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Minden egészségügyi intézmény számára központi jelentőségű, hogy 
az orvosigáz-ellátó berendezések tervei, a kórházi követelményeknek 
eleget téve megfeleljenek minden vonatkozó biztonsági szabványnak 
és előírásnak.

Ez egy minden részletre kiterjedő szakmai kötelezettségvállalás, és 
mi, a magunk részéről ideális partnere vagyunk Önnek. Segítünk, akár 
egy új rendszer megtervezéséről legyen szó az alapoktól kezdve, vagy 
akár házon belül, esetleg vállalkozó által javasolt új installáció, bővítés, 
módosított elrendezés szakmai kiértékeléséről legyen szó.
QI® Engineering csapatunk számos kulcsra kész, üzemkész megoldást 
kínál, mint például az OKI ágylámpasáv és mennyezeti statív rendszerek.

QI® Engineering tevékenységünk QI® Design kínálatunkra épül az Ön 
tervrajzai kézhezvételétől a telepítés, próbaüzem és üzembe helye-
zési folyamat elvégzéséig. Függetlenül attól, hogy tervei új kialakításra 
vagy felújításra/bővítésre vonatkoznak, a Linde csapatának támoga-
tásával képzett és tapasztalt szakembereink gondoskodnak arról, hogy 
minden létesítmény megfeleljen a nemzetközi és hazai szabványoknak 
és előírásoknak. Minden installációt követően lebonyolítjuk a tanúsí-
tási eljárást is. Továbbá számíthat támogatásunkra a tervezett kórházi 
leállások, illetve más vállalkozók on-site menedzsmentje esetén is.

Bevezetés
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Ágylámpasávok

OKI PLUS MD/LG típusokat mind az alapellátás, mind az intenzív kórházi 
terület számára tervezték. A gáz- és az elektromos alkatrészeket kettő 
vagy akár három különböző profil választja el. Ezek a típusok lehetővé 
teszik az ágysávok számos szolgáltatással történő felszerelését a leg-
részletesebb specifikálhatóság szerint.

A különböző típusok felszerelhetők direkt vagy rejtett világítással eset-
leg mindkettővel.  Egy- vagy kétsoros alumínium beépített DIN sínnel is 
rendelhető.
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OKI PLUS – MD/LG



Mennyezeti statívok

OKI ISOLA ellátórendszer egy mennyezetre függesztett egység, ame-
lyet kifejezetten a speciális intenzív osztályokhoz és műtőkhöz tervez-
tek. Kialakítható akár a sebész vagy az aneszteziológus számára, és a 
kiszolgáló fej felszerelhető a megadott specifikációknak megfelelően 
az összes szükséges villamos és orvosigáz csatlakozóval. Úgy tervez-
ték, hogy a lehető legnagyobb flexibilitást és megbízhatóságot bizto-
sítja az egészségügyi személyzet számára.

Az OKI ISOLA rendszer elérhető teljesen motorizált változatban is.

A hidraulikus fékrendszer maximális stabilitást, pontosságot és könnyű 
mozgathatóságot biztosít.
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OKI ISOLA

OKI CIELO BRIDGE



Bútorba szerelt ágylámpasávok

Az OKI FLAT termékcsalád tűzálló HPL laminált panelek felhasználásával 
készül, amelyek könnyen tisztíthatók és fertőtleníthetők. Az OKI FLAT 
orvosi használatú áramellátó rendszere nem tartalmazza alapkiépítés-
ként a világítást, de opcionálisan rendelhető LED éjszakai világítással, 
valamint RGB környezeti világítással. A berendezés felszerelhető az 
orvosi gázellátáshoz bármilyen típusú gázcsatlakozóval, valamint elekt-
romos csatlakozóaljzatokkal, kapcsolókkal és adatkimenetekkel.

Az OKI FLAT továbbá felszerelhető a legmodernebb érintőképernyős 
táblagép kezelőrendszerrel, hogy még kényelmesebbé tegye és tovább 
javítsa a betegek kórházi tartózkodását, lehetővé téve számukra az 
internethez való csatlakozást.

A kifejezetten erre a célra tervezett szoftvernek köszönhetően, az 
orvosok és az egészségügyi kezelőszemélyzet szintén használhatja a 
táblagépet, a betegek klinikai nyilvántartásának kezeléséhez.
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OKI FLAT
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Ágylámpasávok gyermekosztályok részére

Az LM MEDICAL DIVISION folyamatosan termékskálájának bővítésén és 
továbbfejlesztésén dolgozik. Az OKI FANTASY termékcsalád az egyik 
szemléletes példája annak, hogy miként képes a legkorszerűbb techno-
lógia megfelelni a gyermekgyógyászati osztályok igényeinek. 
Az OKI FANTASY termékeket úgy terveztük, hogy azok kellemesebbé 
tegyék a gyermekek gyógyulását. Innovatív akril lemezből készül, 
amelyre színes, rajzfilmfigurákat ábrázoló fóliabevonat kerül.

Igény esetén az egyes egységeket exkluzív LED háttérvilágítású rend-
szerünkkel szállítjuk, amely szelektív megvilágítást biztosít bizonyos 
figurák számára, amelyek csak teljes sötétségben jelennek meg.

Ez az ideálisan különleges éjszakai fényként tervezett funkció elérhető 
minden téma esetében.

