Cărucioare modulare
Design flexibil și precis

Depozitare, logistică și
gestionarea
echipamentelor sanitare

CĂRUCIOARE MODULARE MEDSTOR
Îngrijire, resuscitare, izolare, anestezie epidurală,
anestezie…
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FLUX DE ACTIVITATE CONTINUU
Cărucioarele modulare pentru depozitarea produselor sanitare utilizează sistemul de tăvi și
separatoare Medstor. Cărucioarele modulare Medstor oferă:
•
•
•
•
•
•

Dimensiuni variate
Sertare organizate
Variante de uși și sertare
4 sisteme de închidere
Gamă largă de accesorii
Combinații de culori și autocolante opționale

Creat și produs în Mare Britanie de
Medstor, acest echipament oferă
control absolut asupra sistemului.
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SPITAL VIRTUAL

Vedeți produsele Medstor în VR www.medstor.co.uk/vr

ZONĂ SECȚII
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepție
Camera asistentelor
Depozitul de lenjerie
Camera echipamentelor de curățenie HTM 71
Unitate de primiri urgențe HTM 61
Bandă de urgență HTM 71
Depozite HTM 71
Spațiul personalului HTM 63

Aveți nevoie de BIM Blocks?
Echipa de planificare a spațiului oferă servicii de design,
inclusiv de calculare a spațiului de stocare și de gestionare a
spațiului, pentru a vă transforma mediul de lucru.
Colecția noastră BIM Blocks poate fi descărcată de arhitecți
și, la cerere, de către alți doritori.
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360º

GĂSIȚI IMAGINEA

Sunteți gata să trăiți experiența
realității virtuale Medstor la
360º?
ZONĂ DE OPERARE
•
•
•
•
•
•
•
•

Depozit echipament HTM 71
Depozit produse sterile
Depozit deșeuri
Sală de pregătire
Birou HTM 61
Secție de recuperare HTM 71
Sală de anesteziere HTM 71
Sală de operație

360º

Fie veți avea nevoie de un headset VR compatibil, fie veți
putea trăi experiența la 360º accesând website-ul
nostru:

Vizitați www.medstor.co.uk/vr

Aveți nevoie de asistență tehnică?
Sunați la +44 (0)161 330 5577 pentru a primi
ajutor la instalarea echipamentelor sanitare
Medstor.

CĂRUCIOARE MODULARE
Vin în ajutor acolo unde e nevoie.
Cărucioarele mobile Medstor oferă un design flexibil, precis și

Cărucioarele sunt compatibile cu sistemul unic integrat

modern. Ele pot fi personalizate în funcție de nevoile dvs., fiind

Medstor de organizare și de identificare tava de produs

potrivite pentru orice spațiu de lucru fiindcă sunt create special

și de linie, care maximizează capacitatea de stocare și

pentru mediul în care vor fi folosite. Încuietorile cu sigiliu asigură o

asigură un conținut ușor de identificat și cu acces facil.

depozitare sigură.
Cărucioarele
Cărucioarele modulare sunt ușor de manevrat, oferind
un spațiu de depozitare sigur și eficient cu spații de
lucru igienice și accesorii suplimentare.

echipamentele

modulare
esențiale

poarta

ușor

și

repede

acolo

unde

e

nevoie.

360º

“O soluție flexibilă și modernă de depozitare și transport a
echipamentelor esențiale, creată pentru dumneavoastră.”
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2

Doar 3.8kg/m la 3mm

PANOURI UȘOARE, REZISTENTE ȘI
IGIENICE
Rezistență exterioară: 2.4mm aluminiu (6.5kg/m2) sau 1.7mm oțel (13.3kg/m2)

Finisare vopsea
Suprafata adeziva
Miez PE

CARACTERISTICI

Unități de depozitare mobile multifuncționale create pentru
spațiul dvs. de lucru.

Folie aluminiu

5

Strat protector
CONFIGURARE CONTROL

CURĂȚARE

DEPOZITARE

GARANȚIE

ACCESORII

CREAT PENTRU
NEVOILE VOASTRE

UȘOR DE MANEVRAT, DESIGN
COMPACT

UȘOR DE CURĂȚAT

DEPOZITARE ORGANIZATĂ

5 ANI GARANȚIE

GAMĂ LARGĂ DE ACCESORII
Vedeți pag. 34-35
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1160mm înălțime (căruciorul prezintă mânere încorporate opționale,
vedeți pag. 33)

1025mm înălțime (înălțime suprafață de lucru 975mm)

Cărucior pentru resuscitare
UNITATE MOBILĂ PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ –
LIVRAREA ECHIPAMENTULUI ACOLO UNDE E NEVOIE
În situații de urgență, e necesar ca totul să fie într-un singur loc

Căruciorul de resuscitare e creat să încapă acolo unde e nevoie, fiind tot

pentru a facilita îngrijirea. Căruciorul Medstor oferă un suport

timpul ușor de depozitat și de accesat. Mulțumită sistemului de

pentru echipamentul și consumabilele necesare procedurii de

compartimente Medstor, căruciorul e mereu gata să fie folosit.

resuscitare. Acesta e creat special pentru situațiile în care
spațiul e limitat, dar tratarea pacientului e vitală.

Utilizatorii au la dispoziție o gamă largă de accesorii care să sprijine

“optiune inaltime margine pat 1160mm si
1035mm sub suprafata de lucru”

articolele mari precum defibrilatoarele, rezervoarele de oxigen și
suporturile IV. Accesoriile sunt fixate pe o bară încorporată, ca toate
articolele să fie într-un singur loc și mereu la îndemână când e nevoie.

