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Produkty zostały wykonane z materiałów
o właściwościach antybakteryjnych.
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Famed LE-13

Famed LE-13 oferuje przechyły boczne 
do terapii ułożeniowej - ułatwiają one 
pielęgnację pacjenta i eliminują czynniki 
uciążliwe dla personelu medycznego (np. 
podnoszenie cięższych pacjentów, ob-
ciążenia kręgosłupa). Stabilna, kolumnowa 
konstrukcja oraz zaawansowane systemy 
sterowania oferują wysoki poziom bez-
pieczeństwa i funkcjonalności. Na panelu 
centralnym sygnalizowana jest pozycja 
segmentu pleców (w kątach), a przy jego 
pochyleniu o 30° ruch spowalnia, umoż-
liwiając pozostawienie leża w dogodnej 
pozycji (wymóg terapeutyczny dla róż-
norodnych schorzeń, np. pulmonologic-
znych).

Rozwiązania zastosowane w Famed LE-13 
ułatwiają codzienną pracę z  pacjentem: 
piąte koło, zintegrowany i certyfikowany 
system ważenia, możliwość współpracy 
z aparatem RTG, łatwe do dezynfekcji el-
ementy konstrukcyjne, szybko demon-
towalne szczyty, wskaźniki leża czy koło 
kierunkowe. Mycie łóżka ułatwi także 
zastosowanie w Famed Prodigy  3 osłon 
z  tworzywa ABS i lakiery w technologii 
antybakteryjnej pSilver™. Obsługa łóżka 
możliwa jest poprzez panel centralny (z 
czujnikiem natężenia światła dla lepszej 
czytelności), pilot przewodowy, panele 
w  poręczach bocznych oraz sterowniki 
nożne (opcja).

Nad bezpieczeństwem pacjenta czuwają 
niezawodne zespoły napędowe i sterown-
icze, niska pozycja leża oraz maksymalna 
nośność aż 250 kilogramów. Wbudowa-
ny w łóżko certyfikowany układ ważenia 
pozwoli na łatwe dobranie odpowied-
niej dawki leku, a akumulator fCharge™ 
zapewnia możliwość obsługi pacjenta 
podczas transportu lub w przypadku zan-
iku prądu. Funkcje takie jak system przyz-
ywowy oraz podświetlenie w podstawie 
łóżka wpływają na komfort i poczucie 
bezpieczeństwa pacjenta. Łóżko posiada 
czujniki, które uniemożliwiają wykonanie 
przechyłów bocznych, gdy opuszczone są 
barierki boczne. 

TERAPIA UŁOŻENIOWA ŁATWOŚĆ OBSŁUGI BEZPIECZEŃSTWO 

ZAAWANSOWANE, KOLUMNOWE, ELEKTRYCZNE ŁÓŻKO ICU Z PRZECHYŁAMI

Famed LE-13 to elektryczne łóżko na oddziały intensywnej terapii (OIOM), którego konstrukcja wsparta jest na 
trzech stabilnych, cylindrycznych kolumnach. Łóżko zostało wyposażone w dodatkowe funkcje terapeutyczne oraz 
zestaw czujników wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta oraz efektywności sprawowanej opieki 
medycznej. Jest wytrzymałe, zbudowane z wykorzystaniem tworzyw i lakierów o właściwościach antybakteryjnych 
(pSilver™) oraz zostało wyposażone w łatwe w czyszczeniu segmenty przezierne dla promieni RTG. 
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ZAAWANSOWANE, KOLUMNOWE, ELEKTRYCZNE ŁÓŻKO ICU Z PRZECHYŁAMI

Długość 2280  mm  |  Szerokość całkowita 990  mm  |  Wysokość minimalna 485  mm  |  Wysokość maksymalna 885  mm  |  Kąt uniesienia oparcia pleców 70°  
Regulacja segmentu udowego 43°  |   Pozycja Trendelenburga 15°  |   Pozycja anty-Trendelenburga 13°  |   Maksymalne obciążenie 250 kg kgkg
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3 MNOGOŚĆ POZYCJI:

WŁAŚCIWOŚCI:

• pozycja Trendelenburga (5),
• pozycja anty-Trendelenburga (2),
• pozycja Fowlera (1),
• pozycja krzesła kardiologicznego (4),
• przechył boczny (6),
• elektryczny CPR (pozycja „zero”) (3),
• autokontur,
• pozycja egzaminacyjna.

