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Opieka nad osobą z niepełnosprawnością lub unieruchomioną wymaga od opiekuna wiele wysiłku, m.in. podczas podnoszenia lub 

przenoszenia pacjenta. Z myślą o ułatwieniu codziennych czynności pielęgnacyjnych, Meden-Inmed produkuje nowoczesne podnośniki 

pacjenta – urządzenia niezastąpione w domach opieki, szpitalach, ośrodkach rehabilitacji oraz warunkach domowych. 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania zarówno w zakresie wspomagania pionizacji, jak i transportu pacjenta w pełnym podwieszeniu.              

Niniejszy katalog ma na celu ułatwić dokonanie wyboru odpowiedniego modelu podnośnika, który sprosta potrzebom osób 

niepełnosprawnych, a także ich opiekunów.

Dbamy o Twój komfort 
i bezpieczeństwo

Levitop ComfortLevitop StandardPatiHoist
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Wybór odpowiedniego podnośnika może wydawać się dość trudnym zadaniem, postaramy się Państwu to ułatwić. Ważne jest, aby wybrać 

model, który będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta i preferencji opiekuna. 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego podnośnika? Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych kwestii.

• Stopień sprawności pacjenta – jeśli ma on trudności z samodzielnym wstawaniem z pozycji siedzącej, lecz posiada kontrolę nad 

górną częścią ciała, wówczas można wybrać podnośnik pionizujący. W przypadku osób czasowo lub trwale pozbawionych takiej kontroli, 

rekomendowany jest podnośnik umożliwiający pełne podwieszenie.

• Waga pacjenta – ma istotny wpływ na dobór podnośnika o odpowiednim udźwigu. Niewłaściwy dobór wiąże się z zagrożeniem 

bezpieczeństwa pacjenta, a także ryzykiem uszkodzeń sprzętu. Część naszych podnośników dostosowana jest do osób, których waga nie 

przekracza 160 kg (np. Lifteo), ale nasza oferta obejmuje również modele VertiUp, z których bezpiecznie mogą korzystać pacjenci ważący 

do 310 kg. 

• Zakres mobilności – jeśli podnośnik potrzebny jest jedynie do przemieszczenia się, np. z łóżka na wózek inwalidzki, to wystarczą 

podnośniki stacjonarne. Jednak, gdy niezbędny jest większy zakres poruszania się w obrębie pomieszczenia lub transport pacjenta do 

innych pomieszczeń, wówczas wskazany jest podnośnik jezdny, wyposażony w kółka.

• Wielkość pomieszczeń – w przypadku niewielkich i ciasnych pomieszczeń z wąskimi otworami drzwiowymi polecamy podnośnik                      

o małych gabarytach (bardziej zwrotny), natomiast jeśli urządzenie będzie używane w przestronnych pomieszczeniach, gdzie można łatwo 

manewrować urządzeniem – lepiej wybrać większy podnośnik. Tego typu modele są najczęściej wybierane przez specjalistów pracujących 

w placówkach medycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych czy domach opieki.

• Rodzaj sterowania (elektryczny, mechaniczny) – podnośnik elektryczny nie wymaga użycia siły podczas obsługi - steruje się nim za 

pomocą pilota.

Podnośniki pacjenta

Podnośniki pacjenta zapewniają lepszą jakość życia pacjentom oraz większy komfort pracy opiekunom. Przeznaczone są do 

bezpiecznego i bezwysiłkowego podnoszenia lub przenoszenia osób o zmniejszonej mobilności. Umożliwiają podnoszenie 

pacjentów z łóżka, wanny lub brodzika, a nawet bezpośrednio z podłogi. Pozwalają również na przeniesienie osoby z pozycji 

leżącej na wózek inwalidzki, toaletę czy w dowolne inne miejsce. 

Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy akumulatorów marki Linak, urządzenia mogą pracować przez wiele godzin, bez konieczności 

podłączenia do prądu. Podnośniki pacjenta są niezastąpione w szpitalach, sanatoriach, domach opieki, ośrodkach rehabilitacji          

i w warunkach opieki domowej.

