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Wózki do przewożenia chorych

www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, 
o właściwościach antybakteryjnych.



Budowa standardowa
• Konstrukcja wózków wykonana jest z profili stalowych po-

krytych lakierem proszkowym poliestrowo-epoksydowym 
w kolorze RAL 9002

• Segmenty leża wypełnione są płytą laminatową przepuszczal-
ną dla promieni RTG

• Zmiana wysokości leża uzyskiwana jest przy pomocy nożnej 
pompy hydraulicznej

• Przechyły wzdłużne leża oraz regulacja pochylenia oparcia ple-
ców wspomagane są sprężynami gazowymi z blokadą

• Wózki posiadają zdejmowane materace z materiału nieprze-
makalnego

• Jedna z osłon podwozia może spełniać rolę kosza na podręcz-
ne rzeczy

• Rama leża wózków posiada w narożach krążki odbojowe
• Wózki wyposażone są w cztery koła z centralną blokadą, z jed-

nym kołem do jazdy na wprost
• Tunel na kasetę RTG w oparciu pleców w wózku WP-02.0  

(z leżem dwusegmentowym) lub dwa tunele na kasetę RTG, 
w tym jeden w oparciu pleców i jeden w segmencie środko-
wym w wózku WP-02.1 (z leżem trzysegmentowym).

• Powierzchnie wózka są odporne na środki dezynfekcyjne
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pokrytych lakierem proszkowym poliestrowo-epoksydo-
wym w kolorze RAL 9002

• Segmenty leża wypełnione są płytą laminatową
• Zmiana wysokości leża w wózku WP-03.0 uzyskiwana jest 

ręcznie, za pomocą mechanizmu śrubowego, a w wózku 
WP-03.1 za pomocą nożnej pompy hydraulicznej

• Regulacja pochylenia oparcia pleców wspomagana jest 
sprężynami gazowymi z blokadą

• Wózki posiadają zdejmowane materace z materiału nie-
przemakalnego.

• Rama leża wózków posiada w narożach krążki odbojowe
• Wózki wyposażone są w cztery koła z centralną blokadą, 

z jednym kołem do jazdy na wprost
• Powierzchnie wózka są odporne na środki dezynfekcyjne
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Przeznaczenie

Wózki służą do przewożenia pacjentów 
w pozycji leżącej pomiędzy salami 
w szpitalach i klinikach. Możliwe jest 
monitorowanie klatki piersiowej pacjenta 
aparatem RTG z ramieniem C.

Przeznaczenie

Wózki służą do przewożenia pacjentów 
w pozycji leżącej pomiędzy salami 
w szpitalach i klinikach. Możliwe jest 
monitorowanie klatki piersiowej pacjenta 
aparatem RTG z ramieniem C.

W wersji wózka z leżem trzysegmentowym (WP-02.1) 
 regulacja segmentu podudzia jest wspomagana  

sprężynami gazowymi z blokadą.

Wózek WP-02.0 z poręczami  
bocznymi PB-10.2 (opcja)

Wózek WP-02.1 z poręczami 
bocznymi PB-10.2 (opcja)

Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe

Wózek WP-03.0 z poręczami 
bocznymi PB-10.2 (opcja)

Wózek WP-03.1
z poręczami 

bocznymi PB-10.2 (opcja)

Wieszak kroplówki WK-16.0 Wieszak kroplówki WK-16.0Wieszak kroplówki WK-06.1 Wieszak kroplówki WK-06.1

Poręcze boczne chromowane PB-10.2 Poręcze boczne chromowane PB-10.2Kosz na bu tlę z tle nem WL-38.0
do WP-02.0 i WP-02.1

Kosz WL-38.0 na bu tlę z tle nem 
do wózka WP-03.0 i WP-03.1

Kosz WW-28.0 na drobiazgi do wózka 
WP-03.0 i WP-03.1

Pa sy WW-12.0 do unie ru cha mia nia 
pa cjen ta

Pa sy WW-12.0 do unie ru cha mia nia 
pa cjen ta



Dane techniczne

WP-02.0 WP-02.1 WP-03 WP-03.1

Całkowita długość 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Całkowita szerokość 
(bez poręczy bocznych)

680 mm 680 mm 680 mm 680 mm

Całkowita szerokość 
(z poręczami bocznymi)

750 mm 750 mm 750 mm 750 mm

Wymiary materaca
1915 x 586
x 60 mm

1960 x 586
x 60 mm

1915 x 586
x 60 mm

1915 x 586
x 60 mm

Zakres regulacji wysokości leża 
(bez materaca)

600 do 900 mm 600 do 900 mm 560 do 820 mm 560 do 820 mm

Kąt odchylenia 
oparcia ple ców

0° do 70° 0° do 70° -15° do 70° -15° do 70°

Kąt odchylenia 
oparcia nóg

– 35° – –

Pozycja Trendelenburga 23° 23° – –

Pozycja 
anty-Trendelenburga

12° 12° – –

Dopuszczalne obciążenie 250 kg 250 kg 170 kg 170 kg

Średnica kół jezdnych ø 200 mm ø 200 mm ø 200 mm ø 200 mm

WP-03.0, WP-03.1WP-03.0

WP-02.0, WP-02.1

WP-02.1 WP-02.0, WP-02.1

WP-02.0, WP-02.1

WP-03.1

Funkcje wózków regulowane za pomocą pompy nożnej

Funk cje wózków re gu lo wa ne ma nu al nie

600 do 900 mm

560 do 820 mm 70°

70°

12°23°

35°

70° -15°

560 do 820 mm
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Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1  

34-300 Żywiec, Polska

Centrala: 
tel.: +48 33 866 62 00 
fax: +48 33 475 58 90

Dział Handlowy:  
tel.: +48 33 866 63 08 
tel.: +48 33 866 63 10 
 tel.: +48 33 866 63 12  
tel.: +48 33 866 63 17 
 fax: +48 33 861 30 79

market.famed@famed.com.pl 
www.famed.com.pl
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Edycja 05/2015/01. Zastrzega się możliwość modyfikacji w wyniku postępu technicznego.


