
Pacient Sestra Management

—	 Praktické	vybavení	
moderních	
porodnic

—	 Barevný	koncept

—	 Jednoduchá	
manipulace	
i hygiena

—	 Praktické	nastavení	
výšky	a náklonu

—	 Miminko	
pod neustálým	
dohledem

—	 Maminka	má	dítě	
na dosah

Postýlka pro novorozence

MiMi
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Postýlka MiMi
Novorozenecká MiMi postýlka poskytuje dítěti 100% bezpečí a umožňuje profesionální péči. Je vysoce 
praktická a usnadňuje péči o novorozence zdravotnickému personálu i maminkám. 

Praktická ve všech ohledech
— Postýlka je pojízdná a velmi snadno se s ní 

manipuluje. Miminko lze tak bez problémů 
přemístit například mezi pokojem 
a vyšetřovnou.

— Postýlku je možné jednoduše výškově 
polohovat. Ať pro vyšetřovací polohu 
nebo pro zajetí postýlky přímo nad lůžko 
maminky.

Postýlku, vaničku 
i matraci lze snadno omývat 
a čistit. Matrace má voděodolný 
potah.

Výška postýlky
je mechanicky nastavitelná pomocí 
plynové pružiny.

Manuální náklon 
postýlky do TR/ATR polohy. 

Kolečka 
s brzdami pro bezpečné zajištění 
postýlky.
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100% bezpečná
— Nastavitelný náklon je důležitý pro 

děti, které potřebují zvýšenou polohu 
v případě zhoršené průchodnosti 
dýchacích cest při onemocnění.

— Postýlka je stabilní, takže nehrozí její 
překlopení.

— Průhledná vanička je šitá na míru 
právě narozeným dětem. V menším 
prostoru se cítí bezpečněji.

— Postýlka je kompatibilní s běžně 
používanými monitory dechu.

Pro zdraví a komfort
— Vanička je vyrobena 

z průhledného plastu, zdravotníci 
i maminky mají miminko stále 
na očích.

— Průhlednost a pojezdnost 
postýlky dovoluje vystavit dítě 
slunečnímu svitu v případě 
novorozenecké žloutenky.

Barevný koncept 
Moderní design a možnost výběru 
z několika barevných variant 
dovoluje vytvořit příjemné prostředí 
na oddělení a zvýšit prestiž celého 
zařízení. 
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LiNeT | Art. nº 9630-1026 | edice 07/ 2016 | Možnost odchylky barevných odstínů. Změna technických parametrů vyhrazena.

ZáKLAdNí TechNicKé PARAMeTRy
Vnější rozměry postýlky (d × š × v) 92 × 57 × 102 cm

Rozměry vaničky (d × š × v) 79,5 × 46,5 × 22–29 cm

Výškové nastavení ložné plochy pomocí plynových pružin 64 až 94 cm

Úhel náklonu vaničky +14° / −14°

hmotnost postýlky 21 kg

Nosnost do 15 kg dítěte

Technická data


