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Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних труб, покритих епокси-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору.
Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 2000х900 мм.
Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг.
Додатково ліжко може комплектуватися:
• Бічними огорожами
• Штативом для тривалих вливань
• Універсальним тримачем
• Матрацом
Спинки ліжка знімні і виготовлені зі сталевої круглої труби, наповнення – із ламінованого ДСП або 
пластику.
На ложе ліжка встановлені обмежувачі матраца.
На ліжко встановлені відбійники для попередження пошкод жень кутів і стін при транспортуванні.
Може бути стаціонарним або встановлюватися на колеса зі стопором.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Виконання Модифікація Регулювання

КС1.100 2100х910х900 Стаціонарне Односекційне –

КС1.101 2100х910х900 Мобільне Односекційне –

КС1.101

Ліжко медичне односекційне
КС1

Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних труб, покритих епокси-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору.
Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 2000х900 мм.
Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг.
Механічний підйом секції.
Додатково ліжко може комплектуватися:
• Бічними огорожами
• Штативом для тривалих вливань
• Універсальним тримачем
• Матрацом
Спинки ліжка знімні і виготовлені зі сталевої круглої труби, наповнення – із ламінованого ДСП або 
пластику.
На ложе ліжка встановлені обмежувачі матраца.
На ліжко можуть бути встановлені відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін при 
транспортуванні.
Може бути стаціонарним або встановлюватися на колеса зі стопором.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Виконання Модифікація Регулювання

КС2.100 2100х910х900 Стаціонарне Двосекційне Механічне

КС2.101 2100х910х900 Мобільне Двосекційне Механічне

КС2.101

Ліжко медичне двосекційне
КС2
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Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Виконання Модифікація Регулювання

КС3.200 2100х910х900 Стаціонарне Трьохсекційне Електричне

КС3.201 2100х910х900 Мобільне Трьохсекційне Електричне

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Виконання Модифікація Регулювання

КС3.100 2100х910х900 Стаціонарне Трьохсекційне Механічне

КС3.101 2100х910х900 Мобільне Трьохсекційне Механічне

Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних труб, покритих епокси-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору.
Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 2000х900 мм.
Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг.
Регулювання секцій здійснюється за допомогою електричного приводу з пультом керування.
Додатково ліжко може комплектуватися:
• бічними огорожами
• штативом для тривалих вливань
• універсальним тримачем
• матрацом
Спинки ліжка знімні і виготовлені зі сталевої круглої труби, наповнення з ламінованого ДСП або 
пластику.
На ложе ліжка встановлені обмежувачі матраца.
На ліжко можуть бути встановлені відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін при 
транспортуванні.
Може бути стаціонарним або встановлюватися на колеса зі стопором.

Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних труб, покритих епокси-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору.
Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 2000х900 мм.
Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг.
Регулювання секцій здійснюється за допомогою механічого приводу

 Додатково
ліжко може комплектуватися:
• бічними огорожами
• штативом для тривалих вливань
• універсальним тримачем
• матрацом
Спинки ліжка знімні і виготовлені зі сталевої круглої труби, наповнення з ламінованого ДСП або 
пластику.
На ложе ліжка встановлені обмежувачі матраца.
На ліжко можуть бути встановлені відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін при 
транспортуванні.
Може бути стаціонарним або встановлюватися на колеса зі стопором.

КС3.201КС3.101

Ліжко медичне трьохсекційне 
електричне

Ліжко медичне трьохсекційне 
механічне

КС3КС3
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Конструкція ліжка виконана зі сталевих труб, покритих епокси-поліефірною порошковою фарбою 
білого кольору.
Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 1300х600 мм.
Варіанти виконання:
• односекційне
• двосекційне
• трьохсекційне
Механічний підйом секції.
• Штативом для тривалих вливань
• Матрацом
Спинки ліжка та бічні огородження виготовлені зі сталевої пофарбованої круглої труби.
Ліжко встановлене на колеса зі стопором.
Бічні огородження регулюються (1035–1320 мм).
Ложе може бути встановлене під різним кутом (анти- та Тренделенбурга)
Ложе регулюється по висоті (555–875 мм)

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Модифікація

КД1.100 1350(1530)х655(840)х1480 Односекційне

КД1.200 1350(1530)х655(840)х1480 Двосекційне

КД1.300 1350(1530)х655(840)х1480 Трьохсекційне

КД1.100

Ліжко медичне дитяче
КД1

КД1.200

КД1.300

Каркас ліжка виконаний зі сталевих труб, покритих епокси-поліефірною порошковою фарбою 
білого кольору.
Ліжко обладнане знімною кюветою з прозорого пластику.
Може бути укомплектоване матрацом із водонепроникним чохлом.
Ліжко встановлене на колеса зі стопором.
Кут нахилу кювети 110.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал 

КД2.100 745х445х960 Метал

Ліжко медичне для новонароджених
КД2

КД2.100



1110  +38 (044) 495 27 66   |   info@amed.ua   |   www.amed.ua +38 (044) 495 27 66   |   info@amed.ua   |   www.amed.ua

Основа кушетки – каркас із металевої труби, покритої полімерною матовою фарбою білого кольору. 
Підголівник кушетки регульований. Кут підйому від 0° до 60°.
Ложе кушетки напівм’яке, оббивка виконується зі штучної шкіри, яка легко миється і витримує 
обробку деззасобами. Оббивка зі шкірозамінника може бути будь-якого кольору зі сторінки 2.
Кушетка може бути обладнана підвісною тумбою із двома висувними ящиками.
В ногах може бути встановлений тримач для паперових рушників.
Передбачено регулювання кушетки за рівнем підлоги.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Комплектація

КМ1.100 1980х600х620 З регулюванням ложа і підголовника

КМ1.200 1980(2055)х600х500 Знімні підколінні опори з пінополіуретану
Гінекологічний таз з нержавіючої сталі

КМ2.100 1980х600х500 –

КМ2.101 2055х600х500 Тримач для рушників

КМ2.200 1980х600х500 Тумба підвісна

КМ2.201 2055х600х500 Тумба підвісна
Тримач для рушників

КМ3.200 1980х600х900 –

КМ6.200 1980х800х620 –

КМ2.201КМ2.101

КМ1.200

Кушетка медична оглядова
КМ

Основа кушетки – каркас із дерев’яного бруса. Підголівник кушетки регульований. Кут підйому від 
0° до 60°.
Ложе кушетки напівм’яке, оббивка виконується зі штучної шкіри, яка легко миється і витримує 
обробку деззасобами. Оббивка зі шкірозамінника може бути будь-якого кольору зі сторінки 2.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал каркасу

КМ4.101 1980х600х500 Дерево

КМ4.200 1980х600х700 Дерево

КМ4.101

КМ4.200

Кушетка фізіотерапевтична
КМ4
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Основа банкетки – каркас із металевої труби, покритої полімерною матовою фарбою білого 
кольору.
Ложе банкетки напівм’яке, оббивка виконується зі штучної шкіри, яка легко миється і витримує 
обробку деззасобами.
Передбачено регулювання банкетки за рівнем підлоги.
Оббивка зі шкірозамінника може бути будь-якого кольору зі сторінки 2.

