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Famed OVO 2

Prosty i efektowny design idealnie łączy 
się z funkcjonalnością, bezpieczeństwem 
i łatwością czyszczenia (kluczowe mecha-
nizmy są schowane w konstrukcji) i odpor-
nością na środki dezynfekcyjne. Koła o 
średnicy 75 mm pozwalają na delikatnie 
przejeżdżanie po szpitalnych korytarzach, 
wszystkie posiadają indywidualne blo-
kady.

Wygodna, wspomagana sprężyną gazową
regulacja wysokości pozwala dopaso-
wać łóżeczko do aktualnego ustawienia 
łóżka porodowego/szpitalnego. Szybkim 
ruchem ręki możemy także przechylić ko-
jec pod kątem 12°. Dostępna jest też wers-
ja z pochyleniem regulowanym sprężyną 
gazową.

Famed OVO 2 to łóżeczko dla noworod-
ków, które swoją konstrukcją umożliwia 
matce i dziecku maksymalną bliskość już 
od pierwszych chwil, a także daje poczuc-
ie komfortu i bezpieczeństwa. Podstawa 
podjeżdża pod łóżko, więc kojec znajdu-
je się bardzo blisko matki, zapewniając 
nieprzerwany kontakt wzrokowy od pier-
wszych chwil.

BEZPIECZEŃSTWO REGULACJA POZYCJIBLISKOŚĆ MATKI I DZIECKA 

ŁÓŻECZKO DLA NOWORODKÓW 
ZAPEWNIAJĄCE BLISKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Łóżeczko dla noworodków Famed OVO 2 pozwala na nieprzerwany kontakt matki i dziecka już od pierwszych 
chwil życia niemowlaka. Bliskość zapewnia kojec z przezroczystego tworzywa i niska podstawa, która umożliwia 
podjechanie pod łóżko szpitalne bardzo blisko matki. Regulacja wysokości zapewnia bezpieczne dostosowanie 
łóżeczka do aktualnej pozycji leża. Łóżeczko posiada opcję ustawienia kojca w pozycji Trendelenburga/anty-Tren-
delenburga.
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Długość 780 mm | Szerokość całkowita 480 mm | Wysokość min. 970 mm | Wysokość maks. 1240 mm  |  Trendelenburg/anty-Trendelenburg 12°

Wyposażenie
• materacyk w kolorze białym, odporny 

na działanie środków dezynfekcyjnych, 
wodoszczelny,

• półka koszowa metalowa na rzeczy 
osobiste, montowana na nodze 
łóżeczka.

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

Edycja 105/2019/01/1. 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

OVO 2 z przechyłem regulowanym ręcznie
OVO 2 z przechyłem 
regulowanym sprężyną gazową
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