نظرة عامة على المنتج

Since

1990

You Matter
أنت مهم

PROMA REHA

70

23 000

12 mil +

180 +

 70دولة ،تستطيع أن تجد فيها منتجاتنا

 23000منتج يتم تسليمه سنويا ً

تداول أكثر من  12مليون يورو

أكثر من  180موظف

• مصنع تقليدي ألسرة المستشفيات وأسرة التمريض
• شركة عائلية – ذات خبرة  30عاما ً
• مصدر عالمي للمعدات الطبية –  70دولة
• شهادة ISO, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
• جائزة الرؤية  – 2018مشروع استخدام رقاقات تحديد ترددات الراديو في نظام إدارة النظافة العامة في أسرة المستشفيات
(المركز األول لعام .)2014
• جائزة العالمات التجارية الكبرى في التشيك لعام 2021م.
Radek Jakubský, CEO

مميزات الشركة:

• بها متخصصين في البحث والتطوير – حلول معقدة ذات تقنية عالية ومتقدمة.
• مصنع إنتاج – عملية اإلنتاج الكاملة داخل المصنع.
• تأثير على الجودة المرتفعة – حصلنا على  %100في التحقق من جودة منتجاتنا ،لدينا موردين معتمدين للمكونات
ومتانة قصوى للمنتجات.
• فريق مبيعات خبير – على دراية باحتياجات السوق والعمالء.
• اإلبداع القائم على احتياجات العمالء واالتجاهات الجديدة في السوق.
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الرعاية الصحية

أسرة الرعاية المركزة والحرجة

إنفنت

INVENT
سرير رعاية مركزة

• منتج معياري لبيئة الرعاية المركزة والرعاية الحرجة.
• مدى كبير من الخيارات.
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فيجن

VISION

سرير رعاية مركزة ورعاية حرجة

• منتج مثالي لبيئة الرعاية المركزة والرعاية الحرجة.
• إمكانية تغيير اإلعدادات.

فيستا

VISTA

سرير رعاية مركزة ورعاية حرجة

• منتج رئيسي في بيئة الرعاية المركزة والرعاية الحرجة
• سرير مجهز بالكامل
• يحقق أقصى أمان للمريض.

الرعاية الصحية

PROMA REHA

PROMA REHA

AHER AMORP

برنامج السمنة

تايتوس

TITUS

سرير مرضى السمنة

توروس TAURUS
سرير مرضى السمنة

تيتان

TITAN

سرير مرضى السمنة

سرير عالمي
بميزات فريدة

• حمل عمل آمن حتى 500كجم
• سرير مجهز بالكامل
• يتم تعديله وفقا الحتياجات المريض ،هناك خياران للعرض ( 100أو 120سم) وإطالة
كهربية ( ±10سم).
• قبضة لتعديل الطول المحتمل والزاوية المحتملة.
• بنية صلبة وقوية للسرير.

• متانة قصوى.
• تشغيل سهل بدواسة القدم.
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الرعاية الصحية

أسرة المستشفى

سوبرتا ه SUPERTA H
سرير مستشفى ميكانيكي

• مستقل عن مصدر الطاقة الكهربائية.
• سرير قابل للتعديل هيدروليكياً.
• متاح نسخة نفق الغسل من السرير.
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توروس SUPERTA E
سرير مستشفى كهربائي

• منتج لألقسام العادية بالمستشفى.
• حالة الدخول لألسرة الكهربية بالكامل.

جينيو GENEO

سرير مستشفى كهربائي

• نسخة الرعاية المتعددة ألقسام المستشفى العادية وفوق العادية.
• سرير متين وعالي الجودة بسعر مميز.

PROMA REHA

الرعاية الصحية

PROMA REHA

AHER AMORP

منتجات خاصة

أوستيون OSTEON
كرسي بسطح من الجص

فيرتكو VERTICO
سرير عمودي

قضيب أفقي لتعليق األطراف العلوية مع
مفصالت خاصة لألصابع

360°

40 cm

•
•
•
•

مقعد فريد مصمم لتقنيات تجبير العظام بالجبس والجص
مجهز بإكسسوارات مثل قضيب الرفع المنزلق
مسند ذراع قابل للتعديل على الجانبين
تعديل هيدروليكي

• إمالة المريض حتى  80درجة مئوية.
• نقاهة مبكرة للمريض
• منع القرح الناتجة عن الضغط.
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الرعاية الصحية

أسرة لألطفال ،الرضع وحديثي الوالدة

تيدي
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TEDDY
سرير أطفال

• متوافق مع معايير األمان.
• تعديل ميكانيكي لقضبان األمان الجانبية.
• مسند ظهر وتعديل الرتفاع منصة المرتبة.

بادي

•
•
•
•

BUDDY
سرير أطفال

متوافق مع معايير األمان.
آلية هيدروليكية لقضبان األمان الجانبية.
حامل إكسسوارات شامل.
مسند ظهر وتعديل الرتفاع 8
منصة المرتبة.