Б2.101

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Виконання

Б1.101 1500х360х450 Без спинки

Б2.101 1500х520х850 Зі спинкою

Б1.100 1200х360х450 Без спинки

Б2.100 1200х520х850 Зі спинкою

Б1.101

Банкетка медична
Б1, Б2

Основа столу масажного – каркас із металевої труби, покритої полімерною матовою фарбою білого 
кольору.
Стіл масажний регулюється по висоті від 600 мм до 900 мм.
Ложе столу напівм’яке, оббивка виконується зі штучної шкіри, яка легко миється і витримує обробку 
деззасобами. Ложе має отвір для обличчя.
Оббивка зі шкірозамінника може бути будь-якого кольору зі сторінки 2.
Передбачено регулювання стола по рівню підлоги.

КМ5.100

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Виконання

КМ5.100 2000х700х900 Отвір для обличчя

Стіл масажний
КМ5
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Каркас крісла виконаний із металу, покритого епокси-поліефірною порошко вою фарбою білого 
кольору.
Сидіння та спинка напівм’які, оббивка виконується зі штучної шкіри, яка легко миється і витримує 
обробку деззасобами. Оббивка зі шкірозамінника може бути будь-якого кольору зі сторінки 2.

КСД1.100

КСД3.100

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Виконання

КСД1.100 630х600х870 Тип – стілець

КСД2.100 Габарити в положенні сидячи: 
1270х600(820)х1280 Тип – крісло розкладне

КСД3.100 Габарити в положенні сидячи: 
1200х475(695)х1280 Тип – крісло розкладне діалізне

Крісло сорбційне
КСД

КСД2.100

Каркас крісла виконаний із металу, покритого епокси-поліефірною порошко вою фарбою білого 
кольору.
Сидіння та спинка напівм’які, оббивка виконується зі штучної шкіри, яка легко миється і витримує 
обробку деззасобами. Оббивка зі шкірозамінника може бути будь-якого кольору зі сторінки 2.
Висота сидіння відносно підлоги – 900 мм.
Крісло комплектується:

• Знімними підколінними опорами
• Опорами для рук
• Гінекологічним лотком із нержавіючої сталі (знімний, встановлений у висувну рамку під сидінням)
• Відкидною сходинкою

Допустиме навантаження – 150 кг.

Артикул Розміри (ДхГ), мм Матеріал виготовлення

КГ1.100 1460х600 Каркас - метал,
Сидіння і спинка - штучна шкіра

КГ1.100

Крісло гінекологічне оглядове
КГ1
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Каркас каталки виконаний із металу, покритого епокси-поліефірною порошковою фарбою білого 
кольору.
Ложе каталки може бути виготовлено з нержавіючої сталі, пофарбованого металу або напівм’яке, 
оббивка виконується зі штучної шкіри, яка легко миється і витримує обробку деззасобами.
Ложе каталки може бути знімним або жорстко закріплене.
Комплектація: ручки або відбійники.
Каталка може бути виготовлена з механічним регулюванням підйому ложа або за допомогою 
газліфта.
Може бути додатково укомплектована бічними огорожами і штативом для
інфузій (КПП1.200, КПП2.100, КПП2.200), знімним матрасом (КПП1.100)
Встановлена на колеса зі стопором.

КПП1.100

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Виконання

КПП1.100 2240х690х860 Без регулювання. 
Знімне ложе – пофарбований метал

КПП1.200 2175х695х850 Без регулювання. 
Ложе – шкірзамінник

КПП2.100 2175х695х550-850 З механічним регулюванням. 
Ложе – шкірзамінник

КПП2.200 2175х695х550-850 З регулюванням газліфт. 
Ложе – шкірзамінник

КМА1.100 2240х690х860 Без регулювання. 
Знімне ложе – нержавіюча сталь

КПП1.200

Каталка медична для
перевезення пацієнтів

КПП, КМА

УД1.100

Виготовлені зі сталевої круглої труби.
Тримач комплектується ручкою трикутної форми з поліпропілену з регулювальним ременем. 
Призначений для встановлення над ліжком в якості аксесуару, що допомагає пацієнту піднятися. 
Витримує навантаження не більше 30 кг.

БО1.200

Артикул Тип виробу Виконання

БО1.100 Бічні огородження для ліжка медичного Складні

БО1.200 Бічні огородження для ліжка медичного На гвинтовому кріпленні

БО2.100 Бічні огородження для каталки Відкидні

УД1.100 Універсальний тримач до ліжка медичного З ручкою

БО1.100

Бокові огородження
Тримач універсальний

БО, УД
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Шафа медична для одягу може виготовлятися в трьох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином

25х25мм. Шафа не має гострих кутів.
• З металу, покритого полімерною матовою фарбою білого кольору
• З нержавіючої сталі
Шафа комплектується: полицею для головних уборів і взуття, штангою для одягу.
Може бути обладнана замком.
Розташована на ніжках із регульованими опорами.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал виготовлення

ШО1.100 900х550х1800 ЛДСП в алюмінієвому профілі

ШО2.100 475х550х1800 ЛДСП в алюмінієвому профілі

ШО4.110 450х550х1800 Mетал

ШО4.120 900х550х1800 Mетал

ШО5.100 400х500х2000 Нержавіюча сталь

ШО2.100

ШО4.110 ШО5.100

Шафа медична для одягу
ШО

Шафа для господарського інвентарю може виготовлятися у двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином

25х25 мм. Шафа не має гострих кутів
• З металу, покритого полімерною матовою фарбою білого кольору
Шафи довжиною 900 мм розділені перегородкою на дві секції. На дверях встановлені замки.
Розташована на ніжках із регульованими опорами.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал
виготовлення Виконання

