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* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 48 rat)

Nowoczesny, bezkompromisowy fotel ginekologiczny z napędem elektrycznym.  
Unikalne rozwiązanie, jakiego nie ma żaden fotel ginekologiczny na rynku.  
Za pomocą sterownika nożnego regulowana jest wysokość fotela  
z jednoczesnym ruchem oparcia.  Dodatkowo, oparcie można dopasować  
indywidualnie za pomocą sprężyny gazowej.

Cechy:
- maksymalne obciążenie 170 kg
- wymiary całkowite: dł.: 178,8 cm., wys. 46-106 cm, szer. 60 cm
- waga fotela: 95 kg
- zintegrowany ruch siedziska i oparcia za pomocą jednego silnika elektrycznego
- położenie oparcia regulowane za pomocą sprężyny gazowej
- elektryczny sterownik nożny do regulacji ruchów fotela
- wysokość minimalna 46 cm, max. 106 cm
- pozycja ratunkowa
- wysuwana taca pod siedziskiem, plastikowa, o pojemności 6 litrów
- przygotowane miejsce do montażu uchwytu do kolposkopu
- struktura fotela wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką epoksydową 
- tapicerka bezszwowa, wybór kilkunastu kolorów, zdejmowalna
- uchwyt na rolkę z papierem (szerokość rolki 50 cm, średnica 12,5 cm)
- podpórki kolan

Promotal ELANSA  
fotel ginekologiczny

Opcje wyposażenia:
- strzemiona
- podpórki stóp
-  sterownik nożny  

z programowaniem 3 pozycji
- wersja jezdna 
- uchwyt do kolposkopu
-  podpórka nóg umożliwiająca  

uzyskanie pozycji leżącej
- zagłówek 
- lampa medyczna
- wersja urologiczna

PROMOTAL
Stołek: 990 zł
Fotelik: 1.290 zł

made in France

Bestseller!

Promotal ELITE 
fotel ginekologiczny

Elektryczna regulacja fotela, niska pozycja do wsiadania  
oraz atrakcyjny wygląd to zachęta dla pacjenta do bezstresowego  

udziału w badaniach. Fotel ELITE łączy w sobie ogromną funkcjonalność, 
różnorodność pozycji oraz akcesoriów dodatkowych.  

Praca z fotelem jest efektywna, a pacjent odnosi wrażenie pełnego 
profesjonalizmu podczas świadczonej usługi medycznej. 

Cechy:
- maksymalne obciążenie 200 kg

- wymiary całkowite: dł.: 179,6 cm., wys. 54,6-94,6 cm, szer. 62,6 cm
- waga fotela: 136 kg

- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie 54,6-94,6 cm
- siedzisko regulowane silnikiem elektrycznym

- położenie oparcia regulowane za pomoca sprężyny gazowej  
(opcjonalnie elektrycznie)

- elektryczny sterownik nożny do regulacji wysokości,  
nachylenia siedziska i opcjonalnie oparcia

- tapicerka bezszwowa, wybór kilkunastu kolorów, zdejmowalna
- zintegrowana rolka na serwety papierowe (szer. 50 cm, śr. 12,5 cm)
- wysuwana taca pod siedziskiem, plastikowa, o pojemności 6 litrów

- przygotowane miejsce do instalacji akcesoriów z dwóch stron fotela
- struktura fotela wykonana ze stali, pokryta powłoką z tworzywa ABS

- podpórki kolan

Opcje wyposażenia:
- strzemiona

- elektryczna regulacja oparcia
- sterownik nożny z programowaniem pozycji 

- wersja jezdna, - lampa medyczna 
- metalowe szyny do akcesoriów 

- uchwyt do kolposkopu, -poduszka do proktologii
- 2 gniazda elektryczne w podstawie

- zagłówek nakładany na oparcie
- podpórka nóg do pozycji leżącej

- wersja urologiczna

made in France

* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

19.900 zł

Rata 571 zł *

28.900 zł

Rata 630 zł *
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eMotio w pełni elektryczny stół medyczny, najbardziej 
praktyczny jaki do tej pory został zaprojektowany.  
Powstał na bazie opinii setek lekarzy z  krajów Europy. 
Opinie te przyczyniły się do powstania idealnego stołu  
dla medycyny ogólnej jak i dla specjalistów.     
Elastyczność i pełny wachlarz możliwości pozwala 
lekarzowi skoncentrować się na badaniu i diagnozie 
oszczędzając czas i przestrzeń.

Promotal eMotio  
elektryczny uniwersalny  
stół medyczny

Rata 513 zł *

Cechy:
- elektryczna regulacja wysokości 45-96 cm
- elektryczna regulacja oparcia i podnóżka
- sterownik ręczny i nożny
- bezpieczne i łagodne ruchy stołu
- bardzo komfortowa tapicerka
- udźwig pacjenta 205 kg
- 2 indywidualne programy pozycji pracy
- szybki i łatwy dostęp do pacjenta wokół stołu
- szybka instalacja akcesoriów: lampy i strzemion
- opcjonalna pozycja ginekologiczna, przechył siedziska o 105O

Opcje wyposażenia:
- przechył ginekologiczny siedziska
- strzemiona ginekologiczne
-  gniazdo elektryczne  

w podstawie fotela
- uchylne uchwyty rąk
- zagłówek nakładany na oparcie
- uchwyt do lampy

Wersja ginekologiczna

Innowacyjne elektrycznie  
wysuwane/chowane kółka

17.900 zł

made in France

NOWOŚĆ 
2015

Stół medyczny Duolys został tak zaprojektowany,  
aby zapewnić maksymalny komfort dla pacjentów i lekarza. 

