
URGENTNO RE©EVALNO VOZILO - POVI©ANO



Vsak centimeter prostora in nameπËenost pohiπtva je skrbno
premiπljena, da zagotovi Ëim veË prostora za medicinsko
opremo in varno mobilnost zdravstvenega osebja med
transportom.

Zaradi teh lastnosti je vozilo Medicop LifeSaver Poviπani
primerno tako za ekstremne reπevalne naloge kakor tudi
za uporabo v nujnih prevozih pacientov na dolge razdalje.

O RE©EVALNEM VOZILU LIFESAVER
POVI©ANI

LifeSaver Poviπani je Medicopovo urgentno reπevalno vozilo
z izjemno zanesljivostjo in funkcionalnostjo. Napredne
oblikovne reπitve, ergonomske inovacije in visoka stopnja
zagotavljanja varnosti odlikujejo reπevalno vozilo LifeSaver
Poviπani, da mu lahko popolnoma zaupate.

Æe prvi pogled pokaæe, da je Medicop LifeSaver Poviπani
posebno vozilo. Robustna in lahka konstrukcija, dovrπena
aerodinamika in integriran sistem modrih luËi so njegove
prednosti. Poleg svoje dinamiËne narave in dobre okretnosti,
ponuja LifeSaver Poviπani tudi izboljπano ureditev notranjosti
vozila, ki zato lahko nudi optimalno delovno okolje in vse
potrebno udobje za pacienta.

PREIZKU©ENA VARNOST

Pri Medicopu je varnost na prvem mestu
Reπevalno vozilo Medicop LifeSaver Poviπani je v celoti
izdelano in opremljeno v skladu s strogim varnostnim
standardom EN 1789-2007, ki jamËi za najviπjo kakovost
izdelave vse opreme v vozilu.

Vozila LifeSaver Poviπani izpostavljamo dinamiËnim testnim
trkom, da bi preverili strukturno integriteto in raven zaπËite
potnikov v primeru dejanskega trka. Testni trki preverijo
celotni sestav vozila vkljuËno s sedeæi, sistemom podpore
za nosila, notranjo opremo, priËvrπËenost medicinskih
pripomoËkov in sidrne toËke za varnostne pasove.

PrepriËljivi rezultati
Reπevalna vozila LifeSaver Poviπani so uspeπno opravila
vse varnostne preizkuse, ki dokazujejo skladnost izdelka
s standardom EN 1789-2007. Po silovitih testnih trkih se
je izkazalo, da je strukturna integriteta naπih reπevalnih vozil
kos svoji nalogi. Notranjost vozil ni utrpela praktiËno nobenih
poπkodb in, kar je predvsem pomembno, potniki so ostali
varno privezani na svojih sedeæih.

©e veË! StatistiËni podatki o nesreËah dokazujejo, da so v
primerjavi s konkurenËnimi izdelki Medicopova vozila v
samem vrhu zagotavljanja varnosti potnikov.



ZUNANJE ZNA»ILNOSTI IN PREDNOSTI

Robustna in lahka konstrukcija
• Zagotavlja izvrstno okretnost in najboljπe vozne zmogljivosti

na katerem koli terenu
• V vsaki fazi naËrtovanja projekta izdelan s pomoËjo 

raËunalniπko podprte tehnologije (CAD)

Integriran sistem modrih luËi
• Zagotavlja aerodinamiËno obliko vozila
• Samostojna regulacija osvetlitve
• Vrhunska vidnost v prometu in vseh vremenskih pogojih
• Dolga æivljenjska doba
• Zelo zanesljiv
• Uporaba sistemov za ËiπËenje vozil z visokim pritiskom 

je dovoljena
• OmogoËa enostavno in hitro vzdræevanje vozila od zunaj
• Maksimira prihranke elektriËne energije
• Prednastavljena opozorilna signalizacija: dnevni naËin, 

noËni naËin, naËin za meglene razmere

Izboljπana aerodinamika
• AerodinamiËna, lahka in zelo trda konstrukcija strehe
• Pomemben napredek pri zmanjπanju zraËnega upora
• Zmanjπano nastajanje vrtincev
• Boljπa stabilnost vozila v ovinkih in v primeru

boËnega vetra
• Niæja poraba goriva pri visokih hitrostih
• Zmanjπan πum vetra v notranjosti vozila