CĂRUCIOR 1025 (H) x 730 (L) x 530 (D) mm
Cod

Configurație sertar

MC6525-2013

1 x 100mm tăvi

3 x 200mm tăvi

MC6525-2032

3 x 100mm tăvi

2 x 200mm tăvi

MC6525-2122

1 x 50mm tavă

2 x 100mm tăvi

2 x 200mm tăvi

MC6525-2231

2 x 50mm tăvi

3 x 100mm tăvi

1 x 200mm tavă

CĂRUCIOR 1160 (H) x 730 (L) x 530 (D) mm
Cod

Configurație sertar

MC6500-2060

6 x 100mm tăvi

MC6500-2013

1 x 100mm tavă

3 x 200mm tăvi

MC6500-2032

3 x 100mm tăvi

2 x 200mm tăvi

MC6500-2122

1 x 50mm tavă

2 x 100mm tăvi

2 x 200mm tăvi

MC6500-2131

1 x 50mm tăvi

3 x 100mm tăvi

1 x 200mm tavă

Vă rugăm contactați Medstor pentru informații suplimentare.
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ACCESORII RECOMANDATE
Tip

Cod

A

Mâner cărucior - 452mm

MC44792040

B

Încuietoare cu sigiliu

MC44792061

C

Recipient produse ascuțite

MM44792009

D

Depozitare mănuși

MM44794003

E

Suport IV 2 cârlige

MM44792011

F

Suport defibrilator

MC44792070

G

Rezervor cilindric O2 (Req x 2 șine) MM44792082

H

Coș de gunoi 7 litri

MM44792017

I

Bară accesorii x 2

MC44792034

Vedeți pag. 34-35 pentru lista completă a
accesoriilor. Accesoriile sunt fixate pe bara de
accesorii aflată în partea de jos a căruciorului.

Vedeți pag. 32 pentru culorile
disponibile.

E

F

B

G

A

I

C

D
H
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360º
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Cărucior pentru izolare
CREAT SĂ PROTEJEZE ÎMPOTRIVA RĂSPÂNDIRII
INFECȚIILOR
Pacienții cu anumite boli pot fi îngrijiți în camere izolate pentru
răspândirea

necesare și apoi poate fi dus cu ușurință în camerele de izolare.

Cărucioarele mobile pentru izolare Medstor sunt create din

Sistemul de compartimentare Medstor asigură maximizarea

materiale speciale care reduc răspândirea patogenilor și care

spațiului intern și accesul facil la conținutul căruciorului.

preveni

sau

contractarea

Căruciorul pentru izolare poate fi umplut cu toate consumabilele

infecțiilor.

a

rezistă la curățarea constantă.
În plus, utilizatorii pot alege dintr-o gamă largă de accesorii
pentru a transporta articole mari cu ajutorul căruciorului, precum

“Să avem totul într-un singur loc
înseamnă că personalul nu riscă să
mai încalce regulile de îngrijire.”

compartimente de mănuși, coșuri de gunoi și suporturi IV.
Accesoriile sunt fixate pe o bară exterioară, așadar articolele
necesare sunt toate într-un singur loc și mereu la îndemână.

ACCESORII RECOMANDATE

CART 1025 (H) x 730 (L) x 530 (D) mm
Cod

Configurație sertar

MC6525-2131

1 x 50mm tăvi

3 x 100mm tăvi

1 x 200mm tavă

A

Tip

Cod

Suport IV, 2 cârlige

MM44792011

Sunt disponibile configurații suplimentare.

B

Coș de gunoi, 7 litri

MM44792017

CART 1160 (H) x 730 (L) x 530 (D) mm

C

Mâner cărucior - 452mm

MC44792040

Configurație sertar

Cod
MC6500-2231

2 x 50mm tăvi

3 x 100mm tăvi

1 x 200mm tavă

Sunt disponibile configurații suplimentare.

D

Suport de mănuși

MM44794003

E

Bară de accesorii

MC44792034

F

Compartiment șorțuri

MM44794009

Vedeți pag. 34-35 pentru lista completă a
accesoriilor. Accesoriile sunt fixate pe bara de
accesorii aflată în partea de jos a căruciorului.
Vedeți pag. 32
pentru culorile
disponibile.

1200mm înălțime - MC7502 (vedeți pag. 26 pentru variante tăvi)
1450mm înălțime - MC7504 (vedeți pag. 27 pentru variante tăvi)
1710mm înălțime - MC7507 (vedeți pag. 27 pentru variante tăvi)

A

B
C
D

E

F
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Cărucior pentru endoscopie
PENTRU DEPOZITAREA ȘI TRANSPORTUL SIGUR
AL ECHIPAMENTELOR CHIRURGICALE FRAGILE
Căruciorul pentru endoscopie Medstor reprezintă modul ideal
de transportare a echipamentelor necesare procedurilor
endoscopice

într-un

mod

sigur

și

eficient,

aducând

echipamentul direct unde e nevoie.

„Creat pentru prevenirea și controlul
infecțiilor – aspect esențial într-un
mediu chirurgical.”
CART 1160 (H) x 730 (L) x 530 (D) mm
Cod

Configurație sertar

MC6500-2032

2 x 50mm tăvi

3 x 100mm tăvi

Sunt disponibile configurații suplimentare.

Vedeți pag. 32 pentru
culorile disponibile
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1 x 200mm tavă

D

A

ACCESORII RECOMANDATE

F

G

TIP

Cod

A

Mâner cărucior - 452mm

MC44792040

B

Extensie spațiu de lucru cu drop down

MM44793007

C

Bară de accesorii

MC44792034

D

Suport IV, 2 cârlige

MM44792011

E

Suport endoscop, transparent

MC44792056

F

Transportator închis endoscop (Req x 2 bare) MC44792055

G

Unitate overbridge 9 compartimente

MC44792048

Vedeți pag. 34-35 pentru lista completă de
accesorii. Accesoriile sunt fixate pe bara de
accesorii din partea de jos a căruciorului.
C
B

Utilizatorii pot alege materialele de construcție. Pe lângă
consumabile, utilizatorii pot, de asemenea, să aleagă
dintr-o gamă variată de accesorii pentru a transporta
articole

mari

cu

ajutorul

căruciorului,

precum

transportatoare de endoscop, o unitate overbridge și
suporturi IV.
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Fața sertarelor

Roller shutter (cu rulou)

1200mm înălțime - MC7502 (vedeți pag. 26 pt. variante compartimente)
1450mm înălțime - MC7504 ((vedeți pag. 27 pt. variante compartimente)
1710mm înălțime - MC7507 (vedeți pag. 267 pt. variante compartimente)

Sunt disponibile configurații suplimentare.

Cărucior pentru urgențe
LIVRAREA ECHIPAMENTELOR DE ÎNGRIJIRE ÎN
SITUAȚII DE URGENȚĂ
Când un pacient ajunge la spital în urma unei traume

Căruciorul

majore, e crucial ca acesta să primească cel mai bun

compartimentare

pentru

urgențe

diagnostic și cea mai bună îngrijire. Personalul poate

consumabile care să fie ușor de accesat, chiar și în cele mai

poziționa căruciorul exact acolo unde e nevoie, cu tot

stresant situații. În plus, e ușor de curățat.