VerteoVertiUp
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Komfort przemieszczania
podwójne przednie kółka zapewniają 
doskonałą skrętność podnośnika

Solidne kółka
podnośniki posiadają kółka renomowanej 
firmy Tente, tylne kółka z hamulcami blokują 
niezamierzony ruch podnośnika podczas 
podwieszania pacjenta

Wygoda użytkowania
regulacja rozstawu nóg podstawy 
umożliwia wygodne podjeżdżanie pod 
krzesła, wózki inwalidzkie, łóżka itp. oraz 
zapewnia stabilność urządzenia

Duży udźwig
dopuszczalna waga pacjenta 
nawet do 310 kg

Bezpieczeństwo użytkowania
przycisk zatrzymania awaryjnego

Proste ładowanie
za pomocą wewnętrznej ładowarki 
(standard) lub naściennej stacji 
dokującej (opcja)

Łatwiejsze manewrowanie
obrotowe zawiesia 360°

Ergonomiczne uchwyty 
duże, wygodne - ułatwiają manewrowanie

 

Zalety podnośników Meden-Inmed

Zasilanie akumulatorowe
długi czas pracy bez konieczności stałego 
podłączenia do prądu

Awaryjne opuszczanie pacjenta
dźwignia pozwala na bezpieczne, 
mechaniczne opuszczanie pacjenta, 
np. w przypadku rozładowania 
akumulatora

360°

360°
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Niezawodne siłowniki
podnośniki posiadają siłowniki 
renomowanej firmy Linak 
(w PatiHoist - siłownik Ilcon)

Dostosowane do różnych 
typów podwieszek
różne typy mocowań w zawiesiach zwiększają 
możliwość wyboru podwieszek pacjenta 
podczas podwieszania pacjenta

Wysoka jakość
podnośniki wykonane są ze stalowych 
kształtowników malowanych proszkowo

Duża stabilność 
odpowiednio zaprojektowana 
podstawa zapewnia trwałość 
i stabilność urządzenia

Płynne podnoszenie/opuszczanie 
elektryczne siłowniki zapewniają 
jednostajny, pozbawiony wstrząsów 
ruch ramienia podnośnika

Wygodna regulacja pozycji
specjalne typy zawiesi wyposażone 
w elektryczny siłownik do pochylania

Szeroki zakres podnoszenia
możliwość podniesienia pacjenta 
również z podłogi

Kompaktowość
podnośniki po złożeniu zajmują 
niewiele miejsca, co ułatwia 
przechowywanie

Bezpieczeństwo użytkowania 
blokada zawiesia zapobiega 
niezamierzonym obrotom zawiesia

Uchwyt mocujący dla 
podwieszek na klipsy 
uniwersalny i unikalny uchwyt, 
pasujący do wszystkich wersji 
podwieszek z systemem na "klipsy", 
w zależności od wagi i rozmiaru 
pacjenta podwieszka może być 
montowana "na zewnątrz" lub 
"wewnątrz"
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 Podnośnik pacjenta

PatiHoist 

PatiHoist to prosty w obsłudze, kompaktowy i zwrotny podnośnik 

pacjenta. Doskonale sprawdza się w mniejszych pomieszczeniach,  

w których istotne są niewielkie rozmiary urządzenia i  łatwość 

manewrowania.

Dużą zaletą tego podnośnika jest możliwość jego złożenia, co ułatwia 

przechowywanie lub transportowanie. Pojemny akumulator pozwala 

na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez 

konieczności ładowania.

Mechaniczny rozstaw nóg podstawy Maksymalne dopuszczalne obciążenie 160

             Kompatybilne z zawiesiem: HB4P - stałe, 4-punktowe      

Niewielki promień skrętu

dostosowany do mniejszych 

pomieszczeń

Kompaktowe wymiary     

podnośnik można złożyć, 

aby ułatwić przechowywanie

Pojemny akumulator (4,5 Ah)
długi czas pracy bez 

konieczności ładowania

KG
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Maksymalne dopuszczalne obciążenie 

 
 Podnośnik pacjenta

Lifteo MLA/ELA 

160 Maksymalne dopuszczalne obciążenie 

Łatwy w obsłudze podnośnik przeznaczony dla 

pacjentów, których waga nie przekracza 160 kg. 

Dostępny jest w dwóch wersjach: 

Lifteo MLA - podnośnik z mechaniczną regulacją 

rozstawu nóg podstawy oraz zawiesiem stałym lub 

manualnym.

Lifteo ELA – podnośnik z elektryczną regulacją 

rozstawu nóg podstawy i możliwością wyboru 

zawiesia stałego, manualnego lub elektrycznego.

