
Ať už vybavujete ordinaci urgentního příjmu, jednotku intenzivní 
péče, jednotku intermediální péče nebo pokoj intenzivní 
pooperační péče, systém nástěnné lůžkové rampy  
Dräger Gemina®DUO Vám umožňuje vybrat si z širokého spektra 
konfigurací a volitelných doplňků, což Vám pomáhá vytvořit 
prostor pro efektivní péči zaměřenou na pacienta.

UNIVERZÁLNÍ, ERGONOMICKÝ 

A NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

Lůžková rampa Dräger GeminaDUO se 
vyznačuje vynikající ergonomií a univerzál-
ními funkcemi v inteligentním a kompakt-
ním designu. Ve své jednostranné verzi 
poskytuje prostor pro až 30 přípojek 
médií, jako jsou elektrické napájení, medi- 
cinální plyny a data, zatímco dvoustranný 
model má až 56 přípojek. Různé možnosti 
osvětlení umožňují Vašim pacientům číst, 
odpočívat a zotavovat se, současně jsou  
ale k dispozici i vysoce kvalitní světelné 
zdroje pro vyšetření a zdroje, které umož-
ňují sestrám a pečovatelům bezpečně se 
po pokoji pohybovat i v noci. Konstrukce 
lůžkové rampy GeminaDUO s oblými rohy 
a čelními panely beze spár umožňuje 
snadné čištění, takže pomáhá zabránit 
akumulaci prachu, zlepšuje hygienu i bez-
pečnost pacientů a poskytovatelů zdravot-
ní péče. 

MNOHO APLIKACÍ, JEDNO ŘEŠENÍ

V závislosti na Vaší konkrétní situaci může 
být lůžková rampa GeminaDUO instalová-
na v celé řadě různých konfigurací. Zde je 
jen několik příkladů:

Základní systém pro ordinace 
urgentního příjmu
Jedna lůžková rampa GeminaDUO slouží  
u jednoho lůžka. Všechny přípojky a kom-
ponenty jsou snadno nadosah a mimo zor-
né pole pacienta. Poskytovatelé zdravotní 
péče mají ničím nerušený přístup k hlavě 
pacienta. Pro sloup je k dispozici modul 
osvětlení (volitelný doplněk). Základní 
systém umožňuje maximálně využít pro- 
stor, který je k dispozici, a lékařům pomá-
há urychlit pracovní postup.

Střední systém pro pokoje intenzivní 
pooperační péče a jednotky 
intermediální péče
Jedna centrální nástěnná lůžková rampa 
Dräger GeminaDUO slouží pro dvě lůžka. 
Toto řešení maximalizuje nákladovou efek-
tivitu a současně zůstává zachován vysoký 
standard ergonomie a pracovních postupů.

Pokročilý systém pro jednotky 
intenzivní péče a péče o novorozence
Pro jedno centrální lůžko slouží dvě 
nástěnné lůžkové rampy GeminaDUO. To 
Vám umožňuje oddělit suché a mokré pro-
středí, což zvyšuje bezpečnost, zlepšuje 
pohodlí a posiluje hygienu. Tato konfigura-
ce může poskytnout podporu pro až  
16 infuzních pump pro situace, kdy je 
potřeba opravdu maximální péče.

Dräger Gemina®DUO

M
T-

16
98

-2
00

8

M
T-

07
99

-2
00

8

Gemina®DUO



GEMINA®DUO02 |

Možnosti pro uspokojení Vašich potřeb
 
Lůžková rampa Dräger GeminaDUO je k dispozici s velkým počtem volitelných doplňků a příslušenství, 
takže ji můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovala Vašim potřebám a rozpočtovým možnostem.

Klasická barva: RAL 3004

Přírodní barva: RAL 1018

Středomořská barva: RAL 4005

Dětská barva: RAL 3015 

Možnost volby 
Díky vzorníku Dräger Color Line je výběr na Vás. Můžete sestavit  
svou vlastní paletu barev RAL tak, aby odpovídala designu  
a architektonickému řešení Vašeho oddělení, nebo si můžete vybrat 
jednu z několika nastavených kombinací, které byly s velkou péčí 
sestaveny našim týmem odborníků na barvy na základě nejnovějších 
poznatků vědeckého výzkumu.

Kombinováním našich klasických, přírodních, středomořských  
a dětských barev s odpovídajícími tóny stěn místnosti Vám mohou 
specialisté na design u firmy Dräger pomoci vytvořit atmosféru,  
kterou potřebujete, aby se Vaši pacienti cítili pohodlně.

Elektrické zásuvky

Vedení kabelů

Upevňovací tyč

Rychlospojky medicinálních plynů

Barva RAL 4005

Možnosti osvětlení
Různé možnosti osvětlení umožňují Vašim pacientům číst, odpočívat a zotavovat se, současně 
jsou ale k dispozici i vysoce kvalitní světelné zdroje pro vyšetření a zdroje, které umožňují 
sestrám a pečovatelům bezpečně se po pokoji pohybovat i v noci. 