بيبي

•
•
•
•

BABY
سرير لحديثي الوالدة

حتى  4شهور.
تواصل عن قرب بين األم والمولود.
تعديل لالرتفاعات
إمالة لحوض الطفل.

PROMA REHA

الرعاية الصحية

PROMA REHA

AHER AMORP

أسرة لألطفال ،الرضع وحديثي الوالدة

جيا

GIA
سرير مستشفى أطفال

• مصمم ألقسام طب األطفال العادية
• سرير قابل للتعديل كهربائيا ً
• يمكن قفل التحكم باليد الخاص بالمريض.

بيريميو PREMIO
سرير مستشفى أطفال

•
•
•
•

سرير رعاية مركزة لألطفال
منطقة مريض مفصلة وفقا ً ألعلى متطلبات أمان طب األطفال.
تعديل كهربي
يمكن قفل التحكم باليد الخاص بالمريض.
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الرعاية الصحية والتمريض

عربات االستحمام

الجونا LAGUNA

لونا

سرير استحمام
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•
•
•
•

تعديل لالرتفاع.
تشغيل هيدروليكي سهل.
حوض استحمام مانع لالنزالق قابل لإلزالة.
قضبان أمان جانبية من الصلب غير قابل للصدأ يمكن ثنيها كعنصر لألمان.

•
•
•
•

LUNA
سرير استحمام كهربي بالكامل

تعديل مريح – إمالة جانبية لتداول مريح للمريض ،يتطلب الحد األدنى للجهد
البدني من الطاقم الطبي.
حوض استحمام مانع لالنزالق قابل لالزالة.
قضبان أمان جانبية من الصلب غير قابل للصدأ يمكن ثنيها كعنصر لألمان.
يعمل ببطارية بقدرة  24فولت ألقصى معدالت األمان.

PROMA REHA

الرعاية الصحية والتمريض

PROMA REHA

AHER AMORP

الكراسي

ريستينو RESTINO
كرسي أمراض قلب
يمكن تعديله ميكانيكيا
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•
•
•
•

ريستينو بلس RESTINO PLUS
كرسي أمراض قلب يمكن تعديله كهربائيا ً

مصمم ألفضل موضع لمرضى القلب.
حركة متزامنة لجزئي الظهر والقدم.
الوسادة مصنوعة من الجلد الصناعي الطبي.
إكسسوارات اختيارية مثل عمود تعليق المحاليل ،مسند أخذ العينات أو طاولة القراءة.
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الرعاية الصحية

برنامج النقل

إتش CHARON 67
عربة نقل
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• نقالة قابلة لإلزالة للمتوفى ذات غطاء من القماش.
• مقبض تليسكوبي لسهولة االستخدام.
• تعديل هيدروليكي لالرتفاع.

بريستو PRESTO
عربة نقل

• األفضل مبيعا بين عربات النقل.
• لالستخدام الخارجي والداخلي.
• تعديل لمسند الظهر.

أيرجنتو توب

TOP

URGENT
نقالة للنقل

• قضبان أمان جانبية يمكن طيها مع نظام أمان .GAP
• إمكانية تركيب منصة مرتبة شفافة لألشعة السينية.
• مدى كبير لإلكسسوارات.

PROMA REHA

الرعاية الصحية

PROMA REHA

AHER AMORP

برنامج النقل

ريستينو

•
•
•
•
•

E-MO
كرسي نقل

موضع مريح بالكرسي
مسند ذراع وقدم قابل للطي
حل مالئم لسهولة النقل.
يتم غسله بسهولة.
قضيب إكسسوارات من الصلب غير قابل للصدأ

شورتي SHORTY
كرسي نقل

•
•
•
•
•
•

موضع مريح بالكرسي
مسند ذراع وقدم قابل للطي
حل مالئم لسهولة النقل
نظام مكابح آلية
قابل للتخزين لتوفير المساحة
إكسسوارات اختيارية مثل عمود تعليق المحاليل الطبية.
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الرعاية الصحية

مراتب ثابتة

SANDWICH

LUX P

LUX S

SOFT FLEX

VISCO LUX

TITAN

14

مراتب يمكن تعديل ارتفاعها وميلها ويمكن طيها
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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الرعاية الصحية

خزانات بجانب األسرة

NS-50-O
كابينة بجانب السرير.
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NS-20-O

NS-51-O
كابينة بجانب السرير.

•
•
•
•
•
•

كابينة بجانب السرير.

تصميم معدني من الجانبين
لوح طعام ذات ارتفاع متغير مع ميل
لوح بالستيكي علوي مع حواف مرتفعة
عجالت بمكابح
آلية قفل لألدراج والخزانة
حامل للمناشف والفوط

NS-21-O

كابينة بجانب السرير.

الرعاية الصحية

PROMA REHA

PROMA REHA

AHER AMORP

طاوالت تقديم طعام

S-202-B

S-202-H

طاولة تقديم طعام

طاولة تقديم طعام

•
•
•
•
•

إطار معدني مطلي بطبقة خشنة
لوح طعام ذات ارتفاع متغير مع آلية قفل
ميل لوح تناول الطعام
حواف مرتفعة للحماية من السقوط
عجالت بمكابح

S-202-A
طاولة تقديم طعام
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الرعاية الصحية

آرائك للفحص

كالسيك CLASSIC
أريكة للفحص
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• منطقة المريض مقسمة لجزأين مع إمكانية تعديل مسند الظهر.
• هيكل يمكن طيه لسهولة التخزين والنقل.
• ارتفاع ثابت.