Mechaniczny rozstaw nóg podstawy 

Kompatybilne zawiesia: 

• 2P35 – stałe, 2-punktowe, dł. 35 cm

• 2P45 – stałe, 2-punktowe, dł. 45 cm

• 2P65 - stałe, 2-punktowe, dł. 60 cm

• 4 PSB - stałe, 4-punktowe

• 4 MSB - manualne, 4-punktowe

Elektryczny rozstaw nóg podstawy 

Kompatybilne zawiesia: 

• 2P35 – stałe, 2-punktowe, dł. 35 cm

• 2P45 – stałe, 2-punktowe, dł. 45 cm

• 2P65 - stałe, 2-punktowe, dł. 60 cm

• 4 PSB - stałe, 4-punktowe

• 4 MSB - manualne, 4-punktowe

• 4 ESB-S - elektryczne, 4-punktowe do 80 kg

Zobacz film: www.bit.ly/3dWRC0c

Lifteo
ELA

Lifteo 
MLA

Istnieje możliwość złożenia podnośnika Lifteo*, dzięki czemu urządzenie zajmuje niewiele miejsca i jest łatwe w przechowywaniu lub 

transporcie.  Podnośnik wyróżnia się szerokim wyborem kompatybilnych zawiesi. Pojemny akumulator daje możliwość wykonania ok. 35 

pełnych cykli podnoszenia i opuszczania na jednym ładowaniu przy maksymalnym obciążeniu 160 kg.

*dotyczy modelu Lifteo MLA z zawiesiem stałym, 2-punktowym

KG

https://bit.ly/3dWRC0c
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  Podnośnik pacjenta

Levitop Standard/Comfort

Rekomendowany dla pacjentów 

z nadwagą i otyłością

Podnośnik pacjenta o wzmocnionej konstrukcji, 

przystosowany do pomocy pacjentom z nadwagą 

lub otyłością, których ciężar nie przekracza 230 kg. 

Dzięki swoim zaletom doskonale sprawdza się na 

oddziałach szpitalnych, ośrodkach rehabilitacyjnych 

oraz warunkach domowych.

Dostępny w dwóch wersjach (obie z  elektryczną 

regulacją rozstawu nóg podstawy): 

Levitop Standard – podnośnik ze stałym lub 

manualnym zawiesiem.

Levitop Comfort – podnośnik z elektrycznym 

zawiesiem.

Pojemny akumulator daje możliwość wykonania 

ok. 20 pełnych cykli podnoszenia i opuszczania na 

jednym ładowaniu (przy maksymalnym obciążeniu 

230 kg). 230 Maksymalne dopuszczalne obciążenie 

             Elektryczny rozstaw nóg podstawy 

             Kompatybilne zawiesia: 

             • 4ESB-A - elektryczne, 4-punktowe

             Elektryczny rozstaw nóg podstawy 

             Kompatybilne zawiesia: 

             • 4PSB - stałe, 4-punktowe

             • 4MSB - manualne, 4-punktowe

Levitop
Comfort

Zobacz film: www.bit.ly/3gaiht8Zobacz film: www.bit.ly/2Qoo5Eo

Levitop
Standard

Podnośnik pacjenta

KG

https://bit.ly/3gaiht8
https://bit.ly/2Qoo5Eo
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Rekomendowany dla pacjentów 

z nadwagą i otyłością

 
 Podnośnik pacjenta

VertiUp / VertiUp Plus 

Podnośnik przeznaczony do pionowego 

podnoszenia pacjenta. Przystosowany do pomocy 

pacjentom z nadwagą lub otyłością (nawet do  

310 kg). Cechą charakterystyczną jest duża moc 

i zakres podnoszenia pionowego, co ułatwia 

podnoszenie pacjentów z podłogi czy z wanny               

i przenoszenie ich nawet na wysokie łóżko.

Dostępne w dwóch wersjach (obie z elektryczną 

regulacją rozstawu nóg podstawy):

VertiUp – podnośnik przeznaczony do opieki nad 

pacjentami, których waga nie przekracza 250 kg.

VertiUp Plus – podnośnik przeznaczony dla 

pacjentów, których waga nie przekracza 310 kg. 

Jest uniwersalnym rozwiązaniem dla szpitali, 

ośrodków rehabilitacyjnych i domów opieki.