ШХ1.100 900х400х1800 ЛДСП в алюмінієвому 
профілі 2 дверей, 2 секції: ліворуч 4

полиці; праворуч відкрите
ШХ1.200 900х600х1800 ЛДСП в алюмінієвому 

профілі

ШХ1.300 600х600х1800 ЛДСП в алюмінієвому 
профілі

1 двері, 2 полиці зверху,
ніша для швабр

ШХ2.100 900х400х1800 ЛДСП 2 дверей, 2 секції:
ліворуч 1 полиця зверху,

праворуч 4 регульовані полиціШХ2.200 900х600х1800 ЛДСП

ШХ2.300 600х600х1800 ЛДСП 1 двері, 2 полиці зверху,
ніша для швабр

ШХ4.100 900х400х1800 Метал 2 дверей, 2 секції:
ліворуч 1 полиця зверху,

праворуч 4 регульовані полиціШХ4.200 900х600х1800 Метал

ШХ4.300 600х600х1800 Метал 1 двері, 2 полиці зверху,
ніша для швабр

ШХ1.100 ШХ4.100

Шафа медична для господарського 
інвентарю

ШХ
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Шафа медична для документації та посуду виготовляється на основі каркаса з травмобезпечного 
алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм. Не має гострих кутів.
Матеріал виготовлення: ламінована ДСП, скло та їх комбінація.
Розташована на ніжках з регульованими опорами.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал виготовлення

ШМ1.100 475х400х1800 Нижня частина ЛДСП, верх – скляні двері

ШМ1.101 475х400х1800 ЛДСП в алюмінієвому профілі

ШМ1.210 475х600х1800 Нижня частина ЛДСП, верх – скло

ШМ1.211 475х600х1800 Скло в алюмінієвому профілі

ШМ2.100 900х400х1800 Нижня частина ЛДСП, верх – скляні двері

ШМ2.200 900х600х1800 Нижня частина ЛДСП, верх – скло

ШМ3.100 900х400х1800 ЛДСП в алюмінієвому профілі

ШМ3.200 900х600х1800 Скло в алюмінієвому профілі

ШМ1.101 ШМ2.100

Шафа медична для документації
ШМ

 Шафа медична картотечна виготовляється у двох варіантах:
* з ламінованої ДСП на основі каркасу з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином
25х25 мм (не має гострих кутів); * з ламінованої ДСП.

  Комплектація: 8 або 4 висувних картотечних ящиків, встановлених на напрямні повного
висування.

  Варіант виконання: для зберігання документів формату А4 або А5.
  Шафа розташована на ніжках з регульованими опорами.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Матеріал виготовлення Виконання

ШК1.100 900х500х1530 ЛДСП в алюмінієвому профілі, 
для документів А4 8 ящиків для документів А4

ШК1.200 450х500х1530 ЛДСП в алюмінієвому профілі, 
для документів А4 4 ящики для документів А4

ШК2.100 900х500х1530 ЛДСП, для документів А4 8 ящиків для документів А4

ШК2.200 450х500х1530 ЛДСП, для документів А4 4 ящики для документів А4

ШК1.101 900х500х1530 ЛДСП в алюмінієвому профілі, 
для документів А5 8 ящиків для документів А5

ШК1.201 450х500х1530 ЛДСП в алюмінієвому профілі, 
для документів А5 4 ящики для документів А5

ШК2.101 900х500х1530 ЛДСП, для документів А5 8 ящиків для документів А5

ШК2.201 450х500х1530 ЛДСП, для документів А5 4 ящики для документів А5

ШК1.100 ШК2.200

Шафа для картотеки
ШК
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Шафа для лікарських засобів та інструментів виготовлена з листової сталі, покритої епокси-
поліефірної порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою.
Шафа може виготовлятися з металевими або скляними дверима в металевій рамці. Може бути 
обладнана замками, вбудованим сейфом.
Розташована на ніжках із регульованими опорами.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Комплектація Матеріал виготовлення

ШМ4.110 450х400х1800 Бокові стінки та двері – скло

ШМ4.111 450х400х1800 Двері – скло в металевій рамці

ШМ4.112 450х400х1800 Верхня частина – скляні двері, 
нижня – метал

ШМ4.113 450х400х1800 Сейф Верхня частина – скляні двері, 
нижня – метал

ШМ4.121 900х400х1800 Двері – скло в металевій рамці

ШМ4.122 900х400х1800 Верхня частина – скляні двері, 
нижня – метал

ШМ4.123 900х400х1800 Сейф Верхня частина – скляні двері, 
нижня – метал

ШМ4.121

ШМ4.112

ШМ4.123

Шафа медична для ліків
та інструментів

ШМ4

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал виготовлення

ШМ4.114 450х400х1800 Метал, двері – скло

ШМ4.214 700х600х2400 Метал, двері – скло

Шафа медична для ендоскопів виготовлена з листової сталі, покритої епокси-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою, обладнана скляними дверима в 
металевій рамці.
Шафа комплектується:
• Бактерицидною лампою з металевим щитком
• Кріпленнями для ендоскопів з нержавіючої сталі
• Знімними піддонами з нержавіючої сталі
• Лотками для дрібних деталей
• Таймером роботи бактерицидної лампи для її автоматичного відключення
• Замком
• Електричним кабелем довжиною 1500 мм
Шафа розташована на ніжках з регульованими опорами.

ШМ4.114 ШМ4.214

Шафа медична для ендоскопів
ШМ4
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 Стелаж представляє собою каркас із встановленими на ньому 5-ма полицями.
 Розташований на ніжках із регульованими опорами.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал виготовлення

СТ1.500 600х400х1800 Каркас – алюмінієвий профіль. 
Полиці –  гартоване скло

СТ1.501 900х400х1800 Каркас – алюмінієвий профіль. 
Полиці –  гартоване скло

СТ2.500 600х400х1800 Каркас – нержавіюча сталь. 
Полиці –  нержавіюча сталь

СТ2.501 900х400х1800 Каркас – нержавіюча сталь. 
Полиці –  нержавіюча сталь

СТ3.500 600х400х1800 Каркас – метал. 
Полиці –  металл

СТ3.501 900х400х1800 Каркас – метал. 
Полиці –  метал

СТ2.501

СТ1.501 СТ3.501

Стелаж медичний
СТ

 Негатоскоп дозволяє читати та аналізувати рентгенівський знімок безпосередньо під час огляду 
пацієнта.

 Виготовлений з листової сталі, пофарбованої епокси-поліефірною порошковою фарбою білого 
кольору з матовою текстурою.

 Оснащується спеціальним екраном, виготовленим з акрилового скла, світлодіодними лампами 
рівномірного освітлення, фіксатором знімка, настінним кріпленням, опорами для настільного 
варіанту розміщення, регулятором яскравості освітлення..

