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Založeno

1990

Profil společnosti

PROMA REHA

180 +

12 mil +

23 000

70

zaměstnanců

EUR obrat

dodaných položek ročně

zemí na světě, do kterých exportujeme

 Tradiční výrobce zdravotnických a pečovatelských lůžek
 Rodinná firma s 30 letou zkušeností
 Naše produkty lze nalézt ve více než 70 zemích světa
 Jsme držitel ISO certifikátů – ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 a dalších
 Získali jsme ocenění ve Vizionáři 2014 a 2018 - projekt využití čipů RFID

na nemocničním lůžku – systém řízení hygieny
Radek Jakubský, CEO

Výhody společnosti
 Sofistikovaná a špičková řešení zajišťují naši vlastní specialisté na výzkum a vývoj
 Výroba našich produktů probíhá od A do Z v našem vlastním výrobním závodě
 Klademe důraz na vysokou kvalitu - 100% kontrola kvality našich výrobků, využíváme pouze schválené

dodavatele komponentů, soustředíme se na dlouhou životnost výrobků
 Naši obchodníci jsou odborníky, kteří navrhují nejvýhodnější řešení pro zákazníka
 Inovace v produktovém portfoliu jsou založené na potřebách zákazníků

a nejmodernějších trendech v oblasti zdravotní péče
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ZDRAVOTNÍ PÉČE

Lůžka intenzivní a kritické péče

VISTA

PRO

Lůžko intenzivní a kritické péče

 TOP produkt pro prostředí CCU / ICU
 Lůžko s plnou výbavou pro jednotky intenzivní a

kritické péče
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VISION

PRO

Lůžko intenzivní a kritické péče

 IDEÁLNÍ PRODUKT pro prostředí CCU / ICU
 Možnost konfigurace a nastavení

INVENT

PRO

Lůžko intenzivní péče

 STANDARDNÍ PRODUKT pro prostředí CCU / ICU
 Široká škála možností konfigurace

ZDRAVOTNÍ PÉČE

PROMA REHA

Bariatrický program

TITAN

PRO

Bariatrické lůžko

TAURUS

Bariatrický stretcher

TITUS

Bariatrické chodítko

světový
unikát

 Konstruovaná pro vysoké zatížení až 500 kg
 Plně vybavené lůžko pro ICU/CCU
 Přizpůsobení potřebám pacientů lze upravit šířku i délku

lůžka, pomocí elektrického prodloužení
 Extrémně vysoká odolnost, zesílená konstrukce
 5. podvozkové kolečko pro snadné vedení lehátka v

přímém směru i zatáčení
 Snadné ovládání pomocí nožního pedálu

 Madla s možností délkového a úhlového nastavení
 Výškově nastavitelná čalouněná podpěra předloktí
 Zesílená konstrukce pro velkou zátěž
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ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocniční lůžka

GENEO

Elektrické nemocniční lůžko

SUPERTA E

Elektrické nemocniční lůžko

 Možn
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 Moderní lůžko poskytující maximální komfort

pro pacienty se širokou škálou využitelných funkcí
pro zdravotnický personál
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 Produkt pro standardní nemocniční oddělení
 Vstupní model do třídy plně elektrických lůžek
 Nejoblíbenější nemocniční lůžko

SUPERTA H

Hydraulické nemocniční lůžko

 Nezávislé na elektrické energii
 Hydraulické nastavení výšky lůžka i hydraulické

polohování
 Lůžko, které lze umývat v myčce

ZDRAVOTNÍ PÉČE

PROMA REHA

Speciální produkty

VERTICO

Vertikalizační lůžko

OSTEON
Sádrovací lehátko

Vodorovná tyč pro zavěšení
horní končetiny se speciálními
závěsy pro prsty

360°

40 cm

 Lůžko pro včasnou mobilizaci a rehabilitaci

 Unikátní sádrovací lehátko určené pro oblast fixace zlomenin

pacienta
 Vertikalizace ložné plochy až do 80°
 Prevence dekubitů

 Vybaveno odnímatelným příslušenstvím
 Oboustranně nastavitelná loketní opěrka
 Hydraulické nastavení ložné plochy, podhlavníku
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ZDRAVOTNICTVÍ
& SOCIÁLNÍ PÉČE
Sprchovací lehátka

