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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 11o

- wysuwana taca pod siedziskiem, plastikowa, o pojemnosci 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 (szerokosc rolki 50 cm, srednica 12,5 cm)
- strzemiona

OPCJE WYPOSAZENIA GINEKOLOGICZNEGO:
- podpórki kolan
- podpórki stóp
- sterownik nożny z programowaniem 3 pozycji
- wersja jezdna
- uchwyt do kolposkopu
- podpórka nóg umożliwiajaca uzyskanie pozycji leżącej
- zagłówek
- lampa medyczna

ELANSA
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FOTELE GINEKOLOGICZNE PROMOTAL

 

od 20.900 zł



ELITE
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. 

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 pomocą 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
- struktura fotela wykonana ze stali, pokryta powłoką z tworzywa ABS
- podpórki pięt

OPCJE WYPOSAŻENIA:
- strzemiona
- elektryczna regulacja oparcia
- sterownik nożny z programowaniem pozycji
- wersja jezdna
- 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
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od 29.900 zł
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FOTELE GINEKOLOGICZNO-MEDYCZNE RITTER

Taca urologiczna z odpływem
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Ritter 204
Fotel medyczny, ginekologiczny manualny Ritter 204  
- komfortowy, funkcjonalny fotel o nowoczesnym wyglądzie.
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.

CECHY:
- maksymalna waga pacjenta 225 kg
- 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

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

FOTELE GINEKOLOGICZNO-MEDYCZNE RITTER
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od 12.900 zł



FOTELE GINEKOLOGICZNO-MEDYCZNE

Ritter 224
ELEKTRYCZNO-MANULANY FOTEL MEDYCZNY RITTER 224  
BARRIER-FREE
Zaprojektowany jest przede wszystkim z myślą o pacjencie.  
Dzięki zastosowanym udogodnieniom fotel Ritter 224  
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. Moment ten jest szczególny dla osób 
starszych, mających kłopot z poruszaniem się. Fotel Ritter 224 eliminuje 
wszelkie bariery poprzez niski poziom fotela w pozycji do wsiadania.  
Taki poziom siedziska niemal całkowicie eliminuje potrzebę asekuracji  
w czasie wsiadania na fotel.

CECHY:
- maksymalna waga pacjenta 227 kg.
- tapicerka Seamless
- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 46-94 cm
- odchylana część z siedziskiem o 5o

- wymiary tapicerki: 71x152 cm
- długość z wysunietym podnóżiem 193 cm
- uchwyt na serwety w rolce: 61 x 9 cm
- przednia szuflada
- metalowe podpórki stóp (z otworem na pięty)
- wysuwana taca z tworzywa pod siedziskiem.
- elektryczny sterownik nożny   
- Active Sensing Technology 
- uchwyt do montażu akcesoriów  

OPCJE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO:
- podłokietniki
- patinet Support Rails Plus TM – szyny z podpórką do badania ciśnienia krwi
- patient Support Rail TM – szyny ułatwiające wsiadanie i zsiadanie z fotela
- podpórki nóg standard
- podpórki nóg artykulacyjne 
- metalowa taca
- asystent zaopatrzenia – dodatkowa szuflada na materiały zabiegowe

podpórki nóg artykulacyjnemetalowa tacapatinet Support Rails Plus TM

od 26.900 zł
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Szuflada

Midmark 627
ELEKTRYCZNY FOTEL GINEKOLOGICZNY,  
MEDYCZNY MIDMARK 627 BARRIER-FREE
Elektryczny fotel medyczny Midmark 627, zapewnia najwyższą  
jakość usług dla pacjentów, personelu i lekarza. 
Wielu pacjentów w gabinecie odczuwa ogromną frustrację  
kiedy muszą usiąść na fotelu. 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 627, łamane są bariery, które często  
w przeszłości były przeszkodą do osiągnięcia satysfakcjonującej  
wizyty w gabinecie zarówno dla pacjenta jak i lekarza.

