
 

Medyczne jednostki zasilające 

Sufitowe jednostki zasilające dedykowane 

na sale operacyjne oraz oddziały 

intensywnej terapii 



 

Kolumny sufitowe 

Elastyczne pozycjonowanie i zoptymalizowane wykorzystanie 

przestrzeni w salach operacyjnych i oddziałach intensywnej terapii 

Idea korzystania z zawieszeń sufitowych, które można łatwo 
obracać w miejscu i umożliwiających szybki dostęp do sprzętu 
medycznego oraz gazów medycznych już dawno dowiodła swojej 
przydatności. Absolutnie nie jest to zaskakujące w świetle 
korzyści jakie oferuje. Elastyczne pozycjonowanie i optymalne 
wykorzystanie przestrzeni na sali operacyjnej lub w jednostce 
intensywnej opieki to oczywiste zalety, jednak spełnić należy 
również wymagania higieny i bezpieczeństwa. Ponadto, system 
umożliwia stworzenie uporządkowanego układu różnych 
urządzeń, eliminuje nieład związany z przewodami oraz, ponad 
wszystko, niepożądane przemieszczanie się wszystkich 
elementów w obszarze wokół przestrzeni roboczej.  
 

Zawieszenia sufitowe KLS Martin są wykorzystywane w chirurgii, 

endoskopii, anestezjologii, intensywnej opiece oraz po prostu 

jako uchwyty do monitorów. Dla wszystkich tych zastosowań 

oferujemy idealne, dopasowane rozwiązanie z różnym zakresem 

obciążeń - od 30 do prawie 1000 kg. 



 



 

Kolumny sufitowe 

Kolumny sufitowe 

Nowa generacja zawieszeń sufitowych Independant® posiada całkowicie 

nowe głowice zasilające. Modułowa konstrukcja modułów elektrycznych i 

gazowych oraz ram na podstawy, szuflady oraz moduły infuzyjne sprawia, że 

obsługa systemu na sali operacyjnej lub w jednostce intensywnej opieki jest 

bardzo prosta. Cała głowica zasilająca jest wykonana z podstawowych 

materiałów opisanych poniżej. 

 

Element podstawowy to zasadniczy element utrzymujący. Jest on dostępny w 

pięciu różnych długościach. 

Do montażu bocznego dostępne są następujące moduły: gazowy, zasilający 

oraz moduł danych. 

 

Można je opcjonalnie przesunąć bardziej na front lub na tył, w celu ułatwienia 

obsługi i widoczności. W przypadku każdego modułu zadbaliśmy o 

odpowiednie rozmieszczenie wyjść gazowych, gniazd zasilających i 

manometrów. Ponadto, skupiliśmy się na rozmieszczeniu wszystkich 

elementów w sposób oszczędny, pod względem masy i przestrzeni. Uzyskana 

w efekcie redukcja objętości daje znacznie więcej przestrzeni roboczej do 

manewrowania. Wszystkie moduły można zamocować po obu stronach 

podstawy, zgodnie z potrzebami klienta. Dzięki temu, preferencje można 

wziąć pod uwagę już podczas fazy planowania. 

Moduły infuzyjne są również 

dostępne w różnych wersjach z 

hakami na maksymalnie 4 

butle infuzyjne. Można je łatwo 

dopasować lub zmodernizować 

do wielofunkcyjnej ramy. 

Wózek do instrumentacji SwingoM6 

Podczas operacji, poza urządzeniami 

zamontowanymi na platformach 

zawieszeń sufitowych, niekiedy 

ważne jest używanie wózków do 

instrumentacji z przyrządami 

medycznymi. 

        - bezpieczny i elastyczny system 

hamowania awaryjnego, innowacyjny elektromagnetyczny hamulec 

pasywny działa również w momencie awarii zasilania. W tym samym 

czasie, system E-Brake umożliwia nam sterowanie / zmianę pozycji 

ręcznie przez cały czas. 

Uchwyt na monitor TFT jest montowany na 

ramie wielofunkcyjnej. Regulacja wysokości 

kolumny za pomocą ramienia sprężystego oraz 

regulacja ramienia TFT umożliwiają idealne 

zorganizowanie przestrzeni roboczej. 



