku
wrażliwej elektroniki
• Dołączony ręczny czujnik stężenia nadtlenku wodoru
• Intuicyjny w obsłudze panel sterowania – funkcja START/STOP
• Dobór parametrów/czasu pracy zależny od wielkości
pomieszczenia
• Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy elementami systemu
• Walidacja procesu chemo i bioindykatorami

Technologia automatycznej dezynfekcji pomieszczeń
Patogeny takie jak Clostridium diﬃcile, MRSA i VRE, nadal
powodują problemy w szpitalach. Rozwójbakterii opornych
na antybiotyki jest obecnie problemem globalnym, ponieważ
eksperci i światowi liderzy martwią się nadejściem epoki po
antybiotykach i eskalacją kosztów.
W szczególności istnieją poważne wyzwania kliniczne
związane z bakteriami Gram-ujemnymi, które są
odpowiedzialne za liczne infekcje związane z opieką
zdrowotną (HAI). Liczba żywych antybiotyków spada szybko,
szczególnie w przypadku problematycznych bakterii
Gram-ujemnych, w tym Acinetobacter baumannii,
Klebsiella pneumoniae i Pseudomonas aeruginosa.
Eliminowanie patogenów, eliminowanie wątpliwości
Badania wykazują, że zapewnienie skutecznej eradykacji
wszystkich patogenów ze środowiska jest niezbędne dla
zmniejszenia liczby zakażeń związanych z opieką zdrowotną.
Technologia automatycznej dezynfekcji pomieszczeń Bioquell
zapewnia odkażanie wszystkich powierzchni o wysokim
poziomie trudności. Bioquell opracował unikalną technologię
biodekontaminacji za pomocą oparów nadtlenku wodoru
(HPV).
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Najnowocześniejsza technologia redukcji patogenów
• Prosty w użyciu dzięki 2 przyciskom: "start" i "stop"
• Dekontaminacja większości standardowych pomieszczeń w
2 godziny
• Łatwość podnoszenia i przenoszenia - mała, lekka i solidna
jednostka rdzenia ważąca zaledwie 20 kg
• Uproszczona technologia monitorowania procesu zapewnienie niezawodności przy niskich kosztach obsługi
• W pełni zautomatyzowane obliczenia cyklu - dostosowuje
się do wielkości pomieszczenia, temperatury początkowej
i początkowej wilgotności względnej, aby zapewnić
eliminację patogenu w jak najkrótszym czasie
• Jednostki katalizujące wspomagają dystrybucję nadtlenku
podczas fazy gazowania. Możliwość zastosowania 3
jednostek w zależności od wielkości pomieszczenia.
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Komora do dekontaminacji łóżek oraz mobilnej aparatury medycznej
Nr kat. K00300

Pomieszczenie nowoprojektowane
oraz możliwość dostosowania
wybranego pomieszczenia szpitala

Warunek: wentylacja
mechaniczna
wywiewna, dedykowana dla
wybranego pomieszczenia

Strefa brudna

H2O2

Nadtlenek wodoru
o stężeniu 35% i
czystości analitycznej
CZ.D.A.,
niedomieszkowany

Komora
wyposażona jest
w urządzenie
umożliwiające
dekontaminacje
pomieszczeń w całym
szpitalu

Strefa czysta

Dekontaminacja i dezynfekcja
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• Warianty wykonania komory: komora z pełną automatyzacją pracy lub bez automatyzacji
• Każdy wariant komory wyposażony jest w urządzenie Bioquell ProteQ
• Możliwość dostosowania dowolnego pomieszczenia w Szpitalu*
Optymalna lokalizacja: Centralna Sterylizatornia
• Gwarantowana redukcja na poziomie 6 log (poziom sterylizacji)
• System integracji urządzenia z pomieszczeniem ułatwia obsługę procesu
• Zautomatyzowane drzwi gazoszczelne gwarantują bezpieczeństwo
• Drzwi gazoszczelne z atestem, ze wskazanym parametrem szczelności
• Optymalizacji czasu procesu oraz jego kosztów
• Komora umożliwia dekontaminację łóżek sterowanych elektrycznie, inkubatorów,
mobilnej aparatury medycznej - bez obawy o uszkodzenie elektroniki, komponentów
z tworzywa sztucznego.
* Warunek: wentylacja mechaniczna, instalacja wywiewna dedykowana dla pomieszczenia