Medstor,

este

dotat

putând

fi

cu

sistemul

de

aprovizionat

cu

echipamentul necesar, pentru a evita întârzierile.

„Compact, ușor de manevrat și
ideal pentru spațiile mici sau
aglomerate.”

Pe lângă consumabile, utilizatorii pot, de asemenea, să aleagă
dintr-o gamă variată de accesorii pentru a transporta articole mari
cu ajutorul căruciorului, precum suporturi de mănuși, coș de gunoi
și suporturi IV. Accesoriile sunt montate pe o bară exterioară,
așadar articolele sunt toate într-un singur loc și mereu la
îndemână.

CĂRUCIOR 1025 (H) x 730 (L) x 530 (D) mm
Cod

Configurație sertar

MC6525-2240

2 x 50mm tăvi

4 x 100mm tăvi

MC6525-2131

1 x 50mm tavă

3 x 100mm tăvi

MC6525-2050

5 x 100mm tăvi

MC6525-2022

2 x 100mm tăvi

MC6525-2003

3 x 200mm tavă

Vedeți pag. 32 pentru
culorile disponibile
1 x 200mm tăvi

2 x 200mm tăvi

Sunt disponibile configurații suplimentare
CĂRUCIOR 1160 (H) x 730 (L) x 530 (D) mm
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Cod

Configurație sertar

MC6500-2060

6 x 100mm tăvi

MC6500-2013

1 x 100mm tavă

3 x 200mm tăvi

MC6500-2032

3 x 100mm tăvi

2 x 200mm tăvi

MC6500-2122

1 x 50mm tavă

2 x 100mm tăvi

2 x 200mm tăvi

MC6500-2231

2 x 50mm tăvi

3 x 100mm tăvi

1 x 200mm tavă

ACCESORII RECOMANDATE
TIP

Cod

A

Mâner cărucior - 452mm

MC44792040

B

Recipient pentru produse ascuțite

MM44792009

C

Suport mănuși

MM44794003
MM44792011

D

Suport IV, 2 cârlige

E

Unitate overbridge, 4 compartimente MM44792050

F

Bară de accesorii (Req x 2 bare)

MC44792034

G

Suport tuburi respiratorii

MM44794008

H

Compartiment șorțuri

MM44794009

Vedeți pag. 34-35 pentru lista completă de
accesorii. Accesorriile sunt fixate pe bara de
accesorii din partea de jos a căruciorului.

E

D

A

G

F
H

B

C
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360º
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Cărucior pentru uz general
FLEXIBIL ȘI UȘOR DE MANEVRAT –
OFERĂ SPAȚIU DE LUCRU ȘI DE DEPOZITARE ORIUNDE
În orice spital, există articole care trebuie să depozitate

Cărucioarele pentru uz general sunt disponibile într-o varietate

împreună pentru a fi accesate cu ușurință sau pentru a

de culori. De asemenea, ele pot fi lipite cu orice reprezentări

contribui la îngrijirea pacienților. Căruciorul pentru uz general

grafice care se potrivesc mediului, precum personaje de desene

oferă flexibilitate și poate fi folosit în orice secție pentru a

animate pentru cărucioarele din secția pediatrică.

asigura depozitarea sigură a articolelor și echipamentelor.
Acesta oferă totodată un spațiu de lucru suplimentar.

Pe lângă consumabile, utilizatorii pot, de asemenea, să aleagă dintr-o
gamă variată de accesorii pentru a transporta articole mari cu ajutorul

Căruciorul mobil poate fi folosit pentru îngrijirea unui singur

căruciorului, precum suporturi de mănuși, coș de gunoi și o extensie a

pacient, facilitând actualizarea informațiilor și prevenind

spațiului de lucru. Accesoriile sunt montate pe o bară exterioară,

comiterea erorilor.

așadar articolele sunt toate într-un singur loc și mereu la îndemână.

“Codificarea prin culori pentru a facilita identificarea în departamentele de spital active”
CĂRUCIOR 1025 (H) x 730 (L) x 530 (D) mm
Cod

Configurație sertar

MC6525-2013

1 x 100mm tavă

3 x 200mm tăvi

MC6525-2032

3 x 100mm tăvi

2 x 200mm tăvi

ACCESORII RECOMANDATE
TIP

Cod

A

Mâner cărucior - 452mm

MC44792040

Recipient pentru produse ascuțite

MM44792009

MC6525-2122

1 x 50mm tavă

2 x 100mm tăvi

2 x 200mm tăvi

B

MC6525-2231

2 x 50mm tăvi

3 x 100mm tăvi

1 x 200mm tavă

C

Suport mănuși

MM44794003

D

Compartiment șorțuri

MM44794009

CĂRUCIOR 1160 (H) x 730 (L) x 530 (D) mm
Cod
MC6500-2060

Configurație sertar
6 x 100mm tăvi

MC6500-2013

1 x 100mm tavă

3 x 200mm tăvi

MC6500-2032

3 x 100mm tăvi

2 x 200mm tăvi

MC6500-2122

1 x 50mm tavă

2 x 100mm tăvi

2 x 200mm tăvi

MC6500-2231

2 x 50mm tăvi

3 x 100mm tăvi

1 x 200mm tavă

E

Extensie spațiu de lucru cu drop down MC44793007

F

Bară de accesorii (Req x 2 bare)

MC44792034

G

Coș de gunoi, 7 litri

MC44792017

Vedeți pag. 34-35 pentru lista completă de accesorii.
Accesoriile sunt fixate pe bara de accesorii din
partea de jos a căruciorului.

Sunt disponibile configurații suplimentare.

Vedeți pag. 32 pentru
culorile disponibile
E

F

A

B
C

G
D

1200mm înălțime - MC7502 (vedeți pag. 26 pentru variante compartimente)
1450mm înălțime - MC7504 (vedeți pag. 26 pentru variante compartimente)
1710mm înălțime - MC7507 (vedeți pag. 26 pentru variante compartimente)
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Cărucior pentru anestezie
CONSTRUIT PENTRU A FACE FAȚĂ UTILIZĂRII
FRECVENTE ÎNTR-UN MEDIU AGLOMERAT
Căruciorul Medstor e creat pentru depozitarea instrumentelor

Căruciorul e compact și ușor de manevrat, fiind creat pentru a

esențiale în timpul procedurilor chirurgicale care necesită

satisface nevoile utilizatorului și pentru a se adapta spațiului

administrarea anestezicului. Căruciorul ajută la păstrarea

disponibil și zonei în care va fi folosit. De asemenea, e ușor de

echipamentului necesar într-un loc sigur, care poate fi

curățat, prevenind răspândirea infecțiilor.

accesat cu ușurință.

