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W imieniu Intelmedical Poland Sp. z o.o. Sp. k. pragnę przekazać Pani ofertę na najbardziej 
zaawansowane technologicznie rozwiązanie firmy Metro w zakresie transportu i 
przechowywania materiałów medycznych. Inteligentne (hybrydowe) wózki  zabiegowe 
pozwalają pielęgniarkom uzyskać dostęp do elektronicznej dokumentacji pacjenta podczas 
wykonywania wszystkich procedur przy jego łóżku. 
 
Oferta zawiera dwa produkty – wózek zabiegowy z linii Starsys, będący wózkiem 
uniwersalnym z szeroką gamą szuflad o różnej głębokości, dwoma uchwytami na rękawiczki 
jednorazowe oraz uchwytem na kosz na ostre przedmioty i kosz na odpadki. Jedna strona 
wózka została zaprojektowana tak, aby łatwo umożliwić jej wysunięcie w celu powiększenia 
przestrzeni roboczej. 
Drugi wózek – z linii Flexline - został zaprojektowany do wykonywania procedur związanych z 
toaletą całego ciała i zmianą pościeli. Posiada on dwie głębokie szuflady, dwa uchwyty na 
rękawiczki, uchwyt na kosz na odpadki i dodatkową górną półkę ponad monitorem. 
 
Oba wózki przystosowane zostały do pracy z komputerami typu All-in-one i wyposażone 
zostały w najnowocześniejszy na rynku system zasilania baterią Li-nano. Bateria pozwala na 
bardzo długą pracę bez podłączania do prądu (nawet do 12 godzin). Jej największą zaletą jest 
przede wszystkim bezkonkurencyjna trwałość. Bateria ta nie traci swoich właściwości przez ok. 
13 lat codziennego ładowania, a po tym okresie jej wydajność spada do ok. 80% pierwotnej 
wartości, co również jest rewelacyjnym wynikiem. 
 
Zarówno bateria Li-Nano, jak i najwyższa jakość wózka  gwarantują wieloletnie, 
bezproblemowe użytkowanie. Z tego względu całą inwestycję rozliczyć można w horyzoncie 
10-letnim, a wówczas koszt zakupu jednego wózka sprowadza się do miesięcznej kwoty ok. 
150-200 zł. 
 
W razie ewentualnych pytań pozostaję do Pani dyspozycji pod adresem mailowym: 
maciej.kasztelan@intelmedical.pl lub numerem telefonu: 604 404 422. 
 

Z poważaniem 
 
 
 

Maciej Kasztelan 

 
Prezes Zarządu 

Intelmedical Poland Sp. z o.o. Sp. k.  

mailto:maciej.kasztelan@intelmedical.pl
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Intelmedical Poland 
 
Intelmedical Poland Sp. z o.o. Sp. k. jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą na 
polskim rynku ochrony zdrowia w obszarze farmacji szpitalnej, onkologicznej oraz 
oddziałów szpitalnych. Firma oferuje rozwiązania mające na celu ograniczenie kosztów, a 
także poprawę wydajności pracy personelu oraz bezpieczeństwa pacjentów. Intelmedical 
Poland jest dystrybutorem  innowacyjnych produktów z zakresu sprzętu medycznego oraz 
teleinformatyki i automatyki szpitalnej. W swojej ofercie posiada między innymi 
najnowocześniejsze wyposażenie pracowni onkologicznych, systemy transportowe, 
mobilne stacje robocze, a także systemy automatyzacji dystrybucji i wydawania leków w 
szpitalach. 
 

Metro 
 
Metro (InterMetro) jest częścią Emereson Electric Corporation - jednej z największych firm 
w USA, znajdujących się na liście Fortune 100,  działającej w ponad 65 gałęziach gospodarki 
i zatrudniającej ponad 130  000 osób na całym świecie. Emerson posiada ponad 230 fabryk i 
osiąga przychody przekraczające 25 miliardów USD rocznie. 
Metro jest największym i najbardziej renomowanym na świecie, działającym nieprzerwanie 
od 1929r. producentem rozwiązań w zakresie przechowywania i transportu leków oraz 
materiałów medycznych. W Polsce wyłącznym dystrybutorem najbardziej zaawansowanych 
technologicznie produktów marki Metro w obszarze służby zdrowia jest Intelmedical 
Poland. 
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Hybrydowe wózki zabiegowe 
 