CECHY:
- maksymalna waga pacjenta 227 kg
- tapicerka Seamless
- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 46-94 cm
- elektrycznie regulowane oparcie 
- odchylana część z siedziskiem o 5o

- wymiary tapicerki: 71x152 cm
- długość z wysunietym podnóżiem 193 cm
- uchwyt na serwety w rolce: 61 x 9 cm
- przednia szuflada
- metalowe podpórki stóp (z otworem na piętę)
- wysuwana taca z tworzywa pod siedziskiem.
- elektryczny sterownik nożny   
- Clean Assist 
- Active Sensing Technology 
- uchwyt do montażu akcesoriów

OPCJE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO:
- podłokietniki
-  patinet Support Rails Plus TM – szyny z regulacją  

ramienia do badania ciśnienia krwi
-  patient Support Rail TM – szyny ułatwiające  

wsiadanie i zsiadanie z fotela
- podpórki nóg standard
- podpórki nóg artykulacyjne 
- metalowa taca zamiast z tworzywa
-  asystent zaopatrzenia – dodatkowa szuflada

77

Teraz 12 rat 0%

od 33.900 zł
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FOTELE GINEKOLOGICZNO-MEDYCZNE MIDMARK

Midmark 630hf

UNIWERSALNY FOTEL MEDYCZNY,  
GINEKOLOGICZNY, ZABIEGOWY, CHIRURGICZNY
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.

EKSKLUZYWNE CECHY FOTELA:
-  Motion Profilinf TM umożliwia bardziej naturalne,  

zgodne z ludzkim ciałem ruchy, które pracują z pacjentem  
i umożliwiają bardzo precyzyjne pozycjonowanie

-  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 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

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

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.

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.

od 48.900 zł

Siadanie bez barier Litotomia Wysokość max. 109 cm Trendelenburg
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Podkolanniki

FOTELE GINEKOLOGICZNO-MEDYCZNE MIDMARK

Rotacja 350o

Ruchome podłokietniki

Regulowany podnóżek

Teraz 24 rat 0%
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iDuolys od 18.500 zł
Stół medyczny iDuolys został tak zaprojektowany, aby zapewnić maksymalny komfort dla
pacjentów i lekarzy. Łatwość pozycjonowania oparcia oraz wysokość pozwala na uzyskanie 
idealnej pozycji pracy, dającej optymalny dostęp do pacjenta. Ogromny wybór opcji 
pozwala dostosować stół do najbardziej indywidualnych potrzeb zarówno do badań  
jak i zabiegów. Cechą wyróżniającą iDuolys jest sekcja tapicerki, która jest dwudzielna,  
a każda z części jest niezależna.

CECHY:
- elektrycznie regulowana wysokość w zakresie: 53-99cm
- 2 razy szybsze ruchy fotela
- konstrukcja stalowa, lakierowana
- pozycja Trendelenburga/Anty-Trendelenburga
- oparcie zewnętrzne regulowane manualnie - sprężyna gazowa
- oparcie centralne regulowane elektrycznie
- tapicerka o szerokości 73 cm. z zaokrąglonymi brzegami
- całkowita powierzchnia leżąca 2,05m
- ręćzny sterownik ruchów fotela
- możliwość zapisu 2 programowalnych pozycji
- plastikowa taca wysuwana pod siedziskiem o pojemności 6 litrów
- 2 rolki na papier, za każdym oparciem
- maksymalna waga pacjenta 250 kg.

OPCJE WYPOSAŻENIA:
- Geopple 
- misa urologiczna z odpływem
- bateria
- wersja jezdna
- sterownik nożny 
- podłokietniki
- uchwyt na kroplówkę
- uchylne barierki

STOŁY MEDYCZNE PROMOTAL

NOWOŚĆ
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STÓŁ MEDYCZNY, ZABIEGOWY, FOTEL GINEKOLOGICZNY 
Duolys jest wielofunkcyjnym fotelem ginekologicznym jak również stołem  
do badań ogólnych. 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. 

CECHY:
- elektrycznie regulowana wysokość w zakresie: 56-96 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
- podkolanniki
- barierki boczne, uchylne
- zagłówek nakładany na oparcie
-  wersja jezdna
- sterownik nożny
- podpórki kolan
- wersja urologiczna

Duolys od 17.500 zł
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iQuest

STOŁY MEDYCZNE PROMOTAL

od 14.900 zł
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Promotal przeprowadził największe badanie rynku , aby poznać opinie i potrzeby  
lekarzy specjalistów. Rozmowy z ponad 200 specjalistami ujawniły 3 podstawowe cechy 
idealnego sprzętu tj.: równe traktowanie osób z ograniczeniami ruchowymi,  
efektywność w przeprowadzaniu badań oraz łatwość w obsłudze. Efektem 3 letnich badań  
i prac konstrukcyjnych jest rewolucyjny stół medyczny iQuest. To stół stworzony  
do zabiegów dzięki lekkiej i gładkiej konstrukcji, niskiej pozycji, która jest najniższą 
spośród innych stołów medycznych, programowalnych pozycjach oraz autonomicznych 
ruchach, które teraz są 2 razy szybsze.