OKI FANTASY
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EK TANUSÍTVÁNY VÉDJEGYEK
A CE védjegy tanúsítja, hogy a termék megfelel az összes 
vonatkozó európai előírásnak.

LED VILÁGÍTÁS
Kérés esetén a teljes világítás biztosítható LED szalagokkal 
vagy LED spotlámpákkal.

EGY-/KÉTSOROS DIN SÍN
A gyógyászati ellátóegység felszerelhető egy- vagy dupla DIN 
sínnel. 25×10-es eloxált alumíniumból készül a CE előírások-
nak megfelelően. A DIN sínekkel számos tartozék kombinál-
ható. Igény esetén további sínszabványok is rendelkezésre 
állnak.

ELÉRHETŐ OKI TARTOZÉKOK
A gyógyászati ellátóegység kiegészíthető a tartozékok széles 
skálájával. Részletes információkat illetően keresse kollégá-
inkat.

EGY-/KÉT ÁLLVÁNYOS KIVITEL
A gyógyászati ellátóegység felszerelhető egy- vagy két füg-
gőleges állvánnyal. Rozsdamentes acélból készül, 25/38 
mm-es változó átmérővel, eloxált alumínium tartókkal, ame-
lyek lehetnek rögzítettek vagy forgathatók. A terhelhetőség a 
megrendelő igényeinek megfelelően módosítható. A függőle-
ges állványokkal számos tartozék kombinálható.

ANTIBAKTERIÁLIS FESTÉKBEVONAT
A gyógyászati ellátóegységek epoxy-poliészter antibakteriális 
festékbevonattal is szállíthatók. A bevonatot úgy tervezték, 
hogy az minden olyan speciális intenzív osztály számára meg-
feleljen, ahol a környezetnek annyira aszeptikusnak kell len-
nie, amennyire csak lehetséges.

ALAPSZINTŰ/SPECIÁLIS ELLÁTÁST NYÚJTÓ OSZTÁLYOK
A gyógyászati ellátóegységek azon osztályok számára aján-
lott, amelyek alapszintű, valamint gyógyászati/ápolási ellá-
tást nyújtanak.

INTENZÍV OSZTÁLY
A gyógyászati ellátóegység azon osztályok számára javasolt, 
amelyek emelt szintű ellátást nyújtanak (kardiológiai intenzív 
osztály (CCU), intenzív osztály (ICU), újszülött intenzív osztály 
(NICU), megfigyelő osztályok (HDU), újraélesztést, kardioló-
giai ellátást, dialízist biztosító osztályok). 

KÜLÖNLEGES KÉPEKKEL ÉS MINTÁKKAL
A gyógyászati ellátóegységek előlapja testre szabható külön-
böző mintákkal. Az alábbiakban néhány példát láthat erre, de 
ne habozzon kapcsolatba lépni értékesítési képviselőnkkel a 
rendelkezésre álló mintákat illetően.

GÁZ VÉTELI HELYEK
A gyógyászati ellátóegységben elhelyezhető számos, a vég-
felhasználó által igényelt specifikus szabványoknak megfe-
lelő, gázcsatlakozó.
Igény esetén hitelesített rézvezetékkel előrecsövezett kivitel 
is megrendelhető.

ADATKOMMUNIKÁCIÓ
A gyógyászati ellátóegységek felszerelhetők dedikált adat-
átviteli aljzatokkal, úgymint nővérhívó, hangszórók, RJ adat-
átviteli aljzatok, stb.

ÉJSZAKAI FÉNY
A gyógyászati ellátóegység felszerelhető dedikált, tompított 
éjszakai világítással, amely mind a betegek és az egészség-
ügyi személyzet számára kellemes és biztonságos környezetet 
biztosít az éjszakai órákban.

REJTETT VILÁGÍTÁS
A gyógyászati ellátóegység felszerelhető háttérvilágítással, 
amely megfelelő mesterséges világítást biztosít minden kór-
házi kórterem számára. A megrendelő igénye szerint T16-T26 
fénycsövekkel szállíthatók. Továbbá igény esetén, fényerő-
szabályzó kapcsolókkal is rendelhető.

IRÁNYÍTOTT VILÁGÍTÁS (OLVASÁSHOZ, VIZSGÁLATHOZ)
A gyógyászati ellátóegység felszerelhető olvasáshoz és vizs-
gálathoz irányított világítással, amely megfelelő mesterséges 
világítást biztosít minden kórházi kórterem számára.
Továbbá igény esetén, fényerőszabályzó kapcsolókkal is ren-
delhető.

EK TANUSÍTVÁNY VÉDJEGYEK 0051
A CE védjegy tanúsítja, hogy a termék megfelel az összes 
vonatkozó európai előírásnak. Gyógyászati ellátóegységeink 
(IIb osztályú) orvostechnikai eszközök, amelyek megfelelnek 
a minőségirányítási rendszeren alapuló 93/42/EGK irányelv-
nek és az EN ISO 13485 szabványnak.

SZABVÁNY

AFNOR NF S 90-116

BS 5682:1998

DIN 13260-2

ENV 737-6

NFPA 99

SS 875 24 30

UNI 9507

ORSZÁG

FRANCIAORSZÁG

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

NÉMETORSZÁG

PORTUGÁLIA, IZRAEL
és LÍBIA

AMERIKA

SKANDINÁV ORSZÁGOK

OLASZORSZÁG
Igény esetén további szabványoknak való megfelelés is biztosítható.
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