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Виконання

Н1.100 400х45(220)х485(520) Однокадровий

Н2.100 800х45(220)х485(520) Двохкадровий

Н3.100 1200х45(220)х485(520) Трьохкадровий

Н4.100 1500х45(220)х485(520) Чотирьохкадровий

Н1.100

Н3.100

Негатоскоп
Н1
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 Аптечка виготовлена з листової сталі, пофарбована епокси-поліефірною порошковою фарбою 
білого кольору з матовою текстурою.

 Комплектується:
• Замком
• Наліпкою з хрестом
• Кріпленнями для підвішування на стіну
• 4 відділення

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал виготовлення

А1.100 300х180х400 Скляні двері

А1.200 300х180х400 Металеві двері

А1.100

А1.200

Аптечка
А1

 Шафа навісна може виготовлятися у двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 

мм. Не має гострих кутів
• З металу, покритого полімерною матовою фарбою білого кольору

 Шафа комплектується кріпленням для підвісу.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал виготовлення

ШН1.100 900х300х450 ЛДСП в алюмінієвому профілі,
скляні двері

ШН1.101 1200х300х450 ЛДСП в алюмінієвому профілі,
скляні двері

ШН2.100 900х300х450 ЛДСП в алюмінієвому профілі

ШН2.101 1200х300х450 ЛДСП в алюмінієвому профілі

ШН3.100 900х300х450 Метал, без дверей

ШН3.200 900х300х450 Метал, скляні двері

ШН3.300 900х300х450 Метал, металеві двері

ШН2.100

ШН3.200

Шафа навісна
ШН
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 Стіл для лікаря СМ1 може виготовлятися у двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм
• З ламінованої ДСП

 Стіл комплектується тумбою з одним висувним ящиком і відділенням з дверцятами.
 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка 

фанера, облицьована хімічно стійким пластиком). 
 Стіл розташований на ніжках із регульованими опорами.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Стільниця Матеріал виготовлення

СМ1.100 1200х600х750 ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ1.102 1500х600х750 ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ1.200 1200х600х750 Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ1.202 1500х600х750 Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ1.110 1200х600х750 ЛДСП ЛДСП

СМ1.112 1500х600х750 ЛДСП ЛДСП

СМ1.100

Стіл медичний для лікаря
СМ1

СМ1.110

 Стіл для лікаря СМ2 може виготовлятися в двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм
• З ламінованої ДСП

 Стіл комплектується тумбою з дверцятами і регульованою полицею всередині.
 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка 

фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).
 Стіл розташований на ніжках з регульованими опорами.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Стільниця Матеріал виготовлення

СМ2.100 1200х600х750 ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ2.102 1500х600х750 ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ2.200 1200х600х750 Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ2.202 1500х600х750 Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ2.110 1200х600х750 ЛДСП ЛДСП

СМ2.112 1500х600х750 ЛДСП ЛДСП

СМ2.200

Стіл медичний для лікаря
СМ2

СМ2.110
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 Стіл для лікаря СМ3 може виготовлятися у двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм
• З ламінованої ДСП

 Стіл комплектується тумбою з 4-ма висувними ящиками.
 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка 

фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).
 Стіл розташований на ніжках з регульованими опорами.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Стільниця Матеріал виготовлення

СМ3.100 1200х600х750 ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ3.102 1500х600х750 ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ3.200 1200х600х750 Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ3.202 1500х600х750 Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ3.110 1200х600х750 ЛДСП ЛДСП

СМ3.112 1500х600х750 ЛДСП ЛДСП

СМ3.200

Стіл медичний для лікаря
СМ3

СМ3.110

 Стіл для лікаря СМ4 може виготовлятися у двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм
• З ламінованої ДСП

 Стіл комплектується двома тумбами. Ліворуч – тумба з 4-ма висувними ящиками, праворуч – тумба з 
одним висувним ящиком і відділенням із дверцятами.

 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка 
фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).

 Стіл розташований на ніжках із регульованими опорами.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Стільниця Матеріал виготовлення

СМ4.102 1500х600х750 ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ4.202 1500х600х750 Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ4.112 1500х600х750 ЛДСП ЛДСП

СМ4.112

Стіл медичний для лікаря
СМ4

СМ4.202
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 Стіл для лікаря СМ5 може виготовлятися у двох варіантах виконання виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм
• З ламінованої ДСП

 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка 
фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).

 Стіл розташований на ніжках із регульованими опорами.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Стільниця Матеріал виготовлення

СМ5.100 1200х600х750 ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ5.102 1500х600х750 ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ5.200 1200х600х750 Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ5.202 1500х600х750 Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ5.110 1200х600х750 ЛДСП ЛДСП

СМ5.112 1500х600х750 ЛДСП ЛДСП

СМ5.110СМ5.100

Стіл медичний для лікаря
СМ5

 Стіл для лікаря СМ6 може виготовлятися у двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм
• З ламінованої ДСП

 Варіант виконання – кутовий.
 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка 

фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).
 Стіл розташований на ніжках із регульованими опорами.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Стільниця Матеріал виготовлення

СМ6.100 1600х1250х750 ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ6.200 1600х1250х750 Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ6.110 1600х1250х750 ЛДСП ЛДСП

СМ6.100

Стіл медичний для лікаря
СМ6
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 Стіл для роботи на комп’ютері  може виготовлятися у двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм
• З ламінованої ДСП

 Комплектується відділенням для системного блоку і висувною полицею для клавіатури.
 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка 

фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).
 Стіл розташований на ніжках із регульованими опорами.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Стільниця Матеріал виготовлення

СР1.100 1200х600х750 ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

СР1.101 1500х600х750 ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

СР1.200 1200х600х750 Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

СР1.201 1500х600х750 Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

СР1.110 1200х600х750 ЛДСП ЛДСП

СР1.111 1500х600х750 ЛДСП ЛДСП

СР1.210 1200х600х750 Ламінат ЛДСП

СР1.211 1500х600х750 Ламінат ЛДСП

СР1.111СР1.101 

Стіл для роботи на комп’ютері
СР1

 Стіл-пост медичної сестри виготовляється з ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного 
алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм.

 Комплектується тумбами і надставкою.
 Виконання: на одне або два робочих місця.
 Стіл розташований на ніжках із регульованими опорами.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Виконання

ПС1.100 1700х2300х1150  Кутовий, 2 робочих місця

ПС2.100 1700х1700х1150 Кутовий, 1 робоче місце

ПС3.100 1500х600х1150 Прямий, 1 робоче місце

ПС2.100 ПС3.100

Стіл-пост для медичної сестри
ПС
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 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП, ламінату високого тиску (вологостійка 
фанера, облицьована хімічно стійким пластиком), хімічно стійкого пластику товщиною 16 мм без 
бортика.