Wraz ze wzrostem wymagań regulacyjnych dotyczących elektronicznej dokumentacji 
medycznej, szpitale stawiają coraz wyższy priorytet na zakup narzędzi, które pozwalają 
pielęgniarkom na uzyskanie dostępu do systemów informatycznych w czasie opieki nad 
pacjentem. Dokumentowanie w systemie informatycznym wykonanych procedur 
pielęgniarskich staje się uzasadnione nie tylko ze względu na  korzyści jakie niesie dla 
zarządu szpitala, ale również ze względu na powoli wchodzące w życie wymogi prawne. W 
takiej sytuacji hybrydowe wózki zabiegowe wyposażone w komputer i zaawansowane 
systemy zasilania okazują się być kluczowym elementem prawidłowo przeprowadzonej 
informatyzacji. Dzięki tym urządzeniom  oraz dzięki mobilnym stacjom roboczym szpitalny 
system informatyczny pokazuje swój prawdziwy potencjał.  Umożliwiają one zarówno 
lekarzom jak i pielęgniarkom bezpieczny i wygodny dostęp do systemu informatycznego 
bezpośrednio przy łóżku pacjenta, a co za tym idzie bieżące uzupełnianie dokumentacji, 
odnotowywanie podania leków oraz rejestrowanie wszystkich zabiegów medycznych i nie-
medycznych. 
  

 
 
Oprócz wyzwań stawianych przez rząd związanych z infrastrukturą informatyczną szpitali, 
istotną kwestią jest również przestrzeń jaką dysponują budynki szpitalne. Wózki zabiegowe 
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Przechowywanie, Technologia, 
Informacja – wszystko w zasięgu ręki: 

 
Zapewniają dostęp do najbardziej 
aktualnych informacji o pacjencie 
 
Pozwalają pielęgniarkom na aktualizowanie 
dokumentacji w czasie rzeczywistym 
 
Zapewniają niezbędną przestrzeń na 
materiały medyczne 
 
Redukują konieczność powrotu do dyżurki 
po sprzęt jednorazowy 
 
Eliminują konieczność noszenia lub pchania 
dodatkowych urządzeń 
 

wzbogacone o technologię 
informatyczną mogą być użyte 
zarówno do dostępu do dokumentacji 
elektronicznej jak i do 
przechowywania materiałów 
medycznych niezbędnych do 
wykonywania zabiegów przy 
pacjencie. Połączenie komputerowej 
stacji roboczej z wózkiem zabiegowym 
umożliwia  ekonomiczne 
wykorzystanie przestrzeni szpitalnej. 
Te ośrodki, które posiadają 
ograniczone miejsce na instalacje 
nowych stanowisk komputerowych 
mają teraz możliwość umieszczenia 
sprzętu komputerowego na wózku, a 
przez to zyskanie dodatkowej 
przestrzeni na oddziale. 
  
Hybrydowe wózki zabiegowe znajdują 
też niebagatelne zastosowanie na 
oddziałach ratunkowych. Liczba 
pacjentów na SOR-ach często przekracza ilość sal jakimi dysponują te oddziały. Dlatego 
mobilny i jednoczesny dostęp do materiałów medycznych i komputera bardzo poprawia 
tempo i jakość pracy na oddziałach ratunkowych. Hybrydowe wózki mogą przemieszczać się 
między salami oraz dojeżdżać do pacjentów leżących na korytarzach.  
 
Oferowane przez Intelmedical Poland hybrydowe wózki firmy Metro to najlepsze tego 
rodzaju rozwiązanie na światowym rynku. Łączą one lata doświadczeń firmy Metro w 
zakresie konstrukcji najbardziej trwałych i najbardziej ergonomicznych wózków 
zabiegowych z doświadczeniem grupy Emerson w zakresie konstruowania najbardziej 
zaawansowanych systemów zasilających. Wykorzystywanie w szpitalu rozwiązań mobilnych 
oferowanych przez Metro nie tylko wpływa na efektywność i bezpieczeństwo pracy 
personelu medycznego, ale również świadczy o prestiżu i profesjonalizmie całego szpitala. 
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Linia Flexline i Starsys 
 
Wózki i szuflady FLEXLINE™ oraz STARSYS™ 
Elastyczne opcje. Zaprojektowane dla Ciebie. 
  