• blokada selektywna i centralna funkcji elek-
trycznych z poziomu panelu centralnego,

• możliwość wydłużenia leża,
• podwójna funkcja autoregresji,
• centralna blokada kół, piąte koło oraz koło kie-

runkowe,
• certyfikowany układ ważenia,
• leże HPL przezierne dla promieni RTG,
• obudowy przewodów i mechanizmów ułatwia-

jące czyszczenie,
• CPR oparcia pleców oraz części nożnej,
• haczyki na woreczki na płyny fizjologiczne,
• opcjonalne tunele na kasety RTG,
• opcjonalny sterownik nożny.
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Famed NANO

Łóżko NANO zaprojektowaliśmy tak, 
aby wysoka funkcjonalność szła w parze 
z łatwością czyszczenia i dezynfekcji. 
Konstrukcja kolumnowa oferuje wyso-
ki poziom bezpieczeństwa, możliwość 
współpracy z urządzeniami obrazującymi 
oraz wysoką obciążalność maksymalną. 
Pacjent do swojej dyspozycji ma lampkę, 
która oświetli podłogę w okolicach łóżka 
oraz przycisk do systemu przyzywowego. 
Na panelu centralnym personel szpitala 
może uzyskać pozycje terapeutyczne za 
naciśnięciem jednego przycisku.

Łóżko Famed NANO posiada bogatą listę 
elementów, które mogą być poddane 
konfiguracji. Dzięki temu każdy może do-
pasować je do swoich potrzeb. W  łóżku 
Famed NANO dostępne są między in-
nymi: system pomiaru wagi, wydłuże-
nie leża, tunele na kasety RTG, półka na 
pościel, listwa na wyposażenie, panele dla 
pacjenta oraz inne elementy dodatkowe-
go sterowania.

Nad bezpieczeństwem pacjenta czuwa-
ją niezawodne zespoły napędowe i ste-
rownicze, niska pozycja leża oraz podwó-
jny mechanizm autoregresji. Bezpiecznie 
opuszczane poręcze boczne wykonane są 
w technologii antybakteryjnej pSilver™, 
ponadto posiadają minimalny i stały 
odstęp pomiędzy elementami rucho-
mymi. Dzięki temu wyeliminowana zos-
tała możliwość urazu dłoni. Stabilność 
łóżka zapewniają wysokiej jakości kółka 
oraz centralna blokada. Akumulatory 
w technologii fCharge™ zapewniają moż-
liwość obsługi pacjenta podczas transpor-
tu lub w przypadku zaniku prądu. 

ŁÓŻKO SZPITALNE O BOGATYCH OPCJACH KONFIGURACJI 
Z DWOMA KOLUMNAMI
Famed NANO jest w pełni konfigurowalnym, elektrycznym łóżkiem szpitalnym, które dzięki szerokiej ofercie akce-
soriów i możliwości wyboru wielu różnorodnych opcji doposażenia, można dopasować do swoich potrzeb. Jest wy-
trzymałe, zbudowane z wykorzystaniem lakierów o właściwościach antybakteryjnych (pSilver™). Budowa kolum-
nowa pozwala na bezkolizyjne monitorowanie pacjenta w trakcie hospitalizacji. Zaawansowane funkcje pozwalają 
także na używanie łóżka na oddziałach intensywnej terapii.

FUNKCJONALNOŚĆ KONFIGURACJE BEZPIECZEŃSTWO 
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• pozycja Trendelenburga (2),
• pozycja anty-Trendelenburga (5),
• pozycja Fowlera (4),
• pozycja krzesła kardiologicznego (3),
• elektryczny CPR (pozycja „zero”),
• autokontur,
• pozycja egzaminacyjna.

• blokady poszczególnych funkcji z poziomu panelu 
centralnego,

• bogate możliwości zmian i konfigurowania łóżka,
• możliwość wydłużenia leża,
• podwójna funkcja autoregresji,
• centralna blokada kół, piąte koło (opcjonalne) oraz 

koło kierunkowe,
• opcjonalny układ ważenia,
• leże HPL przezierne dla promieni RTG,
• opcjonalne tunele na kasety RTG,
• elektryczna funkcja CPR,
• haczyki na woreczki na płyny fizjologiczne,
• opcjonalny sterownik nożny.