CECHY:
- niska pozycja 46 cm zapewnia łatwiejszy dostęp dla pacjentów
- pacjenci mogą używać podwyższonego oparcia do wsparcia podczas wsiadania
- bezpieczne, płynne ruchy elektryczne
- maksymalna waga pacjęta do 250 kg
- intuicyjne sterowanie i wstępnie zaprogramowana pozycja dostępu pacjenta
- w pełni elektryczna: wysokość, oparcie, Trendelenburg / reverse Trendelenburg
- zmienna wysokość od 46 do 95 cm
- 2 programowalne pozycje, konfigurowalne w 100%

3 MODELE
-  iQUEST Lounge – komfotowa, miękka tapicerka o autonomicznych kształtach, 

wyższe oparcie, intuicyjny sterownik przy oparciu
-  iQUEST Hospital – wersja dedykowana do szpitali  

płaska tapicerka łatwa w utrzymaniu czystości, cztery koła z hamulcami
-  iQUEST Standard – płaska tapicerka , dwie szerokości tapicerki 65 lub 75 cm,  

dostępna wersja z wysuwanymi kółkami
iQUEST Hospital

iQUEST Standard

 IQUEST Lounge

NOWOŚĆ



Quest
ELEKTRYCZNY STÓŁ MEDYCZNY
-  elektrycznie sterowana wysokość w zakresie:  

54 – 94 cm stanowiąca idealne rozwiązanie dla pacjentów 
starszych, którzy mają kłopot z poruszaniem się,  
dla kobiet w ciąży i dzieci.

-  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

CECHY
-  konstrukcja stalowa pokryta lakierem
-  oparcie regulowane manulanie lub elektrycznie (opcja)
-  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.

AKCESORIA
-  System Block n’ Roll  

wysuwane kółeczka  
ułatwiające przesuwanie stołu

-  elektryczna regulacja oparcia
-  podpórka ręki
-  uchwyt kroplówki
-  metalowe strzemiona
-  podpórki kolan
-  barierki boczne metalowe
-  sterownik nożny
-  zagłówek nakładany na oparcie

od 10.900 zł
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UNIWERSALNY FOTEL MEDYCZNY

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.

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

Teraz w standardzie:
- podłokietniki i podkolanniki w jednym
- zagłówek
- przechył ginekologiczny siedziska

eMOTIO eMOTIO+

FOTELE MEDYCZNE PROMOTAL

18.900 zł od 22.500 zł
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FOTELE DO POBRAŃ KRWI PROMOTAL

DENEO
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.

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

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

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.
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Beaumond 70892
ZE STAŁĄ WYSOKOŚCIĄ 50 CM

- oparcie manualne regulowane za pomocą sprężyny gazowej
- ruchomy podnóżek 
- dwa podłokietniki
- możliwość uzyskania pozycji leżącej 164 cm
- uchwyt na serwety w rolce
- 2 dodatkowe uchwyty na akcesoria
- konstrukcja metalowa pokryta lakierem

Beaumond 2561
Z HYDRAULICZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI  
55 – 75 CM

- okrągła chromowana stopa
- oparcie regulowane za pomocą sprężyny gazowej
- ruchomy podnóżek, 2 podłokietniki
- możliwość uzyskania pozycji leżącej  
- zsynchronizowany ruch  parcia i podnóżka
- dostępna wersja 2571 z niezależn ym ruchem oparcia i podnóżka
- metalowa chromowana baza w formie okrągłej stopy
- uchwyt na serwety w rolce
- 2 dodatkowe uchwyty na akcesoria

Beaumond 70132
Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI  
50,5 – 78,5 CM

Wysoka jakość i funkcjonalność w niskiej cenie

- oparcie regulowane za pomocą sprężyny gazowej
- możliwość uzyskania pozycji leżącej
- dwa poliuretanowe podłokietniki
- niezależny ruch oparcia i podnóżka
-  dostępna wersja 70142 z zsynchronizowanym  

ruchem oparcia i podnóżka
- uchwyt na serwety w rolce
- 2 dodatkowe uchwyty na akcesoria