Wózki z linii Flexline™ oraz linii Starsys™ 
zostały zaprojektowane z wymiennych 
elementów i akcesoriów, które mogą być 
łączone w różnych konfiguracjach, aby 
dostosować się do różnych zastosowań 
  
Zaawansowane zasilanie: wózki hybrydowe 
firmy Metro wyposażone są w najbardziej 
zaawansowaną baterię Li-Nano , która nie traci 
swoich właściwości przez ponad 5 000 cykli 
 
Możliwość późniejszej rozbudowy: szuflady i 
wiele akcesoriów może być dodanych lub 
skonfigurowanych w późniejszym czasie w 
szpitalu. Wybierz szuflady i akcesoria zgodne z 
dzisiejszymi potrzebami, a później zmień je, 
aby przystosować do nowych zastosowań. 
  
Łatwy w czyszczeniu: Na czystość wózków 
składają się odporne na korozję i plamy 
materiały polimerowe, gładkie, zaokrąglone 
narożniki w celu łatwego czyszczenia i 
dezynfekcji oraz ochrona antybakteryjną 
Microban®, która utrzymuje wózek jeszcze 
czystszy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami 
  
Łatwa Mobilność: lekka, polimerowa 
konstrukcja, zintegrowane uchwyty i 5-calowe 
(127mm) kółka poliuretanowe - 2 kierunkowe i 2 z całkowitą blokadą - zapewniają sprawny 
transport i zwinne manewrowanie. 
  
Zabezpieczenia dodatkowe: Dodatkowe zamknięcia pozwalają na zabezpieczenie 
pojemników instalowanych po bokach wózka. 
  
Organizacja i identyfikacja: samozamykające szuflady o pełnym dostępie  oferowane są w 
kilku głębokościach. Dodatkowe przegródki do szuflad, etykiety, akcesoria do 
przechowywania po bokach oraz na szynach ponad wózkiem pozwalają na łatwy dostęp i 
szybką identyfikację zawartości wózka. 
 
Konfiguracje dopasowanych do budżetu: Wózki Flexline występują w czterech wariantach 
wysokości i dwóch szerokości i mogą zostać dowolnie skonfigurowane w zależności od 
potrzeb i budżetu. Wózki  Starsys oferowane są w pięciu wariantach wysokości.  
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Warianty bezpieczeństwa: Wózki oferują wiele 
standardów zabezpieczeń w zależności od potrzeb. 
Począwszy od standardowego zamknięcia na klucz, a 
skończywszy na zaawansowanych zamkach 
elektronicznych.  
 
Zamki elektroniczne zapewniają kilka poziomów 
zaawansowania: m.in. otwarcie bez użycia klucza, z 
kodem PIN, systemy automatycznego zamknięcia oraz 
systemy kontroli dostępu do celów audytu. Zamki 
elektroniczne mogą być wyposażone w czytniki kart 
(zbliżeniowych, magnetycznych, i kodów kreskowych).  
 
Alternatywnie, szuflady mogą być wyposażone w 
możliwość ich plombowania po każdym uzupełnieniu 
(plastikowymi plombami z numerami seryjnymi). Szuflady 
mogą być plombowane indywidualnie lub jako całość 
jedną plombą. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Przestronna przestrzeń robocza zapewnia gładką powierzchnię do pisania i dużo miejsca 
do pracy. Aby uzyskać dodatkowe miejsce możliwe jest zastosowanie  opcjonalnej, 
wysuwanej półki bocznej. 
  
Rozpoznawalny: Czyste, nowoczesne wzornictwo wygląda świetnie w każdym szpitalu 
podkreślając jego profesjonalizm. Uchwyty szuflad dostępne są w dziesięciu kolorach w 
celu umożliwienia łatwej identyfikacji zawartości szuflady. 
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Linia Starsys – powiększenie przestrzeni roboczej 
 
Wózki z serii Starsys mogą zostać skonfigurowane tak, aby umożliwić wysuwanie bocznych 
paneli wózka. Pozwala to na zwiększenie dostępnej przestrzeni roboczej nawet o 135%. 
Możliwe są również warianty z rozsuwaną tylko jedną częścią wózka. 
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Montaż komputera na uchwycie poprzecznym 
 

 

Ustalona wysokość z możliwością odchylenia i obrócenia ekranu komputera. 

