
Zdrojový most ABITUS
Abitus je zdrojový most Tedisel určený pro usnadnění chodu kritických oblastí jako:
 
• jednotky intenzivní péče (JIP)
• novorozenecká oddělení
• jednotky okamžité péče
• anesteziologicko-resuscitační oddělení pro dospělé

Abitus nabízí pro kritické oblasti specifická řešení, splňující požadavky jako:
 
• snadný přístup k pacientovi
• bezpečnost personálu a pacienta
• maximální hygiena
 
To vše jsou aspekty, které zdravotnický personál velmi oceňuje, neboť umožňují rychlou a efektivní péči 
o pacienty.
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Technická specifikace

Montážní konzole > Nesou, oddělují a vedou. Uvnitř montážních konzol jsou plynová a elek-
trická vedení umístěna v oddělených sekcích, které jsou snadno přístupné po sejmutí hliníkových 
krytů. Díky tomu je provádění údržby velmi snadné.

Design > Lineární design umožňuje uzpůsobit délku zdrojového mostu prostoru, který je aktuálně 
k dispozici. Možnost vytvoření jak individuálních, tak i společných zón JIP.

Multifunkční horizontální jednotka > Jedná se o hlavní profil zdrojového mostu Abitus s násle-
dujícími vlastnostmi:

• vede medicinální plyny, elektrický prouda telekomunikační rozvody
• obsahuje elektrické zásuvky, výstupy medicinálních plynů, telekomunikační konektory, nepřímé 
   osvětlení a noční osvětlení
• nese závěsy, distribuční boxy a zdravotnické příslušenství a umožňuje jejich pohyb
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Závěsy > Zdrojový most může být vybavený pohyblivými závěsy.

• otáčení závěsu 330°
• posun závěsu v profilu je omezen mobilními zarážkami
• posun závěsu a jeho otáčení lze ovládat manuálním mechanickým systémem

Distribuční boxy > Zvyšují počet výstupů medicinálních plynů a elektrických resp. komunikačních 
zásuvek a jsou zároveň v dosahu pacienta a ošetřujícího personálu.
 
Všechny tři modely je možné osadit závěsy, zásuvkami, technickými lištami, které lze využít jako 
nosný prvek infuzních pump, infuzních stojanů, monitorů apod.
 
• otáčení závěsů 330°
• posun a otáčení závěsů v profilu jsou kontrolovány pneumatickým brzdovým systémem

Wt – tzv. mokrý závěs (wet trolley) > Zkonstruován pro umístění mokrých prvků, jako jsou infuzní 
pumpy nebo kapačky. Za tímto účelem lze závěs vybavit nejrůznějším příslušenstvím jako tech-
nické lišty, držáky kapaček apod.

Hs – horizontální distribuční box > Propojení funkcí závěsu a distribučního boxu v jediné jednotce.

Dt – tzv. suchý závěs (dry trolley) > Zkonstruován pro umístění příslušenství jako monitory, venti-
látory apod. Za tímto účelem jej lze vybavit nejrůznějším příslušenstvím jako police, zásuvky, 
technické lišty, vyšetřovací světla atd.

Vs – vertikální distribuční box > V jeho těle jso u zabudovány dvojité DIN lišty, umožňující při-
pevnění příslušenství, jako jsou infuzní pumpy, infuzní stojany, přídržná ramena pro monitory atd.

Va – distribuční box s ramenem > Umisťuje zásuvky, vývody a příslušenství mimo oblast péče  
o pacienta a umožňuje flexibilní uspořádání pracovního prostoru.

