PRZEGLĄD
PRODUKTÓW

Ustanowiony

1990

You Matter

Proﬁl ﬁrmy

PROMA REHA

180 +

12 mil +

23 000

70

Pracowników

EUR obrót

produktów dostarczanych rocznie

krajów, gdzie można znaleźć nasze produkty

n Tradycyjny producent łóżek szpitalnych i pielęgnacyjnych
n Firma rodzinna - 30 lat doświadczenia
n Światowy eksporter sprzętu medycznego – 70 krajów
n Certyﬁkaty ISO - ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
n Nagroda Visionaries 2018 – projekt wykorzystania chipów RFID w szpitalnym łóżku

system zarządzania higieną (pierwsza nagroda w 2014 r.)
n Nagroda Czeskie Supermarki w Biznesie 2021
Radek Jakubský, CEO

Zalety Firmy
n

Firmowi specjaliści od badań i rozwoju – przemyślane i zaawansowane rozwiązania

n

Zakład produkcyjny – cały proces produkcji we własnym zakresie

n

Wpływ na wysoką jakość – 100% kontroli jakości naszych produktów, tylko
zatwierdzeni dostawcy komponentów, trwałość produktów

n

Doświadczony zespół sprzedaży - znajomość rynku i potrzeb klientów

n

Innowacje oparte na potrzebach klientów i nowych trendach
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OPIEKA ZDROWOTNA

Łóżka DO intensywnej i krytycznej opieki

VISTA

VISION

INVENT

Łóżko do intensywnej i krytycznej opieki

Łóżko do intensywnej i krytycznej opieki

Łóżko do intensywnej opieki

n
n
n
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TOP PRODUKT
dla oddziałów krytycznej/intensywnej opieki
W pełni wyposażone łóżko
Maksymalne bezpieczeństwo pacjenta

n
n

IDEALNY PRODUKT dla oddziałów
krytycznej/intensywnej opieki
Możliwość konﬁguracji

n
n

STANDARDOWY PRODUKT dla oddziałów
krytycznej/intensywnej opieki
Szeroki zakres opcji

OPIEKA ZDROWOTNA

PROMA REHA

Program bariatryczny

TITAN

TAURUS

TITUS

Łóżko bariatryczne

Nosze transportu bariatrycznego

Chodzik bariatryczny

Na całym
świecie
niepowtarzalne

n
n
n

Bezpieczne obciążenie robocze 500 kg
W pełni wyposażone łóżko
Dostosowanie do potrzeb pacjenta – dwie opcje szerokości
(100 lub 120 cm) i elektryczne wydłużenie (± 10 cm)
n
n

Niezwykle wysoka trwałość
Łatwa obsługa za pomocą pedału nożnego

n
n

Uchwyty z możliwą regulacją długości i kąta
Solidna stabilna konstrukcja
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OPIEKA ZDROWOTNA

Łóżka szpitalne

n
n

6

GENEO

SUPERTA E

SUPERTA H

Elektryczne łóżko szpitalne

Elektryczne łóżko szpitalne

Mechaniczne łóżko szpitalne

Wersja wielozadaniowa dla standardowych
i ponadstandardowych oddziałów szpitalnych
Wytrzymałe i wysokiej jakości łóżko
w korzystnej cenie

n
n

Produkt dla standardowych oddziałów szpitalnych
Model wprowadzający do klasy łóżek w pełni
elektrycznych

n
n
n

Niezależne od zasilania elektrycznego
Hydrauliczne łóżko z regulacją
Dostępna wersja z 2015 r. mycia w stacjach
tunelowych

OPIEKA ZDROWOTNA

PROMA REHA

Produkty specjalne

VERTICO

OSTEON

Łóżko do pionizowania pacjenta

Krzesło do gipsowania

Poziomuy uchwyt do zawieszania kończyn górnych
ze specjalnymi przegubami do palców

360°

40 cm

n
n
n

Przechylenie pacjenta do 80°
Wczesna rekonwalescencja pacjenta
Zapobieganie odleżynom

n
n
n
n

Niepowtaralna leżanka do szynowania i technik zakładania gipsu
Wyposażona w akcesoria jak przesuwna podnoszona kolumna
Dwustronny regulowany podłokietnik
Regulacja hydrauliczna
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OPIEKA ZDROWOTNA

Łóżka dla dzieci, niemowląt i noworodków
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n
n
n
n

BABY

BUDDY

TEDDY

Łóżko dla noworodków

Łóżko dla dzieci

Łóżko dla dzieci

Do 4 miesiąca
Bliski kontakt między matką a noworodkiem
Regulacja wysokości
Przechylanie wanny dla niemowląt

n
n
n
n

Zgodność z normami bezpieczeństwa
Mechanizm hydrauliczny barierek bocznych
Uniwersalny uchwyt na akcesoria
Oparcie i regulacja wysokości platformy materaca

n
n
n

Zgodność z normami bezpieczeństwa
Mechanizm hydrauliczny barierek bocznych
Oparcie i regulacja wysokości platformy materaca

