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Komory
chłodnicze

W naszej ofercie znajdują się komory chłodnicze
o różnej pojemności, w zależności od wymagań
użytkownika, od jednego do kilkudziesięciu zwłok.

Komory mogą być wykonane w różnym standardzie
materiałowym, mogą posiadać indywidualne
drzwiczki dla każdego ciała lub drzwi wspólne dla
3-5 ciał.

W naszych urządzeniach stosujemy jednostki
chłodnicze tylko renomowanych producentów.

Komory chłodnicze Pathomed są urządzeniami
w całości wytwarzanymi w fabryce. Składane są
za pomocą wewnętrznych zamków mimośrodowych
(możliwość łatwego demontażu i przeniesienia w inne
miejsce). Każdy prefabrykowany element jest co
do milimetra spasowany z innymi, co zapewnia
całkowitą hermetyczność.

Kupując nasze komory chłodnicze masz pewność, że
otrzymujesz produkt najwyższej jakości, który będzie
niezmiennie spełniał swoje funkcje przez wiele,
wiele lat.
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Wózki
podnośnikowe

Do obsługi komór chłodniczych, załadunku
i wyładunku zwłok używa się wózków
podnośnikowych, za pomocą których jedna osoba
może wkładać lub wyjmować zwłoki z dowolnego
piętro chłodni. Wózki podnośnikowe mogą być
wyposażone w hydrauliczne lub elektryczne systemy
podnoszenia. Mogą również posiadać napęd, dzięki
któremu bez żadnego wysiłku można je przemieszczać
na dłuższych dystansach.

Większość naszych wózków podnośnikowych posiada
podwójnie krzyżowany pantograf podnoszący, co
gwarantuje lepszy rozkład sił podnoszących niż
w przypadku pojedynczego pantografu, a ponadto
sprawia, że wózek ma małe gabaryty i przez to jest
łatwiejszy w manewrowaniu

Wózek podnośnikowy hydrauliczny

Panel sterujący wózka hydraulicznego.
Programowalny

Wózek z możliwością załadunku ciała
bezpośrednio do komory

Elektroniczny system informujący
o dostępności miejsc w chłodni
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Stoły
sekcyjne

W naszej ofercie znajdziecie Państwo kilkanaście
modeli stołów do sekcji, balsamacji i mycia zwłok, od
najprostszych do najbardziej zaawansowanych
technologicznie.

Pełna gama stołów sekcyjnych, od prostych na
kółkach po konstrukcje stacjonarne, podnoszone
z wentylowanym blatem, ze stacjami dokującymi itp.
sprawia, że każdy użytkownik może dobrać sobie
urządzenie najbardziej pasujące do charakteru jego
pracy.

Nasze stoły znajdują zastosowanie w wielu szpitalach,
zakładach medycyny sądowej, akademiach
medycznych, katedrach anatomii, zakładach
pogrzebowych.
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Baseny
formalinowane

W ofercie Pathomed znajdują się baseny (kuwety)
formalinowe do przechowywania preparatów
anatomicznych w roztworach konserwujących.

Kilkanaście wersji konstrukcyjnych pozwala na
przechowywanie od 1 do 10 zwłok. System
hydraulicznego, beziskrowego podnoszenia kosza
wewnętrznego z preparatami pozwala na bezpieczną
pracę bez ryzyka spowodowania wybuchu lotnych
oparów.

W naszej ofercie znajdują się również baseny mobilne
do przechowywania drobnych preparatów, także
wyposażone w systemy wspomagania podnoszenia
kosza wewnętrznego.
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Wózki
transportowe

Wózki do transportu zwłok i trumien produkowane są
w kilkunastu wersjach. Od najprostszych wózków
o stałej wysokości przez wózki z hydrauliczną
regulacją wysokości do wózków, w których wysokość
reguluję się elektrycznie.

W naszej ofercie posiadamy również wózki
kompatybilne z komorami chłodniczymi, gdzie
transport ciała odbywa się na tacy z komory
chłodniczej.

Wózek podnośnikowy elektryczny

Panel sterujący wózka elektrycznego

Hak mocujący tacę na wózku
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Stanowiska
histopatologiczne

Digestoria formalinowe, stoły do wycinania,
stanowiska histopatologiczne – urządzenia te
występują pod wieloma nazwami. U nas nazywają się
MacroPath.

W produkcji mamy kilka modeli tych stanowisk,
a każdy z nich posiada kilka podtypów. Dostępne są
w różnych wymiarach, z szybą lub bez, podnoszone
lub stałe, z nadstawką lub bez.

Wszystkie urządzenia wyposażone są we własne
wentylatory i oświetlenie bezcieniowe. Wentylacja
realizowana jest przez odciąg dolny, boczny
i opcjonalnie górny.

Urządzenia te mogą posiadać wiele zaawansowanych
technicznie rozwiązań sprawiających, że praca
ze szkodliwymi odczynnikami staje się bezpieczna
i przyjemna. Stanowiska MacroPath mogą być m.in
wyposażone w filtry formalinowe, czujniki przepływu
powietrza, czujniki przepełnienia zbiornika z brudną
formaliną, alarm przekroczenia bezpiecznego
stężenia.



16

Specjal istyczne
oświetlenie
i systemy wizyjne

W ofercie Pathomed znajdują się specjalistyczne
systemy oświetlenia LED stołów sekcyjnych,
wyposażone w regulowany nawiew laminarny.

Uzupełnieniem tej części oferty są klasyczne lampy
operacyjne LED o najwyższych parametrach
techniczno-funkcjonalnych, które mogą być również
wyposażone w profesjonalne, audio-wizualne systemy
umożliwiające zdalną naukę (e-learning),
przeprowadzanie telekonferencji lub
przygotowywanie na komputerze materiału
dydaktycznego.
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Meble



Pathomed Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 34
05-092 ŁOMIANKI

Szczegółowe informacje na temat dostępnych modeli i zastosowanych
rozwiązań techniczno-funkcjonalnych można uzyskać pod nr tel.

+48 22 751 37 44 lub e-mail: info@pathomed.pl

www.tanatokosmetyka.pl
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