Maximální ergonomie – otáčení o 330°

•  Nemocnice San Juan de Dios | León – Španělsko
•  Oblastní nemocnice Nuestra Seňora de Gracia  
    Zaragoza – Španělsko
•  Klinika Iván Maňero | Sant Cugat – Barcelona – Španělsko
•  Nemocnice Guernika | Vitoria – Gazteiz – Španělsko
•  Nemocnice INS Hospital del Trauma | Kostarika
•  Nemocnice NMC Hospital - DIP | Spojené arabské emiráty
•  Nemocnice Bright Point | Spojené arabské emiráty
•  Nemocnice Burjeel | Spojené arabské emiráty
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Z našich referencí
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2 montážní konzole

Délka 500 – 1500 mm

Čistá hmotnost 62 kg – 90 kg

Maximální zatížení 481 kg

Rozměry 228 x 125 mm

Otáčení 330°

Brzdy mechanické

Průměr trubek 38 nebo 25 mm

Mokrý závěs

Rozměry 300 x 1400 mm

Čistá hmotnost 17 kg

Maximální zatížení 100 kg

Horizontální distribuční box

Délka 500 mm

Čistá hmotnost 56 kg

Délka závěsu 500 x 1100 mm

Čistá hmotnost 15 kg

Maximální zatížení 100 kg

Otáčení 330°

Brzdy pneumatické

Rozměry profilu 300 x 234 mm

Průměr trubek 38 mm

Hlavní profil

Délka 2500 mm

Čistá hmotnost 98 kg

Maximální zatížení 385 kg

Rozměry 600 x 257 mm

Suchý závěs

Rozměry 500 x 1400 mm

Čistá hmotnost 20 kg

Maximální zatížení 100 kg

Otáčení 360°

Brzdy mechanické

Průměr trubek 38 mm

Technické údaje

Police pro závěs

Rozměry včetně  
technických lišt

590 x 430 x 25 mm

Rozměry 425 x 430 x 25 mm

Čistá hmotnost 5,5 kg

Čistá hmotnost  
vč. technických lišt

6 kg

Maximální zatížení 50 kg
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Distribuční box s ramenem

Délka ramene 600 mm

Délka boxu 750 mm

Čistá hmotnost 84 kg

Maximální zatížení 128 kg

Otáčení 330°

Brzdy 2 x pneumatické

Rozměry profilu 300 x 234 mm

Police pro závěs se zásuvkou

Rozměry včetně  
technických lišt

590 x 430 x 145 mm

Rozměry 425 x 430 x 145 mm

Čistá hmotnost 13 kg

Čistá hmotnost  
vč. technických lišt

13,5 kg

Maximální zatížení 50 kg

Vertikální distribuční box

Délka 500 x 750 x 1000 mm

Čistá hmotnost včetně 
jezdce

56 x 60 x 62 kg

Maximální zatížení 131 x 125 x 119 kg

Otáčení 330°

Brzdy pneumatické

Rozměry profilu 300 x 234 mm

Police pro distribuční box

Rozměry včetně 
technických lišt

506 x 430 x 25 mm

Rozměry 425 x 430 x 25 mm

Čistá hmotnost 7,7 kg

Čistá hmotnost vč.  
technických lišt

8,2 kg

Maximální zatížení 50 kg

Police pro distribuční box se zásuvkou

Rozměry včetně 
technických lišt

506 x 430 x 145 mm

Rozměry 425 x 430 x 145 mm

Čistá hmotnost 15 kg

Čistá hmotnost vč.  
technických lišt

15,5 kg

Maximální zatížení 50 kg

Technické údaje

Distribuční box s ramenem
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Kvalita

Produkty Tedisel splňují podmínky ISO 9001, ISO 13485, jakož i podmínky pro udělení označení CE.  
Naplnění těchto podmínek bylo prověřeno certifikačním orgánem TÜV RHEINLAND.
 
Tedisel, jako výrobce zdravotnických zařízení, je držitelem licence pro výrobce zdravotnických zařízení 
č. 6025, udělované Španělskou agenturou pro lékařské a zdravotnické produkty.

Všechny produkty, vyvíjené a vyráběné společností Tedisel, podléhají evropské směrnici 93/42/EHS. Mimo 
uvedenou směrnici došlo u všech zařízení k homologaci a certifikaci elektrické bezpečnosti a elektromag-
netické kompatibility dle ISO 11197 a EN 60601.