Dodatne luËi za boljπo vidnost
• LED delovni reflektorji na desni in levi strani
• LED delovni reflektorji zadaj
• LED zadnje luËi
• LED utripajoËa bliskavica na sprednjem in

zadnjem delu strehe
• LED bliskavica spredaj v mreæi hladilnika

NOTRANJE ZNA»ILNOSTI IN PREDNOSTI

Ergonomski inæeniring in optimalna izraba prostora
• Zagotavlja varen in uËinkovit dostop in izstop
• Izboljπana delovni prostor in razporeditev - reπevalci z 

lahkoto stojijo in hodijo v reπevalnem vozilu (pred in za 
pacientom, kakor tudi okoli pacienta)

• UËinkovito πËiti ljudi in opremo med voænjo

• Zagotavlja uËinkovito komunikacijo
• Olajπuje uËinkovito higieno in obvladovanje okuæb
• Maksimira uporabnost in kompatibilnost opreme
• Zagotavlja vse potrebno udobje za pacienta
• Notranji/zunanji dostop do opreme za prvo pomoË

PrivlaËna in funkcionalna zunanja oprema
• Visoka drseËa stranska vrata
• Moænost poviπanja zadnjih dviænih vrat za laæje nakladanje

pacientov - tudi v sedeËem poloæaju
• Moænost zniæanja zadnjega dela vozila za laæje

nakladanje pacientov
• PlastiËen zaπËitni sistem iz vzdrænih plastiËnih elementov

za uËinkovito zaπËito v primeru boËnega trËenja
• Dodatna zatemnjena stekla
• NameπËen sistem parkirnih senzorjev
• NameπËena kamera za vzvratno voænjo
• Odsevni napisi, Ërte in logotipi po naroËilu stranke



• Vsa zunanja vrata bolniπkega prostora so opremljena z 
varnostnim sistemom, ki omogoËa zaklepanje in 
odklepanje od znotraj in od zunaj brez uporabe kljuËa -
omogoËa tudi odklepanje od zunaj s kljuËem, Ëe so vrata
zaklenjena od znotraj

• Okna so zasenËena in postavljena tako, da je po potrebi
zagotovljena pacientova zasebnost

• PrezraËevalni sistem z izboljπanim kroæenjem omogoËa
uËinkovito ogrevanje, hlajenje, izmenjavo zraka in 
elektronsko uravnavanje temperature

• Iztegljiv predal za ampule s kljuËavnico
• RoËaji za zdravstveno osebje in pacienta
• ProstorËek za hlajenje
• ProstorËek za segrevanje

Bolniπki prostor
• Dobro pritrjene police s predali, ki prepreËujejo nepotrebno

drsenje opreme in hrup
• Notranji opaæi iz lahke, moËne in vzdræljive ponovno 

uporabne plastike
• Zaobljeni robovi zmanjπujejo tveganje poπkodb
• Gladke povrπine zmanjπujejo moænost okuæbe, pospeπijo

postopek ËiπËenja in so odporne proti odrgninami
• Prostorne prekatne omarice nudijo πtevilne predelke
• Talna prevleka je antibakterijska, pralna in prepreËuje 

spodrsavanje
• Talna konstrukcija poskrbi za mirno voænjo
• ZvoËna in toplotna izolacija
• Vse odprtine (vrata, okna) so zatesnjene, da prepreËujejo

vdiranje vode

• VtiËnica 12 VDC in vtiËnica 230 VAC , 12 V/230 V inverter
• ProstorËek za odpadni material, ostre in kuæne odpadke
• Notranji komunikacijski sistem