Elektryczny rozstaw nóg podstawy 

             Kompatybilne  z zawiesiem: 4ESB-A (wersja dla VertiUp)

        

Szeroki zakres 
podnoszenia
możliwość podnoszenia 
pacjenta bezpośrednio 
z podłogi

Komfort pacjenta
płynne ustawienie 
optymalnej pozycji

Bezpieczeństwo 
manewrowania
tylne kółka z hamulcami 
blokują niezamierzony 
ruch podnośnika np. 
podczas podwieszania 
pacjenta

Rekomendowany dla pacjentów 

z nadwagą i otyłością

250 Maksymalne dopuszczalne obciążenie KG
310 Maksymalne dopuszczalne obciążenie KG

VertiUp
PlusVertiUp
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Porównanie najważniejszych danych technicznych
podnośników pacjenta 

PatiHoist
Lifteo Levitop 

VertiUp
VertiUp

PlusMLA ELA Standard Comfort

Regulacja rozstawu podstawy (nóg): mechaniczna mechaniczna elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna

Rodzaj zawiesia: stałe
stałe lub 

manualne

stałe, 
manualne lub 
elektryczne

stałe lub 
manualne

elektryczne elektryczne elektryczne

Maksymalne obciążenie podnośnika [kg]: 160 160
160

(80)*
230 230 250 310

Długość urządzenia [cm]: 128 128 128 130 130 135 142,8

Szerokość urządzenia [cm]: 63 61 61 67 67 68,2 68

Wysokość urządzenia [cm]: 134 136 136 135 135
min. 188

maks. 225
min. 188

maks. 225

Zakres wysokości podnoszenia CSP [cm]: 72 - 193 72 - 194 72 - 194 68 - 196 68 - 196 34 - 172,2 34 - 172,2

Wysokość uchwytu [cm]: 73 - 122 96 - 119 96 - 119 95 - 127 95 - 127 68 - 128 68 - 128

Minimalny promień skrętu [cm]: 69 70 70 72 72 76 78

Minimalna szerokość podstawy 
(wew. / zew.) [cm]: 

48 / 63 49 / 61 49 / 61 52 / 67 52 / 67 53,5 / 68,2 53,4 / 68

Maksymalna szerokość podstawy 
(wew. / zew.) [cm]: 

78 / 94 100 / 112 100 / 112 103 / 118 103 / 118
125,9 / 
140,6

132,9 / 
144,7

Wysokość nóg podstawy [cm]: 9,5 9,5 9,5 11,5 11,5 11,3 11,1

Średnica kółek 
(bez hamulca / z hamulcem) [cm]:

 7,5 / 10 7,5 / 10 7,5 / 10 10 / 12,5 10 / 12,5 10 / 12,5 7,5 / 12,5

Masa podnośnika [kg]: 39 45 52 61 66 83 86

Poziom natężenia dźwięku (maks.) [dB]: 52 52 52 52 52 55 55

Pojemność akumulatora [Ah]: 4,5 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

*dotyczy Lifteo ELA z zawiesiem 4ESB-S

kg

kg

X

MIN.

MAX.
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PatiHoist
Lifteo Levitop 

VertiUp
VertiUp 

Plus MLA ELA Standard Comfort

2P35
stałe, 
2-punktowe,
dł. 35 cm

✓ ✓

2P45
stałe, 
2-punktowe,
dł. 45 cm

✓ ✓

2P60
stałe, 
2-punktowe,
dł. 60 cm

✓ ✓

HB4P 
stałe, 
4-punktowe

✓

4PSB
stałe, 
4-punktowe

✓ ✓ ✓

4MSB
manualne, 
4-punktowe

✓ ✓ ✓

4ESB-A
elektryczne, 
4-punktowe

✓ ✓ ✓

4ESB-S
elektryczne, 
4-punktowe,
do 80 kg

✓

 
  Akcesoria

Zawiesia
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  Akcesoria

Podwieszki

Pionizująca:

• zapinana w pasie
• materiał: poliester
• rozmiary: S, M, L 
• udźwig: 250 kg
• mocowanie: pętle

Kąpielowo-toaletowa:

• podparcie głowy: nie
• materiał: siatka poliestrowa
• rozmiary: M, L, XL 
• udźwig: 250 kg
• mocowanie: klipsy

Uniwersalna:

• podparcie głowy: tak
• materiał: poliester
• rozmiary: M, L, XL, bariatryczna
• udźwig: 318 / 454 kg
• mocowanie: pętle / klipsy