Łatwość pozycjonowania oparcia oraz wysokość regulowana 
w zakresie 49-95 cm pozwala na uzyskanie idealnej pozycji 

pracy, dającej optymalny dostęp do pacjenta. Duolys jest 
wielofunkcyjnym fotelem ginekologicznym jak również 

stołem do badań ogólnych. Ogromny wybór opcji pozwala 
dostosować stół do najbardziej indywidualnych potrzeb 

zarówno do badań jak i zabiegów.
Cechą wyróżniającą Duolys jest sekcja tapicerki, która jest 

dwudzielna, a każda z części jest niezależna. W łatwy sposób 
można uzyskać jedną poziomą płaszczyznę – jako stół  

do badań lub fotel ginekologiczny - po podniesieniu 
centralnego oparcia. Dodatkowo pozycja Trendelenburga 

zapewnia bezpieczeństwo pracy. 

Promotal DUOLYS
stół medyczny, zabiegowy,   
fotel ginekologiczny w jednym

Cechy:
-  elektrycznie regulowana wysokość  

w zakresie: 49-95 cm
-  konstrukcja stalowa, lakierowana
-  pozycja Trendelenburga/Anty-Trendelenburga
-  oparcie zewnętrzne regulowane  

manualnie sprężyną gazową
-    oparcie centralne  

regulowane elektrycznie
-  tapicerka o szerokości 73 cm.  

z zaokrąglonymi brzegami
-  zdejmowana, bezszwowa  

tapicerka siedziska
-  sterownik ruchów fotela,  

ręczny
-  nóżki poziomujące 
-  plastikowa taca wysuwana  

pod siedziskiem o pojemności 6 litrów
-  2 rolki na papier, za każdym oparciem
-  maksymalna waga pacjenta 200 kg.
- zintegrowane strzemiona

Opcje wyposażenia:
-  Block’n Roll system - wysuwane kółka  

do przesuwania fotela
-  uchwyty na ręce „hand grip” 
-  uchwyt do kroplówki 
-  barierki boczne, uchylne
-  zagłówek nakładany na oparcie
-  wersja jezdna
-  sterownik nożny
- podpórki kolan
- wersja urologiczna

made in France

16.900 zł

Rata 485 zł *

gwarancji
3lata

* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

GABINET WIELOFUNKCYJNY
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made in France

Promotal 
QUEST
elektryczny stół 
medyczny
Cechy:
-  elektrycznie sterowana wysokość  

w zakresie: 46 – 92 cm.
- konstrukcja stalowa pokryta lakierem
-  oparcie regulowane manualnie  

lub elektrycznie
-  pozycja Trendelenburga  

i Anty-Trendelenburga
- sterownik ręczny i opcjonalnie nożny
-  nóżki poziomujące lub system Block’n 

Roll ułatwiający przesuwanie
- uchwyt na rolkę z papierem
- udźwig 200 kg
- 5 rodzajów tapicerki

 

Maksymalna wysokość 92 cm Pozycja Anty-Trendelenburga Pozycja TrendelenburgaMinimalna wysokość 46 cm

10.900 zł

gwarancji
3lata

(nóżki poziomujące, 
tapicerka płaska 65 cm, 

oparcie manualne)

www.foteleginekologiczne.pl

Rata 312 zł *

Promotal QUEST CARDIO
elektryczny stół kardiologiczny  

Quest Cardio przeznaczony jest do badań kardiologicznych. 
Stół posiada specjalny wyjmowany element tapicerki do przeprowadzania 
badań. Oferuje maksymalną dostępność dla pacjentów dzięki niskiej pozycji 
do wsiadania 46 cm. Jest to idealne rozwiązanie szczególnie dla pacjentów 
starszych, którzy mają kłopoty z poruszaniem się. 
Maksymalna wysokość stołu to optymalne 92 cm. 
Stół opcjonalnie można ustawić w pozycji Trendelenburga 
i anty-Trendelenburga. 
Struktura stołu Quest Cardio jest bardzo stabilna i bezpieczna.
Części zmechanizowane zostały ukryte w estetycznych obudowach. 
Czyszczenie stołu jest proste i szybkie dzięki zaokrąglonej formie 
konstrukcji oraz dzięki systemowi Block’n Roll (opcja), który ułatwia 
przesuwanie stołu w inne miejsce. 

Cechy:
- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 46 – 92 cm.
- konstrukcja stalowa pokryta lakierem,
- oparcie regulowane manulanie lub elektrycznie (opcja)
- specjalne wycięcie do badań kardiologicznych
- szerokość tapicerki 65 cm lub 75 cm (opcja)
- pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga
- sterownik ręczny
- nóżki poziomujące stół lub system Block’n Roll (opcja)
- uchwyt na rolkę z papierem
- udźwig 200 kg.

 

od 12.900 zł

Akcesoria:
-  System Block n’ Roll - wysuwane kółeczka  

ułatwiające przesuwanie stołu
- elektryczna regulacja oparcia
- podpórka ręki
- uchwyt kroplówki
- metalowe strzemiona
- podpórki kolan
- barierki boczne metalowe
- metalowy odcinacz papieru
- sterownik nożny
- zagłówek nakładany na oparcie

Wyjmowany  
element tapicerki  

– pełny komfort  
dla pacjenta  

podczas badań

gwarancji
3lata

Rata 370 zł *

(nóżki poziomujące, 
tapicerka 65 cm.)

* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

made in France
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Cechy:
-  maksymalna waga pacjenta 225 kg
-  system szuflad z przodu i z boku  

otwieranych na dwie strony
-  regulowane oparcie za pomocą  

sprężyny gazowej.
-  odchylana część z siedziskiem o 7o

-  wysokość fotela: 84 cm.
-  wymiary fotela: szer: 72 cm x dł: 151 cm
-  długość całego fotela  

z wysuniętym podnóżkiem: 193 cm
-  uchwyt na serwety w rolce: 53 x 9 cm 
-  metalowe podpórki stóp  

z otworem na piętę
-  wysuwana taca z tworzywa  

pod siedziskiem
-  tapicerka gładka Seamless 

Duży podnóżek
Pozwala 

pacjentowi poczuć 
się bezpiecznie 

i pewnie przy 
wsiadaniu  

i schodzeniu 
z fotela

Opcje wyposażenia:
-   podłokietniki
-  uchwyty metalowe z boku fotela
-  podpórki kolan z możliwością regulacji
-  taca urologiczna z odpływem
-  metalowa taca zamiast z tworzywa
-  gniazdo elektryczne
- lampa

Ritter 204 - komfortowy, funkcjonalny fotel o nowoczesnym wyglądzie. 
Pacjent podczas wizyty czuje się bezpiecznie. Szuflady z trzech stron umożliwiają  

łatwy dostęp do potrzebnych narzędzi i akcesoriów. Fotel doskonale  
pasuje do współczesnych trendów wyposażania gabinetów lekarskich. Odpowiedni  

do przyjmowania pacjentów z wagą do 225 kg. Jest to doskonałe i jednocześnie 
ekonomiczne rozwiązanie do wyposażenia gabinetu medycznego. 

Metalowe  
strzemiona 

w standardzie

Ritter 204   
fotel medyczny, ginekologiczny  
manualny

made in USA

Bestseller!

* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

11.300 zł

Rata 324 zł *

POKONAJ BARIERY!

Cechy:
- maksymalna waga pacjenta 181kg
-  elektrycznie sterowana wysokość  

w zakresie: 46-94 cm
-  regulowane oparcie za pomocą 

sprężyny gazowej
- odchylana część z siedziskiem o 5o

- wymiary fotela: szer. 75 x dł. 149 cm
-  długość całego fotela z wysuniętym 

podnóżkiem: 195 cm 
- uchwyt na serwety w rolce: 53 x 9 cm 
-  metalowe podpórki stóp  

z otworem na piętę
-  wysuwana taca z tworzywa  

pod siedziskiem
- elektryczny sterownik nożny
- tapicerka gładka Seamless

Ritter 222 - elektryczno-manualny fotel medyczny, zaprojektowany  
jest przede wszystkim z myślą o pacjencie. Dzięki zastosowanym  
udogodnieniom fotel Ritter 222 jest odpowiedni do przyjmowania pacjentów  
starszych, matek w ciąży lub pacjentów z niepełnosprawnością.
Wsiadanie na fotel może być dla pacjenta momentem, w którym odczuwa  
on niepokój i obawę. Fotel Ritter 222 eliminuje wszelkie bariery poprzez niski poziom 
fotela w pozycji do wsiadania. Taki poziom siedziska niemal całkowicie eliminuje 
potrzebę asekuracji w czasie wsiadania na fotel. 

Pozycja leżąca
W łatwy sposób można uzyskać pozycję leżącą.  
Oparcie rozkładane jest za pomocą sprężyny gazowej. 
Pod siedziskiem wysuwa się podpórkę pod stopy. 
Umożliwia to zrobienie dodatkowych badań np. usg.

made in USA

* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

23.900 zł

Rata 685 zł *

Akcesoria:
-  System Block n’ Roll - wysuwane kółeczka  

ułatwiające przesuwanie stołu
- elektryczna regulacja oparcia
- podpórka ręki
- uchwyt kroplówki
- metalowe strzemiona
- podpórki kolan
- barierki boczne metalowe
- metalowy odcinacz papieru
- sterownik nożny
- zagłówek nakładany na oparcie

Wyjmowany  
element tapicerki  

– pełny komfort  
dla pacjenta  

podczas badań

Ritter 222 
fotel medyczny, ginekologiczny

 z napędem elektryczno-manualnym

stołek: 1.390 zł fotelik: 1.790 zł
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Midmark 630 HUMANFORM   
uniwersalny fotel medyczny,  
ginekologiczny, zabiegowy,  
chirurgiczny

Ekskluzywne cechy fotela:
-  Motion Profiling™ umożliwia bardziej naturalne, 

zgodne z ludzkim ciałem ruchy, które pracują 
z pacjentem i umożliwiają bardzo precyzyjne 
pozycjonowanie. Ma to ogromne znaczenie  
w pracy każdego lekarza, a szczególnie chirurga 
oraz przyczynia się do poprawy ergonomii.

-  Active Sensing Technology™ (AST) system 
bezpieczeństwa, który pomaga uniknąć  
szkodliwego uderzenia w przeszkodę  
pod siedziskiem lub podnóżkiem.  
Po zderzeniu fotel automatycznie cofa się  
do góry, aby uwolnić przeszkodę. 

-  Premium Comfort System™ unikalny kształt 
tapicerki, regulowany podnóżek daje pacjentowi 
uczucie pełnego komfortu.

-  Barrier-Free® projekt fotela doskonale wpisuje 
się w potrzeby zmniejącego się demograficznie 
społeczeństwa. Najlepszy w swojej klasie,  
pozycja do wsiadania na wysokości 45 cm, 
maksymalne obciążenie 295 kg

-  Elektrycznie sterowana wysokość, oparcie, 
podnóżek I przechył siedziska

-  Ręczny i nożny sterownik fotela w standardzie
-  Programowanie pozycji pracy (opcja) i rotacja 350o 

Wsiadanie bez barier

Wysokość max. 109 cm

Litotomia

Trendelenburg

Nowoczesny fotel medyczny Midmark 630 HUMANFORM jest 
jedynym w swoim rodzaju, zainspirowany pacjentem i na 
nim skoncentrowany. Zaprojektowany tak, aby zapewnić 
bardziej naturalne ruchy ciała pacjenta w nieskończonej 
liczbie możliwości pozycjonowania. Przeznaczony do chirurgii, 
ginekologii, urologii i wielu innych procedur medycznych.   