Drzwi gazoszczelne zamykane ręcznie blokowane
zworą elektromagnetyczną, umożliwiają blokowanie
dostępu do pomieszczenia na czas trwania
procesu oraz likwidują potrzebę uszczelniania
drzwi do pomieszczenia taśmą.

Pojemność komory zależna jest
od wymiarów wybranego pomieszczenia.
Dla każdego przypadku prowadzona
jest osoba symulacja czasu trwania
procesu oraz kosztów.

Nasza oferta obejmuje:
1. Przedstawienie Inwestorowi wytycznych projektowych dla komory HPV
(wytyczne dla komory z pełną automatyzacją pracy lub bez automatyzacji)
2. Konsultacje przy wyborze pomieszczenia pod komorę HPV
3. Udział w zaprojektowaniu pomieszczenia pod komorę HPV w wyznaczonym miejscu
4. Przeprowadzenie symulacji kosztów rocznej obsługi komory
5. Opracowanie wraz z Działem Epidemiologii schematu postępowania
6. Adaptację pomieszczenia i wyposażenie komory w niezbędne elementy
7. Optymalizację oraz walidację procesu dekontaminacji
8. Przeprowadzenie szkolenia z procesu dekontaminacji w komorze oraz w innych pomieszczeniach szpitala
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System integrujący urządzenie z pomieszczeniem
pozwala ograniczyć pracę personelu do minimum.
Urządzenie we współpracy z urządzeniami
peryferyjnymi steruje wentylacją, blokadą drzwi
oraz przesyła komunikat o zakończeniu procesu.
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KlaroUVLight - robot do dekontaminacji promieniami UV-C
Nr kat. K69100

Robot dezynfekujący KlaroUVLight to specjalnie
zaprojektowane urządzenie, które zapobiega zakażeniom
związanym z opieką zdrowotną. Wykorzystana w nim
metoda dekontaminacji oparta jest na promieniowaniu
UV (254nm UVC), które eliminuje mikroorganizmy
naturalnie występujące w powietrzu poprzez rozpad
kwasu nukleinowego DNA w prokariotycznych
komórkach bakterii oraz kwasu nukleinowego DNA lub
RNA zawartego w kapsydach wirusów, uniemożliwiając
im replikację, transkrypcję, translację (bakterie) oraz
namnażanie się w komórkach gospodarza (wirusy),
a tym samym produkcję białek niezbędnych do
powstania nowego mikroorganizmu.

Robot KlaroUVLight znajduje szerokie zastosowanie
w placówkach medycznych o zróżnicowanym proﬁlu
świadczonych usług, które w szczególny sposób
narażone są na występowanie mikroorganizmów
(w tym metycylinoopornych szczepów MRSA).

System składa się z 24 amalgamatowych lamp UV,
które w celu istotnej redukcji liczby mikroorganizmów
skutecznie rozprowadzają promieniowanie UV-C
do otoczenia, zabijając patogeny z ogromną
skutecznością. Technologia umożliwia szybkie
przeprowadzenie procesu dekontaminacji w oparciu
o łatwą i przyjazną użytkownikowi procedurę obsługi
i konserwacji. Zwalcza infekcje w placówkach opieki
zdrowotnej.

Dekontaminacja i dezynfekcja
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Robot KlaroUVLight nie emituje ozonu, nie emituje
toksycznych substancji i nie pozostawia niebezpiecznych
odpadów. Zwiększając mikrobiologiczną czystość
powietrza chroni pacjentów i pracowników jednostek
służby zdrowia przed zakażeniami, co istotnie wpływa
na poprawę jakości świadczonych przez nie usług.
Przeprowadzone badania laboratoryjne (testy SGS
wykonane we wrześniu 2015 roku) dowodzą, że
naświetlanie promieniami UVC w czasie 15 minut
usuwa ponad 99,99% mikrorganizmów występujących
na powierzchni i w powietrzu w promieniu 3 metrów
od urządzenia.