9.500 zł

10.900 zł

7.900 zł

FOTELE DO POBRAŃ KRWI PROMOTAL

11.900 zł
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FOTELE SPECJALISTYCZNE PROMOTAL

E.N.T.
FOTEL OKULISTYCZNO-LARYNGOLOGICZNY

CECHY:
- regulacja wysokości w zakresie 58-78 cm
- zintegrowany ruch oparcia i podnóżka 
- fotel obrotowy w zakresie 360o

- wysokość zagłówka i kąt nachylenia 
  regulowany manualnie
- fotel rozkłada się do pozycji leżącej;
- uchylne dwa podłokietniki,
- wszystkie ruchy fotela kontrolowane są pompą hydrauliczną,
- chromowana podstawa fotela
- zagłówek

Beaumond BX4014
ELEKTRYCZNY FOTEL GINEKOLOGICZNY

Funkcjonalny i łatwy w obsłudze fotel ginekolog iczny z napędem
elektrycznym zapewnia pacjentom komfort i wygodę dzięki 
składanej podpórce pod nogi. Dowolność konfiguracji  
i wyposażenia fotela pozwalają na dostosowanie go do własnych 
potrzeb.

CECHY:
- maksymalna waga pacjenta 200 kg
- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 54 – 93 cm
- oparcie regulowane manualnie (opcjonalnie regulacja elektryczna)
- uchwyty rąk „handgrips”
- uchwyt na rolkę z papierem umiejscowiony za zagłówkiem
- odchylane siedzisko o kąt 16o, wysuwana taca pod siedziskiem
- nóżki poziomujące fotel, sterownik nożny
- 4 kolory tapicerki: szary, granatowy, bordowy, czarny
- uchylna podpórka pod nogi (opcjonalnie)
- podkolanniki lub strzemiona

10.500 zł

11.900 zł
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APOLIUM 
NAJNOWSZY PROFESJONALNY FOTEL PODOLOGICZNY

APOLIUM  to produkt innowacyjny, zaprojektowany przez specjalistów z zakresu podologii.  
Stworzony po to by nieustannie poprawiać jakość świadczonych usług zapewniając maksymalny 
komfort dla pacjenta i wygodę dla personelu gabinetu. Anatomiczny kształt oraz system  
pozycjonujący zapewnia pacjentom najbardziej odpowiednią pozycję.
 
CECHY:
- maksymalna waga pacjenta : 200 kg
- elektryczna regulacja wysokości fotela 51 cm - 154 cm,
- szerokość siedziska: 52,6 cm
- naturalny kształt fotela odpowiadający anatomii ciała „Bilayer Bodyshape”
- jednoelementowa, gładka tapicerka z zaokrąglonymi krawędziami
- łatwe wchodzenie i schodzenie z fotela możliwe zarówno z przodu, jak i z boku
- stabilność fotela w każdej pozycji
- bezprzewodowy, intuicyjny sterownik nożny
- ulubiona pozycja fotela, za pomocą jednego kliknięcia
- bateria (opcja), dwa rodzaje tac na odpady (akcesoria)
- niezależne podpórki nóg z elektryczną regulacją głębokości (+20 cm) i rozstawu
- ruchome podłokietniki

OPCJE WYPOSAŻENIA:
- jednorazowe pokrowce na podnóżki
- uchwyt do worka na odpady
- przezroczyste pokrowce na oparcie
- regulowany zagłówek
- uchwyt na papier
- 2 rodzaje tac do wyboru
- system wsparcia lędźwiowego

15.900 zł

           www.promedus.pl, e-mail: biuro@promedus.pl, tel. 515-200-118

FOTELE SPECJALISTYCZNE PROMOTAL



POLYCARE
FOTEL MEDYCZNY

Fotel dedykowany do dializ, pobrań, transfuzji, onkologii, 
chemioterapii i innego leczenia, które wymaga, aby pacjent 
był w pozycji siedzącej lub leżącej.

CECHY:
-  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.