LUNA

LAGUNA

Elektrické sprchovací lehátko

 Sloupové sprchovací lehátko s plně elektrickým

8

ovládáním
 Napájeno baterií 24 V pro maximální bezpečnost
 Pohodlné nastavení - boční náklon pro snadnou
manipulaci s pacientem
 Sklopné boční zábradlí z nerezové oceli jako
bezpečnostní prvek

Sprchovací lehátko

 Výškově nastavitelné hydraulické sprchovací lůžko
 Odnímatelná protiskluzová sprchová vana
 Sklopné boční zábradlí z nerezové oceli bránící pádu

pacienta

ZDRAVOTNICTVÍ
& SOCIÁLNÍ PÉČE

PROMA REHA

Křesla

RESTINO PLUS

Elektricky nastavitelné křeslo

RESTINO
Mechanicky
nastavitelné křeslo

 Navrženo pro optimální kardiackou polohu
 Křeslo s elektricky polohovatelným podnožníkem a zádovým dílem (verze PLUS)
 Sklopné loketní opěrky
 Polstrování lékařskou koženkou
 Volitelné příslušenství jako infuzní stojan, odběrová loketní opěrka nebo stoleček pro čtení
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ZDRAVOTNÍ PÉČE

Transportní program

URGENT

TOP

Transportní stretcher

 Sklopné postranice se systémem SAFE GAPS
 Snadné nastavení výšky nožním pedálem
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 Možnost rentgenovatelné ložné plochy
 Široká nabídka příslušenství

PRESTO

H67

Transportní vozík

 Nejprodávanější produkt mezi transportními vozíky
 Možnost venkovního i vnitřního použití
 Polohování zádového dílu

Vozík pro transport
zesnulých

 Odnímatelná nosítka pro zesnulé s jednodílnou nerezovou

plochou
 Teleskopická madla pro snadnou manipulaci
 Hydraulické nastavení výšky

ZDRAVOTNÍ PÉČE

PROMA REHA

Transportní program

SHORTY

Transportní
křeslo

 Pohodlný posed pro pacienta
 Sklopné loketní opěrky a opěrka nohou
 Vhodné řešení pro snadnou přepravu
 Automatický brzdový systém
 Stohovatelné a uzamykatelné křeslo do dokovací stanice
 Volitelné příslušenství, jako je infuzní stojan, apod…

E-MO

Transportní křeslo

 Pohodlný posed pro pacienta
 Sklopné loketní opěrky a opěrka nohou
 Vhodné řešení pro snadnou přepravu

osob se sníženou pohyblivostí
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ZDRAVOTNICTVÍ
& SOCIÁLNÍ PÉČE
Pasivní matrace
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SENDVIČ

LUX P

LUX S

SOFT FLEX

VISCO LUX

TITAN

Aktivní matrace

Soft Air Simplex WDS

Soft Air WDS

Soft Air XL WDS

Soft Air Cumulus WDS

Soft Air Plus WDS

ARSOS Light

ARSOS Bariatric

DOMUS 4

DOMUS Auto
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ZDRAVOTNICTVÍ

Noční stolky

NS-21-O
Noční stolek

NS-20-O
Noční stolek

 Oboustranný kovový design
 Výškově nastavitelná výklopná jídelní deska
 Jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem
 Brzditelná kolečka
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 Uzamykatelný mechanismus zásuvky a skříňky
 Držák na ručník (není ve standardním provedení)

NS-22-O
Noční stolek

ZDRAVOTNICTVÍ
& SOCIÁLNÍ PÉČE

PROMA REHA

Jídelní stolky

S-205-B

S-202-B

Jídelní stolek

Jídelní stolek

S-202-H
Jídelní stolek

 Plynule výškově nastavitelná jídelní a odkládací deska s mechanickou aretací
 Vhodný pro servírování pokrmů pacientům a ruční práci na polohovacích a výškově stavitelných lůžkách
 Zvýšený okraj jídelní i odkládací desky zabraňuje pádu drobných předmětů
 Brzditelná kolečka
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ZDRAVOTNÍ PÉČE