Midmark 630 HUMANFORM 
tapicerka Ultra Premium

made in USA

Midmark 630 HUMANFORM cechy:
- sterownik ręczny i nożny przewodowy
-  elektrycznie sterowana wysokość: 54–109 cm  

(dla modelu z rotacją)
- elektrycznie regulowane nachylenie siedziska: 0–30o

- elektrycznie regulowane oparcie: 0-80o

- elektrycznie regulowany podnóżek: 0-90o

- maksymalne obciążenie: 295 kg.
- uchwyt na rolkę z papierem
-  taca zabiegowa ze stali nierdzewnej wysuwana  

pod siedziskiem
- metalowe strzemiona wysuwane pod siedziskiem 
- rotacja fotela względem podstawy 350o

-  tapicerka Standard Premium gładka, bezszwowa  
lub marszczona „Ultra Premium” ze skóry ekologicznej,  
dwie szerokości do wyboru: 71 lub 81 cm

-  maksymalna długość fotela z rozłożonym podnóżkiem: 193 cm
- zagłówek owalny 

Precyzyjne pozycjonowanie
Przeprowadzając procedury medyczne lekarze potrzebują osiągnąć odpowiednią 
pozycję pacjenta do prawidłowego, nieskrępowanego dostępu oraz idealnego 
widzenia pola pracy.  
Midmark 630 Humanform zapewnia lekarzom elastyczność w pozycjonowaniu  
w szerokim zakresie specjalności medycznych.

Regulowany podnóżek
Łatwo wysuwany  
dla wysokich pacjentów

Premier Comfort System
Wysokiej jakości materiał tapicerki otula  
krawędzie fotela podnosząc komfort pacjenta

Wszechstronność
Szeroki wybór akcesoriów: regulowane zagłówki, podpórki rąk, podłokietniki, podpórki kolan, taca zabiegowa 
dostosują fotel do wymagań każdej procedury medycznej, ulepszając jego funkcjonalność i oszczędzając czas.

Rotacja 3500

Programowanie 4 pozycji
Wszystkie sekcje fotela  

poruszają się jednocześnie  
w zrównoważonym tempie. 

www.foteleginekologiczne.pl
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Wsiadanie bez barier

Midmark 604   
fotel medyczny, ginekologiczny  
manualny

Midmark 604 został zaprojektowany z myślą o lekarzu,  
personelu i oczywiście o pacjencie. Jest to doskonałe i zarazem ekonomiczne 
rozwiązanie do wyposażenia gabinetu ginekologicznego.   
Lekarz z łatwością może pozycjonować fotel dzięki czemu pacjent czuje się 
bardzo komfortowo podczas przeprowadzanych badań. Nowoczesny wygląd 
fotela zabiegowego również przyczynia się do tego, że jest pozytywnie 
postrzegany przez pacjenta. 

Cechy:
-   maksymalna waga pacjenta 230 kg.
-   tapicerka bezszwowa Premium
-   system szuflad z przodu i z boku 

otwieranych na stronę lewą lub prawą
-   regulowane oparcie za pomocą  

sprężyny gazowej.
-   odchylana część z siedziskiem o 7o.
-   wysokość fotela: 85 cm
-  długość całego fotela  

z wysuniętym podnóżkiem: 193 cm.
-   uchwyt na serwety w rolce: 53 x 9 cm.
-   metalowe podpórki stóp z otworem  

na piętę.
-   wysuwana taca z tworzywa pod 

siedziskiem

Tapicerka Ultra-Premium
Standardowo fotel pokryty 
jest gładką, bezszwową 
tapicerką, opcjonalnie  
można wybrać tapicerkę 
miękką, szwową,  
delikatnie marszczoną, 
bardzo komfortową.

Podnóżek
Wysuwany lub chowany w razie 
potrzeby, pokryty powłoką 
antypoślizgową. Krawędź oznaczona 
na żółto w celu zapewnienia 
maksimum bezpieczeństwa. 

Szuflady na narzędzia
Z przodu fotela są dwie szuflady  
do przechowywania podstawowych 
instrumentów diagnostycznych. 
Otwierany front szuflady tworzy 
półkę dla narzędzi.

Opcje wyposażenia:
-  podłokietniki
-  uchwyty metalowe
-  podpórki kolan z możliwością regulacji
-  taca urologiczna
-  metalowa taca zamiast z tworzywa

Szuflady boczne
Wygodne i pojemne szuflady 
otwierane na prawą lub lewą 
stronę. Wystarczy przełożyć  
tylko front.

made in USA

Tapicerka  
Ultra Premium - opcja

Midmark 623 zapewnia najwyższą jakość usług dla pacjentów, 
personelu i lekarza. Możliwość łatwego dostępu do fotela,  
powoduje, że pacjent odczuwa większy komfort podczas badań, 
lekarz dokładniej i spokojniej może przeprowadzić procedury, 
zwiększając poziom usług medycznych w swoim gabinecie.  
Pracując z fotelem Midmark 623, łamane są bariery,  
które często w przeszłości były przeszkodą  
do osiągnięcia satysfakcjonującej wizyty w gabinecie.  