LEŻANKA 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

ELINEO
 ŁÓŻKO DO TRANSFERU PACJENTÓW

- wysokość regulowana elektrycznie w zakresie: 57-90 cm 
- długość 190 lub 205 cm oraz szerokość: 66 lub 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,  

dwa kółka od strony głowy są
- cztery narożne zderzaki ochronne
- uchylne uchwyty do przesuwania łóżka z przodu i z tyłu
- estetyczne pojemniki na rzeczy pacjenta i butlę z tlenem
- udźwig do 250 kg

18.500 zł

3.900 zł

17.900 zł
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FOTELE SPECJALISTYCZNE PROMOTAL

DAYSURG
ŁÓŻKO SZPITALNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE

Opracowane w odpowiedzi na potrzeby zaobserwowane  
w czasie badań przeprowadzonych na oddziałach szpitalnych.
Dzięki szerokiej gamie opcji i akcesoriów dostosujesz DaySurg  
do swoich potrzeb

CECHY:
- Łatwa dla pacjenta pozycja do wsiadania od przodu
- Intuicyjny pilot zdalnego sterowania
- Oparcie SMART MOVE – wspierające pacjenta podczas zmiany pozycji
-  Podłokietnik zsynchronizowany z oparciem, dostosowujący się do ruchów  

pacjenta (wersja do dializy)
- Akcesoria zaprojektowane, tak by zwiększyć komfort i bezpieczeostwo
- Szyny boczne poniżej poziomu łóżka
-  Ergonomiczne uchwyty nad głową i przy stopach pacjenta,  

gwarantujące wyjątkową zwrotność
- Kółka z hamulcem elektrycznym
- 10 cm materac – zdejmowalny, łatwy w utrzymaniu czystości
- Pozycja Trendelenburga – 15o nachylenia
-  Elektryczny sterownik hamulcem z tyłu za oparciem 
- Łóżko dostępne w 4 wersjach, w tym z przeznaczeniem do dializy
-  Szeroki zakres akcesoriów pozwala na skonfigurowanie łóżka  

spełniającego potrzeby każdego pacjenta

TWEEGY
FOTEL DO TRANSFERU PACJENTÓW

TWEEGY – najprostszy fotel do tranferu pacjentów jaki 
kiedykolwiek zaprojektowano. Mały i prosty w użyciu. 
Tweegy jest rozwiązaniem ułatwiającym transport 
pacjentów i organizację pracy. Projekt Tweegy został 
oparty na potrzebach zarówno personelu jak i pacjentów. 
Oferuje różne konfiguracje i akcesoria spełniające 
wszystkie potrzeby.

CECHY:
-  pozycja oparcia i siedziska zaprojektowana dla 

optymalnego komfortu pacjenta
- wygodne pionowe uchwyty fotela dla personelu
- łatwe manewrowanie fotelem
- solidna i trwała konstrukcja
- tapicerka fotela dostępna jako opcja
- perfekcyjna higiena dzięki gładkim powierzchniom
-  ruchomy podnóżek i podłokietnik ułatwiający wsiadanie 

i wysiadanie
- łatwy dostęp dzięki niskiej wysokości siedziska 52 cm.

3.800 zł

od 1.690 zł

19.900 zł
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LAMPY MEDYCZNE

STOŁKI LEKARSKIE

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  

umiejscowiony jest ergonomicznie na dwóch przeciwległych brzegach  
czaszy lampy

- łatwe, perfekcyjne i stabilne pozycjonowanie głowicy
-  zaokrąglone krawędzie i gładkie powierzchnie lampy powodują, 

że jest ona łatwa w utrzymaniu czystości
- sterylizowalne uchwyty lampy

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

Wysokość siedziska w zakresie:
- model 923: 48-67 cm
- model 926: 58,5-83,5 cm
Wymiary siedziska: średnica 40 cm
Średnica podstawy: 50 cm
Wysokość regulowana pneumatycznie,  
dźwignia ręczna.

