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Spoštovani,

pred vami je predstvavitvena brošura družbe Medicop. V njej vam 

predstavljamo naš najsodobnejši in tehnološko dovršeni program 

sistema medicinskih tirnic. S to brošuro vas želimo seznaniti z 

najpomembnejšimi lastnostmi in prednostmi opreme. Za podrobnejše 

tehnične in funkcionalne lastnosti posameznega izdelka, pa vam je 

na razpolago tudi naš tehnični katalog. 

Celotni program medicinske opreme družbe Medicop zajema:

Centralni sistemi
za medicinske pline

Medicinski 
aspiratorji

Naprave 
za terapijo s kisikom

Bolniški
kanali

Sistem
medicinskih tirnic

Medicop
Program medicinska oprema
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Sistem 
medicinskih tirnic
Iz nerjavečega jekla

TIRNICE IZ NERJAVEČEGA JEKLA
Sistem tirnic se uporablja za obešanje 

oziroma pritrjevanje različnih medicin-

skih aparatov na steno. Tirnica preseka 

25 × 10 mm se pritrdi neposredno na steno. 

Izdelana je iz nerjavečega jekla in je oprem-

ljena s plastičnimi elementi za horizontalno 

povezavo med tirnicami.

Dolžino tirnice določi stranka. Tirnica je 

na obeh straneh zaključena s primernimi 

pokrovi.

TEHNIČNI PODATKI

Material: nerjaveče jeklo

Dimenzije: 25 × 10 mm

Nosilnost max: 100 kg/m

Priporočena višina namestitve: spodnja tirnica: 50 cm
zgornja tirnica: 130 cm

RAzlIČIcE

1600003 Stenska tirnica iz nerjavečega jekla, 25 x 10 mm,  
vključno z veznimi elementi

1600001 Stenska tirnica iz aluminija, 25 x 10 mm,  
vključno z veznimi elementi

PoLICE ZA sIsTEm TIRNIC
Police so namenjene EKG monitorjem, defi-

brilatorjem in drugim medicinskim napravam 

ter tudi različnim dokumentom. 

Police se pritrdijo na tirnico s pomočjo 

dveh veznih elementov, dodatno pa jih je 

mogoče s spodnje strani učvrstiti z vijaki. 

Standardni dimenziji polic za monitorje sta 

530 × 370 mm ali 370 × 420 mm, stand-

ardna dimenzija police za dokumente pa je 

330 × 260 mm. 

Na voljo so tudi dimenzije polic po želji 

stranke. Vse police so izdelane iz nerjaveče 

jeklene pločevine.

TEHNIČNI PODATKI

Material – police: nerjaveče jeklo

Material – predal: ABS

Nosilnost: 20 kg (modela 1610001, 1610002)

RAzlIČIcE

1610001 Polica za monitor s predalom; 530 × 370 mm

1610002 Polica za monitor; 530 × 370 mm

1610005 Polica za dokumente; 330 × 260 mm

1610027 Vertikalne pregrada za dokumente; 220 × 300 mm

1600003 stenska tirnica iz nerjavečega 
jekla, 25 × 10 mm, vključno z veznimi elementi

1610001 Polica za monitor s predalom; 530 × 370 mm

1610027 Nosilec dokumentov šinski-vertikalni; 220 × 300 mm1610005 Polica za dokumente; 330 × 260 mm

1610002 Polica za monitor; 530 × 370 mm
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PREdELNE ZAVEsE
Karnisa za zavese se lahko pritrdi na sten-

sko tirnico ali neposredno na zid. Izvlečna 

teleskopska karnisa je v zloženem položaju 

dolga 700 mm, v povsem izvlečenem pa 

1950 mm.

Višina predelne zavese znaša 1400 mm, 

standardna barva je bela. Zavese v drugih 

barvah so na voljo po naročilu.

TEHNIČNI PODATKI

Material teleskopskih karnis: eloksirane aluminijaste palice

Dimenzija v zloženem položaju: 700 mm

Izvlečena dolžina: do 1950 mm

Višina: 1400 mm

Standardna barva zavese: bela

Iz nerjavečega jekla

Sistem 
medicinskih tirnic

RAzlIČIcE

1610035 Karnisa za predelno zaveso z zaveso, za namestitev na tirnico

1610036 Karnisa za predelno zaveso z zaveso, za namestitev na steno

1610037 Karnisa za predelno zaveso brez zavese, za namestitev na tirnico

1610038 Karnisa za predelno zaveso brez zavese, za namestitev na steno

Opomba Zavese v drugih barvah so na voljo po naročilu.
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Iz nerjavečega jekla

Sistem 
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RAzlIČIcE

1610040 Košara za katetre za stensko tirnico 
(80 × 140 × 470 mm)

1610041 Košara za katetre za stensko tirnico 
(200 × 250 × 300 mm)

1610042 Košara za katetre za stensko tirnico 
(100 × 200 × 250 mm)

Opomba Košare v drugih dimenzijah so na voljo po naročilu.

KošARE
Košare so izdelane iz kromirane mrežaste 

pločevine in so namenjene odlaganju 

različnega sanitarnega materiala, predvsem 

vseh tipov katetrov.

Namestijo se lahko na stenske tirnice ali 

druge nosilce. Standardne dimenzije košar so:  

 80 × 140 × 470 mm, 200 × 250 × 300 mm 

in 100 × 200 × 250 mm. Košare v drugih 

dimenzijah so na voljo po naročilu.

1610040 Košara za katetre za 
stensko tirnico (80 × 140 × 470 mm)

1610041 Košara za katetre za stensko 
tirnico (200 × 250 × 300 mm)

1610042 Košara za katetre za stensko 
tirnico (100 × 200 × 250 mm)



10 11

sToJALA ZA INfuZIJo 
PREmIČNA ALI NA TIRNICI
Stojala za infuzijo se uporabljajo za obešanje 

vrečk z infuzijskimi tekočinami in infuzijskih 

črpalk. Stojala so lahko nameščena na 

tirnico ali premična – na vozičku. Stojala na 

tirnicah imajo tri kljuke za obešanje infuzi-

jskih tekočin, premična pa štiri.

Iz nerjavečega jekla

Sistem 
medicinskih tirnic

TEHNIČNI PODATKI

Material: nerjaveče jeklo

Višina stojala za infuzijo na nosilcu: do 1200 mm nad tirnico

Višina premičnega stojala za infuzijo: 1250 do 1950 mm

RAzlIČIcE

1610020 Stojalo za infuzijo s 3 kljukami, za namestitev na tirnico,  
višina nastavljiva z vijakom

1610021 Stojalo za infuzijo s 3 kljukami, za namestitev na tirnico,  
višina nastavljiva z gumbom

1610022 Mobilno stojalo za infuzijo s 4 kljukami,  
vključuje voziček s 5 antistatičnimi kolesi

1610022 mobilno stojalo za infuzijo s 4 kljukami, 
vključuje voziček s 5 antistatičnimi kolesi

1610020 stojalo za infuzijo s 3 kljukami, za 
namestitev na tirnico, višina nastavljiva z vijakom

Stojala za infuzijo na tirnicah segajo 

1200 mm nad tirnico, višina premičnih tirnic 

pa je med 1200 in 1950 mm.

Višina je nastavljiva s pomočjo vijaka ali 

gumba. Stojala za infuzijo so izdelana iz 

nerjavečega jekla.
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