• 4-kolorowe, zmieniane w trakcie trwania procesu diody LED informujące o bieżącym statusie trybu pracy urządzenia:
test wewnętrzny urządzenia, gotowy do pracy, dekontaminacja, koniec pracy
• Czujniki ruchu zapobiegające ryzyku związanemu z nagłym pojawieniem się osoby w obszarze poddanym
napromieniowaniu w trakcie trwania procesu dekontaminacji
• Bezprzewodowe sterowanie urządzeniem za pomocą tabletu dołączonego do urządzenia
• 4 koła o średnicy 100mm, dwa z blokadą
• Przycisk awaryjnego wyłączenia urządzenia
• Przełącznik awaryjnego uruchomienia dekontaminacji na 10 minut przy braku tabletu.

Zasilanie
Pobór mocy
Wymiary

AC230V + 10%, 50Hz
1280 W
48cm * 48 cm * 195 cm

Lampy

24 lampy rtęciowe
dużej mocy

Żywotnośc lamp

8 000 h

Temperatura pracy

10 °-40 ° C

Wilgotnośc otoczenia

10-80%
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KlaroUVLight posiada:
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KlaroMobileUVLight - robot do dekontaminacji promieniami UV-C
Nr kat. K74100

KlaroMobileUVLight to autonomiczny robot
dezynfekujący. Jest to innowacyjne urządzenie, które
wykorzystuje źródła promieniowania UV-C o wysokiej
mocy do usuwania szkodliwych bakterii, grzybów
i wirusów powodujących zakażenia i infekcje.
Dzięli lampom o dużej mocy dezynfekcja powierzchni
90 m2 może być wykonana w 10 minut i jej skuteczność
może wynosić aż 99,99%.

Cechy KlaroMobileUVLight:
• Dzięki odpowiednio wbudowanym świetlówkom
ultraﬁoletowym urzadzenie zapewnia 360-stopniowe
pokrycie obszaru działania i dobry efekt sterylizacji.
• Robot dysponuje technologią skanowania pomieszczeń
łącznie do 8000 metrów kwadratowych i niezależnie
od wielkości z łatwością prowadzi skuteczne prace
dezynfekcyjne.
• KlaroMobileUVLight posiada funkcję autonomicznego
ładowania (robot podjeżdża do stacji ładowania
samodzielnie), co zapewnia wystarczającą moc w
każdej chwili do wykonania zadania dezynfekcji.
• Konstrukcja robota powoduje, że lampy ultraﬁoletowe
obejmują swym zasięgiem wszystkie kierunki,
a skumulowana intensywność promieniowania
ultraﬁoletowego wynosi 600uw/cm2, przy skutecznym
promieniu dezynfekcji wynoszącym 6-8 metrów.
• KlaroMobileUVLight dzieki funkcji nawigacji
i wbudowanym czujnikom omija wszelkie przeszkody
na drodze.
• Po zaprogramowaniu zadania dezynfekcji robot dziala
samodzielnie podczas całego procesu zapewniając
przez to bezpieczeństwo personelu.
• Użytkownicy mogą zaplanować regularne zadania
dezynfekcji. Zapewnia to skuteczną walkę z bakteriami,
grzybami i wirusami (w tym także koronawirusami),
zmniejszając ryzyko infekcji w przyszłosci.
• W szczególnych okolicznościach użytkownik może
uruchomić natychmiastowe zadanie dezynfekcji.