 Стіл розташований на чотирьох хромованих опорах із регулюванням.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Стільниця Матеріал виготовлення

СМ7.100 1200х600х750 ЛДСП Хромовані опори

СМ7.101 900х900х750 ЛДСП Хромовані опори

СМ7.102 900х600х750 ЛДСП Хромовані опори

СМ7.200 1200х600х750 Ламінат Хромовані опори

СМ7.201 900х900х750 Ламінат Хромовані опори

СМ7.202 900х600х750 Ламінат Хромовані опори

СМ7.300 1200х600х750 Хімічно стійкий пластик Хромовані опори

СМ7.301 900х900х750 Хімічно стійкий пластик Хромовані опори

СМ7.302 900х600х750 Хімічно стійкий пластик Хромовані опори

СМ7.110 1200х700х760 ЛДСП Металевий каркас

СМ7.111 800х800х760 ЛДСП Металевий каркас

СМ7.210 1200х700х760 Ламінат Металевий каркас

СМ7.211 800х800х760 Ламінат Металевий каркас

СМ7.310 1200х700х760 Хімічно стійкий пластик Металевий каркас

СМ7.311 800х800х760 Хімічно стійкий пластик Металевий каркас

СМ7.110СМ7.100

Стіл медичний палатний
СМ7

СМ7.300

 Стіл приліжковий виготовляється з металу, покритого епокси-поліефірною порошковою фарбою 
білого кольору з матовою текстурою.

 Стіл регулюється по висоті та має можливість складуватися.
 Матеріал стільниці: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким 

пластиком) товщиною 16 мм.
 Габарити стільниці: 550х400 мм.
 Стіл встановлюється на посилені гумові ролики, два з яких - з фіксатором пересування.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал стільниці

СТП1.100 680х400х890 (1275) Ламінат

СTП1.100

Стіл медичний приліжковий
СТП
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 Стіл маніпуляційний виготовляється з металу, покритого епокси-поліефірною порошковою фарбою 
білого кольору з матовою текстурою, або з нержавіючої сталі.

 Стіл комплектується: 2-ма полицями, одним висувним ящиком (напрямні повного висування), 
розміщеним під верхньою полицею, і 2-ма ручками з обох боків для зручності переміщення. 
Верхня полиця має профільний край, а нижня полиця – огороджувальний бар’єр, що запобігає від 
випадкового падіння медикаментів та інструментів. Нижня полиця знаходиться на висоті 270 мм, 
верхня – 800 мм.

 Стіл розташований на прогумованих роликових опорах, передні – із фіксацією руху.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Матеріал виготовлення Матеріал полиць

СА4.100 720x430x880 Метал Метал

СА4.200 720x430x880 Метал Нержавіюча сталь

СА4.201 720x430x880 Нержавіюча сталь Нержавіюча сталь

СА4.500 720x430x880 Метал Метал/Скло

СА4.100

СА4.200

СА4.201

Стіл медичний маніпуляційний
СA4

 Стіл інструментальний виготовляється з металу, покритого епокси-поліефірною порошковою 
фарбою білого кольору з матовою текстурою, або з нержавіючої сталі.

 Стіл комплектується: 2-ма полицями, 2-ма ручками з обох боків для зручності переміщення. Верхня 
полиця має профільний край, а нижня – огороджувальний бар’єр, що уберігає медикаменти та 
інструменти від випадкового падіння. Нижня полиця знаходиться на висоті 270 мм, верхня – 800 мм.

 Стіл розташований на прогумованих роликових опорах, передні – із фіксацією руху.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Матеріал виготовлення Матеріал полиць

СА3.100 720x430x880 Метал Метал

СА3.200 720x430x880 Метал Нержавіюча сталь

СА3.201 720x430x880 Нержавіюча сталь Нержавіюча сталь

СА3.500 720x430x880 Метал Скло

СА3.200

СА3.201

СА3.100

Стіл медичний інструментальний
СA3
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 Стіл анестезіолога типу «Гусак» виготовляється з металу, пофарбованого епокси-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою, або з нержавіючої сталі.

 Регулювання висоти здійснюється вручну (за допомогою затискного гвинта)
 або за допомогою ножного гідравлічного ліфту з педаллю (СА5.201).

 Стільниця виготовляється з нержавіючої сталі, має гнуті огорожі з чотирьох сторін, а також може 
повністю від’єднуватися від каркаса для подальшої дезінфекції в автоклаві.

 Стіл розташований на прогумованих роликових опорах із фіксацією руху.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Матеріал виготовлення Регулювання

СА5.100 700x500x900 (1300) Метал Гвинт

СА5.101 700x500x900 (1300) Нержавіюча сталь Гвинт

СА5.201 700x500x875 (1375) Нержавіюча сталь Гідравліка

СА5.100

СА5.101

СА5.201

Стіл анестезіолога
СА5

 Стіл асистентський виготовляється на металевій, пофарбованій епокси-поліефірною порошковою 
фарбою білого кольору, опорі з роликами зі стопором.

 Тумба обладнана 3-ма висувними ящиками (напрямні повного висування).
 Тумба може бути виготовлена:

• На основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм і ДСП
• З листового металу

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Стільниця Матеріал виготовлення

СА1.100 500х500х770 Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

СА1.200 500х500х770 HPL пластик ЛДСП в алюмінієвому профілі

СА1.300 500х500х770 Нержавіюча сталь ЛДСП в алюмінієвому профілі

СА1.110 500х500х770 Метал Метал

СА1.310 500х500х770 Нержавіюча сталь Метал

СА1.200

СА1.110

СА1.300

Стіл асистентський
СА1
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 Стіл для апаратури виготовляється на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву 
перетином 25х25 мм. Не має гострих кутів.

 Обладнаний 3-ма полицями.
 Розташований на роликових опорах, передні – із фіксацією руху.
 Стійка під ендоскоп суцільнометалева та комплектується полицями і необхід ними кріпленнями.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал полиць

СМ8.100 510х560х830 ЛДСП

СМ8.200 510х560х830 Ламінат

СМ8.300 510х560х830 Хімічно стійкий пластик

СМ8.500 510х560х830 Скло

СМ8.500 СМ8.100

Стіл медичний для приладів
СМ8

 Стіл для розміщення електрокардиографа виготовлений на основі металевого круглого профілю 
білого кольору.

 Верхня частина столу виготовлена із нержавіючої сталі та регулюється за висотою за допомоги 
прижимного гвинта.