K dispozici jsou dva moduly: modul světel integrovaných ve sloupu zahrnuje nepřímé světlo  
a noční světlo; osvětlovací prvek upevněný na stěně obsahuje nepřímé světlo, noční světlo  
a lampu pro čtení a vyšetření.M
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Nákladově efektivní péče na dosah ruky (menší pracovní zatížení,  
více pracovních postupů)
Ať už vybavujete ordinaci urgentního příjmu, jednotku intenzivní péče, jednotku intermediální 
péče nebo pokoj intenzivní pooperační péče, systém Dräger GeminaDUO Vám umožňuje 
vybrat si z celé řady funkcí a volitelných doplňků, což Vám pomáhá navrhnout konfiguraci 
pracoviště pro efektivní péči zaměřenou na pacienta. Lůžková rampa Dräger GeminaDUO  
se vyznačuje zlepšenou ergonomií, funkčností, možnostmi osvětlení a komponenty pracovní 
stanice ve velmi kompaktním designu – a to za velmi konkurenční cenu.

M
T-

16
56

-2
00

8

Signalizace hluku 
Systém Noise Display od firmy Dräger Vám pomáhá pomocí barevných světel rozpoznat 
nadměrné úrovně hluku na Vaší jednotce intenzivní a novorozenecké péče a reagovat na 
ně: zelená znamená, že úroveň hluku je v přijatelných mezích, zatímco žluté a červené 
světlo znamená potenciálně škodlivé množství hluku. Tato snadno rozpoznatelná 
signalizace Vám poskytuje objektivní informace, aby ošetřovatelky věděly, že je nutno 
úroveň hluku snížit na přijatelnou míru. Návštěvníci si systému pro signalizaci hluku 
okamžitě všimnou a budou jej považovat za důkaz Vašeho úsilí směřujícího k dosažení 
hlavního cíle, jímž je maximální péče o pacienta a o jeho pohodlí.	
Více informací naleznete na stránkách www.draeger.com/awd
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Poličky a zásuvky
Pod poličky mohou být na přání 
zákazníka připevněny zásuvky  
a moduly pro dokumenty. 
Funkce pro automatické zavírání 
zaručuje, že se zásuvky a moduly  
pro dokumenty zavírají tiše.

Infúze	

Úprava pro infuzní pumpy a další 
zařízení, která mohou být  
nasazena na upevňovací tyč  
lůžkové rampy GeminaDUO. D
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Lišty	

Volitelné lišty se mohou 
používat v kombinaci s celou 
řadou příslušenství od firmy 
Dräger, ale i pro vybavení 
třetích stran, pro která byla 
posouzena jejich kompatibilita.

Otočné skříňky	

Nasazují se na upevňovací tyč 
lůžkové rampy GeminaDUO  
a slouží pro uložení malých 
předmětů a osobních věcí 
pacienta.
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Zvolte si konfiguraci
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TECHNICKÉ ÚDAJE

SLOUP	 		

Rozměry (d × š × h): 1500 × 240 × 366 mm včetně krytek

Max. zatížení 150 kg

Využitelná délka tyče (38 mm) 1300 mm

INSTALAČNÍ DESKY

Materiál Eloxovaný hliník (standardní)

Montážní kapacita  
Na základě německých norem firmy Dräger a DIN Jednostranná verze: max. 30 (14 plynů) Dvoustranná verze: max. 56 (20 plynů)

VEDENÍ KABELŮ

Kapacita Jednostranná verze: 6 hadic, vnější průměr 13,5  Dvoustranná verze: 12 hadic, vnější průměr 13,5
 nebo 18 kabelů, průměr 8 nebo 36 kabelů, průměr 8 
 nebo 3 hadice + 10 kabelů nebo 6 hadic + 20 kabelů 
 nebo 4 hadice + 7 kabelů nebo 8 hadic + 14 kabelů

SVĚTLO: NÁSTĚNNÝ PRVEK	 		 	 	

Rozměry 950 × 270 × 70 mm

Nepřímé světlo 2 × 39 W

Světlo pro čtení/vyšetření 21 W

Noční světlo 5 W

SVĚTLO: SLOUPY

Nepřímé světlo*  Kompaktní zářivka (pro rozsvěcované a pro ztlumené
 osvětlení), zdroj 11 W, 830 teplá bílá

Noční světlo** Kompaktní zářivka (pro rozsvěcované osvětlení)  Kompaktní zářivka (pro ztlumené osvětlení)
 zdroj 7 W, 830 teplá bílá  zdroj 11 W, 830 teplá bílá

	

OSTATNÍ	 		 	 	

Rozsah otáčení konzole 112°

	 	 	

NORMY

Splňuje požadavky normy pro zdravotnické prostředky MDD 93/42/EHS, třída IIb

Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1 IEC 60601-1 – Část 1-2 IEC 60601-1-2

Zdravotnické napájecí jednotky, ISO 11197

Možnosti osvětlení pro obecné účely, DIN EN 12464-1 a DIN 5035-3. Údaje pro software pro projektování poskytneme na požádání.

Pokyny pro instalaci 9039804

Katalog součástí pracovní stanice pro stativy 9048440

* Nepřímé světlo na sloupu je k dispozici jen jako modul ve spojení s nočním osvětlením. 
** Noční osvětlení na sloupu je k dispozici jen jako modul ve spojení s nepřímým světlem.

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Medical s.r.o.
Na Záhonech 884/27
141 00 Praha 4
Tel +420 272 760 141
Fax +420 272 769 242
recepceCZ@draeger.com

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo

www.draeger.com

Výrobce:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo

Příslušného regionálního 
obchodního zástupce 
najdete zde:  
www.draeger.com/kontakt
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