“E crucial ca instrumentele pentru
anestezie să fie bine păstrate și
organizate.”
18 | 19

Pe lângă consumabile, utilizatorii pot, de asemenea, să aleagă
dintr-o gamă variată de accesorii pentru a transporta articole mari
cu

ajutorul

căruciorului,

precum

o

unitate

overbridge,

compartiment pentru produse ascuțite și suporturi IV. Accesoriile
sunt montate pe o bară exterioară, așadar articolele sunt toate
într-un singur loc și mereu la îndemână.

A

B

C

D

E

F

ACCESORII RECOMANDATE
CART 1160 (H) x 730 (L) x 530 (D) mm
Cod

Configurație sertar

MC6500-2060

6 x 100mm tăvi

MC6500-2013

1 x 100mm tavă

3 x 200mm tăvi

MC6500-2032

3 x 100mm tăvi

2 x 200mm tăvi

MC6500-2122

1 x 50mm tavă

2 x 100mm tăvi

2 x 200mm tăvi

MC6500-2231

2 x 50mm tăvi

3 x 100mm tăvi

1 x 200mm tavă

Sunt disponibile configurații suplimentare.

Vedeți pag. 32
pt. culorile disponibile

TIP

Cod

A

Suport Laptop / Notebook

MC44792060

B

Compartiment produse ascuțite

MC44792009

C

Extensie spațiu de lucru drop down MM44793007

D

Coș de gunoi, 7 litri

MM44792017

E

Unitate overbridge, 9 compartimente

MM44792048

F

Bară de accesorii

MC44792034

Vedeți pag. 34-35 pentru lista completă de
accesorii. Accesoriile sunt fixate de bara de
accesorii aflată în partea de jos a căruciorului.
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Reprezentări grafice unice pe panourile
cărucioarelor pentru a înveseli secția pediatrică.

Roller shutter (cu rulou)

Cărucior pediatric
O SOLUȚIE COLORATĂ PENTRU LIVRAREA
ECHIPAMENTULUI NECESAR
În secțiile pediatrice unde siguranța este crucială, cărucioarele

Cărucioarele pediatrice vin într-o varietate de culori. Ele pot fi

Medstor reprezintă calea cea mai sigură de transportare a

totodată personalizate cu desene ca să ușureze șederea în spital

echipamentelor și a consumabilelor, oferind de asemenea

a copiilor.

spațiu de lucru suplimentar. Designul și colțurile rotunjite fac
ca acest cărucior să fie ideal pentru secția pediatrică.

„Configurații și design-uri unice
pentru spațiul dumneavoasră
de îngrijire.”

Pe lângă consumabile, utilizatorii pot, de asemenea, să aleagă
dintr-o gamă variată de accesorii pentru a transporta articole mari
cu ajutorul căruciorului, precum suporturi de mănuși, coș de gunoi
și suporturi IV. Accesoriile sunt montate pe o bară exterioară,
așadar articolele sunt toate într-un singur loc și mereu la
îndemână.

Articolele la dimensiuni personalizate și finisajele care
nu sunt în stoc vor fi livrate la termen nedeterminat.
Vedeți pag. 32 pentru
culorile disponibile
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Reprezentări grafice unice pe panourile cărucioarelor
pentru a înveseli secția pediatrică.
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SPECIFICAȚII PRIVIND CĂRUCIOARELE
1
• Construit pentru nevoile dumneavoastră
• Cele mai bune soluții de securitate din industrie (Vedeți pag. 30-31)

2

• Lista completă de accesorii (Vedeți pag. 34-35)

4

5

3

6
7

10

8

11

9
12
13

16
15
14
19

17

20

18

21
22
23
24
25
27

26

28

29

31

30

34
32

33
35
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1

Montare sigură a unit. suspendate cu configurare 9,5 și 4 a dulăpioare

19

Sertar anterior din MDF laminat, cu mânere din oțel inoxidabil.

2

Suport tabletă complet reglabil: se fixează în siguranță pe profilul căruciorului.

20

Sertare anterioare cu mâner integrat, pt. cărucioare cu linii clare.

3

Cârlig suport cutie de mănuși, din acril sau oțel inoxidabil de 5mm.

21

Reconfigurați cu separatoare de tăvi, concepute pt. protejarea conținutului.

4

Partea superioară cu ABS din înveliș uniform din acril (capac. Max. 45kg).

22

Panouri din aluminiu compozit.

5

Suport reglabil platformă defibrilator.

23

Tavă din policarbonat, interval de temperatură -40ºC la plus 120ºC.

6

Stativ perfuzii reglabil din oțel inoxidabil cu cârlig cu buclă dublă.

24

Șine telescopice, care permit retragerea totală a suportului și tăvii.

7

Extindeți suprafața de lucru din partea superioară cu plăcile mobile.

25

Separatoare canelate, scurte sau lungi, conform cerințelor.

8

Suporturi de fixare universale pentru cărucior și cârlige multifuncțional.

26

4 amortizoare din aliaj polimer poliolefinic, care nu lasă urme.

9

Sistemele de închidere includ - Tastatură, opțiuni proximitate și taste.

27

Suport dilatator/căi respiratorii montat pe șine: acril argintiu de 5mm.

10

Profil din AL pt. rezistența/stabilitatea panourilor de cărucioare și accesorii.

28

Carduri de identificare produs, cu tavă dublă RFIDopțională.

11

Șina mânerului oval este fixată pe barele în “T” ale profilurilor.

29

Panou de protecție bază, complet închis.

12

Distribuitor rolă șorț – cârligele se află pe bara șinei pentru accesorii.

30

Tavă ABS gri, interval de temp.: -20ºC la plus 60ºC.

13

Tăvile sunt protejate într-un suport din oțel moale.

31

Pivot și blocare anti-pivotare, materiale de înaltă calitate.

14

Placă sudată cu ultrasunete E23- partea anterioară este un rulou gri.