Dekontaminacja i dezynfekcja
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• KlaroMobileUVLight posiada mechanizm
zabezpieczający, który w przypadku wykrycia osoby
w otoczeniu urządzenia natychmiast zatrzymuje
proces i uruchamia alarm.
• Uruchomienie dezynfekcji następuje ze zwłoką
czasową, po zakończeniu której system sprawdza czy
jest personel w pobliżu i czy mozna uruchomić proces.
• Robot posiada zapis wykonanych procesów
dezynfekcji, statystyki czasu pracy pokazujące m.in. :
łączny czas trwania dezynfekcji, liczbę uruchomionych
procesów, dane dotyczące czasu pracy lamp
ultraﬁoletowych itp.
• KlaroMobileUVLight umożliwia włożenie karty SIM,
która dzięki połączeniu się z Internetem pozwala na
synchronicznie aktualizacje danych i zapisów
dotyczących dezynfekcji oraz aktualizację
oprogramowania.
• Ze względów bezpieczeństwa w trakcie wykonywania
zadania dezynfekcji robot wydaje ostrzeżenie głosowe
informujące użytkownika o aktualnej sytuacji.

Zastosowanie KlaroMobileUVLight
Czyste pomieszczenia wolne od niebezpiecznych
patogenów to nie tylko szpitale i sale zabiegowe.
W aktualnej sytuacji epidemicznej potrzebujemy
dezynfekować wszelkie obiekty użyteczności publicznej:
sale koncertowe, szkoły, zakłady produkcyjne, centra
sportowe, centra handlowe, laboratoria itp.

Wymiary
Temperatura pracy
Wilgotność otoczenia
Złacze zasilania
Pojemność baterii
Czas ładowania baterii

460 X 380 X 1722 mm
10 °-40 ° C
≤80RH
29,4 V DC
45Ah
~2.5h (10%-80%)

Panel sterujący

ekran 10 cali TFT-LCD,
rozdzielczość 1920*1200,
10 punktowy dotyk,
zabezpieczony szkłem
hartowanym klasy
Morse'a 6

Ilość lamp UV
Moc promieniowania
Natężenie promieniowania
z 1 metra
Szybkość sterylizacji

6 szt.
330W (UV)
600uW/cm2
90sqm/10 min.

Dekontaminacja i dezynfekcja

Rekomendowane zastosowanie:
• Szpitale, sale chorych
• Oddziały chirurgii, OIOM
• Przychodnie
• Laboratoria
• Inne placówki medyczne
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KlaroH2O2Robot - robot do dekontaminacji H2O2
Nr kat. K00301

KlaroH2O2Robot to profesjonalna platforma robota
do dekontaminacji za pomocą nadtlenku wodoru
w systemie sterylizacji suchej mgły. Krople suchej
mgły podczas trwania procesu nie opadają
i przemieszczają się przypadkowo (zgodnie z zasadą
ruchów Browna) oraz nie agregują w duże krople
cieczy. Po dotarciu na powierzchnię odbijają się,
nie pękając, odpowiednio przy tym nawilżając
powierzchnię. Dzieki wytwarzanemu silnemu
strumieniowi powietrza sucha mgła dokładnie
rozprasza się i odparowuje w przestrzeni, eliminując
w ten sposób mikroorganizmy lub wirusy w powietrzu
i na powierzchni.

Dekontaminacja i dezynfekcja
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Cechy KlaroH2O2Robot:
• KlaroH2O2Robot zapewnia skuteczność sterylizacji
Bacillus stearothermophilus do 6 log
• Powierzchnia dekontaminacji tego jednopunktowego
generatora z rozpylaniem wynosi od 20 do 500 m3.
Tak duża zdekonaminowana przestrzeń przy
niewielkich gabarytach jest możliwa dzięki mobilności
i autonomicznej pracy urządzenia
• Po procesie sterylizacji i dekontaminacji brak jest
szkodliwych pozostałości np. toksyn. Końcowymi
produktami rozkładu takiego środka sterylizującego są
głównie para wodna i tlen. Dlatego jest to przyjazna
dla środowiska technologia, wolna od częstego
czyszczenia i konserwacji
• Średnica rozpylanych cząstek: średnio 10 μm
• Podczas trwania procesu sterylizacji i dekontamiancji
dostępne są co najmniej dwa rodzaje ostrzeżeń
(w tym głosowe i wskaźnikowe)
• Robot może automatycznie obliczyć czas pracy
w zależności od rozmiaru obszaru sterylizacji
• Robot działa autonomicznie i realizuje czasową,
stacjonarną i wielotorową mobilną dezynfekcję
wzdłuż zadanej trasy na dużej przestrzeni. Zmniejsza
inwestycje w zasoby ludzkie i pomaga promować
wydajność i jakość pracy
• Robot jest zdolny do autonomicznego ładowania,
ciągłej pracy i wczesnego ostrzegania o małej mocy
• Jest możliwość zdalnego zarządzania pracą robota