OPIEKA ZDROWOTNA

PROMA REHA

Łóżka dla dzieci, niemowląt i noworodków

n
n
n
n

PREMIO

GIA

Łóżko szpitalne dla dzieci

Łóżko szpitalne dla dzieci

Łóżka intensywnej opieki dziecięcej
Szyte na miarę pacjenta wysokie wymagania
bezpieczeństwa pediatrycznego
Regulacja elektryczna
Blokowany ręczny kontroler pacjenta

n
n
n

Przeznaczony dla standardowych
oddziałów pediatrycznych
Regulacja elektryczna
Blokowany ręczny kontroler pacjenta
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OPIEKA ZDROWOTNA
& PIELĘGNIARSTWO
Wózki prysznicowe

n

n
n

10

n

LUNA

LAGUNA

W pełni elektryczne łóżko prysznicowe

Łóżko prysznicowe

Wygodna regulacja – pochylenie boczne ułatwia
obsługę pacjenta, minimalny wysiłek ﬁzyczny
personelu medycznego
Zdejmowana antypoślizgowa wanna prysznicowa
Składane boczne barierki ze stali nierdzewnej jako
element bezpieczeństwa
Zasilane baterią 24 V dla maksymalnego
bezpieczeństwa

n
n
n
n

Regulacja wysokości
Łatwe hydrauliczne sterowanie
Zdejmowana antypoślizgowa wanna prysznicowa
Składane boczne barierki ze stali nierdzewnej jako
element bezpieczeństwa

OPIEKA ZDROWOTNA
& PIELĘGNIARSTWO

PROMA REHA

Fotele

RESTINO PLUS
Elektrycznie regulowany
fotel kardiologiczny

n
n
n
n
n

RESTINO
Mechnicznie regulowany
fotel kardiologiczny

Zaprojektowany z myślą o optymalnej pozycji kardiologicznej
Jednoczesny ruch oparcia i podpory stóp
Składany podłokietnik
Amortyzacja ze skórą medyczną
Opcjonalne akcesoria jak IV ﬁlar, podłokietnik do pobierania próbek lub pulpit do czytania
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OPIEKA ZDROWOTNA

Program przemieszczania

URGENT

TOP

Nosze transportowe

n
n
n
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n

Składane barierki boczne z systemem SAFE GAPS
Łatwa regulacja wysokości za pomocą pedału nożnego
Możliwość podpory materaca przezroczystej
dla promieni rentgenowskich
Szeroka gama akcesoriów

n
n
n

PRESTO

CHARON

Wózek transportowy

Wózek transportowy

Bestseller wśród wózków transportowych
Do użytku we wnętrzach i na zewnątrz
Regulacja oparcia

n
n
n
n

Zdejmowane nosze dla zmarłych z pokryciem tkaninowym
Telescopic handles for easy manipulation
Teleskopowe uchwyty ułatwiające obsługę
Hydrauliczna regulacja wysokości

OPIEKA ZDROWOTNA

PROMA REHA

Program przemieszczania

SHORTY

E-MO

Fotel
transportowy

n
n
n
n
n
n

Komfortowa pozycja fotela
Składany podłokietnik i podnóżek
Odpowiednie rozwiązanie do łatwego transportu
Automatyczny system hamowania
Przechowywanie z oszczędnością miejsca
Opcjonalne akcesoria jak IV ﬁlar

Fotel
transportowy

n
n
n
n
n

Komfortowa pozycja fotela
Składany podłokietnik i podnóżek
Odpowiednie rozwiązanie do łatwego transportu
Łatwe mycie
Uchwyt ze stali nierdzewnej do akcesoriów
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OPIEKA ZDROWOTNA
& PIELĘGNIARSTWO
Materace pasywne
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SANDWICH

LUX P

LUX S

SOFT FLEX

VISCO LUX

TITAN

Materace aktywne

Soft Air Simplex WDS

Soft Air WDS

Soft Air XL WDS

Soft Air Cumulus WDS

Soft Air Plus WDS

ARSOS Light

ARSOS Bariatric

DOMUS 4

DOMUS Auto
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OPIEKA ZDROWOTNA

Szafki przy łóżkach
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NS-21-O

NS-20-O

NS-51-O

Szafka przy łózku

Szafka przy łózku

Szafka przy łózku

n
n
n
n
n
n

Dwustronna metalowa konstrukcja
Pulpit do jedzenia z regulacją wysokości i pochyleniem
Plastikowa płyta górna z zawiniętymi krawędziami
Koła z hamulcem
Mechanizm blokujący szuﬂadę i szafkę
Uchwyt na ręczniki

NS-50-O
Szafka przy łózku

OPIEKA ZDROWOTNA
& PIELĘGNIARSTWO

PROMA REHA

Stoły do serwowania

S-202-A

S-202-B

S-202-H

Stół do serwowania

Stół do serwowania

Stół do serwowania

n
n
n
n
n

Rama stalowa malowana proszkowo
Pulpit do jedzenia z regulacją wysokości z mechanizmem blokującym
Pochylenie pulpitu do jedzenia
Zawinięte krawędzie jako zabezpieczenie przed upadkiem
Koła z hamulcem
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OPIEKA ZDROWOTNA