Vyšetřovací lehátka

ELEVA E

Elektrické vyšetřovací
lehátko

 Ložná plocha výškově stavitelná pomocí
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elektromotoru
 Polohování zádového dílu pomocí plynové
pístnice

ELEVA H

Hydraulické vyšetřovací
lehátko

 Všechny funkce plně nezávislé na elektrické energii
 Polohování zádového dílu pomocí plynové pístnice
 Nerezové bočnice jako bezpečnostní prvek

CLASSIC

Vyšetřovací lehátko

 Dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným

podhlavníkem a pevnou částí
 Lehátko je vybaveno kolečky o průměru 100 mm

a držákem role hygienického papíru

SOCIÁLNÍ PÉČE

PROMA REHA

Vyberte si ten správný dekor.

Pečovatelská lůžka

HESTIA

Plně elektrické
pečovatelské lůžko

 Nadstandardní pečovatelské lůžko
 Možnost vážícího systému
 Stabilní třísloupová konstrukce s laterálním

náklonem

GRANO

Elektrické pečovatelské lůžko

 Lůžko pro standardní a nadstandardní ošetřovatelskou

péči
 Nejnižší pozice lůžka až 25 cm
 Elektrické funkce Trendelenburg a kardiacké křeslo

DOMEO E

Elektrické pečovatelské lůžko

 Vstupní model do výše uvedené třídy

elektrických pečovatelských lůžek
 Pacientský ovladač s LED světlem
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Pečovatelská lůžka

DOMEO H
Hydraulické
pečovatelské lůžko

 Pečovatelské lůžko s hydraulickým zdvihem
 Lůžko s ovládáním zádového a stehenního

dílu pomocí plynových pístnic
 Nezávislé na elektrické energii
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SPARO

Skládací pečovatelské lůžko

 Skládací konstrukce

pro snadné skladování a přepravu
 Nejprodávanější mezi ošetřovatelskými lůžky

SOCIÁLNÍ PÉČE

PROMA REHA

Noční stolky

NS-1-O

NS-2-O

Noční stolek

Noční stolek

NS-3-O
Noční stolek

 Oboustranný dřevěný design
 Výškově nastavitelná naklápěcí jídelní deska
 Zvýšený okraj jídelní i odkládací desky zabraňuje pádu drobných předmětů
 Brzditelná kolečka
 Držák na ručník (není ve standardním provedení)
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Přehled funkcí lůžek
Elektrické
polohování

Elektrický zdvih
ložné plochy

Autoregrese

Mechanické
polohování

Elektrická pozice
kardiackého křesla

Vážicí systém

Polohování zádového
dílu - elektrické

Mechanická pozice
kardiackého křesla

RTG zádového dílu

Polohování zádového
dílu - mechanické

Trendelenburg
/ Antitrendelenburg
- elektrický

Prodloužení ložné
plochy

Polohování stehenního
dílu - elektrické

Trendelenburg
/ Antitrendelenburg
- mechanický

Bezpečné provozní
zatížení

Polohování stehenního
dílu - mechanické

Laterální náklon

Možnost snímání
C-ramenem

Polohování lýtkového
dílu - elektrické

Laterální rotační
terapie

Vhodné pro
mycí systémy

Polohování lýtkového
dílu - mechanické

CPR
21
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PROMA REHA

Revoluční antimikrobiální
ochrana povrchů
 Vysoce kvalitní antimikrobiální povrchová úprava dostupná

pro všechny produkty z portfolia PROMA REHA
 Ochrana proti bakteriím, virům a plísním, účinné proti COVID-19
 Aplikováno technologií nástřiku, vytváří transparentní film

na povrchu
 V souladu s předepsanými hygienickými normami
 Snížení rizika přenosu infekčních chorob
 Snadná údržba ošetřeného povrchu
 Snížení finančního a časově náročného procesu čištění
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PROMA REHA, s.r.o.
Riegrova 342
552 03 Česká Skalice
Czech Republic / EU
+420 491 112 233
info@promareha.cz
www.promareha.cz