إليفا اتش ELEVA H
أريكة للفحص

• كافة الوظائف مستقلة عن مصدر الطاقة.
• منطقة المريض مقسمة لجزأين مع إمكانية تعديل مسند الظهر.
• قضبان جانبية كعنصر أمان.

إليفا إي

ELEVA E
أريكة للفحص

• تعديل كهربائي لالرتفاع.
• منطقة المريض مقسمة لجزأين مع إمكانية تعديل مسند الظهر.
• قضبان جانبية كعنصر أمان.

التمريض

PROMA REHA

Choose from several designs and types of wood of our products for nursing

PROMA REHA

AHER AMORP

اختر من التصميمات واألنواع المختلفة للخشب في منتجات التمريض الخاصة بنا

أسرة تمريض

ديميو إي DOMEO E
سرير تمريض كهربائي

• موديل الدخول لسرير رعاية فوق عادية.
• تحكم يدوي للمريض مع ضوء ليد.

جرانو

GRANO
سرير تمريض كهربائي

• سرير لرعاية التمريض العادية وفوق العادية.
• أدنى ارتفاع لمنصة المرتبة  25سم.
• تحكم يدوي للمريض مع ضوء ليد.

هيستيا

HESTIA
سرير تمريض كهربائي بالكامل

• سرير رعاية ممتازة.
• نظام قياس الوزن.
• بنية ثابتة بثالثة أعمدة مع ميل جانبي.
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التمريض

أسرة تمريض

بريمو

PRIMO
سرير تمريض كهربائي لألطفال

• مصمم ألقسام أمراض األطفال العادية.
• تعديل كهربي.
• تحكم يدوي قابل للقفل للمريض.
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سبارو

SPARO
سرير تمريض قابل للطي

• تصميم قابل للطي لسهولة التخزين والنقل.
• األفضل مبيعا ً بين أسرة التمريض.
• تحكم يدوي للمريض مع ضوء ليد.

ديميو اتش

DOMEO H
سرير تمريض هيدروليكي

• سرير يمكن تعديله هيدروليكياً.
• مستقل عن مصدر الطاقة.

التمريض

PROMA REHA

PROMA REHA

AHER AMORP

خزانات جانبية

NS-3-O

NS-2-O

NS-1-O

خزانة جانبية

خزانة جانبية

خزانة جانبية

•
•
•
•
•
•

تصميم خشبي من الجانبين
لوح طعام ذات ارتفاع متغير مع ميل
لوح بالستيكي علوي مع حواف مرتفعة
عجالت بمكابح
آلية قفل لألدراج والخزانة
حامل للمناشف والفوط
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دليل وظائف السرير
تعديل كهربي

تعديل الرفع والخفض

ارتداد آلي

تعديل هيدروليكي

كرسي أمراض القلب
الموضع – كهربيا

نظام وزن

تعديل للجزء الخلفي
كهربيا

كرسي أمراض القلب
الموضع – هيدروليكيا

شفاف لألشعة السينية

تعديل لجزء الظهر
ميكانيكيا

وضعية الميل (القدمين
ألعلى والرأس ألسفل) -
وضعية الميل (القدمين ألسفل
والرأس ألعلى) كهربيا

تمديد الطول

تعديل لجزء الفخذ كهربيا

وضعية الميل (القدمين
ألعلى والرأس ألسفل)
 وضعية الميل (القدمينألسفل والرأس ألعلى)
هيدروليكيا

حمل عمل آمن

تعديل لجزء الفخذ
ميكانيكيا

متوافق مع أجهزة األشعة

متوافق مع أجهزة األشعة

تعديل لجزء السمانة
كهربيا

العالج في وضع الميل
الجانبي

مالئم ألنفاق الغسل

تعديل لجزء السمانة
ميكانيكيا

إنعاش رئوي وقلبي

PROMA REHA

حماية ثورية لألسطح ضد الميكروبات
• معالجة عالية الجودة لألسطح ضد الميكروبات لكافة المنتجات.
• الحماية ضد البكتيريا والفيروسات والفطريات وفعال ضد فيروس كورونا
(كوفيد )19
• يتم رشه ويشكل طبقه شفافة على األسطح.
• متوافق مع معايير النظافة الموصى بها.
• يقلل خطر نقل األمراض المعدية.
• صيانة سهلة للسطح المعالج.
• اختصار عملية التنظيف المكلفة ماديا ً والتي تستغرق وقتا ً طويالً.

You Matter

Etqan Medical Healthcare Solutions Al
Mehini Building Floor No # 2,
Office No # - 1 Prince Mamdouh St.,
Riyadh-11563 KSA,
PO Box 64271
www.etqanhealthcare.com