Midmark 623 
fotel medyczny, ginekologiczny
z napędem elektrycznym

Pozycjonowanie fotela
Wysokość fotela regulowana jest elektrycznie  
za pomocą sterownika nożnego lub ręcznego.  
Zakres regulacji wysokości zawiera się w przedziale  
od 46 cm. do 94 cm. Płynny i stabilny ruch góra-dół  
pozwala precyzyjnie wypozycjonować fotel  
na dokładnie wymaganej wysokości. Oparcie fotela 
również regulowane jest elektrycznie.

Możliwość uzyskania pozycji horyzontalnej pozwala  
na przeprowadzenie wielu dodatkowych badań,  
np. USG, bez potrzeby korzystania z dodatkowych mebli 
np. leżanek. Pod siedziskiem znajduje się wysuwany 
podnóżek oraz szuflada na niezbędne podczas badań 
instrumenty. Dodatkowo przednia część szuflady jest 
rozkładana i tworzy podręczną półkę.   

Opcje wyposażenia:
-  podłokietniki
-  uchwyty metalowe
-  podpórki kolan z możliwością regulacji
-  taca urologiczna
-  metalowa taca zamiast z tworzywa
-  podgrzewana szuflada na instrumenty

Cechy:
- maksymalna waga pacjenta 180 kg
- tapicerka Premium standardowa
-   elektrycznie sterowana wysokość  

w zakresie: 46-94 cm
- elektrycznie regulowane oparcie 
- odchylana część z siedziskiem o 5o

- wymiary fotela szer: 72 cm, dł: 151 cm 
-  długość całego fotela z wysuniętym podnóżkiem: 197 cm
- uchwyt na serwety w rolce: 53 x 8,9 cm 
- metalowe podpórki stóp z otworem na piętę
- wysuwana taca z tworzywa pod siedziskiem
- elektryczny sterownik nożny i ręczny

made in USA

* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 48 rat)

12.300 zł

Rata 353 zł *

31.600 zł

Rata 689 zł *

www.promedus.pl
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Ambeo
fotel do chirurgii jednego dnia
Fotel, który odpowiada wszystkim potrzebom związanym  
z przeprowadzaniem zabiegów chirurgicznych w ciągu jednego dnia.
Począwszy od przygotowania do zabiegu, aż do wybudzenia pacjent  
przebywa na fotelu Ambeo.  
Funkcjonalność i udogodnienia Ambeo w optymalny sposób  
organizuje pracę z pacjentem. 

Cechy:
- w pełni elektrycznie regulowany fotel: 
   wysokość 63-90 cm, przechył siedziska i oparcia 
   oraz regulacja podnóżka
- udźwig pacjenta do 200 kg
- struktura wykonana ze stali wysokiej jakości, lakierowana
- pozycja Trendelenburga 13 stopni
-  sterownik ręczny  

do pozycjonowania fotela
- zestaw 4 kółek z hamulcami
-  bateria do zasilania  

awaryjnego 
-  komfortowa tapicerka  

o grubości 8 cm łatwa  
w utrzymaniu czystości,  
zdejmowalna

-  para szyn metalowych  
do mocowania akcesoriów  
zabiegowych

-  wbudowany kosz  
na rzeczy pacjenta

-  wbudowany uchwyt  
na butlę z tlenem

Polycare
Fotel medyczny model 3181 i 3185
Fotel dedykowany do dializ, pobrań, transfuzji, onkologii, chemioterapii i innego 
leczenia, które wymaga, aby pacjent był w pozycji siedzącej lub leżącej. 
Zapewnia łatwy dostęp dla pacjenta i dla personelu. Ciche silniki elektryczne 
precyzyjnie i delikatnie pozycjonują pacjenta do najwygodniejszej pozycji. 
Podłokietniki regulowane w zakresie góra-dół, pod kątem oraz obrotowo  
względem własnej osi.

FOTELE SPECJALISTYCZNE

made in France

Model 3181:
-  elektrycznie, indywidualnie regulowana wysokość, 

oparcie i podnóżek
-  zintegrowany ruch nachylenia siedziska i wysokości
-  zintegrowany ruch oparcia i podłokietników
-  manualna regulacja oparcia dla stóp
-  dwa podłokietniki poliuretanowe z regulacją  

na przegubie kulowym
-  sterownik ręczny z możliwością  

wywołania pozycji ratunkowej
-  wersja jezdna
-  konstrukcja stalowa pokryta lakierem
-  komfortowa tapicerka o grubości 8 cm
-  nośność 170 kg.   

Model 3185:
elektrycznie regulowana: 
-  wysokość
-  jednoczesny ruch  

oparcia i podnóżka
-   jednoczesny ruch nachylenia 

siedziska i wysokości 

19.900 zł

Rata 571 zł *

18.500 zł

Rata 530 zł *

14.500 zł

Rata 416 zł *

* Finansowanie 
Siemens Finance 

(10% udział własny, 36 rat)

* Finansowanie 
Siemens Finance 

(10% udział własny, 36 rat)

Kolposkopy ALLTION

AC - 1110 
Kolposkop optyczny LED
- powiększenie całkowite 9 – krotne
- długość ogniskowej: 316 mm
- pole widzenia: 22 mm
- głębia ostrości: 4 mm
- natężenie światła LED: 15.000 lux
-  indywidualna korekcja dioptryjna 

okularów
-  dwa okręgi pomiarowe  

w prawym binokularze
-  regulacja intensywności natężenia 

oświetlenia
-  filtr zielony
-  regulacja wysokości w zakresie:  

84-120 cm
-  przegub kulisty umożliwiający  

ruch głowicy w zakresie 360o

-  stabilna podstawa na dwóch  
kółkach umożliwiająca łatwe 
przesuwanie kolsposkopu