32

Preveniți acumularea statică – rolă antistatică, dotare standard.

15

Șină accesorie cu bară de închidere, cu încuietori vizibile.

33

Secțiune cutie 30mm x 30mm x 1.5mm, complet sudată.

16

Șină accesorie de reglare a înălțimii – fixată sigur pe barele profilului.

34

Clemă de fixare pt. suport cilindru O2 – reglabilă după tip butelie.

17

Suportul coșului pentru obiecte ascuțite.

35

Dotat cu role Tente 125mm, fabricate conform EN 12530.

18

Suportul recipientului pt. deșeuri și coș - 7 litri.

PANOURI UȘOARE, REZISTENTE ȘI
IGIENICE

CONFIGURARE

5
ACTIVITATE

Rezistență exterioară: 2.4mm aluminiu (6.5kg/m2) sau 1.7mm oțel
(13.3kg/m2)

Doar 3.8kg/m2 la 3mm

CURĂȚARE

CONTROL

Duritate creion

2H

Rezistență înveliș

3T

GARANȚIE

ACCESORII

Rezistență la temperaturi de -50ºC la +80ºC
Rezistență la impact

Finisare vopsea
Suprafata adeziva
Miez PE
Folie aluminiu

(kg/CM2)

50

Rezistența la apă în fierbere Fierbere timp de 2 ore, fără modificări
Rezistența la acizi

Suprafața scufundată în 2% HC1 timp de 24 fără modificări

Rezistența la alcali

Suprafața scufundată în NaHO ulei de motor: 24 ore fără modif

Rezistența la ulei

Suprafața scufundată în 20# ulei motor: 24 ore fără modif.

Rezistența la solvenți

Curățat de 100 de ori cu Dimetilbenzen

Rezistența la curățare

>1000 de ori, fără modificări

Rezistența la decojire

>5 Newton/mm

Strat protector

GROSIME PANOU (MM)

3

Absorbție sunet

0.05

Atenuare sunet

24

Absorbție apă % din volum

0.01

Comportament termic Valori R

0.0080

Componența nucleară

LDPE

Comportament la foc

Clasa 1 BS476 PT7
Clasa 0 BS476 PT6

Vedeți pag. 32 pentru
culorile disponibile

Rezistența la întindere a straturilor de aluminiu

149MPa

GROSIME PANOU (MM)

-0 + 0.2

Lățime (mm)

±2

Lungime (mm)

±3

Diagonal

±5

Dilatare termică

Diferență de temp. 2.4mm/m @100ºC

Grosime aluminiu

Conform specificațiilor EN485-4

Profil:

Amortizoare:

Profil ușor, din aluminiu anodizat, 48mm x 22.5mm, cu o grosime

Căruciorul modular Medstor este dotat cu patru amortizoare din aliaj

generală a pereților de 1.5mm, conceput pentru asigurarea panourilor cu

polimer poliolefinic, decupate și înșurubate pe structura de bază complet

o grosime între 6mm și 18mm, ceea ce permite căruciorului să fie

sudate.

configurat, folosind: aluminiu compozit ușoare / panouri din polimeri.
Cadru de bază:
Secțiune cutie dreptunghiulară, complet sudată, din oțel inoxidabil 30mm
x 30mm x 1.5mm, înveliș electrostatic, cu panou de bază de protecție,

Rolele:
Toate unitățile mobile sunt dotate cu role Tente 125mm, fabricate
conform EN 12530. Rolele sunt alese pentru performanțele de rulare,
zgomot redus la mișcare, uzură și rezistența la coroziune.

complet închis.
Părțile laterale ale sertarelor:
Sertarele sunt completate cu o pereche de șine Accuride telescopice din
oțel, montate pe suporturile formate și acoperite din oțel inoxidabil ale
tăvii, ce transportă tăvile sistemului. Șinele telescopice susțin o
încărcătură maximă de 45kg. Șinele telescopice permite retragerea

Pivot și blocare anti-pivotare, carcasă și roți fabricate din materiale
sintetice de înaltă calitate, cap pivotant cu rulment dublu cu bile, orificiu
bolț. Centrul roții, fabricat din polipropilenă, Tread: TENTEprene (cauciuc
termoplastic), gri, care nu lasă urme, rulment de precizie. Non-static,
include 1 x rolă anti-statică

completă a tăvilor, pentru a permite umplerea până în spate.

SUPRAFEȚE DE LUCRU
Uniforme, robuste, având partea superioară ABS încastrată și cu înveliș
din acril, care poate fi montată ca dotare standard (sarcină max. 45kg).

ARTICOL EXTRA Învelitoare din vinil laminat pentru partea din față a sertarului (vedeți pag. 33)
Finisajele care nu sunt în stoc vor fi livrate la termen nedeterminat.
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Dimensiuni valabile
TRANSPORTUL SIGUR AL ARTICOLELOR OBIȘNUITE ȘI ESENȚIALE
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Cărucioare cu sertare în față 1025 (H) x 730 (L) x 530mm (D)
UNITATE MOBILĂ – LIVREAZĂ ECHIPAMENTUL ACOLO UNDE E NEVOIE
Ușor de manevrat, cu pivot Tente 125mm, role cu frâne și anti-statice, roți cu amortizor și frâne de blocare.
Creat pentru adăpostirea tăvilor și a separatoarelor Medstor (vezi paginile 28-29).

•
Cărucior ușor și robust, care vă oferă o suprafață de lucru
igienică
•
Ușor de manevrat
•
Retragere ușoară a tăvii – integrare completă între tăvi și
separatoare
•
Configurare suplimentară a sertarelor, disponibilă la cerere
•
Personalizați cu accesorii (vezi paginile 34-35)

Vedeți pag. 32
pentru culorile
disponibile.
COD: MC6525-2240
2 x 50mm compartimente
4 x 100mm compartimente

1025mm

COD: MC6525-2131

COD: MC6525-2022

COD: MC6525-2050

COD: MC6525-2003

1 x 50mm compartimente

2 x 100mm compartimente
2 x 200mm compartimente

5 x 100mm compartimente

3 x 200mm compartimente

3 x 100mm compartimente
1 x 200mm compartimente

Sunt disponibile configurații suplimentare.