Leżanki do badania

n
n
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n

ELEVA E

ELEVA H

CLASSIC

Leżanka do badania

Leżanka do badania

Leżanka do badania

Elektryczna regulacja wysokości
Dwusekcyjna strefa pacjenta z regulowanym
oparciem
Barierki boczne jako element bezpieczeństwa

n
n
n
n

Wszystkie funkcje w pełni niezależne od zasilania
elektrycznego
Dwusekcyjna strefa pacjenta z regulowanym oparciem
Regulacja
Barierki boczne jako element bezpieczeństwa

n
n
n

Dwusekcyjna strefa pacjenta z regulowanym
oparciem
Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie
i transport
Stała wysokość

PIELĘGNIARSTWO

PROMA REHA

Mamy wybór spośród kilku wzorów i rodzajów drewna naszych produktów
dla pielęgniarstwa

Łóżka pielęgnacyjne

n
n
n

HESTIA

GRANO

DOMEO E

W pełni elektryczne łóżko
pielęgnacyjne

Elektryczne łóżko pielęgnacyjne

Elektryczne łóżko
pielęgnacyjne

Łóżko opieki premium
System ważenia
Stabilna 3-ﬁlarowa konstrukcja
z pochyleniem bocznym

n
n
n

Łóżko do standardowej i ponadstandardowej
opieki pielęgniarskiej
Najniższa wysokość podstawy materaca 25 cm
Ręczny kontroler pacjenta z podświetleniem LED

n
n

Model wprowadzający do klasy
ponadstandartowej opieki pielęgnacyjnej
Ręczny kontroler pacjenta z podświetleniem LED

19

PIELĘGNIARSTWO

Łóżka pielęgnacyjne

DOMEO H

SPARO

PRIMO

Hydrauliczne łóżko
pielęgnacyjne

Składane łóżko pielęgnacyjne

Elektryczne łóżko
pielęgnacyjne dla dzieci

n
n
n
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Hydrauliczna regulacja wysokości
Niezależne od zasilania elektrycznego

n
n

Składana konstrukcja
dla łatwego transportu i przechowywania
Bestseller wśród łóżek pielęgnacyjnych
Pilot pacjenta ze światłem LED

n
n
n

Zaprojektowany dla standardowych
oddziałów pediatrycznych
Elektryczna regulacja
Pilot ręczny z blokadą

PIELĘGNIARSTWO

PROMA REHA

Szafki przy łóżkach

NS-1-O

NS-2-O

NS-3-O

Szafka przy łóżku

Szafka przy łóżku

Szafka przy łóżku

n
n
n
n
n
n

Dwustronna drewniana konstrukcja
Pulpit do jedzenia z regulacją wysokości i pochyleniem
Plastikowa płyta górna z zawiniętymi krawędziami
Koła z hamulcem
Mechanizm blokujący szuﬂadę i szafkę
Uchwyt na ręczniki
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Przewodnik po funkcjach łóżka
Regulacja
elektryczna

Regulacja góra-dół

Autocofanie

Regulacja
hydrauliczna

Fotel kardiologiczny
regulowany
elektrycznie

System ważenia

Elektryczna regulacja
oparcia

Fotel kardiologiczny
regulowany
hydraulicznie

Przeźroczyste
dla promieni
rentgenowskich

Mechaniczna
regulacja oparcia

Trendelenburg
/ Antitrendelenburg
– elektrycznie

Rozszerzenie
obszaru załadunku

Elektryczna regulacja
podpory ud

Trendelenburg
/ Antitrendelenburg
– hydraulicznie

Bezpieczne
obciążenie robocze

Mechaniczna
regulacja podpory ud

Dostępne pochylenia
boczne

Kompatybilność
z C-arm

Elektryczna regulacja
podpory łydek

Terapia pochylenia
bocznego

Odpowiednie
do mycia w stacjach
tunelowych

Mechaniczna
regulacja
podpory łydek

CPR (RKO)

PROMA REHA

Rewolucyjny środek przeciwbakteryjny
do ochrony powierzchni
n

Wysokiej jakości środki dezynfekcyjne dostępne
dla wszystkich produktów

n

Ochrona przed bakteriami, wirusami i grzybami, skuteczna
przeciwko COVID-19

n

Stosowany w technologii spryskiwania, formuje
przeźroczysty ﬁlm na powierzchni

n

Zgodność z wymaganymi normami higieny

n

Zmniejszenie ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych

n

Łatwa konserwacja czyszczonej powierzchni

n

Ograniczenie kosztownego i czasochłonnego procesu czyszczenia
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You Matter

Ronomed Sp. z o.o. Sp.k.
53-030 Wrocław
Ul. Przyjaźni 52/1u
biuro@ronomed.pl
tel. 71 346 18 86
www.ronomed.com.pl

www.promareha.com