AC-4000
Kolposkop cyfrowy z kamerą
- powiększenie optyczne 22x
- powiększenie cyfrowe 16x
-  specjalne oprogramowanie  

do obróbki zdjęć
-  kamera cyfrowa kolorowa
-  automatyczny focus  

w zakresie: 200-400 mm
-  średnica pola widzenia:  

10-160 mm
- kąt widzenia: 2,4-49,5 mm
-  filtr czerwony, niebieski, 

zielony
-  możliwość podłączenia  

do komputera 

AC - 2000
Videokolposkop LED
-  trzystopniowa regulacja 

powiększenia 3,75x, 7,5x, 15x
- długość ogniskowej 300 mm
- pole widzenia: 79, 39, 19mm 
-  natężenie światła LED:  

>25.000 lux
-  regulowane 

binokulary 16,7x
-  płynna regulacja 

natężenia oświetlenia
- filtr zielony
-  dwa okręgi pomiarowe  

w prawym binokularze
-  regulowana wysokość  

w zakresie: 95 - 125 cm
- płynna regulacja ostrości 
-  kolposkop jest gotowy do 

użycia, nie wymaga kalibracji

Kompaktowa budowa, podstawa na kółkach i lekka 
konstrukcja czynią kolposkop bardzo wygodnym  
w użyciu. Doskonałą jakość obrazu zapewnia optyka 
niemieckiego producenta SCHOTT Optical Glasses.

6.500 zł
13.900 zł

6.500 zł

Rata 399 zł *Dostępne modele:
AC-1310 cena: 8.100 zł
-  3 stopnie powiększenia

AC-1320 cena:  9.100 zł
- Binokular kątowy 45o 
-  3 stopnie powiększenia

ZOBACZ 
WIĘCEJ!

8.900 zł



9

Promotal DENEO

Cechy:
-  naturalny kształt fotela odpowiadający anatomii ciała „BodyShape”
-  jednoelementowa, gładka tapicerka z zaokrąglonymi krawędziami
-  pozycja ratunkowa, osiągana natychmiastowo i bez wysiłku 
-  dwa równoległe uchwyty rąk zintegrowane z siedziskiem
-  podpórki ramion regulowane
- obrót fotela o 360o (w wybranych modelach)
-  nośność fotela do 200 kg.
-  okrągła podstawa fotela zapewniająca stabilność lub wersja jezdna
-  struktura fotela wykonana ze stali pokryta jasno-szarym lakierem

Higiena
- antybakteryjna powłoka tapicerki
-  tapicerka łatwa w utrzymaniu  

w czystości
-  zdejmowalne uchwyty na ręce  

do gruntownego czyszczenia

Opcje wyposażenia:
- uchwyt na serwety w rolce
- metalowa taca na ramieniu
- uchwyt do kroplówki
- lampa medyczna
-  pokrowiec pod nogi i na zagłówek

FOTELE DO POBRAń KRWI made in France
DENEO to produkt innowacyjny zapewniający maksymalny komfort  
dla pacjenta i dostępność dla personelu laboratorium. Projekt fotela 
DENEO jest rezultatem długich prac badawczych i licznych testów 
w zakresie praktyki pobierania krwi. Jego wyjątkowość to unikalny, 
anatomiczny  kształt oraz system Sit n’Go pozycjonujący pacjenta  
w najbardziej komfortowej pozycji. 

Dostęp
-  koncepcja Sit’n Go – pozycja do wsiadania na 

wysokości 50 cm. Pod naciskiem pacjenta na oparcie 
fotel wychyla się delikatnie do tyłu ustawiając się  
w najwygodniejszej pozycji. Przenosząc ciężar ciała  
do przodu fotel powraca do pozycji wyjściowej. 

-  nowy, lepszy kąt zgięcia nóg, dla łatwiejszego  
wsiadania i wysiadania.

Bestseller!

BEAUMOND 2561
z hydrauliczną regulacją wysokości 55 – 75 cm

- okrągła chromowana stopa 
- oparcie manualne
- ruchomy podnóżek, 2 podłokietniki
- możliwość uzyskania pozycji leżącej

BEAUMOND 70132
z elektryczną regulacją  
wysokości 50,5 – 78,5 cm

- oparcie manualne
-  możliwość uzyskania 

pozycji leżącej
-  dwa poliuretanowe  

podłokietniki

BEAUMOND 70892 
ze stałą wysokością 50 cm

-  oparcie manualne
-  ruchomy podnóżek,  

dwa podłokietniki
-  możliwość uzyskania  

pozycji leżącej 164 cm

od 7.900 zł

Leżanka medyczna 1810
Cechy:
-  stabilna konstrukcja stalowa,   

pokryta jasnym lakierem
-  tapicerka gładka, bezszwowa, 
-  regulowane nachylenie oparcia
-  dwie szerokości leżanki: 65 i 75 cm.
-  uchwyt na rolkę z papierem-opcja

Leżanka medyczna 118
Cechy:
- konstrukcja stalowa polerowana lub lakierowana
- wysokość 65 lub 82 cm
- oparcie regulowane sprężyną gazową
- uchwyt na rolkę z papierem
- maks. obciążenie 200 kg
-  szeroki wybór kształtów tapicerki: płaski,  

z podwyższonymi brzegami lub anatomiczna 
- szerokość:  65, 75 lub 73 cm

6.900 zł 8.900 zł 9.600 zł

2.790 zł

(szerokość 65 cm)

3.900 zł

(szerokość 65 cm)

Krzesło do 
pobrań 21523 
Cechy:
- konstrukcja stalowa, lakierowana
- tapicerka antybakteryjna
- podłokietniki poliuretanowe
- maks. obciążenie 200 kg.