 

Zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania. 

 

Uchwyt utrzymuje komputer i materiały medyczne o łącznej wadze do 22kg. 
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Montaż komputera na uchwycie ramiennym 
 
 

Łatwe dostosowywanie wysokości. 

 

Łatwe manewrowanie ekranem komputera, aby zbliżyć się bardziej do pacjenta. 

 

Możliwość zablokowania uchwytu. 
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System zasilania 

 
Najbardziej zaawansowany system zasilania 
  
Wózki hybrydowe firmy Metro zasilane są najbardziej efektywnym rozwiązaniem. Do 
zasilania komputera, monitora i innych akcesoriów wykorzystywany jest prąd stały (DC). 
Eliminuje to konieczność przetwarzania napięcia, co w rezultacie optymalizuje zużycie 
prądu i zapewnia stałą wydajność we wszystkich zastosowaniach. 
W wózkach hybrydowych produkowanych przez Metro instalowana jest najlepsza dostępna 
bateria w technologii Li-Nano. Bateria ta oferuje do 12 godzin ciągłej pracy, a także nie traci 
swoich właściwości przez ponad 5 000 cykli ładowania. Oznacza to, że jeśli bateria wózka 
ładowana będzie raz dziennie, to bateria zachowa w pełni swoje właściwości przez ponad 
13 lat. Po tym okresie wydajność baterii spada do 80% jej pierwotnej mocy. 
  
Dlaczego zasilanie prądem stałym jest najefektywniejszym rozwiązaniem: 
 

 Zasilanie prądem stałym może być zoptymalizowane w celu zapewnienia długiej 
żywotności baterii 

 Najniższe koszty użytkowania 

 Najdłuższe działanie  sprzętu po podłączeniu baterii 
  

Dlaczego inwestycja w zaawansowaną baterię Li-Nano jest najlepszym wyborem: 
 

 Stała wydajność baterii przez ponad 5 000 cykli ładowania 

 80% wydajności baterii po przekroczeniu 5 000 cykli 

 Najlżejszy system zasilający (9kg) 

 Ochrona inwestycji - dzięki największej na rynku trwałości koszty inwestycji 
rozkładają się na ponad 10 lat bezpiecznego użytkowania sprzętu. Oznacza to, że 
średni miesięczny koszt zakupu wózka w rozłożeniu na 10 lat wynosi zaledwie ok. 
150 - 200 zł. 
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Kontrola Infekcji 
 
Inteligentne wózki zabiegowe  zostały zaprojektowana w taki sposób, 
aby jak najbardziej zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się zakażeń. 
Utrzymanie czystości ułatwiają niepodlegające korozji polimerowe 
materiały oraz zaokrąglone rogi umożliwiające proste i szybkie 
czyszczenie. Specjalny, przeciw-drobnoustrojowy materiał Microban 
utrzymuje wózek czystszy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami. 
Zapobiega on rozwojowi bakterii i pleśni powodujących powstawanie brudu i przykrego 
zapachu. Materiał ten jest wbudowany w strukturę elementów wózka. Oznacza to, że nie 
zetrze się po wielokrotnym czyszczeniu, jak to ma często miejsce w przypadku urządzeń 
jedynie pokrytych powłoką anty-drobnoustrojową. 
 
Antybakteryjna ochrona marki Microban nie chroni przed chorobami powodowanymi przez szkodliwe bakterie. 

Niektóre akcesoria opcjonalne 
 
 
 
 
 
 
Wysuwana podstawa klawiatury 
  

Rodzaj baterii Nanofosforanowa (Li-Nano) 

Żywotność baterii 5 000+ cykli ładowania 

Czas pracy na baterii (przy 35W) 12 godz. 

Wskaźnik naładowania Ciągły odczyt na diodach LED. 
Oprogramowanie BatteryPro. 

