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Panele medyczne w ,,Szpitalu 
Przyszłości”



▸ doprowadzenie niezbędnych mediów:                                                 
          gazów medycznych oraz prądu elektrycznego,                          
                                                                                                            
                          doprowadzenie sieci teletechnicznych,                      
                                                                                                         
zapewnienie pacjentom minimalnego komfortu poprzez rozwiązania 
plastyczne, pogodne i wesołe motywy np. sceny z bajek, fragmenty 
krajobrazu, palmy, owoce,                                                                   
                 zapewnienie przyjemnego oświetlenia o wysokich 
parametrach natężenia oraz właściwego odwzorowania barw przy 
możliwej rezygnacji z oświetlenia sufitowego,                                     
                            wyposażenie dodatkowe jak gniazda słuchawek 
RTV oraz ładowarki USB,                                                                      
                                                            zapewnienie łączności 
pacjentów z personelem dyżurnym w tym dwustronnej komunikacji 
głosowej,                                                                                             
                                                                                         instalacja 
czujników ruchu oświetlenia miejscowego 

▸ * Niektóre z powyższych elementów poprawiają pracę personelu 
medycznego

Funkcje paneli nadłóżkowych



Podstawowe wyposażenie panela:
gazy medyczne, gniazda 230V, 
teletechnika



Oświetlenie LED - 
energooszczędne, 
przyjemne, wydajne, 
bezobsługowe.



Łączność pacjenta z personelem i 
personelu bezpośrednio z 
pacjentem



Teletechnika oraz wbudowany 
lokalny czujnik ruchu pacjenta



Panel – przykładowa realizacja



▸ lokowanie dodatkowego wyposażenia 
medycznego w tym: kardiomonitory, ssaki, 
dozowniki, kroplówki, pompy infuzyjne, 
lampki do badań, półki na dokumentację, 
koszyki na cewniki, elektrody, pojemniki na 
rękawiczki itp.

▸ *powyższe elementy wyposażenia mogą być 
mocowane bezpośrednio do panela i nie 
zajmują przestrzeni wokół łóżka pacjenta

Panele dla stanowisk Intensywnej terapii



Panel intensywnej terapii - wyposażony



Panel intensywnej terapii - wyposażony



Panel z motywem bajkowym



Panel z motywem 
fantastycznym



Panel z motywem zwierzęcym



Panel kolorowy ,,owocowy”



Nasz ciekawy pomysł na 
wyposażenie sal dziecięcych



▸ Polska - około 7500 sztuk paneli,        
                                                             
                                                             
            Rosja 5 szpitali w Moskwie 
około 600 sztuk paneli,                        
                                                             
                                          Czechy 
szpital w Ołomuńcu 50 sztuk paneli,    
                                                             
                                                             
                Niemcy szpital w Goerlitz,    
                                                             
                                                             
                                        Rumunia – 
Szpital Dziecięcy w Bukareszcie

▸ Mołdawia – prywatna klinika 
ginekologiczna

Nasze realizacje



▸ dla Bloków operacyjnych , Oddziałów Intensywnej 
Terapii, Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w 
Polsce, Rosji, Hiszpanii, Egipcie, Ukrainie i Białorusi 
– łącznie ponad 2600 kolumn,                                  
                                      * największa realizacja 
eksportowa modernizacja 50 szpitali na Białorusi – 
ponad 1mln USD                                                       
                * ostatnia realizacja dostawa 107 sztuk    
                                      do Sztokholmskiego 
Szpitala KAROLINSKA

▸ * Anglia – dostawa w trakcie realizacji

Ponadto spółka Kendromed jako producent 
medycznych kolumn sufitowych zrealizowała



Polska Nagroda Innowacyjności 2013, 
2015



Eksporter Roku 2014



Laureat godła Sprzęt Medyczny 
2014



       Prosimy zapamiętać
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