2.390 zł

www.promedus.pl

* Finansowanie 
Siemens Finance 

(10% udział własny, 36 rat)

(stała wysokość, 
okrągła podstawa)
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-  Stelaż wykonany ze stali  
z powłoką niklową

-  3 półki szklane 
-  Regulacja wysokości półek
- Dwa gniazda elektryczne

-  Stelaż metalowy lakierowany 
-  2 półki szklane 
-  1 półka metalowa dolna 
- 1 szuflada 
- Dwa gniazda elektryczne 

Stoliki zabiegowe firmy STEDY

F3X
-  Stelaż wykonany ze stali  

z powłoką niklową
-  3 półki metalowe lakierowane
-  Regulacja wysokości półek
- Dwa gniazda elektryczne

F3SF3V

1.590 zł 1.820 zł 930 zł

Promotal ELINEO 
łóżko do transferu pacjentów
Ergonomiczny kształt łóżka oraz szybka instalacja  
barierek bocznych ułatwia pracę przy pacjencie.
Wygodne uchwyty do przesuwania oraz barierki przy głowie  
i nogach zapewniają maksimum bezpieczeństwa. 
Wybór kilku rodzajów materacy w dwóch rozmiarach.  
Materace są wodnoodporne i anty-alergiczne.  

Cechy:
-  wysokość regulowana elektrycznie w zakresie:  

57-90 cm (bez materaca)
-  łóżko może mieć długość: 190 i 205 cm  

oraz szerokość: 66 i 75 cm.
-  pozycja Trendelenburga  

oraz Antytrendelenburga
-  struktura wykonana ze stali pokryta jasnym lakierem
-  łóżko jest odpowiednie do wykonywania zdjęć RTG 

aparatem z ramieniem C
-  kółka o średnicy 20 cm z centralnym hamulcem  
- cztery narożne zderzaki ochronne
-  estetyczne pojemniki na rzeczy pacjenta i butlę  

z tlenem. 
- udźwig do 250 kg

made in France

made in France

Promotal SWIFI
fotel do transferu 
pacjentów
SWIFI oferuje nowy wymiar komfortu dla pacjenta.  
Atrakcyjna forma i design odróżniają go od tradycyjnych 
wózków inwalidzkich. SWIFI jest bardzo poręczny,  
wygodny i bezpieczny. Trwała konstrukcja stalowa  
zapewnia stabilność. Tapicerka wykonana jest  
z materiału bezszwowego, łatwego w utrzymaniu w czystości 
z powłoką antybakteryjną, ognioodporna.  
Duże, stabilne tylnie koła o średnicy 30 cm z hamulcem 
centralnym,  kółka przednie skrętne, amortyzowane.  
Możliwość zainstalowania różnorodnych akcesoriów. 
Podłokietniki uchylne, stwarzają łatwy dostęp do siedziska. 

Cechy:        
-  tapicerka o szerokości 47 lub opcjonalnie 60 cm 
- uchwyt na dokumentację
- pojemny kosz na rzeczy pacjenta
- regulowane podłokietniki
- wysuwany podnóżek
- udźwig do 200 kg

Model 30130-02L     
Szerokość 60 cm

5.200 zł

Model 30130-02     
Szerokość 47 cm

4.200 zł

www.foteleginekologiczne.pl

** Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 60 rat)

18.900 zł

(łóżko o wymiarach 190x66cm
z materacem o grubości 8 cm)

Rata 524 zł *

* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)
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-  Stelaż wykonany ze stali  
z powłoką niklową

-  3 półki szklane 
-  Regulacja wysokości półek
- Dwa gniazda elektryczne

-  Stelaż metalowy lakierowany 
-  2 półki szklane 
-  1 półka metalowa dolna 
- 1 szuflada 
- Dwa gniazda elektryczne 

Stoliki zabiegowe firmy STEDY

F3X
-  Stelaż wykonany ze stali  

z powłoką niklową
-  3 półki metalowe lakierowane
-  Regulacja wysokości półek
- Dwa gniazda elektryczne

F3SF3V

1.590 zł 1.820 zł 930 zł

www.promedus.pl

Autoklaw MIDMARK B60
- pojemność komory 60 litrów
- klasa B zgodnie z normą EN 13060
- wbudowana drukarka i złącze USB
- szeroki zakres programów w temperaturze 121OC i 134OC 
- zintegrowany system filtracji wody – odwrócona osmoza
- na wyposażeniu stojak i cztery tace, długość tacy 55 cm.
- niskie zużycie wody 3,5 l/cykl
- łatwa obsługa, menu w języku polskim

Zgrzewarka MIDMARK 
Termoseal
  -  metalowa obudowa i gładkie powierzchnie 
  -  zgrzewa rękawy do szerokości 31 cm
  - szerokość zgrzewu 12 mm
  -  lampka kontrolna i sygnał dźwiękowy  

prawidłowego procesu
  - wymiary: 480 x 198 x 385 mm

Autoklaw MIDMARK B23
- pojemność komory 23 litry
- klasa B zgodnie z normą EN 13060
- wbudowana drukarka 
-  na wyposażeniu stojak i cztery tace
- taca o wymiarach: 18,5x44x17 cm
- łatwa obsługa, menu w języku polskim

STERYLIZACJA

** Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 60 rat) * Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

15.900 zł

Rata 456 zł *

44.900 zł

Rata 822 zł **

1.690 zł

Ritter 255 LED
Lampa chirurgiczna

Lampa przeznaczona jest do gabinetów 
gdzie wykonywane są zabiegi chirurgiczne 
oraz wszędzie tam gdzie potrzebne 
jest profesjonalne światło o wysokim 
natężeniu. 

