
Vertikální nástěnný sloupek ADONIS
Adonis je nástěnná lůžková rampa určená pro kritické oblasti jako:
 
• jednotky intenzivní péče (JIP)
• novorozenecká oddělení
• jednotky intenzivního sledování
• pohotovostní ambulance

Adonis, určený pro kritické oblasti, se přizpůsobí jak Vašemu rozpočtu, tak i požadavkům na vybavení  
a rozvody energií a medicinálních plynů.
 
Jedná se o nejlepší řešení pro omezené prostory. Mimoto vertikální uspořádání a boční přípojky rampy 
udržují prostor nad hlavou pacientů bez kabelů a trubiček, čímž je zajištěno bezpečné a příjemné pro‐
středí napomáhající uzdravení pacientů.

www.bsj.cz



www.bsj.cz

Technická specifikace

Design > Kompaktní vertikální zdrojová jednotka. Konstrukce z 3 mm silného hliníku doplněná 
dvěma vertikálními tyčemi o průměru 38 mm. Designové vlastnosti rampy umožňují její používání 
pro obsluhu jednoho či dvou lůžek najednou nebo v případě potřeby, lze přivádět energie k jed‐
nomu lůžku ze dvou sloupků.

1.
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Připevnění > Montáž na stěnu, připevněním k nosné konstrukci ve zdi.

Připojení příslušenství a přístrojových jednotek > Zákaznické uspořádání na základě specific‐
kých požadavků každé kritické oblasti. Konstrukce rampy Adonis obsahuje dvě standardní tyče  
o průměru 38 mm, které slouží jako nosník pro:
 
• police
• zásuvky
• ramena monitoru
• infuzní čerpadla
• infuzní stojany
• technické konzoly

Osvětlení > Osvětlení je volitelné. Může se jednat o přímé nebo nepřímé osvětlení.

4.

5.

6.

Foto z realizací

Kapacita přívodů > Rampa se skládá z dvou bočních profilů s elektrickými a telekomunikačními 
zásuvkami a čelního panelu s výstupy medicinálních plynů.

3.

Bezpečnost > Dvě standardní tyče o průměru 38 mm zajišťují, v případě současné obsluhy dvou 
lůžek, bezpečnou léčbu a správnou péči o každého pacienta.

2.
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Police

Rozměry 425 x 430 mm

Rozměry s tech.  
konzolami

630 x 430 mm

Čistá hmotnost 5,6 kg

Čistá hmotnost  
s tech. konzolami

6,3 kg

Max. zatížení 50 kg

Police se zásuvkou

Rozměry 425 x 430 x 115 mm

Rozměry s tech.  
konzolami

630 x 430 x 115 mm

Čistá hmotnost 9,6 kg

Čistá hmotnost  
s tech. konzolami

10,3 kg

Max. nosnost 50 kg

Sloupek

Délka 1624‐1724 x 398 x 175 mm

Max. nosnost 150 kg

Připojení elektrického proudu

Jmenovité napětí 110/230 Vac/Vca

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitý proud 10A nebo 16A na 1 obvod, 
20A a 25A volitelně

Osvětlení (volitelné)

Druh osvětlení standardní nebo  
stmívatelné

Přímé osvětlení 1x24 W – 1x39 W T5

Nepřímé osvětlení LED

Noční osvětlení LED 1W (10 W)

Materiály

Konstrukce hliník (tloušťka 3 mm)  
/ AISI 304 s epoxid.  
nátěrem

Trubky průměr 38 mm,  
nerezová ocel

Police hliník / AISI 304  
s epoxid. nátěrem

Technické konzoly nerezová ocel

Přeprava a skladování*

Teplota okolního prostředí ‐10°C až +60°C

Relativní vlhkost 20% – 80%

*Podmínky pro skladování v délce max. 15 týdnů.

Připevnění

Připevnění na zeď se provádí přichycením sloupku na 
podkonstrukci tvořenou dvěma ocelovými profily a ho‐
rizontálními pásy umístěnými ve zdi, jakož i ukotvením 
ke kování a k podlaze.

Technické údaje

Systém plynu

Stlačené plyny 5 bar

Přívod stlačeného  
vzduchu‐dusíku  
k vzduchovým motorům

10 bar

Typ plynu kyslík, medicinální plyny, 
oxid dusný, vakuum,  
anestetické plyny
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Okolní prostředí

Teplota okolního prostředí +10°C až +40°C

Relativní vlhkost max. 75%

Klasifikace

Směrnice 93/42/EHS Třída II B

Prohlášení o shodě ES

Produkt TEDISEL MEDICAL splňuje ustanovení směrnice 
93/42/EHS (směrnice o zdravotnických prostředcích), 
podmínky normy UNE‐EN‐ISO 11197 (zdravotnické 
napájecí jednotky) a normy EN ISO 13485 (medicinální 
plyny).

Kombinace s jinými zdravotnickými přístroji

Produkt TEDISEL může být vybavený lékařskými 
přístroji jiných výrobců.

Nezbytné informace k instalaci prosím sledujte v poky‐
nech poskytnutých příslušným výrobcem.

CE 0197

TÜV Rheinland Product Safety GmbH

Certifikační středisko Am Grauen Stein

51105 Kolín nad Rýnem

Technické údaje

Kvalita

Produkty Tedisel Medical splňují podmínky ISO 9001, jakož i podmínky pro udělení označení CE.  
Naplnění těchto podmínek bylo prověřeno certifikačním orgánem TÜV Rheinland.

Všechny produkty Tedisel Medical podléhají evropské směrnici 93/42. Produkty musí splňovat stanovené 
požadavky různých kritérií klasifikace. Produkty Tedisel Medical jsou vyvíjeny a vyráběny za dodržení 
shora uvedené směrnice.
 
Mimo uvedenou směrnici došlo u všech elektrických zařízení k homologaci a certifikaci elektrické bezpeč‐
nosti a elektromagnetické kompatibility dle UNE EN 11197. Systém řízení společnosti a veškeré produkty 
pro rozvod medicinálních plynů jsou navíc certifikovány systémem  kvality EN ISO 13485.