Wymiary
Przepływ powietrza

540 mm * 580 mm * 1,250 mm
≤3,9 m3 / min.

Środek sterylizujący

Nadtlenek wodoru: 5,0% do 7,9% zawierający
mniej niż 0,4% kwasu nadoctowego

Dawkowanie środka sterylizującego
Pojemnik na środek sterylizujący
Czas pracy
Wysokość przekraczania przeszkód
Zdolność pokonywania nachyleń

15 g / min.
2l
w warunkach pełnego obciążenia:> 4 godziny
w normalnych warunkach:> 6 godzin
10 mm przy prędkości 0,4 m/s
Zbocze wspinaczkowe 10 ° przy pełnym obciążeniu

Dekontaminacja i dezynfekcja

• Urządzenie inteligentne unika przeszkody : produkt
zawiera rozwiązanie nawigacyjne integrujące co
najmniej pięć typów czujników, w tym lidar, czujnik
ultradźwiękowy, podometr, żyroskop i czujnik
zderzenia powietrznego).
• Robot może zwinnie omijać pływające, puste w środku
i przezroczyste przeszkody (na przykład wózek ręczny,
stół operacyjny i szkło) w silnym i słabym świetle
(widoczne w nocy) oraz w całkowicie ciemnym
otoczeniu.
• Z przodu iz tyłu robota umieszczone są czujniki
zderzenia powietrznego , które są bardziej czułe niż
krawędzie antykolizyjne.
• Podwozie posiada układ zawieszenia, który może
stabilizować robota podczas pokonywania progu.
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Cyfrowy aparat rentgenowski X Twin
Nr kat. K81001

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO

Radiograﬁa
362

X Twin to nowoczesny, wielofunkcyjny, cyfrowy system rentgenowski o unikalnych funkcjonalnościach.
Cyfrowa technologia bezpośredniego obrazowania, w której ustawienia aparatu zoptymalizowano pod kątem
poszczególnych organów, co pozwala na poświęcenie większej uwagi pacjentowi oraz skrócenie czasu badania.
Ergonomia systemu zapewnia pełen komfort pracy, a jego pełna automatyka minimalizuje czas badania.
X Twin wyznacza nową klasę PREMIUM w cyfrowych aparatach RTG.

Łatwa i szybka obsługa
nawet przy nietypowych
projekcjach

Komfort pracy personelu oraz
bezpieczeństwo pacjenta
Przycisk Magic
• zapewnia szybkie autopozycjonowanie
się lampy i detektora do wybranej projekcji
ergonomia pracy
• wyjątkowa ergonomia oraz łatwość obsługi

Radiograﬁa

Przejrzysty i czytelny ekran dotykowy
• proste oraz intuicyjne menu w języku polskim
prowadzi użytkownika przez procedury DR
• duży, czytelny wyświetlacz
• automatyczne sprzężenie lampy z detektorem,
stałe centrowanie wiązki promieniowania
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Elastyczny w każdym wymiarze
Wykorzystanie jednego cyfrowego
detektora w systemie X Twin umożliwia
wykonanie zdjęć we wszystkich
projekcjach stosowanych w radiograﬁi
cyfrowej zarówno na stole RTG, czy
statywie płucnym, jak i na wózku
inwalidzkim.

Całkowicie zautomatyzowane sterowanie
aparatu oraz synchronizacja detektora
i lampy rentgenowskiej z automatycznym
centrowaniem pola promieniowania
wspierają użytkownika w trakcie całej
procedury rentgenowskiej.