ElektriËni sistem
• ElektriËno vezje s CAN-Bus tehnologijo
• Visokozmogljiv osrednji elektronski sistem nadzira vse 

elektriËne vode in porabnike
• OmogoËa hitro delovanje sistema in zanesljivo 

komunikacijo med elektronskimi krmilnimi enotami v vozilu
• Nadzira in uravnava osvetlitev, klimo, temperaturo in 

ploπËad za nosila
• Opremljen z dostopom za servisiranje in vzdræevanje

Upravljanje na dotik
• Zasloni so opremljeni s folijskimi tipkovnicami - za 

enostavno in intuitivno upravljanje
• Osvetlitev ozadja posameznih funkcij omogoËa enostavno

ugotavljanje katera izbrana funkcija je aktivna
• »iπËenje in steriliziranje zaslonov je preprosto
• Nizki namestitveni stroπki in enostavno vzdræevanje
• Boljπi zanesljivost in toËnost

Optimalna osvetlitev bolniπkega prostora
• Svetlobna proga za osvetlitev prostora
• Opremljen z napredno LED tehnologijo z modro svetlobo
• Pomaga pacientu in osebju pri orientiranju v vozilu
• Poskrbi za sproπËeno vzduπje



PRILAGODLJIVE RE©ITVE
PO MERI

Poleg naπih standardnih izvedb, vam
ponujamo popolno prilagajanje izdelka, da
zagotovimo reπitev kakrπnih koli posebnih
potreb po opremi ali protokolih. Za vaπe
potrebe lahko prilagodimo notranjost
bolniπkega prostora, zdravniπko opremo,
informacijsko tehnologijo in zunanji dizajn.
Po æelji lahko vgradimo sistem za sledenje
vozil in opremo za komunikacijo z
dispeËerskim centrom.

Stropna oskrbovalna konzola
• Kroæna oprijemalna roËka
• Dodatne delovne luËi za boljπo vidljivost pri

delu s pacientom
• Globoka reæa za kisikove naprave
• Streπne dovodne cevi za oskrbo nad pacientom
• Dræala za infuzijo
• PrikljuËki za EKG

Kisikov sistem
• GrafiËni opozorilni sistem za nizek pritisk
• Samodejni preklop s prazne na polno kisikovo jeklenko

z zvoËnim opozorilom
• Notranji/zunanji dostop do kisikove jeklenke
• Opremljen z dostopom za servisiranje in vzdræevanje

Voznikova kabina
• Ergonomska razporeditev opreme
• Sredinska konzola s prostorom za radio, komunikacijsko

opremo, telefon, navigacijo itn.
• Napredna sredinska nadzorna konzola z naslednjim 

naborom funkcij: signalni sistem, delovni reflektorji, notranja
osvetlitev bolniπkega prostora, zasilni zagon, zraËno 
vzmetenje, pomoæno ogrevanje, prikazovalnik praznjenja
2. baterije, rdeË LED indikator za aktivno 230 V napajanje

• Sireno nadzira voznik - z veËnaËinskimi funkcijami
• Video sistem za nadziranje bolniπkega prostora

TEHNI»NI PODATKI

Model LifeSaver Poviπani

Tip reπevalnega vozila Urgentno reπevalno vozilo tip B

Osnovno vozilo Volkswagen T5 kombi z dvignjeno streho

Vrsta motorja Bi-turbo diesel, 2000 ccm, 132 KW / Turbo diesel, 200 ccm, 103K W

Menjalnik RoËni / avtomatski

Medosna razdalja 3400 mm

Masa praznega vozila 2690 kg

NajveËja dovoljena masa 3500 kg

Zunanje dimenzije Dolæina 5290 mm / ©irina 1900 mm / Viπina 2560 mm

Notranje dimenzije Dolæina 2710 mm / ©irina 1475 mm / Viπina 1860 mm

Vrata Visoka (opcija) dviæna zadnja vrata

Visoka drseËa stranska vrata
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T: +386 2 539 12 50
F: +386 2 539 12 55
E: info@medicop.eu
W: www.medicop.eu

Informacije, opisi in grafike, ki jih
najdete v tej broπuri, predstavljajo
stanje na dan tiska. Specifikacije
in opisi ter obseg so odvisni od
opreme in se lahko razlikujejo.

Prikazana vozila in notranja
oprema so informativne in

simboliËne narave. Za aktualne
in podrobnejπe informacije v zvezi
s paleto modelov, znaËilnostmi,

dodatno opremo in/ali
razpoloæljivimi barvami in
njihovi ceni, se obrnite na

zastopnike Medicopa.