ŁÓŻKO SZPITALNE O BOGATYCH OPCJACH KONFIGURACJI 
Z DWOMA KOLUMNAMI

Długość 2280  mm  |  Szerokość całkowita 965  mm  |  Wysokość minimalna 390 mm  |  Wysokość maksymalna 770  mm | Kąt uniesienia oparcia pleców 70°  
Regulacja segmentu udowego 40°  |   Pozycja Trendelenburga 15°  |   Pozycja anty-Trendelenburga 15°  |   Maksymalne obciążenie 250 kg kgkg

DOSTĘPNE POZYCJE WŁAŚCIWOŚCI
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Famed NEXO

Famed NEXO dzięki regulacjom elektrycznym 
oferuje szeroki wachlarz dostępnych pozycji. 
Łóżkiem sterować można za pomocą panelu 
centralnego, pilota przewodowego lub pan-
elu sterowania w poręczach oparcia pleców 
(opcja). Dla wygody personelu szpitalnego, 
Famed NEXO posiada zaprogramowane 
pozycje, dostępne poprzez naciśnięcie zaled-
wie jednego przycisku na panelu kontrolnym, 
wyprofilowane uchwyty SoftDrop™ (wolno 
opadające, oszczędzające miejsce po bokach 
łóżkach) lub qDrop™ (możliwość łatwej obsłu-
gi jedną ręką) oraz wskaźnik pochylenia leża. 
NEXO można opuścić bardzo nisko, dzięki 
czemu zejście z łóżka oraz położenie się na 
nim będzie łatwe i bezpieczne.

Łóżko Famed NEXO zaprojektowaliśmy, aby 
zapewnić wysoką uniwersalność - Famed 
NEXO może być stosowane także na odd-
ziałach, na których pojawią się pacjenci z na-
dwagą oraz osoby wysokie (funkcja wydłuże-
nia leża). Ponadto ochrona bakteriostatyczna 
pSilver™ skraca czas dezynfekcji i ogranicza 
liczbę zakażeń w szpitalu. Konstrukcja leża 
oraz elementy sterujące wykonaliśmy tak, 
aby dzięki prostocie, maksymalnie ułatwić 
czyszczenie i skrócić czas wykonywania tej 
czynności. 70 lat doświadczenia w produkcji 
łóżek, przekuliśmy w legendarną jakość wyko-
nania, która dla szpitala oznacza niskie koszty 
serwisu i nieprzerwaną pracę.

Ekonomiczne łóżko szpitalne nie oznacza 
rezygnacji ze standardów bezpieczeństwa. 
Famed NEXO oferuje wysokie obciążenie 
maksymalne (250 kg) i wysoką wytrzymałość 
(wzmocnione, ponadnormatywne profile 
i  mechanizm nożycowy podparty w  kilku 
punktach). Odporność na zużycie potwi-
erdziliśmy w wielotygodniowych testach 
zmęczeniowych. Elementy tworzywowe oraz 
lakierowane wykonano w technologii bak-
teriostatycznej pSilver™. Wysokie poręcze 
boczne lub poręcze na całej długości leża 
z  mechanizmem SoftDrop™ doskonale 
chronią pacjenta. Centralna blokada kół poz-
wala na łatwe i stabilne umiejscowienie łóżka 
na sali. Pomiędzy poszczególnymi elemen-
tami poręczy zachowana jest stała, zgodna 
z normami, bezpieczna odległość - zapobiega 
to przytrzaśnięciu palców czy dłoni.

KOMFORT EKONOMIA BEZPIECZEŃSTWO 

ELEKTRYCZNE, KOMFORTOWE I EKONOMICZNEGO ŁÓŻKO SZPITALNE

Famed NEXO to elektryczne łóżko szpitalne, które zapewnia komfort pacjentowi i dba o jego bezpieczeństwo. Zapro-
jektowaliśmy je z myślą o salach szpitalnych, oddziałach opieki długoterminowej oraz oddziałach intensywnej opieki 
medycznej (ICU). Prosta budowa i wysoka wytrzymałość, połączone zostały z ponadprzeciętnymi możliwościami oraz 
niską ceną. Dzięki NEXO zapewnisz komfort szerszemu gronu pacjentów.
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Poręcze qDrop™ na 3/4 długości, dzielone, bez sterowania PB-26.0 lub ze sterowa-
niem (opcja), model PB-26.01.