Kąpielowo-toaletowa:

• podparcie głowy: tak
• materiał: siatka poliestrowa
• rozmiary: M, L, XL 
• udźwig: 250 kg
• mocowanie: pętle
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Podpórka piszczelowa
regulowane podparcie 
dla nóg pacjenta 

Stabilny podnóżek
wygodne oparcie dla stóp

Podnośnik przeznaczony do pionizacji i transportowania osób o ograniczonej 

mobilności. Głównym jego zadaniem jest wspomaganie pacjenta w poruszaniu 

się podczas wykonywania codziennych czynności, np. wstawania, wychodzenia 

z łóżka, wstawania z krzesła, korzystania z toalety itp. Pionizacja polega 

na stabilizacji poszczególnych odcinków ciała pacjenta z wykorzystaniem 

podwieszki pionizującej, a następnie stopniowego podnoszenia pacjenta 

przez zmianę kąta wysięgnika. Verteo świetnie sprawdza się w szpitalach, 

sanatoriach, domach opieki oraz prywatnych mieszkaniach.

Pionizujący podnośnik pacjenta

Verteo 

Komfort i bezpieczeństwo
ramię podnoszące z 
wygodnymi rączkami oraz 
z mocowaniem podwieszki/
pasa na klipsy

Elektryczny rozstaw nóg podstawy 230 Maksymalne dopuszczalne obciążenie 

Zobacz film: www.bit.ly/3a6wiV8

KG

https://bit.ly/3a6wiV8
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  Pionizujący podnośnik pacjenta

VertiHelp

Podnośnik pionizujący VertiHelp przeznaczony jest dla 

pacjentów, którzy potrafią siedzieć i stać samodzielnie lub                        

z podpórką. 

Służy do przemieszczania pacjenta z jednej pozycji siedzącej do 

drugiej np. do przenoszenia pacjenta z lub na fotel, krzesło, wózek 

inwalidzki, łóżko czy toaletę. Ułatwia przenoszenie pacjenta w 

celu zmiany opatrunku, podkładu albo czynności higieniczno-

pielęgnacyjnych. Używany podczas codziennej opieki nad 

pacjentem w domach opieki, szpitalach, sanatoriach i prywatnych 

mieszkaniach. W wersji standardowej produkowany jest 

z podkolannikiem zamontowanym na sztywno, opcjonalnie jego 

wysokość może być regulowana.
  

Podkolannik  

większy komfort dla pacjenta

Kółka tylne z hamulcem    

zapobiegają niezamierzonym ruchom 

podnośnika podczas użytkowania

Pedał nożny  
łatwe dostosowanie rozstawu nóg 

podstawy do potrzeb pacjenta

Siedzisko 
wygodne podparcie
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Verteo VertiHelp

Regulacja rozstawu podstawy (nóg): elektryczna mechaniczna

Maksymalne obciążenie podnośnika [kg]: 230 180

Długość podnośnika [cm]: 108 90,5

Szerokość podnośnika [cm]: 75 61

Wysokość podnośnika [cm]: 113 101

Zakres wysokości podnoszenia [cm]: 78 - 174 n/d

Wysokość wsporników piszczelowych zamontowanych w dół (min. / maks.) [cm]: 39 / 52 -

Wysokość wsporników piszczelowych zamontowanych w górę (min. / maks.): 53 / 66 -

Wysokość podkolannika (wersja standardowa) [cm]: - 60

Wysokość podkolannika (wersja z regulowanym podkolannikiem (min. / maks.) [cm]: - 51,2 / 58,2

Minimalna szerokość podstawy (wew. / zew.) [cm]: 51 / 66 47,6 / 59,4

Maksymalna szerokość podstawy (wew. / zew.) [cm]: 101 / 115 84,1 / 95,9

Wysokość nóg podstawy [cm]: 11,5 8,4

Średnica kółek (bez hamulca / z hamulcem) [cm]: 10 / 12,5 7,5 / 10

Masa podnośnika [kg]: 60 35,5

Poziom natężenia dźwięku (maks.) [dB]: 52 n/d

Pojemność akumulatora [Ah]: 2,9 n/d

Promień skrętu (min. / maks.) [cm]: 62 / 70 ok. 53

Porównanie najważniejszych danych technicznych

pionizujących podnośników pacjenta 

kg

kg

X

MIN.