 Робоча поверхня має огородження з трьох сторін. Розміри поверхні 215х290 мм
 Стіл комплектується корзиною із нержавіючої сталі. Габарити корзини (ДхГхВ), 235х160х220 мм
 Стіл розмішено на ролікових опорах з фіксацією руху.

 Стійка під ендоскоп виготовлена основі каркасу з металу, пофарбованого епокси-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою.

 Комплектується:
• 4 полками, навантаження на кожну до 25 кг;
• висувною полицею під клавіатуру;
• кріпленням для ендоскопів;
• кріпленням під монітор;
• блоком розеток з електричним кабелем довжиною 3 000 мм.

 Встановлено на роликові опори з фіксатором руху. 

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Призначення

СА1.101 500x500x750 (1100) Стіл для електрокардиографа

СМ8.600 565x650x1470 Стійка під ендоскоп

СМ8.600СА1.101

Стіл медичний для приладів
Стіл асистенський

СМ8, СА
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 Основа столу для перев’язки – каркас із металевої труби, покритої епокси-поліефірною матовою 
фарбою білого кольору, або каркас з нержавіючої сталі.

 Регулювання висоти здійснюється вручну (за допомогою затискного гвинта).

 Ложе столу може бути виготовлено з нержавіючої сталі або напівм’яке. Оббив ка виконується зі 
штучної шкіри, яка легко миється і витримує обробку дез засобами. 

 Оббивка може бути бежевого, сірого, чорного, зеленого або блакитного кольору.

 Передбачено регулювання по рівню підлоги.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Матеріал виготовлення Стільниця

СМП1.100 2000х800х900 Метал Нержавіюча сталь

СМП1.110 2000х800х900 Метал Напівм’яке, ш/з

СМП1.200 2000х800х900 Нержавіюча сталь Нержавіюча сталь

СМП1.200 СМП1.110

Стіл медичний для перев’язки
СМП1

 Основа столу для забору крові – каркас із металевої труби, покритої епокси поліефірною матовою 
фарбою білого кольору.

 Ложе столика – розміром 250х500 мм, напівм’яке. Оббивка в виконується зі штучної шкіри, яка легко 
миється і витримує обробку деззасобами. Оббивка може бути бежевого, сірого, чорного, зеленого 
або блакитного кольору.

 Стіл регулюється по висоті. Регулювання здійснюється вручну (за допомогою затискного гвинта).

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм  Розміри стільниці (ДхГ), мм

СМ11.100 590х550х700(900) 250х500

Стіл медичний для забору крові
СМ11

СМ11.100
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 Столи можуть виготовлятися у двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм
• З ламінованої ДСП

 Всередині стіл обладнаний полицею для речей або висувним ящиком.
 Матеріал оббивки матраца – зі штучної шкіри, яка легко миється і витримує обробку деззасобами.
 Стіл розташований на ніжках з регульованими опорами. За запитом стіл може бути обладнаний 

роликами із фіксатором руху.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Виконання Матеріал виготовлення 

СМ10.100 850х700х850 Полиці ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ10.101 850х700х850 Двері з полицею 
всередині ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ10.200 850х700х850 Полиця ЛДСП

СМ10.201 850х700х850 Двері з полицею 
всередині ЛДСП

СМ10.110 850х700х850 Полиця, ящик ЛДСП в алюмінієвому профілі

СМ10.210 850х700х850 Полиця, ящик ЛДСП

СМ10.100

СМ10.110

СМ10.201

Стіл пеленальний
СМ10

 Тумби медичні мобільні ТМ1, ТМ2, ТМ3 можуть виготовлятися у двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм
• З ламінованої ДСП

 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка 
фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).

 Тумби розташовані на роликових опорах, передні ролики – зі стопором.

ТМ1.100

 ТМ2.100

ТМ3.100

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Виконання Стільниця Матеріал виготовлення

ТМ1.100 400х500х700 Двері ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ1.200 400х500х700 Двері Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ1.110 400х500х700 Двері ЛДСП ЛДСП

ТМ2.100 400х500х700 Ящик, двері ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ2.200 400х500х700 Ящик, двері Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ2.110 400х500х700 Ящик, двері ЛДСП ЛДСП

ТМ3.100 400х500х700 3 ящика ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ3.200 400х500х700 3 ящика Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ3.110 400х500х700 3 ящика ЛДСП ЛДСП

Тумба медична мобільна
ТМ1, ТМ2, ТМ3
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 Тумби медичні мобільні ТМ4, ТМ5 можуть виготовлятися у двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм
• З ламінованої ДСП

 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка 
фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).

 Тумби розташовані на роликових опорах, передні ролики – зі стопором.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Виконання Стільниця Матеріал виготовлення

ТМ4.100 600х500х700 Двері ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ4.200 600х500х700 Двері Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ4.110 600х500х700 Двері ДСП ЛДСП

ТМ5.100 600х500х700 Ящик, двері ДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ5.200 600х500х700 Ящик, двері Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ5.110 600х500х700 Ящик, двері ДСП ЛДСП

ТМ4.110 

ТМ4.100 ТМ5.100

Тумба медична мобільна
ТМ4, ТМ5

 Тумби медичні мобільні ТМ6, ТМ7 можуть виготовлятися у двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм
• З ламінованої ДСП

 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка 
фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).

 Тумби розташовані на роликових опорах, передні ролики – зі стопором.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Виконання Стільниця Матеріал виготовлення

ТМ6.100 600х500х700 3 ящики ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ6.200 600х500х700 3 ящики Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ6.110 600х500х700 3 ящики ЛДСП ЛДСП

 ТМ6.110

ТМ6.100 ТМ6.200

Тумба медична мобільна
ТМ6



5150  +38 (044) 495 27 66   |   info@amed.ua   |   www.amed.ua +38 (044) 495 27 66   |   info@amed.ua   |   www.amed.ua

 Тумби медичні мобільні ТМ8, ТМ9 можуть виготовлятися у двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм
• З ламінованої ДСП

 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка 
фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).

 Тумба обладнана 2-ма дверцями з регульованою полицею усередині.
 Встановлений замок.
 Тумби розташовані на роликових опорах, передні ролики – зі стопором.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Виконання Стільниця Матеріал виготовлення

ТМ8.100 900х500х700 2 дверей ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ8.200 900х500х700 2 дверей Ламинат ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ8.110 900х500х700 2 дверей ЛДСП ЛДСП

ТМ9.100 900х500х700 2 ящики, 
2 дверей ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ9.200 900х500х700 2 ящики, 
2 дверей Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ9.110 900х500х700 2 ящики, 
2 дверей ЛДСП ЛДСП

ТМ8.110

ТМ8.100 ТМ9.100

Тумба медична мобільна
ТМ8, ТМ9

 Тумби медичні мобільні ТМ10, ТМ11 можуть виготовлятися у двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм
• З ламінованої ДСП

 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка 
фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).