Poręcze na całej długości, dzielona bez sterowania PB-30.0 + PL-11.0. lub ze sterowa-
niem (opcja), model PB-30.01.

Poręcz lakierowana (opcja), model PB-15

Długość 2280  mm  |  Szerokość całkowita 965  mm  |  Wysokość minimalna 410  mm  |  Wysokość maksymalna 840  mm  |  Kąt uniesienia oparcia pleców 70°  
Regulacja segmentu udowego 40°  |   Pozycja Trendelenburga 17°  |   Pozycja anty-Trendelenburga 16°  |   Maksymalne obciążenie 250 kg 

kg

kgkg

MNOGOŚĆ POZYCJI:

WŁAŚCIWOŚCI:

OPCJE PORĘCZY:

• pozycja Trendelenburga (2),
• pozycja anty-Trendelenburga (3),
• pozycja Fowlera (4),
• pozycja krzesła kardiologicznego (1),
• CPR (pozycja „zero”) (5),
• autokontur.

• mała odległość od podłoża,
• blokady poszczególnych funkcji z poziomu pane-

lu centralnego,
• wydłużenie leża,
• wysoka wytrzymałość,
• centralna blokada kół, piąte koło oraz koło kie-

runkowe,
• łatwa dezynfekcja – schowane przewody oraz de-

montowalne wypełnienie leża,
• leże HPL przezierne dla promieni RTG,
• funkcja autokontur,
• poręcze na całej długości lub 3/4 lub metalowe 

barierki,
• haczyki na woreczki na płyny fizjologiczne.
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AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM
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Famed LP-02.1
WYTRZYMAŁE ŁÓŻKO SZPITALNE I REHABILITACYJNE

Długość 2190  mm  |  Szerokość całkowita 965  mm | Wysokość minimalna 500  mm |  Wysokość maksymalna 500  mm | Kąt uniesienia oparcia pleców 70°  
Regulacja segmentu udowego 0°  |   Pozycja Trendelenburga 0°  |   Pozycja anty-Trendelenburga 0°  |   Maksymalne obciążenie 170 kg 

Łóżko Famed LP-02.1 przeznaczone jest do wyposażania szpitali, uzdrowisk i placówek rehabilitacyjnych, które 
szukają solidnego, prostego rozwiązania. Używane może być w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia 
chorób. Łóżko posiada leże wykonane ze stali lakierowanej.

kg

Zakup łóżka Famed LP-02.1 to wybór słyn-
nej jakości produktów z fabryki w Żywcu. 
To proste łóżko, którego zakup zapewni 
Ci zaspokojenie potrzeb Twojej placówki 
i ciągłość jej funkcjonowania. Możesz być 
pewien wyrobu, który kupujesz. O każdą 
fazę produkcji dba laboratorium, a końcowy 
wyrób przechodzi przez dwa stanowiska 
kontroli jakości. Łóżko powstaje w całości 
w naszej fabryce, mamy więc kontrolę nad 
każdym etapem jego produkcji.

Łóżko Famed LP-02.1 wyposażyć możemy 
w materac piankowy z pokrowcem paro-
przepuszczalnym wodoodpornym lub inny, 
bardziej zaawansowany model - np. przeci-
wodleżynowy materac pasywny. Materace 
mogą być obszyte pokrowcem w jednym 
z 13 dostępnych kolorów. 

Łóżko Famed LP-02.1 oferowane jest z trze-
ma wariantami szczytów: szczyty tworzy-
wowe, ze stali chromowanej z płytą lami-
nowaną lub ze stali lakierowanej z płytą 
laminowaną. Poręcze boczne występują 
w dwóch wersjach: ze stali - lakierowane 
i chromowane. Również kolor i wzór wklejek 
może być dostosowany do wymagań klienta 
zgodnie z dostępnym wzornikiem.

JAKOŚĆ MATERACE WARIANTY 
SZCZYTÓW

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• materac o dodatkowych właściwościach 
(np. pasywny materac przeciwodleżyno-
wy),

• uchwyt ręki,
• wieszak kroplówki,
• rama wyciągowa,
• centralna blokada kół lub stopki.

• wytrzymała, sprawdzona konstrukcja,
• lakier i elementy tworzywowe z dodat-

kiem antybakteryjnym w technologii 
pSilver™,

• bezpieczne, składane poręcze,
• regulowane oparcie pleców.