MAX.
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Krzesło higieniczno-toaletowe MoHiCan II przeznaczone  do pomocy 

w przemieszczaniu oraz wykonywaniu codziennych czynności 

higieniczno-toaletowych osób o zmniejszonej mobilności.

Dużą zaletą krzesła jest możliwość regulowania wysokości                                    

i pochylenia siedziska. Dzięki temu krzesło można umieścić 

bezpośrednio nad toaletą lub pochylić, aby pacjent przyjął wygodną 

pozycję np. podczas mycia włosów. Pochylenie do przodu ułatwia 

komfortowe przejście z pozycji siedzącej do stojącej. Regulacja 

wysokości daje opiekunowi możliwość uzyskania odpowiedniej 

wysokości roboczej dla wykonywania różnego rodzaju czynności. 

Urządzenie rekomendowane do użytku w szpitalach, sanatoriach, 

domach pomocy i innych placówkach opieki. 

180 Maksymalne dopuszczalne obciążenie Zobacz film: www.bit.ly/3wOSpsJ

Akcesoria dodatkowe:

Wyjmowany pojemnik
do zabiegów higieniczno-
toaletowych

Pas stabilizacyjny do nóg
zapewnia dodatkową ochronę 
i stabilizację

Pas stabilizacyjny do tułowia
pomaga utrzymać pacjenta 
w odpowiedniej pozycji

 
 

Mobilne krzesło do higieny z regulacją pozycji

MoHiCan II 

KG

https://bit.ly/3wOSpsJ
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Dane techniczne:

Maksymalne obciążenie podnośnika [kg]: 180

Długość urządzenia [cm]: 87

Szerokość urządzenia [cm]: 67

Wysokość uchwytu (min. - maks.) [cm]: 102,2 - 131,5

Wysokość podnoszenia (min. - maks.) [cm]: 47,6 - 100,5

Wymiary siedziska [cm]: 42 x 43

Promień skrętu urządzenia [cm]: 55

Regulacja pochylenia [°]: -5 do +26

Wysokość podnóżka [cm]: 11,2

Średnica kółek [cm]: 12,5

Masa podnośnika [kg]: 60

Pojemność akumulatora [Ah]: 2,9

Podnóżek
dla większego komfortu pacjenta

Podłokietniki z możliwością 
odchylenia
wygoda oraz łatwiejszy dostęp do 
pacjenta

Elektryczna regulacja wysokości oraz 
odchylenia siedziska do przodu i do tyłu
komfort dla pacjenta i opiekuna

Regulowany zagłówek
zapewnia stabilność głowy dla 
większego komfortu pacjenta

Demontowalne siedzisko
ułatwia wykonywanie czynności sanitarnych

4 podwójne kółka z hamulcem
bezpieczeństwo i wygoda użytkowania: 
hamulce na kółkach blokują niezamierzony 
ruch urządzenia, podwójne kółka zapewniają 
dobrą skrętność urządzenia

kg

kg

X
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Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą, 

skierowaną do osób o zmniejszonej mobilności.

WKG
urządzenie do masażu 
wirowego kończyn górnych

WKS
urządzenie do masażu 
wirowego stóp i podudzi

WKD
urządzenie do masażu 
wirowego kończyn dolnych

Orionmed
wanna do hydroterapii 
z funkcją automatycznego 
hydromasażu strefowego 
oraz masażu perełkowego

Aquameden
wanna z biczem wodnym 
do manualnego masażu 
podwodnego

Aquanea
wanna hydroterapii 
z funkcją automatycznego 
hydromasażu strefowego

Wybrana część urządzeń do hydroterapii:
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Notatki

Wybrana część urządzeń do hydroterapii:



Meden-Inmed Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin 
 
tel: +48 94 347 10 50 / 53 
fax: +48 94 345 40 55 
 
e-mail: fizjoterapia@meden.com.pl

www.meden.com.pl 

Zasilanie akumulatorowe - zawsze gotowe do użytku

Swobodnie wjeżdżają nawet pod niskie łóżka

Wygodne, duże uchwyty - ułatwiają manewrowanie podnośnikiem

Optymalna funkcjonalność i bezpieczeństwo

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji urządzeń, która nie zakłóciłaby podstawowych wymagań 

funkcjonalnych i bezpieczeństwa. Kolory widoczne w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych 

z uwagi na ograniczenia wynikające z techniki druku. 