277-001276-001 279-001 278-001

- wysokość regulowana w zakresie: 45-61,5 cm                          
- średnica siedziska: 41 cm.                                            
- grubość siedziska: 8 cm.   
- średnica podstawy z kółkami: 54 cm.             

od 14.900 zł

od 1.690 zł

1.290 zł1.790 zł 1.590 zł
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ASYSTORY
•  Fronty lakierowane na wysoki połysk
•  Podstawa asystora w kolorze metal chrom
•  Blat wykonany w całości ze szkła mlecznego
•  Pneumatycznie regulowana wysokość
•  Kółka kauczukowo-plastikowe
•  Wysokiej jakości system szuflad ze stali

DOSTĘPNE OPCJE:
•  Ramka dookoła szklanego blatu wykonana z mlecznego lacobelu 
•  Ramka dookoła szklanego blatu wykonana z profilowanych listw aluminiowych
•  Funkcja cichego domyku SOFT CLOSE

TRZYSZUFLADOWY

od 1.390 zł
CZTEROSZUFLADOWY

od 1.490 zł
PIĘCIOSZUFLADOWY

od 1.590 zł
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ASYSTORY

STOLIKI ZABIEGOWE STEDY

•  Stelaż wykonany 
ze stali z powłoką 
niklową

•  3 półki szklane 
•  Regulacja 

wysokości półek
•  2 gniazda 

elektryczne

F3V    1.790 zł

•  Stelaż metalowy 
lakierowany 

•  2 półki szklane 
•  1 półka metalowa 

dolna 
•  1 szuflada 
•  2 gniazda  

elektryczne 

  

F3X    1.890 zł

•  Stelaż wykonany 
ze stali  
z powłoką niklową

•   3 półki metalowe 
lakierowane

•   Regulacja 
wysokości półek

•  2 gniazda 
elektryczne

F3S    1.090 zł



TRZYSZUFLADOWY

od 1.390 zł
CZTEROSZUFLADOWY

od 1.490 zł
PIĘCIOSZUFLADOWY

od 1.590 zł
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STERYLIZACJA

MIDMARK B60
AUTOKLAW MEDYCZNY
Zaprojektowany z myślą o dużych gabinetach  
oraz klinikach
•  pojemnośd komory 59,9 l
•  klasa B zgodnie z normą EN 13060
•  wbudowana drukarka i złącze USB
•  szeroki zakres programów w klasie B i S  

w temp. 121oC i 134oC
•  odwrócona osmoza
•  wymiary komory: średnica 35,5 cm x długośd 60,5 cm
•  załadunek narzędzi nieopakowanych 15 kg
•  załadunek narzędzi opakowanych 7 kg
•  menu w języku polskim

23

EURONDA E8
STERYLIZACJA DLA KAŻDEGO
•  możliwy do rozbudowy system śledzenia danych pozwala na 

integrację z kartą SD w standardzie  i opcjonalnie z WiFi lub 
z 2 rodzajami drukarek: wbudowana drukarka termiczna lub 
wbudowana drukarka etykiet

•  wbudowany miernik przewodności 
•  system kontroli zanieczyszczeń 
•  separator woda-powietrze
•  natychmiastowy generator pary 
•  5 różnych programów w klasie B (121oC, 134oC, 134oC Prion,  

134oC Rapid i 134oC Rapid Prion) możliwość wyboru cykli klasy N 
(N134 i N121) oraz cykli klasy S (S134, S121)

•  kolorowy panel dotykowy 
•  E-Timer pozwala ustawić czas rozpoczęcia cykli oraz programów 

testowych w dowolnym czasie
•  Eco-Friendly

MELAG 24 B/L+
NIEZAWODNY DŁUGODYSTANSOWIEC
•  autoklaw klasy B, 5 programów sterylizacyjnych i 2 programy testowe
•  mocna pompa próżniowa i potężny generator pary 
•  model z podłączeniem hydraulicznym
•  elektroniczny monitoring zapobiega błędom operatora i zapewnia wysoką jakość 

sterylizacji oraz maksymalną ochronę instrumentów
•  wbudowane dwa zbiorniki na wodę uzdatnioną i zużytą
•  komora autoklawu o głębokości 65 cm 
•  zintegrowana kontrola jakości wody
•  automatyczna rejestracja danych o cyklach na karcie pamięci CF  

(np. poprzez urządzenie  MELAflash z oprogramowaniem MELAtrace – opcja
•  drukarka zewnętrzna MELAprint 42 – opcja

22.900 zł

15.900 zł

74.900 zł



LAMPY MEDYCZNE

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

90-137 Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4
tel. (42) 678 07 07, kom. 515 200 118
www.promedus.pl, e-mail: biuro@promedus.pl

2.600 zł

2.200 zł

450 zł

550 zł

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

ON/OF
od 2.200 zł

DIMMER
od 2.400 zł

BEZDOTYKOWA
od 2.600 zł