 Тумби розташовані на роликових опорах, передні ролики – зі стопором.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Виконання Стільниця Матеріал виготовлення

ТМ10.100 400х500х800 Ящик, двері ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ10.200 400х500х800 Ящик, двері Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ10.110 400х500х800 Ящик, двері ЛДСП ЛДСП

ТМ11.100 400х500х800 Двері ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ11.200 400х500х800 Двері Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТМ11.110 400х500х800 Двері ЛДСП ЛДСП

ТМ11.100

Тумба медична мобільна
ТМ10, ТМ11

ТМ10.100
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 Тумби медичні стаціонарні виготовляються з ламінованої ДСП на основі каркаса з 
травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм.

 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка 
фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).

 Тумби розташовані на регульованих опорах.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Виконання Стільниця Матеріал виготовлення

ТС1.100 450х600х750 Двері ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТС1.200 450х600х750 Двері Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТС2.100 450х600х750 Ящик, двері ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТС2.200 450х600х750 Ящик, двері Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТС3.100 450х600х750 4 ящики ЛДСП ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТС3.200 450х600х750 4 ящики Ламінат ЛДСП в алюмінієвому профілі

ТС1.100 ТС3.100

Тумба медична стаціонарна
ТС

ТС2.200

 Тумби медичні стаціонарні виготовляються з ламінованої ДСП.
 Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка 

фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).
 Тумби розташовані на регульованих опорах.

Артикул Розміри (ДхГхВ), 
мм Виконання Стільниця Матеріал

виготовлення

ТС1.110 400х500х750 Двері ЛДСП ЛДСП

ТС1.111 400х500х750 Двері Ламінат ЛДСП

ТС2.110 400х500х750 Ящик, двері ЛДСП ЛДСП

ТС2.111 400х500х750 Ящик, двері Ламінат ЛДСП

ТС3.110 400х500х750 4 ящики ЛДСП ЛДСП

Тумба медична стаціонарна
TC

ТС1.110 ТС3.110

ТС2.111
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 Тумби медичні приліжкові можуть виготовлятися у двох варіантах виконання:
• З ламінованої ДСП, на основі металевого каркаса
• З металу, покритого епокси-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матової 

текстурою, на основі металевого каркаса
 Тумба встановлюється на ролики, два з яких – із фіксатором пересування.
 Додатково тумба може комплектуватися відкидним (складним) столиком із можливістю 

регулювання по висоті. Висота регулювання: 800–1200 мм.
 Матеріал верхньої кришки і робочої поверхні відкидного столика: ламінат високого тиску 

(вологостійка фанера, облицьована хімічно стійким пластиком) товщиною 16 мм або ламінована 
ДСП.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Виконання Комплектація

ТП2.100 430х400х810 Двері

ТП2.101 725(1010)х400х810(900) Двері Відкидний столик

ТП2.110 430х400х810 Ящик, двері

ТП2.111 725(1010)х400х810(900) Ящик, двері Відкидний столик

ТП2.100 ТП2.111

Тумба медична приліжкова
металева

ТП2

 В основі медичної приліжкової тумби – розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі, покритої 
епокси-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою.

 Тумба встановлюється на спеціальні посилені обгумовані ролики, два з яких – з фіксатором 
пересування.

 Виконання: двостороння.
 Комплектація: ручка для зручності транспортування, один ящик висувний на дві сторони зі знімною 

металевою ємністю, одне відкрите відділення, одне закрите двостороннє відділення з двома 
дверцятами і знімною полицею всередині, збоку змонтовані полички для пляшок.

 Матеріал верхньої кришки, а також фасадів дверей і ящиків – хімічно стійкий пластик товщиною 6 
мм без бортика.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал виготовлення Виконання

ТП3.110 480х420х880 Метал Ящик, двері

ТП3.110

Тумба медична приліжкова
двостороння металева

ТП3
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 Каркас ширми виготовлений зі сталевих круглих труб діаметром 20 мм, покритих епокси-
поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою.

 Виконання: одинарна, подвійна, потрійна.
 Матеріал ширми: медична тканина (100% поліестер). Може бути бежевого, сірого, зеленого або 

блакитного кольору.
 Встановлюється на роликові опори з фіксацією руху.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал Модифікація

Ш1.101 750х400х1705 Тканина Одинарна

Ш2.101 1500х400х1705 Тканина Подвійна

Ш3.101 2250х400х1705 Тканина Потрійна

Ш2.101

Ш3.101

Ширма медична 
Ш

 Штатив медичний призначений для проведення тривалих вливань лікарських препаратів.
 Штатив може бути встановлений на основу або кріпитися до медичного ліжка.
 П’ятипроменева основа штатива може бути виготовлена з нержавіючої сталі або з металевого 

круглого профілю, покритого епокси-поліефірної порошковою фарбою білого кольору з матовою 
текстурою. Основа штатива встановлена на роликові опори.

 Верхня частина виготовлена з нержавіючої сталі та регулюється по висоті за допомогою 
притискного гвинта.

 Штатив комплектується двома гачками для систем внутрішньовенного вливання і двома 
незалежними підвісами для кріплення скляних ємностей різного діаметру з інфузійним розчином.

ШТ1.100

ШТ1.200

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал Комплектація

ШТ1.100 550х550х1200(2000) Метал Основа на роликах

ШТ1.200 550х550х1200(2000) Нержавіюча сталь Основа на роликах

ШТ2.100 300х300х900(1500) Метал Кріплення до ліжка

ШТ2.300 300х300х1100 Нержавіюча сталь Кріплення до медичних каталок
та дитячих ліжок

Штатив медичний для інфузій
ШТ



5958  +38 (044) 495 27 66   |   info@amed.ua   |   www.amed.ua +38 (044) 495 27 66   |   info@amed.ua   |   www.amed.ua

 Підставка медична під тази встановлена на п’ятипроменеву основу з роликовими опорами.
 Основа підставки може бути виготовлена з нержавіючої сталі або з металевого круглого профілю, 

покритого епокси-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою.
 Верхня частина виготовлена з нержавіючої сталі й регулюється по висоті за допомогою 

притискного гвинта.
 Підставка комплектується тазами з нержавіючої сталі.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал Комплектація

ПМ1.100 550х550х900(1300) Метал Один таз

ПМ1.200 550х550х900(1300) Нержавіюча сталь Один таз

ПМ2.100 654х550х900(1300) Метал Два тази

ПМ2.200 654х550х900(1300) Нержавіюча сталь Два тази

ПМ2.200

Підставка під тази медична
ПМ

ПМ1.100

 Підставка медична для стерильного посуду встановлена на п’ятипроменеву основу з роликовими 
опорами.