Cărucioare cu sertare în față 1160 (H) x 730 (L) x 530mm (D)
DEPOZITARE ȘI PROTECȚIE – POTRIVIT NECESITĂȚILOR ORICĂRUI SPITAL OCUPAT
Ușor de manevrat, cu pivot Tente 125mm, role cu frâne și anti-statice, roți cu amortizor și frâne de blocare.
Creat pentru adăpostirea tăvilor și a separatoarelor Medstor (vezi paginile 28-29).
•
Cărucior ușor și robust, care vă oferă o suprafață de lucru
igienică
•
Organizați căruciorul cu furnituri și medicamente pentru
saloane, încăperi izolate, anestezie epidurală și anestezie
•
Retragere ușoară a tăvii – integrare completă între tăvi și
separatoare
•
Configurare suplimentară a sertarelor, disponibilă la cerere
•
Personalizați cu accesorii (vezi paginile 34-35)

Vedeți pag. 32
pentru culorile
disponibile
COD: MC6500-2060
6 x 100mm compartimente

1160mm

COD: MC6500-2013

COD: MC6500-2032

COD: MC6500-2122

COD: MC6500-2231

1 x 100mm compartiment
3 x 200mm compartimente

3 x 100mm compartimente
2 x 200mm compartimente

1 x 50mm compartiment
3 x 100mm compartimente
2 x 200mm compartimente

2 x 50mm compartimente
3 x 100mm compartimente
1 x 200mm compartiment

Sunt disponibile configurații
suplimentare.
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Cărucioare Roller Shutter (cu rulou) 1200 (H) x 730 (L) x 530mm (D)
CĂRUCIOARELE ROLLER SHUTTER CU BUTON DE DESCHIDERE – ÎNCUIETOARE CU TASTATURĂ DIGITALĂ
Ușă cu tambur / Cărucioarele cu rulou au sistem de

•
Configurări suplimentare ale tăvilor, disponibile la cerere
•
Opțiuni căptușeală disponibile. Căptușeala ergonomică
Medstor este montată ca dotare standard
•
Opritoare înclinare unghiulare sau orizontale
•
Opritoare rulare: pot fi montate pt. a reduce viteza de retragere a tăvii
•
Integrare completă între tăvi și separatoare

frânare a ușii integrat.
•
•

Plăci sudate, cu mâner ușor de prins
Sistem de închidere în partea superioară

1200mm

COD: MC7500

COD: MC7500-0050

COD: MC7500-0031

COD: MC7500-0003

Doar cărucior

5 x 100mm compartimente ABS

3 x 100mm compartimente ABS
1 x 200mm compartiment ABS

3 x 200mm compartimente
ABS
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ÎN IMAGINI: COMPARTIMENTE ABS. VEDEȚI PAG. 29 PENTRU COMPARTIMENTE
POLICARBONATE.

UȘOR DE MANEVRAT
Pivot Tente 125mm, role cu frână și
antistatice, roți cu amortizor și frâne blocare.

CADRU BAZĂ COMPLET SUDAT Extrem
de rezistent și totuși ușor, cu montanți ușori,
din aluminiu anodizat, culoare la alegere.

DIFERITE ADÂNCIMI
Creat pentru adăpostirea tăvilor și a
separatoarelor Medstor, furnizate cu înălțimi
de 50,100 și 200mm.

Cărucioare Roller Shutter (cu rulou) 1450 (H) x 730 (L) x 530mm (D)
CĂRUCIOARELE ROLLER SHUTTER CU BUTON DE DESCHIDERE – ÎNCUIETOARE CU TASTATURĂ DIGITALĂ

1450mm

COD: MC7504

COD: MC7504-0160

COD: MC7504-0032

COD: MC7504-0113

Doar cărucior

1 x 50mm compartiment
ABS
6 x 100mm compartimente
ABS

3 x 100mm compartimente
ABS
2 x 200mm compartimente
ABS

1 x 50mm compartiment ABS
1 x 100mm compartiment ABS
3 x 200mm compartimente ABS

ÎN IMAGINI: COMPARTIMENTE ABS. VEDEȚI PAG. 29 PENTRU COMPARTIMENTE POLICARBONATE.

Cărucioare Roller Shutter (cu rulou) 1710 (H) x 730 (L) x 530mm (D)
CĂRUCIOARELE ROLLER SHUTTER CU BUTON DE DESCHIDERE – ÎNCUIETOARE CU TASTATURĂ DIGITALĂ

1710mm

COD: MC7507

COD: MC7507-0180

COD: MC7507-0133

COD: MC7507-0024

Doar cărucior

1 x 50mm compartiment ABS
8 x 100mm compartimente ABS

1 X 50mm compartiment ABS
3 x 100mm compartimente ABS
3 x 200mm compartimente ABS

2 x 100mm compartimente ABS
4 x 200mm compartimente ABS

ÎN IMAGINI: COMPARTIMENTE ABS. VEDEȚI PAG. 29 PENTRU COMPARTIMENTE POLICARBONATE.
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“Cărucioarele
ÎN IMAGINI -

Învelitori din vinil laminat pentru partea din față a
sertarelor, cu mânere încorporate.
•

Finisaj strălucitor – doar pentru partea din față a sertarelor
Finisajele care nu sunt în stoc vor fi livrate la termen nedeterminat.
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modulare sunt
construite pe baza sistemului de
compartimentare Medstor.”
Compartimentele/sertarele Medstor sunt echipate cu
separatoare pe lungime și pe lățime, creând astfel
compartimente multiple pentru a facilita utilizarea lor.

Compartimente și separatoare
DEPOZITARE ȘI PROTECȚIE – POTRIVIT PENTRU
NECESITĂȚILE ORICĂRUI SPITAL OCUPAT
Compartimente și separatoare Medstor extrem de rezistente.
Create să protejeze conținutul. Se utilizează materiale rezistente la
temperaturi mari pentru a asigura curățarea eficientă a suprafețelor
din spațiul dumneavoastră de lucru.
Separarea produselor

Separatoarele pot fi folosite împreună cu un sistem cu clamă „T”
pentru a crea structuri și mai mici. Sunt disponibile și suporturi de
etichetare a sistemului.
TRANSPORTARE COMPARTIMENTE
Compartimentele pot fi transferate de la
cărucioarele modulare la orice unitate de
depozitare liner.