10



Katalog zbiorczy łóżka i wózki - edycja 55/2018/05/1.

WYTRZYMAŁE ŁÓŻKO SZPITALNE I REHABILITACYJNE

WÓZKI
DLA PACJENTÓW
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Famed WP-02

Wózek wyposażony jest w cztery koła 
z  centralną blokadą, z jednym kołem do 
jazdy na wprost – idealne do ciasnych ko-
rytarzy i częstej zmiany miejsca użytkow-
ania. Duża średnica kół ułatwia pokony-
wanie przeszkód i nierówności.

Segmenty leża wypełnione są płytą lami-
nowaną przezierną dla promieni Rent-
gena. Możliwe jest monitorowanie klatki 
piersiowej pacjenta aparatem RTG z  ra-
mieniem C. W wózku Famed WP-02.0 
(leże dwusegmentowe) występują trzy 
tunele na kasetę RTG: jeden w segmencie 
oparcia pleców i dwa tunele w segmencie 
nożnym. W wózku Famed WP-02.1 (leże 
trzysegmentowe) znajdziemy dwa tunele 
na kasetę RTG: jeden w oparciu pleców 
i jeden w segmencie środkowym.

Wózek Famed WP-02 powstaje w Polsce. 
Cała produkcja skupiona jest w fabryce 
w Żywcu, dając nam ciągłą możliwość kon-
troli jakości naszego produktu. Najwyższej 
jakości stal lakierowana ochroni Twój pro-
dukt przed zniszczeniem i zapewni wielo-
letnią, bezproblemową pracę.

ŁATWOŚĆ 
PRZEMIESZCZANIA

MOŻLIWOŚĆ
OBRAZOWANIA 

WYSOKA JAKOŚĆ 

WYTRZYMAŁY WÓZEK TRANSPORTOWY

Wózek do przewożenia pacjentów pomiędzy salami w szpitalach i klinikach. Konstrukcja wózka posiada cztery 
punkty podparcia, co przekłada się na jego dużą stabilność i obciążalność. Wózek może być wyposażony w leże 
trzysekcyjne, które umożliwia uzyskanie pozycji fotelowej.

Długość 2000  mm  |  Szerokość całkowita 680  mm  |  Wysokość minimalna 600  mm  |  Wysokość maksymalna 900  mm  |  Kąt uniesienia oparcia pleców 70°  
Pozycja Trendelenburga 23°  |   Pozycja anty-Trendelenburga 12°  |   Maksymalne obciążenie 250 kg kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• kosz na butlę z tlenem,
• poręcze boczne chromowane,
• pasy do przytrzymania pacjenta,
• indywidualne blokady kół,
• wieszak kroplówki.

• regulacja wysokości siłownikiem hydrau-
licznym (dźwignia nożna),

• oparcie pleców regulowane sprężynami 
gazowymi,

• pozycja Trendelenburga i anty-Trendelen-
burga regulowane sprężynami gazowymi,

• centralna blokada kół dostępna z każdej 
strony,

• błyskawiczne składanie poręczy,
• tunele na kasetę RTG.
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Famed WP-09

Wózek wyposażony jest w cztery koła 
z centralną blokadą, z jednym kołem do 
jazdy na wprost – idealne do ciasnych 
korytarzy i częstej zmiany miejsca użyt-
kowania. Duża średnica kół ułatwia 
pokonywanie przeszkód i nierównoś-
ci. Dużym usprawnieniem dla obsługi 
będzie także doposażenie wózka Famed 
WP-09 w opcjonalne, piąte koło. 

Segmenty leża wypełnione są płytą lam-
inatową przezierną dla promieni Rent-
gena. Możliwe jest monitorowanie klatki 
piersiowej pacjenta aparatem RTG z ra-
mieniem C. Konstrukcja kolumnowa nie 
tylko ułatwia obrazowanie, zwiększa też 
stabilność wózka i poprawia parametr 
maksymalnego obciążenia.

Wózek Famed WP-09 powstaje w Polsce. 
Cała produkcja skupiona jest w fabryce 
w Żywcu, dając nam ciągłą możliwość 
kontroli jakości naszego produktu. Na-
jwyższej jakości komponenty ochronią 
Twój produkt przed zniszczeniem 
i  zapewnią wieloletnią, bezproblemową 
pracę.