 Може бути виготовлена з нержавіючої сталі або з металу, покритого епокси-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою.

 Верхня частина регулюється по висоті за допомогою притискного гвинта.
 Підставка комплектується:

• Важільним механізмом з педаллю, що дозволяє відкривати бікс без допомоги рук
• Затискачами для бікса

ПМ3.100

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал

ПМ3.100 535х535х1520 Метал

ПМ3.200 535х535х1520 Нержавіюча сталь

Підставка під бікс медична
ПМ3

ПМ3.200
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 Східці медичні представляють собою металевий каркас (пофарбований епокси-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою) з майданчиком для ніг, виготовленим із 
листового металу і покритим антиковзальним килимком.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал Виконання

СТМ1.100 490х260х220 Метал 1 сходинка

СТМ1.110 490х260х220 Нержавіюча сталь 1 сходинка/Нержавіюча сталь

СТМ1.200 490х475х390 Метал 2 сходинки

СТМ1.210 490х475х390 Нержавіюча сталь 2 сходинки/Нержавіюча сталь

СТМ1.100
СТМ1.200

Східці медичні
СТМ1

 Зростомір виготовляється в двох варіантах виконання: настільний (дитячий) і підлоговий.
 Зростомір дитячий представляє собою корпус, виконаний із ламінованого ДСП, в якому 

встановлений рухливий упор. На бічній стінці зростоміра закріплена лінійка для вимірювання 
росту.

 Зростомір підлоговий призначений для вимірювання росту пацієнта в положенні стоячи. 
Представляє собою металевий каркас (пофарбований епокси-поліефірною порошковою фарбою 
білого кольору з матовою текстурою) з майданчиком для ніг пацієнта і рухомим рівнем на 
вертикальній металевій стійці.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал

Р1.100 450х400х2210 Метал

Р1.200 460х800х95 ЛДСП

Р1.200 Р1.100

Ростомір
Р1
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 Візки медичні для білизни виготовляються з металу, покритого епокси-полі ефірною порошковою 
фарбою білого кольору з матовою текстурою.

 Можуть комплектуватися знімними мішками для білизни, металевими полицями, відкидними 
бортами.

 Візки розташовані на прогумованих роликових опорах, із фіксацією руху.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Виконання

ВМ1.100 1100х600х890 Мішок, полиця

ВМ1.200 1000х600х900 Полиця з бортиками

ВМ1.300 1100х600х1000 Полиця з відкидними бортами

ВМ1.100

ВМ1.200

ВМ1.300

Візок медичний для білизни
ВМ1

 Візок медичний сервісний виготовляється з металу, покритого епокси-поліефірною порошковою 
фарбою білого кольору з матовою текстурою, або з нержавіючої сталі.

 Комплектується ручкою для транспортування.
 Може комплектуватися полицями з бортиками.
 Візок розташований на прогумованих роликових опорах, із фіксацією руху.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Виконання

ВМ2.100 1100х600х980 Ручка

ВМ5.100 800х500х850 Дві полиці з бортами

ВМ5.100

ВМ2.100 

Візок медичний сервісний
ВМ2, ВМ5
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 Візок медичний для відходів виготовляється з металу, покритого епокси-поліефірною порошковою 
фарбою білого кольору з матовою текстурою.

 Комплектується металевими кришками, тримачами для мішків і ручкою для транспорту  вання, 
кришкою.

 Візок розташований на прогумованих роликових опорах, із фіксацією руху.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Виконання

ВМ3.100 500х620х1000 1 мішок

ВМ3.200 900х620х1000 2 мішки

ВМ3.200

Візок для медичних відходів
ВМ3

ВМ3.100

 Візок медичний для прибирання виготовляється з металу, покритого епокси  поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою.

 Комплектується тримачами для мішків, інвентарю і ручкою для транспортування.
 Розташований на прогумованих роликових опорах, із фіксацією руху.

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Комплектація

ВМ4.100 1050х600х950 Ручка

Візок медичний для прибирання
ВМ4

ВМ4.100



6766  +38 (044) 495 27 66   |   info@amed.ua   |   www.amed.ua +38 (044) 495 27 66   |   info@amed.ua   |   www.amed.ua

 Призначена для захисту стін від пошкоджень.
 Може бути виготовлена з ДСП різного кольору в обрамленні алюмінієвого профілю

(не має гострих кутів) або без нього.

ПН2.104

Артикул Розміри (ДхГхВ), мм Матеріал виготовлення

ПН1.101 600х16х250 ЛДСП

ПН1.102 900х16х250 ЛДСП

ПН1.103 1200х16х250 ЛДСП

ПН1.104 1500х16х250 ЛДСП

ПН2.101 600х25х250 ЛДСП в алюмінієвому профілі

ПН2.102 900х25х250 ЛДСП в алюмінієвому профілі

ПН2.103 1200х25х250 ЛДСП в алюмінієвому профілі

ПН2.104 1500х25х250 ЛДСП в алюмінієвому профілі

Панелі настінні
ПН

 Табурети, стільці виготовлені в Польщі з матеріалів, які витримують обробку
 дезинфікуючими засобами.

 Обладнані збільшеним пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-ліфт).
 Суцільнолитий поліуретан в табуретах та стільцях має підвищену хімічну стійкість

Табурет Polo Стілець
LK Special

Стілець
ERGOWORK

Стілець
TF IV LUX

Назва, ТМ Матеріал
сидіння Колір Висота

підйому, мм Виконання

Табурет Polo Поліуретан
Чорний 420-530 Ролики

570-690 Шарніри,
Кільцева підставка 

для ніг
Синій, Зелений 550-680

Стілець LK Special Поліуретан Чорний
530-650

Регульована спинка, 
Шарніри,

Кільцева підставка 
для ніг

430-560 Регульована спинка, 
Ролики

Стілець ERGOWORK Поліуретан Сірий
510-830

Регульована спинка, 
Шарніри,

Кільцева підставка 
для ніг

400-580 Регульована спинка, 
Ролики

Крісло TF IV LUX Шкірозамінник Білий

590-850 Регульована спинка, 
Ролики,

Кільцева підставка 
для ніг

450-560

Табурети, стільці
Аксесуари
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