Policarbonat
transparent

SEPARATOARE REGLABILE PENTRU A CREA COMPARTIMENTE INDIVIDUALE

TEMPERATURI DE LA -40ºC LA + 120ºC
•
•
•
•
•

Capacitate portantă 35kg
Rezistente la șocuri
Pot fi curățate la orice temperatură
Dimensiuni internaționale

•
•
•
•
•

Integrare completă compartimente/separatoare

Bază solidă care previne scurgerea
Bază perforată care asigură aerisirea
Opritori încorporate pentru sertare
Design igienic
Recipiente de dimensiuni similare

DIMENSIUNI EU 600 x 400

SEPARATOARE DIN POLICARBONAT

Policarbonatul transparent permite o identificare facilă a

Corespund dimensiunilor separatoarelor.

materialelor, este rezistent la temperaturi de la -40°C la +120°C și
rezistent la detergenții standard.

W (mm)
600
600
600

D (mm)

H (mm)

400
400
400

50
100
200

BAZĂ SOLIDĂ
ȘI LATERALE
PERFORATE

BAZĂ ȘI
LATERALE
PERFORATE

M1601
M1602

M1651
-

MATERIAL
SOLID
M1605
M1611
M1612

SEPARATOR SCURT
400 D (mm)

M1645
M1641
M1642

SEPARATOR LUNG
600 D (mm)

M1665
M1661
M1662

ABS
TEMPERATURI DE LA -20ºC LA + 60ºC

SEPARATOARE REGLABILE PENTRU A CREA COMPARTIMENTE INDIVIDUALE

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Capacitate portantă 35kg
Rezistente la șocuri
Dimensiuni internaționale
Integrare completă compartimente/separatoare

Tavă antistatică, disipă acumularea încărcării statice
Opțiuni bază solide, protejează împotriva scurgerilor de lichide
Opțiuni bază perforate, îmbunătățesc fluxul de aer
Opritoare sertare dulap încorporate
Design igienic uniform
Recipiente de aceeași dimensiune, încorporabile

DIMENSIUNI EU 600 x 400

ABS oferă soluția unui recipient ordonat, cu un interval de
temperatură de la -20°C la +60°C, rezistent la detergenții standard.

W (mm)
600
600
600

D (mm)

H (mm)

400
400
400

50
100
200

BAZĂ SOLIDĂ
ȘI LATERALE
PERFORATE
M0601
M0602

BAZĂ ȘI
LATERALE
PERFORATE
M0651
-

BAZĂ ȘI
LATERALE
SOLIDE
M0605
M0611
M0612

SEPARATOARE ABS
Corespund dimensiunilor separatoarelor.

SEPARATOR SCURT
400 D (mm)

M0645
M0641
M0642

SEPARATOR LUNG
600 D (mm)

M0665
M0661
M0662
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SERTAR INDIVIDUAL
Încuietoare cu sigiliu, plăcuță de
identificare cu sigiliu de siguranță.

Încuietoare cu sigiliu
Cod: MC44792064

ZĂVOR

ÎNCHIDERE CU CHEIE

Cu sigiliu de siguranță

Cheia deschide toate
sertarele

Zăvor

Închidere cu cheie

Cod: MC44792061

Cod: MC44792063

Sisteme de siguranță
DEPOZITARE SIGURĂ ÎN ORICE MEDIU
Cărucioarele Medstor pot avea o varietate de încuietori pentru a

Utilizatorii cărucioarelor Medstor pot fi siguri că articolele

asigura siguranța articolelor periculoase, costisitoare și fragile

conținute sunt în siguranță chiar și atunci când lucrează în

atunci când căruciorul este folosit.

medii aglomerate, putându-se astfel concentra pe tratarea
pacienților.

Utilizatorii pot alege de pe placa de securitate Cod sau de pe
sistemul de închidere cu cheie, un ax de blocare sau opțiuni de
cartelă de proximitate.
Încuietori complet vizibile pentru fiecare sertar sunt, de asemenea,
disponibile.
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CARTELĂ DE PROXIMITATE
Deschide / închide toate sertarele și rulourile,
când este trecută prin dreptul butonului de
deschidere.

ÎNȚELEGEM DIFICULTATEA
INVENTARULUI DE
URMĂRIRE.
Vă rugăm contactați Medstor pentru toate detaliile cu privire la

Cartelă de proximitate

sistemele noastre RFID de închidere digitală și la tehnologia cu
transponder pentru dulapuri și cărucioare modulare.

Cod: MC44792065

PLACĂ DE SECURITATE COD
CYLINDER LOCK

Placa fără cheie Cod deschide toate sertarele ți toate

Electronic, complet făr[ fir și activat prin

părțile anterioare ale cărucioarelor și ușile cu rulouri

rețea, pentru cardurile de identificare.

printr-un buton cu eliberare rapidă.

SEMNAL ACUSTIC AFIȘAJ OPTIC

Închidere electronică

Placa de securitate Cod

Opțiuni multiple disponibile:
Vă rugăm contactați Departamentul vânzări, pentru
informații suplimentare

DOTARE STANDARD PE DULAPURILE ROLLER SHUTTER

Sporiți nivelul de securitate cu un

Sistemul de securitate a cărucioarelor modulare

sistem de control al accesului, în

poate fi fixat prin opțiunile de tastă unică sau de

timp real și fără fir. Fiind fără fir,

tastă principală. Sertarele pot fi configurate pentru

poate fi utilizat ca sistem

introducere individuală sau închidere a

independent sau ca sistem

sertarului/ruloului fin față.

complementar unei rețele virtuale.
Conectat prin Ethernet / Wi-Fi la

PREZENTAȚI CARD
VALID

RĂSUCIȚI PENTRU A
DESCHIDE

computerul central de management.
Cu un singur clic al mouse-ului, puteți configura sau face modificări la rețea, în timp
real. Descărcați informațiile despre audit, pentru un control în timp real, ștergeți de la
distanță și în siguranță utilizatori, obțineți status-ul bateriei, pentru întreținere.
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CULORILE DISPONIBILE ÎN STOC Culori suplimentare disponibile la cerere.