Czas ładowania 2-4 godz. 

Pojemność baterii 400Wh 35Ah 

Napięcie wejściowe 100-240 VAC przy 2.5A  max 

Napięcie wyjściowe 10,5-16 VDC 

Gwarancja baterii 3 lata z możliwością przedłużenia 
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Wysuwany bok wózka tworzący dodatkową 
przestrzeń roboczą 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowa półka nad komputerem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przegródki do szuflad 
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Przegródki do szuflad typu eggcrate 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wymienne, łatwo zmywalne wnętrza szuflad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uchwyt na kosz na ostre przedmioty 
(uniwersalny)  
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Oferta cenowa 
 

Inteligentny wózek zabiegowy z linii Starsys  
 

Rysunek Produkt Opis Szt. 

 

SXRS30K-
KL 

Wózek Starsys, wys. 
43’’ (109mm) 
wyposażony w baterię 
LiNano (ponad 5 000 
cykli) przystosowany 
do montażu 
komputera All-in-One 
 
Zamykany na klucz. 

1 
 

 SXRS3 
Szuflada o głębokości 
3’’ (76 mm) 

3 

SXRS6 
Szuflada o głębokości 
6’’ (152 mm) 

1 

SXRS12 
Szuflada o głębokości 
12’’ (304 mm) 

1 

SXRDP-BL 
Uchwyty do szuflad – 
niebieskie 

5 

SXRPODSL Wysuwany bok - lewy 1 

FL236 
Uchwyt na rękawiczki 
jednorazowe (po 
lewej stronie wózka) 

2 

SXRPODBIN 
Uchylny pojemnik (po 
lewej stronie wózka) 

1 

SXRSHRPS 
Uchwyt na kosz na 
ostre przedmioty (po 
prawej stronie wózka) 

1 

SXRBSKT-H 
Uchwyt na kosz na 
śmieci (po prawej 
stronie wózka) 

1 

SXR3DIV 
Przekładki do szuflad 
3’’ 

2 

SXR3DVR Przekładki typu 1 
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eggcrate do szuflad 3’’ 

SXR6DIV 
Przekładki do szuflad 
6’’ 

1 

SXRLABKIT Zestaw etykiet  1 

SXRS505 
Uchwyt górny  do 
montażu komputera 
(VESA) 

 

Cena łączna 53 410 PLN 

Cena po rabacie 27 387 PLN 

Cena specjalna dla 1 szt. demo 23  451 PLN 

 

Szkic 
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  Inteligentny wózek zabiegowy z linii Flexline 
 

Rysunek Produkt Opis Szt. 

 

FL27K-KL 

Wózek Flexline, wys. 
42’’ (107mm) 
wyposażony w baterię 
LiNano (5 000 cykli) 
przystosowany do 
montażu komputera 
All-in-One 
 
Zamykany na klucz. 

1 
 

FL112 
Szuflada o głębokości 
12’’ (304 mm) 

2 

FL-SB 
Uchwyty do szuflad – 
niebieskie 

2 

FL212 
Uchylny pojemnik (po 
lewej stronie wózka) 

1 

FL236 
Uchwyt na rękawiczki 
jednorazowe (po lewej 
stronie wózka) 

2 

FL221 
Uchwyt na kosz na 
śmieci (po prawej 
stronie wózka) 

1 

FL505 
Uchwyt górny  do 
montażu komputera 
(VESA) 

1 

FL560 
Półka górna do 
instalacji nad 
komputerem 

1 

Cena łączna 45 435 PLN 

Cena po rabacie 23  263 PLN 

Cena specjalna dla 1 szt. demo 19  950 PLN 
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Szkic Grafika 
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Gwarancja 
 
Okres gwarancji wózka (mechanika) – 1 rok 
Elektronika – 1 rok 
Bateria – 3 lata 
 

 

Warunki handlowe 
 
Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT 
Ważność oferty: 30 dni 
Czas dostawy: do ustalenia, ok. 6-8 tygodni od złożenia zamówienia i wpłaty zaliczki 
Warunki dostawy: EXW Holandia 
Płatności:  

70% zaliczki w momencie złożenia zamówienia 
30% po dostawie 

 