 

Wielofunkcyjna rama 

Dostępna w trzech różnych długościach, pozwala na instalację 

różnych elementów w dowolnej konfiguracji. Półki i szuflady 

można dowolnie rozmieszczać i dostosowywać do trzymanych na 

nich urządzeń, na całej długości pionowych wsporników. 

Umożliwia to najlepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni i 

ergonomię.  Krótko mówiąc, rama służy do montażu podstaw, 

szuflad, uchwytów na płaskie monitory oraz modułów 

infuzyjnych. 

MediSound System / moduł dźwięku 

To pierwszy system audio zatwierdzony 

do stosowania w salach operacyjnych i na 

oddziałach intensywnej terapii. Cztery 

głośniki w jednostce zasilajacej (lub 

opcjonalnie jeden zewnętrzny okrągły 

głośnik) generują unikalną jakość 

dźwięku. 

SurroundLED 

Światła zainstalowane w ramionach i bazie. 

Możliwość regulacji jasności światła 

wykorzystywane jako pośrednie źródło 

światła w sali operacyjnej lub jako 

dodatkowe światło na oddziałach 

intensywnej terapii. 

BrakeGuide 

Zauważalnie lepsza łatwość użytkowania 

BrakeGuide z kolorowym oświetleniem LED 

sprawia, że błędy w użytkowaniu kolumny 

są praktycznie niemożliwe. 

System oferuje wizualną informację 

zwrotną informującą operatora w którym 

miejscu zwalniany jest hamulec. 

Szczególnie w przypadku, gdy w sali 

operacyjnej jest ciemno, system 

BrakeGuide wyraźnie poprawia zakres 

bezpieczeństwa i łatwość obsługi. 

Półki / Tace 

Półki są dostępne w różnych wersjach i szerokościach, z przyciskami 

do sterowania ramieniem i opcjonalnymi szufladami poniżej.  

Uchwyty są wykonane z miękkiego i twardego tworzywa sztucznego, 

dzięki czemu są odporne na uderzenia. W zależności od przeznaczenia 

i dostępnej przestrzeni, podstawy i szuflady można zamontować w 

sposób ergonomiczny, zarówno z przodu, jak i z tyłu. 
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Kolumna może być używana w połączeniu z następującymi systemami zawieszeń 

sufitowych: 

 

 Independant® 101 

 Obrotowe zawieszenie sufitowe, z ramieniem sprężynowym regulowanym w 

wysokości o maksymalnym udźwigu 180 kg lub z ramieniem silnikowym, o 

maksymalnym udźwigu 150 kg. Pneumatyczne oraz elektromagnetyczne 

hamulce gwarantują bezpieczne pozycjonowanie. 

 

 Independant® 201 

Zmotoryzowane obrotowe zawieszenie sufitowe z maksymalnym udźwigiem 

250 kg. Duże kanały na przewody z gazami medycznymi, przewody elektryczne i 

przewody do przesyłania danych. Pneumatyczne oraz elektromagnetyczne 

hamulce gwarantują bezpieczne pozycjonowanie. 

 

 Independant® 301 

Uniwersalny, wysoko wydajny system zawieszeń sufitowych z maksymalnym 

udźwigiem 250 kg dla chirurgii, endoskopii, anestezjologii i intensywnej opieki. 

Opcjonalnie dostępny z pojedynczym lub podwójnym ramieniem o dużym 

zasięgu obrotu. Pneumatyczne hamulce gwarantują stabilne utrzymanie 

pozycji. 

 

 Independant® 401 

System montażowy ma dużo więcej do zaoferowania: bezawaryjne, 

elektromagnetyczny układ hamulcowy jest oznaczony kolorem i dostępny z 

opcjonalnym oświetleniem LED, który oferuje wizualną informację zwrotną 

informującą operatora w którym miejscu zwalniany jest hamulec.  

Duże kanały na przewody z gazami medycznymi, przewody elektryczne i 

przewody do przesyłania danych. Nośność do 640 kg. 

 

 Independant® 501 

Wysoko wydajny system przystosowany do dużych obciążeń, o całkowitym 

udźwigu równym prawie 1000 kg. System stosowany jest zwłaszcza w 

hybrydowych salach operacyjnych lub do podnoszenia aparatu do znieczulenia. 

Medyczne jednostki zasilające w skrócie 



 