CULOARE

CULOARE

CULOARE

CULOARE

Light Grey - GY
Egger Light Grey U708

Platinum White - WH
Egger Platinum White W980

China Red - CR
Egger China Red U321

Brilliant Yellow - YL
Egger Brilliant Yellow U114

CULOARE

CULOARE

CULOARE

CULOARE

Blue Flash - BF
Polyrey B001

Blue Turquoise - LB
Polyrey B119

Pervenche - BR
Polyrey P016

Mousse - EG
Polyrey M047

CULOARE

CULOARE

CULOARE

CULOARE

Rouge Griotte - PR
Polyrey R047

Cactus - CG
Polyrey C049

Pomme Vert - PV
Polyrey P092

Florida Orange - FL
Polyrey F001

Gamă de culori
CULORI SUPLIMENTARE DISPONIBILE LA CERERE
Cărucioarele Medstor sunt disponibile într-o
varietate de culori și finisaje. Dacă exactitatea
culorilor reprezintă o prioritate, vă sugerăm
comandarea unei palete de mostre.

TIPURI DE MÂNERE

Din oțel inoxidabil si incastrate integral,
Mânerele din oțel inoxidabil sunt dotate standard
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•
•
•

Potrivirea culorilor în funcție de secție
Panouri sortate după culoare
Autocolante

Culorile care nu sunt în stoc vor fi livrate la termen nedeterminat.

„Mostrele de material pot fi comandate
de la echipa de vânzări.”

OPTIONALE EXTRA
Învelitoare din vinil laminat
Finisaj strălucitor – doar pentru parte din față a sertarelor
Finisajele care nu sunt în stoc vor fi livrare la termen nedeterminat

MÂNERE ÎNCORPORATE Încorporare în partea din față, disponibilă la
cerere – mânere din oțel inoxidabil.
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Accesorii pentru personalizare
O ABORDARE PERSONALIZATĂ PENTRU DESIGNUL CĂRUCIORULUI
Cărucioarele Medstor sunt create pentru a maximiza spațiul de

Pot fi montate pe cărucior articole de mari dimensiuni sau cele care

stocare și pentru a asigura accesibilitatea la articolele esențiale.

sunt utilizate în mod frecvent: suport de mănuși, coș de gunoi, suport

Gama largă de accesorii permite utilizatorilor crearea unui design

pentru defibrilator toate se atașează pe o bară de accesorii reglabilă.

unic specific necesităților acestora.

Pentru siguranță maximă, designul ergonomic asigură faptul că
articolele stau cât mai aproape de cărucior.

EXTENSIE SPAȚIU DE LUCRU

EXTENSIE SPAȚIU DE LUCRU

SUPORT ENDOSCOP

SUPORT FLACOANE

Încorporat: MC44792062

Drop down: MM44793007

5 spider: MC44792056

Transparent: MC44792054

Unitate închisă: MC44792055
Vedeți pag. 12-13

SUPORT LAPTOP / NOTEBOOK

SUPORT TABLETĂ

SCURGERE

Gri argintiu: MC44792060

Gri argintiu: MC44792080

Raft LSU: MC44792012

MÂNER REGLABIL

EXTENSIE TAVĂ

AGĂȚĂTOARE UNIVERSALĂ

PLANȘETĂ RESUSCITARE

Parte scurtă 452mm: MC44792040

Cod: MC44792046

Argintiu: MM44792010

5mm acrilic: MC44792013

SUPORT IV, 2 CÂRLIGE

SUPORT DEFRIBILATOR

ACCESORII ELECTRONICE

UNITATE OVERBRIDGE

Oțel inoxidabil: MM44792011

Gri 5mm acrilic: MC44792070

Prize tip UK & Euro disponibile

4 compartimente: MC44792050

Cod: MC49380044

5 compartimente: MC44792049

SUPORT BOL PT. PLASTURI
6 litri, bol din oțel inoxidabil
& suport: MC44792009

Parte lungă 652mm: MC44792041

9 compartimente: MC44792048
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Cu raft: MC44792053

MONTĂRI ACCESORII
Căruciorul modular Medstor este
completat cu facilitatea accesoriului
“T Slot”. Un mâner oval, fin și plat
și șine accesorii multiple alunecă în
montant.

MÂNERE ÎNCORPORATE
Încorporare în partea din față a sertarelor – disponibilă la cerere
MÂNERE DIN OȚEL INOXIDABIL

ACCESSORY FITTINGS
The Medstor Module Cart is
complete with a “T Slot” accessory

ACCESORII MONTATE PE BARA DE ACCESORII

facility.
smooth flat oval
handle and
BARĂ AACCESORII
- 474mm
Cod: MC44792034
multiple
accessory rails slide into the
upright.

DIMENSIUNI D & E SUPORT
REZERVOR (Req x 2 bare)

BARĂ DE ACCESORII DIN

SUPORT RECIPIENT MĂNUȘI

Parte scurtă 474mm: MC44792034

Gri 5mm acrIlic: MM44794003

D Cod: MM44792082

Parte lungă 663mm: MC44792029

SUPORT MĂNUȘI – CU
DESCHIDERE SUS
GrI 5mm acrilic: MM44794004

E Cod: MM44792085

SUPORT TUBURI RESPIRATORII

COȘ DE GUNOI

SUPORT STICLĂ / GEL

SUPORT DOCUMENTE

Gri 5mm acrilic: MM44794008

7 litri: MM44792017

Gri 5mm acrilic: MM44794005

Gri 5mm acrilic: MM44794028

“Când vine vorba de crearea unui
design unic, echipa noastră e gata să
vă vină în ajutor.”
SUPORT RECIPIENT PRODUSE
ASCUȚITE*

COMPARTIMENT ȘORȚURI
Gri 5mm acrilic: MM794009

Polimer negru: MM44792009
*Doar cu guseu
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Design flexibil, precis și modern.
Unități mobile multifuncționale, compatibile
cu compartimentele Medstor, pentru o
organizare eficientă.
Personalizați-l cu accesorii, după bunul plac.

REPREZENTANT UNIC PENTRU ROMÂNIA ȘI BULGARIA:
Kapamed International SRL
Str. Moș Ion Roată, Nr.1, Cluj-Napoca, România, 400397
Tel./Fax: +4(0)264.550.577
E-mail: office@kapamed.ro
Website: www.kapamed.ro

SEDIU UK & SHOWROOM
Bayley Street,
Stalybridge,
Cheshire, SK15 1QQ

SEDIU IRLANDA
120, Grange Hill Baldoyle
Industrial Estate, Dublin 13.

TEL:
+44 (0)161 330 5577
EMAIL: health@medstor.co.uk

TEL:
+353 (0)1 839 3596
EMAIL: sales@medstor.ie

www.medstor.co.uk
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