ŁATWOŚĆ 
PRZEMIESZCZANIA

MOŻLIWOŚĆ 
OBRAZOWANIA 

WYSOKA JAKOŚĆ 

WYTRZYMAŁY WÓZEK TRANSPORTOWY BOGATY W OPCJE WÓZEK TRANSPORTOWY

Famed WP-09 to wózek z konstrukcją kolumnową do przewożenia pacjentów pomiędzy salami w szpitalach 
i klinikach. Stabilna konstrukcja umożliwia wykorzystywanie go jako prostego stołu zabiegowego. Wyposażony 
jest w przezierne dla promieni RTG płyty HPL, których wytrzymała konstrukcja przyczynia się do poprawy skutec-
zności akcji reanimacyjnej. Wózek może być wyposażony w leże dwu- lub czterosegmentowe oraz barierki ze stali: 
lakierowane lub chromowane.

Długość 2100 mm  |  Szerokość całkowita 800  mm  |  Wysokość minimalna 560  mm  |  Wysokość maksymalna 890  mm  |  Kąt uniesienia oparcia pleców 70°  
Regulacja segmentu udowego 30°  |   Pozycja Trendelenburga 15°  |   Pozycja anty-Trendelenburga 15°  |   Maksymalne obciążenie 250 kg kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• poręcze boczne chromowane,
• pasy do przytrzymania pacjenta,
• leże czterosegmentowe,
• piąte koło,
• wieszak kroplówki,
• niestandardowe, wyższe materace.

• regulacja wysokości siłownikami hydraulicz-
nymi (dźwignia nożna),

• oparcie pleców regulowane sprężynami gazo-
wymi,

• pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenbur-
ga osiągane poprzez siłownik hydrauliczny,

• regulacja segmentu uda (sprężyna gazowa),
• regulacja segmentu podudzia (w leżu cztero-

segmentowym, mechanizm zapadkowy),
• centralna blokada kół dostępna z każdej stro-

ny,
• błyskawiczne składanie poręczy z zachowa-

niem bezpiecznej przestrzeni,
• tunel na kasetę RTG.
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DANE TECHNICZNE

pSilver™

Wszystkie elementy z tworzywa ABS wykonano przy użyciu technologii pSilver™. Prefabrykat z nano-
cząsteczkami srebra, którego używamy w procesie formowania, zapewnia skuteczną ochronę bakte-
riostatyczną. Użycie technologii pSilver™ w miejscach, których pacjent dotyka najczęściej, ogranicza 
rozmnażanie się groźnych bakterii, grzybów czy wirusów. pSilver™ to także proces obróbki elementów 
tworzywowych, zapewniający gładką powierzchnię, której faktura utrudnia gromadzenie zanieczyszc-
zeń.

fCharge™

Wszystkie ogniwa, które zasilają produkty Famed Żywiec wybierane są u sprawdzonego dostawcy, 
z którym współpracujemy od wielu lat. Każde ogniwo fCharge™ przechodzi kontrolę w firmie ze-
wnętrznej, następnie trafia na wielokrotne testy do kilku wydziałów technologicznych naszej fabryki. 
Wbudowana w produkty ładowarka z technologią szybkiego ładowania fCharge™, pozwala szybko do-
starczyć ogniwom niezbędnej ilości prądu do przeprowadzenia regulacji. Wysoka liczba gwarantow-
anych cykli pracy, zapewnia bezpieczeństwo w przypadku utraty zasilania w szpitalu.

qDrop™

qDrop™ to ergonomiczne uchwyty poręczy bocznych, które obsłużyć możesz jedną ręką. Zaprojek-
towane zostały z myślą o anatomii ludzkiej dłoni – umożliwiają wygodne użytkowanie zarówno kobi-
etom o drobnych dłoniach, jak i mężczyznom posiadającym grubsze palce. qDrop™ to także prosty 
w działaniu mechanizm, który jest trwały i umożliwia opuszczenie poręczy przy użyciu tylko jednej ręki. 
Oferuje więc wygodną obsługę np. podczas przenoszenia pościeli, kroplówek itp.