Dzięki inteligentnym protokołom badania
możliwe jest wykonanie w krótkim czasie
zdjęć kończyn lub kręgosłupa - w pozycji
stojącej, leżącej lub siedzącej.

Automatyka doboru parametrów
ekspozycji oraz ﬁltrów zapewnia
możliwość wykonania wszystkich
rodzajów zdjęć w tym pediatrycznych.

Radiograﬁa
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Komfort dla pacjenta i użytkownika
System X Twin spełnia wszystkie wymagania oraz oczekiwania wobec nowoczesnej pracowni rentgenowskiej,
jak i również może być w pełni wykorzystywany na oddziałach SOR. Wytrzymały stół X Mobil z jednopunktowym
podparciem blatu, który wykonany jest z włókna węglowego zapewnia swobodny i łatwy dostęp do pacjenta.
Regulacja wysokości stołu oraz płynny przesuw blatu odbywa się z poziomu panelu sterowania umieszczonego
po obu stronach stołu.

Radiograﬁa

System X Twin wyposażony jest w przycisk „Magic” dzięki któremu aparat automatycznie pozycjonuje się do
wybranej projekcji. Duży i przejrzysty ekran dotykowy umożliwia szybki wybór zaprogramowanych wcześniej
ustawień aparatu.
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Oprogramowanie DXRS

Dedykowane oprogramowanie
DXRS stacji technika, sterujące
systemem X TWIN oraz detektorem
cyfrowym zawiera zaawansowane
algorytmy do analizy i przetwarzania
obrazu. Oprogramowanie umożliwia
wyświetlanie obrazów w wysokiej
rozdzielczości na 24” monitorze stacji
technika, a także szybkie przesłanie
ich w formacie DICOM na serwer
lub stacje opisowe.

Radiograﬁa
366

Smart Light

Wariant dekoracyjny Smart Light dla
systemu X Twin umożliwia podkreślenie
własnej indywidualności.

Ten ekskluzywny pakiet dekoracyjny
uatrakcyjni design Państwa aparatu
rentgenowskiego, ale także stworzy
przyjemną atmosferę w pracowni
badań rentgenowskich.

Radiograﬁa

Design aparatu umożliwia nadanie
indywidualnego charakteru
i umieszczenie na urządzeniu
logo gabinetu.
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Aparat rentgenowski X Fit
Nr kat. K81002

X Fit - system RTG
na kolumnie
podłogowej.
Aparat X Fit to wysokiej klasy
kompaktowej system, który
może zostać zainstalowany
nawet w małej pracowni
rentgenowskiej.

Radiograﬁa
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Dlaczego X Fit?

Radiograﬁa

• Nowatorska konstrukcja, umożliwia szybkie pozycjonowanie systemu do wybranej projekcji, łącznie
z wykonywaniem zdjęć bocznych bez konieczności obracania pacjenta na stole.
• Aparat wyposażony jest w system podążania umieszczonego w stole detektora za lampą RTG.
X Fit może zostać wyposażony w jeden lub dwa wysokiej rozdzielczości detektory cyfrowe (pole obrazowania
43 x 43 cm), wbudowane lub WiFi, co zapewnia możliwość wykonania pełnej diagnostyki rentgenowskiej,
uwzględniając zdjęcia na łóżkach szpitalnych, czy wózkach inwalidzkich.
• Unikatowa konstrukcja stołu rentgenowskiego, oparta na dwóch kolumnach w połączeniu z pływającym blatem
oraz elektryczną regulacją jego wysokości zapewnia szeroki zakres badań pacjenta bez konieczności jego
przemieszczania.
• Robocza stacja technika wyposażona jest w 24” monitor 2,3 MP kalibrowany do DICOM oraz oprogramowanie w
języku polskim.
• Aparat X FIT jest w pełni kompatybilny z zewnętrznymi systemami RIS/PACS do archiwizacji i dystrybucji obrazów.
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