Produktový katalog
Špičková kvalita a moderní design od německého výrobce s tradicí
více než 80 let

Představení společnosti
Společnost Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG je moderní společnost s výjimečnou pozicí na trhu, na
kterém působí více než 85 let. Na základě dlouhodobého vývoje vyrábí a distribuuje zdravotnické
vybavení do nemocnic a soukromých ordinací, je jedním z předních dodavatelů v této oblasti.
Produkty společnosti SCHMITZ jsou vyráběny dle nejmodernějších výrobních technologií. Efektivní
výrobní metody zajišťují vysokou přesnost a kvalitu zpracování. Řízení jakosti zaručuje, že všechny
procesní cykly uvnitř společnosti splňují mezinárodní normy a výrobky podléhají neustálým kontrolám.

Produktové portfolio společnosti
•
•
•
•
•
•
•
•

Operační stoly včetně široké škály příslušenství
Speciální lehátka pro přepravu pacienta
Gynekologická, urologická, proktologická vyšetřovací a zákroková křesla
Porodní lůžka
Vidan Full HD video kolposkop s 21,5 "monitorem integrovaným ke gynekologickému vyšetřovacímu křeslu MEDI-MATIC®
Ambulantní a OR nábytek z nerezové oceli
Vozíky s vybavením pro specializované oddělení
Lékařský nábytek
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Tento katalog má pouze informativní charakter.
Pro úplný přehled dostupných typů a příslušenství navštivte stránky www.dnformed.cz nebo
stránky výrobce www.schmitz-soehne.com

DIAMOND
Operační stůl nejvyšší řady

Komfort a spolehlivost
•
•
•
•
•
•
•
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Multifunkční, mobilní operační stůl, který lze použít pro krátké ambulantní zákroky, ale i pro delší operační
výkony
Bezpečné pracovní zatížení až 450 kg
Možnost nastavení až pěti poloh (nastavení výšky, laterálního náklonu, zádového a nožního dílu
Trendelenburgovy/Antitrendelenburgovy polohy)
Možnost využití ovládání přes Bluetooth
Antidekubitní oddělitelné a tekutinám odolné bezešvé SAF matrace
Tvar podvozku umožňuje bezproblémový přístup ke stolu
Díky velkému množství dalšího příslušenství lze operační stůl maximálně přizpůsobit operačnímu
výkonu i požadavkům chirurga

OPX MOBILIS
Univerzální operační stůl pro operační sály a ambulance

Spolehlivost a flexibilita
•

Univerzální, mobilní operační stůl, který lze použít pro krátké ambulantní zákroky, ale i pro delší operační
výkony
• Bezpečné pracovní zatížení 250 kg
• Možnost nastavení čtyř poloh (nastavení výšky, laterálního náklonu, zádového dílu,
Trendelenburgovy/Antitrendelenburgovy polohy)
• U vybraných modelů možnost podélného posunu stolu až do max. délky 250 cm
• Dvoudílná radiolucentní pracovní deska skládající se ze zádového dílu a sedáku s výřezem pro gynekologii
• Boční kolejnice z nerezové oceli (25 × 100 mm) na obou stranách desky stolu pro připojení příslušenství,
stojan s obložením z nerezové oceli
• Stůl je vybaven akumulátorovou baterií a externí nabíječkou baterie se síťovým kabelem
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STL 285
Transportní stretcher pro bezpečný převoz pacientů

Bezpečné pracovní zatížení do 300 kg
•
•
•
•
•
•
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Lehký, snadno ovladatelný pacientský stretcher s nízkou základní výškou 550 mm - větší pohodlí
pro pacienta a personál nemocnice
Sklopné boční kryty, snadná a bezpečná manipulace, pevná a hygienická konstrukce
4 jednodílná kolečka o průměru 200 mm, 2 kolečka antistatická a 1 kolečko se směrovým uzamčením
pro snadnou manipulaci stretcheru
Maximální uzavření všech ploch pro lepší čištění a dezinfekci - efektivní ochrana díky novému
antimikrobiálnímu povrchu
Nožní pedály pro hydraulické nastavení: jeden nožní pedál pro nastavení výšky, dva pedály pro snížení
desky a nastavení Trendelenburgovy/Antitrendelenburgovy polohy; uzemnění
Dvoudílná pacientská plocha, bez matrace, plynule nastavitelná zádová část do max. úhlu 90°

STX 285
Transportní stretcher pro bezpečný převoz pacientů

Neomezený přístup rentgenového zesilovače obrazu
•
•
•
•
•
•

Pod ložnou plochou (rentgenově propustnou) se nacházejí vodící lišty pro vkládání rentgenových
kazet - možnost radiografie celého těla
Úhledné a přesné umístění ovládacích prvků kombinované s výbornou mobilitou přispívají k dosažení
speciálních požadavků traumatoterapie a oddělení urgentního příjmu
Díky pevné a efektivně navržené konstrukci může být tento stretcher použit i jako operační stůl
Stetcher umožňuje i přepravu pacientů ležících na nosítkách
Antistatická kolečka s kuličkovými ložisky a extrémně hladkým chodem
Pedály na obou stranách slouží pro celkové a směrové zamykání