Technologie stosowane w produktach:

kg

kg

kg

NANO NEXO NEXO v. HORUS LE-13 LP-02.1 WP-02 WP-09

Długość 2280 mm 2280 (+200) mm 2150 (+260) mm 2280 mm 2190 mm 2000 mm 2100 mm

Szerokość całkowita 965 mm 965 mm 990 mm 990 mm 965 mm 680 mm 800 mm

Regulacja wysokości 390 - 770 mm 410 - 840 mm 410 - 840 mm 485 - 885 mm 500 mm 600 - 900 mm 560 - 890 mm

Kąt uniesienia oparcia pleców 70° 70° 70° 70° 70° 70° 70°

Regulacja segmentu udowego 40° 40° 40° 43° - (segment nóg) 35° 30°

Pozycja Trendelenburga 15° 16° 16° 15° - 23° 15°

Pozycja anty-Trendelenburga 15° 17° 17° 13° - 12° 15°

Średnica kół 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Maksymalne obciążenie 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg 170 kg 250 kg 250 kg

Opcje sterowania pilot przewodowy, panel 
centralny, panele w poręczach, 

sterownik nożny

pilot przewodowy, panel centralny, 
panele w poręczach

pilot przewodowy, panel
centralny, panele w poręczach

pilot przewodowy, panel
centralny, panele w poręczach,

sterownik nożny

- - -
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Funkcja autoregresji

Mechanizm regulacji oparcia pleców oraz podudzia wyposażony jest w układ wstecznego ruchu cofającego punkt 
podparcia odcinka lędźwiowego oraz pozwalający na uzyskanie komfortowego dystansu pomiędzy siedziskiem, 
a segmentem podpierającym podudzie. Funkcja ta określana jest jako podwójna autoregresja i służy redukcji 
nadmiernego ucisku w obrębie odcinka lędźwiowego oraz podudzia w pozycji siedzącej. Nadmierny ucisk na tkan-
ki powodujący uszkodzenie naczyń włosowatych, a w konsekwencji prowadzący do uszkodzenia tychże tkanek 
i powstawania ran i owrzodzeń, jest jedną z przyczyn powstawania odleżyn. Redukcja ucisku jest zatem działaniem 
prewencyjnym w terapii przeciwodleżynowej i wspomagającym szybką rekonwalescencję pacjenta.

SoftDrop™

System SoftDrop™ to bezpieczeństwo i komfort przy obsłudze łóżka szpitalnego marki Famed Ży-
wiec. Dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z mechanizmem spowalniania, po zwolnieniu blokady 
poręczy opada ona do swojego dolnego położenia w sposób kontrolowany. Dzięki temu ruch jest 
płynny, cichy oraz bezpieczny dla pacjenta. Sam ruch poręczy w dół zainicjować możemy jedną 
ręką. Wybór rozwiązania SoftDrop™ pozwala na oszczędność miejsca po bokach łóżka, gdyż poręcz 
chowa się maksymalnie blisko jego ramy.

kg

NANO NEXO NEXO v. HORUS LE-13 LP-02.1 WP-02 WP-09

Długość 2280 mm 2280 (+200) mm 2150 (+260) mm 2280 mm 2190 mm 2000 mm 2100 mm

Szerokość całkowita 965 mm 965 mm 990 mm 990 mm 965 mm 680 mm 800 mm

Regulacja wysokości 390 - 770 mm 410 - 840 mm 410 - 840 mm 485 - 885 mm 500 mm 600 - 900 mm 560 - 890 mm

Kąt uniesienia oparcia pleców 70° 70° 70° 70° 70° 70° 70°

Regulacja segmentu udowego 40° 40° 40° 43° - (segment nóg) 35° 30°

Pozycja Trendelenburga 15° 16° 16° 15° - 23° 15°

Pozycja anty-Trendelenburga 15° 17° 17° 13° - 12° 15°

Średnica kół 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Maksymalne obciążenie 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg 170 kg 250 kg 250 kg

Opcje sterowania pilot przewodowy, panel 
centralny, panele w poręczach, 

sterownik nożny

pilot przewodowy, panel centralny, 
panele w poręczach

pilot przewodowy, panel
centralny, panele w poręczach

pilot przewodowy, panel
centralny, panele w poręczach,

sterownik nożny

- - -
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Produkty spełniają wymogi Europejskiej Dyrektywy MDD 93/42/EEC dotyczącej wyrobów 
medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

Edycja 55/2018/05/1. Zastrzega się możliwość modyfikacji w wyniku postępu technicznego.
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Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Polska

Biuro:
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Sprzedaż:
tel.: +48 33 866 63 75
fax: +48 33 475 58 90

sprzedaz@famed.com.pl
www.famed.com.pl