Cechy:
-  białe światło LED, bezcieniowa dystrybucja 

światła, nie generuje ciepła.
-  zintegrowany panel kontrolny do włączania 

i  ustawiania parametrów światła umiejsco-
wiony jest ergonomicznie na dwóch prze-
ciwległych brzegach czaszy lampy

-  łatwe, perfekcyjne i stabilne pozycjonowa-
nie głowicy

-  zaokrąglone krawędzie i gładkie powierzch-
nie lampy powodują, że jest ona łatwa w 
utrzymaniu czystości

-  sterylizowalne uchwyty lampy

NOWOŚĆ 
2015

od 13.900 zł

 Parametry techniczne: 
-  natężenie oświetlenia: 80.300 lux w odległości 1 m.
-  temperatura koloru światła 4.400 K
-  średnica głowicy lampy: 50,8 cm
-  źródło światła: 16 diod LED, moc 32 W

Rata 399 zł *

* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

Destylarka 
-  pojemność zbiornika 4 litry
-  wydajność 0,7 l/h

690 zł

(Sufitowa 1-głowicowa)
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Lampy medyczne francuskiej firmy LID

Stojak jezdny 
z regulacją wysokości  
od 60 do 100 cm., biały 

cena: 490 zł

Uchwyt uniwersalny  
np. do fotela 
cena: 390 zł

Akcesoria wymagane  
do lampy:

LED HEPTA 7W
Nowa lampa o wysokim natężeniu 
światła. źródłem światła jest 7 diod 
najnowszej generacji, nie emitują 
ciepła. Długie elastyczne ramię 
pozwala wypozycjonować lampę  
w dowolnej pozycji. 
- źródło światła: 7 diod LED
- elastyczne ramię o dł. 100 cm.
- żywotność do 50.000 godzin pracy
- barwa światła 5500oK
-  natężenie światła  47.500 lux  

w odległości 30 cm
-  wymaga montażu na stojaku 

jezdnym lub uchwycie uniwersalnym

LED BELLA 17W
Profesjonalna lampa o szerokim 
zastosowaniu w tym do zabiegów 
chirurgicznych. Pole pracy jest 
oświetlone przez zestaw 12 diod 
najnowszej generacji. Głowica  
o średnicy 16 cm umiejscowiona  
jest na elastycznym ramieniu,  
którą jest łatwo wypozycjonować. 
Bardzo wysokie natężenie 
światła bez emisji ciepła zapewnia 
wyjątkowy komfort pracy.
- źródło światła: 12 diod LED
- elastyczne ramię o dł. 70 cm
- żywotność do 50.000 godzin pracy
- barwa światła 5500oK
-  natężenie światła 50.000 lux  

w odległości 30 cm.
- średnica głowicy: 16 cm
-  wymaga montażu na stojaku  

jezdnym lub uchwycie 
uniwersalnym

made in France

LED 7W
- źródło światła: 7 diod LED
-  elastyczne ramię  

o dł. 65 cm.
-  żywotność do 50.000 

godzin pracy
- barwa światła 5500oK
-  natężenie światła  

47.500 lux  
w odległości 30 cm

-  płynna regulacja  
natężenia światła

-  na stojaku jezdnym  
ze stali nierdzewnej

Lampy medyczne PROMOTAL

Cechy:
-  żarówka LED o mocy 4,2 Watt,  

żywotność do 50.000 godzin pracy
- barwa światła 5500oK
-  natężenie światła 12000 lux  

w odległości 30 cm.
- elastyczne ramię o długości 90 cm.
-  biała obudowa wykonana z wysokiej 

jakości materiałów, łatwych do 
utrzymania w czystości

- przewód zasilający o długości 3 metrów
-  wymaga montażu na stojaku jezdnym   

lub uchwycie uniwersalnym.

LED CARLA 4,2W
Lampa medyczna 
dla specjalizacji 
gdzie potrzebne jest 
skoncentrowane światło 
np. ginekologia, 
dermatologia. Lampa 
posiada małą głowicę i długie 
elastyczne ramię, 
dzięki czemu w łatwy 
sposób można ją 
wypozycjonować.  

LED 17W
-  źródło światła:  

12 diod LED
-  elastyczne ramię  

o dł. 70 cm
-  żywotność do  

50.000 godzin pracy
- barwa światła 5500oK
-  natężenie światła 

50.000 lux  
w odległości 30 cm.

-  średnica głowicy:  
16 cm

-  włącznik bezdotykowy
-  2 poziomy natężenia 

światła: 50 / 100 %
-   na stojaku jezdnym  

ze stali nierdzewnej

2.200 zł

1.900 zł

2.900 zł

3.500 zł

2.600 zł

Cechy:
-  żarówka halogenowa  

o mocy 50 Watt,  
z filtrem UV, żywotność  
do 5000 godzin pracy

- barwa światła 3000oK
-  natężenie światła: 50000 lux  

w odległości 50 cm
-  elastyczne ramię  

o długości 100 cm.
-  biała obudowa wykonana  

z wysokiej jakości 
materiałów, łatwych  
do utrzymania w czystości

-  przewód zasilający  
o długości 3 metrów

-  wymaga montażu  
na stojaku jezdnym  
lub uchwycie uniwersalnym

DIANA 50W halogenowa
Lampa medyczna o bardzo wysokim  
natężeniu światła z wygodnym uchwytem  
do pozycjonowania. Przeznaczona jest  
dla ginekologów i pozostałych specjalizacji  
gdzie wymagane jest jasne światło  
o wysokiej mocy.  

1.500 zł

90-137 Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4
tel. 42 678 07 07, kom. 515 200 119
www.promedus.pl, e-mail: biuro@promedus.pl

gwarancji
3 lata

Uchwyt ścienny
Cena: 490 zł