7

MEDI-MATIC 115 Gyn
Gynekologické vyšetřovací a zákrokové křeslo

Více funkcí, flexibility a komfortu
•
•
•
•
•
•
•
•
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Moderní a ergonomický design křesla
Nastavení výšky, sklonu sedáku, opěradla a podpěr nohou pomocí elektromotoru
Úspora času a zvýšení komfortu obsluhy díky paměťovým funkcím, možnost uložení až 8 poloh do paměti
Velmi nízká základní poloha umožňuje snadné usazení pacientky
Ovládaní všech funkcí pomocí nožního i ručního ovladače
Speciální funkce – vyhřívání sedáku pro větší pohodlí pacientky
Možnost volby z několika typů podpěr nohou podle zvyklostí daného pracoviště
Bezpečné pracovní zatížení 200 kg

ARCO-MATIC
Inovace gynekologického vyšetřovacího křesla
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Vyjímečná konstrukce, moderní design
•
•
•
•
•
•
•

Umožňuje ovládání zádové části a umožňuje vyšetřování i v poloze v leže
Navrženo pro pracovní zatížení do 250 kg. Křeslo nabízí velkou bezpečnost a možnost léčby i obézních
pacientů.
Optimalizované nastavení rychlosti až pro čtyři volitelné pozice paměti (v závislosti na modelu) umožňuje
rychlé nastavení požadované polohy
Hluboký gyn. výřez 155 mm nabízí lepší vyšetřovací prostor. V případě, že je pacientka v maximální
vyšetřovací poloze, je oplachovací mísa ve vodorovné poloze.
Uzavřené plochy bez rohů a okrajů zajišťují lepší hygienické podmínky a snadné čištění
Skrytá kolečka (volitelná výbava) činí z vyšetřovacího křesla mobilní jednotku, která umožňuje flexibilní
využití prostoru. Mechanismus centrálního zamykání umožňuje rychlé a bezpečné zajištění.
Uzavřené plochy bez rohů a okrajů zajišťují lepší hygienické podmínky a snadné čištění
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ARCO
Nová generace gynekologického vyšetřovacího křesla

Snadné ovládání, vysoká úroveň komfortu, moderní design
•
•

Konvexní tvar hlavové, zádové a sedací části křesla nabízející pacientům příjemné a pohodlné sezení.
Nástupní výška pouhých 550 mm mohou i starší nebo tělesně postižení pacienti snadno sednout.
Navrženo pro pracovní zatížení do 250 kg. Křeslo nabízí velkou bezpečnost a možnost léčby i obézních
pacientů.
• Optimalizované nastavení rychlosti až pro čtyři volitelné pozice paměti (v závislosti na modelu) umožňuje
rychlé nastavení požadované polohy.
• Uzavřené plochy bez rohů a okrajů zajišťují lepší hygienické podmínky a snadné čištění.
• Skrytá kolečka (volitelná výbava) činí z vyšetřovacího křesla mobilní jednotku, která umožňuje flexibilní
využití prostoru. Mechanismus centrálního zamykání umožňuje rychlé a bezpečné zajištění.
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MEDI-MATIC 115 Uro
Urologické vyšetřovací a zákrokové křeslo

Moderní ergonomický design
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nastavení výšky, sklonu sedáku a sklonu opěradla, podpěr nohou pomocí elektromotoru
Rychlá změna polohy během několika vteřin
Úspora času a zvýšení komfortu obsluhy díky paměťovým funkcím, možnost uložení 4 poloh do paměti
Integrovaná madla s potahy v barvě křesla
Velmi nízká základní poloha umožňuje snadné usazení pacienta
Jednoduchá údržba díky hladkým neděleným plochám
Možnost výběru ze široké škály barev konstrukce a čalounění
Jednoduše odnímatelné podpěry nohou
Bezpečné pracovní zatížení 200 kg
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ARCO Prokto
Proktologické vyšetřovací a zákrokové křeslo

Prvotřídní design a nejmodernější technologie
•
•
•
•
•
•
•
•
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Velmi nízká základní poloha umožňuje snadné usazení pacienta
Nastavení výšky, sklonu sedáku a sklonu opěradla, podpěr nohou pomocí elektromotoru
Bezpečné polohování pacienta se sklopenou sedací částí pomocí elektrického ovládání
Ergonomický systém podpěr nohou s integrovanými loketními opěrkami
Uzavřené plochy bez rohů a okrajů zajišťují lepší hygienické podmínky a snadné čištění
Možnost výběru ze široké škály barev konstrukce a čalounění
Rozsáhlý sortiment příslušenství
Bezpečné pracovní zatížení 180 kg

PARTURA
Porodní lůžko pro komfortní a bezpečný porod

Kombinace komfortu, flexibility a bezpečí
•
•
•
•
•
•
•

Moderní design a příjemný tvar porodního lůžka přináší rodičce maximální pohodlí a bezpečí
Výběr z několika porodních poloh
Všechny polohy si rodička může nastavit sama pomocí ručního ovladače
Komfortně polstrované matrace jsou dostatečně široké, aby umožnily aktivní podporu partnera
Možnost použití nožní části jako sedačky pro porodní asistentku
Jednoduchá údržba postele díky hladkým, uzavřeným plochám
Rychlé nastavení porodního lůžka v případě nenadálých chirurgických operačních výkonů
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Poznámky
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Výrobce:
SCHMITZ u. Söhne
GmbH & Co. KG
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Germany
Telefon: +490 2377 84 0
Fax: + 490 2377 84 135

E-mail: export@schmitz-soehne.de
www.schmitz-soehne.com

Distributor a servisní středisko:

www.dnformed.cz
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