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Z D R A V O T N Í C T V O



Jednoduchá manipulácia, kvalitné vyhotovenie  s použitím nerezovej ocele, prachotesné zásuvky s dorazom a modulovými košami. 
Množstvo príslušenstva ako držiak defibrilátora, držiak kyslíkovej fľaše, či resuscitačná podložka a všetko, čo špecializovaný vozík 
pre resuscitáciu, anesteziológiu, či iné úkony potrebuje.

Vnútro zásuviek je tvorené vyberateľnými 
“modulovými” košami, čo umožňuje rýchlu 
výmenu obsahu zásuvky jednoduchou výmenou 
celého koša za iný kôš s potrebným obsahom.

ŠPECIALIZOVANÉ VOZÍKY

Kôš
Nerezový vyberateľný
kôš na infekčný odpad.

Držiak O2 fliaš
Nerezový držiak na kyslíkové 
fľaše s upínacími popruhmi.

Plastové boxy
Pre uloženie drobného zdravotníckeho 
materiálu, poistka proti otváraniu pri 
manipulácii s vozíkom. Držiak defibrilátora

Nerezový otočný
držiak defibrilátora

s upínacími popruhmi.

Otvárač ampuliek 
Nerezový odoberateľný 

otvárač s odhadzovacou 
nádobkou 

Modulový systém zásuviek

Resuscitačná podložka
Umiestnená (zavesená) na 

zadnej časti vozíka.

Prachotesné zásuvky
Čelá zásuviek s vnútorným 
gumovým profilom.

Resuscitačný vozík|RSX 1



Kartotéka
Prehľadné rozdelenie 
zdravotníckej dokumentácie.

Liekový vozík|LIX 3

Preväzový vozík|PEX 3

Anezteziologický vozík|AEX 1

Vizitový vozík|VZX 1

Prepážky na lieky
Voliteľnou súčasťou vozíka 
sú prepážky na lieky a iný 

zdravotnícky materiál.



Široká škála produktov vyrobenej z nerezovej ocele AISI 304, určených pre operačné sály a oddelenia každej nemocnice. Vysoká 
akosť a kvalita je zabezpečená bezšpárovými zvarmi, guličkovými plnovýsuvmi zásuviek, antirezonančnou výstuhou políc a 
antistatickým prevedením koliesok. Hladká povrchová úprava uľahčuje dezinfekciu výrobkov.

NEREZOVÝ SORTIMENT

Tácka
Otočná 360° , nerezová, 
ľahko odoberateľná, 
zvýšený  prelis 1,5 cm.

Stop páčka
Stop páčka aretácie 

otočnej pracovnej tácky.

Hydraulický zdvih 
Nožný pedál umožňujúci 
plynulý a citlivý zdvih 
pracovnej tácky o 50 cm.

Inštrumentačný stolík|HYDRAULIC TOP



Stojan na infekčný 
odpad|NEREZ1012

Vozík na operačnú
obuv|NEREZ2052

Transportný
vozík|NEREZ2601

Stojan na
rúška|AN0002

Viacúčelový
vozík|NEREZ2626-B

Pojazdný stojan
košový|NEREZ5006



Bunka na bunke
Vrchné bunky alternujú, zatiaľ čo 

spodné udržiavajú konštantný tlak.

Silver + Stretch poťah
Roztiažny, antimikrobiálny, pokrytý 
iónmi striebra, paropriepustný a 
vodeodolný poťah.

Aktívny matrac|PRO AUTO

AKTÍVNE ANTIDEKUBITNÉ MATRACE

Antimikrobiálny filter
Filter pôsobí proti baktériám a 

predchádza tak možným infekciám.

IP41
vodeodolný

Alarm nízkeho tlaku

Alarm výpadku el. prúdu

Servisný alarm

Zámok panela

Režim alternácie

Režim sedu

Statický režim

Režim maximálneho tlaku

Automatické nastavovanie matraca

CPR ventil
Umožňuje rýchle 
vypustenie vzduchu
v prípade núdze.

IV
stupeň

AUTO
režim

200
Kg

Ochrana päty
Jednoduchým odpojením spojky možno 

vypustiť ľubovoľnú bunku, čím je 
odstránený akýkoľvek tlak na päty.



Aktívny matrac|PRO III

Aktívny matrac|PRO AUTO

AUTO
režim

Aktívny matrac|PRO II

Aktívny matrac|PRO IV

III
stupeň

180
kg

12,7
 cm

IV
stupeň

IV
stupeň

200
kg

200
kg

20,3
 cm

20,3
 cm

SILVER 
+

SILVER 
+

PRO III
PRO II

PRO Bariatric
PRO AUTO

PRO IV

II. stupeň
rizika

I. stupeň
rizika

IV. stupeň
rizika

III. stupeň
rizika

Zdravá
pokožka

STUPEŇ RIZIKA
VZNIKU DEKUBITOV

III
stupeň

180
kg

12,7
 cm

DIGITAL
kompresor



PASÍVNE ANTIDEKUBITNÉ MATRACE

MEDICAL III

MEDICAL I

MEDICAL II+
MEDICAL II

II. stupeň rizika

I. stupeň rizika

IV. stupeň rizika

III. stupeň rizika

Zdravá pokožka

STUPEŇ RIZIKA
VZNIKU DEKUBITOV

Pasívny matrac|MEDICAL lII

Jadro matraca
Jadro matraca je vyrobené z kvalitnej HR a 
termoaktívnej VISCO (lenivej) peny.

Antidekubitný prierez
Zabezpečuje cirkuláciu vzduchu, chráni 

pacienta pred vlhkosťou a prehriatím.

Polohovacie pomôcky
Kvádre, kliny, valce, polo-valce, kruhy, opierky končatín.

5
zón

14
cm

III
stupeň

Pasívny matrac|MEDICAL II

Jadro matraca
Jadro matraca je vyrobené 
z kvalitnej HR peny.

Antidekubitný prierez
Zabezpečuje cirkuláciu vzduchu, chráni 

pacienta pred vlhkosťou a prehriatím.

3
zóny

12
cm

II
stupeň

*ilustračné fotografie
**farebné prevedenie pena/poťah zmena vyhradená



VIACÚČELOVÉ / UNI VOZÍKY
Viacúčelový vozík|ZV1192

Viacúčelový vozík|ZV1195 Viacúčelový vozík|ZV1190

Zámok zásuviek 
Centrálne uzamykanie 
zásuviek.

Oceľová konštrukcia 
Konštrukcia s vypaľovanou 
práškovou farbou
s antivibračnými prelismi. 

Guličkové výsuvy 
Zásuvky teleskopicky výsuvné 

na guličkových výsuvoch.  

RAL 1011 RAL 2011 RAL 4008

RAL 6018 RAL 9003

RAL 1021 RAL 3020

RAL 5015 RAL 7042 RAL 9005



Exkluzívna pôrodná posteľ|AVE

Masážny segment
Masážny segment zmierňuje rodičke 

bolesti a prispieva k zvýšeniu 
pohodlia pred pôrodom.

Krížová opora
Plynule nastaviteľné  vyklenutie 
opory vyhovie špecifickým 
potrebám rodičky a umožňuje 
zmiernenie bolesti.

Bezdrôtový
nožný ovladač

Vďaka WiFi ho možno premiestniť 
kdekoľvek v miestnosti.

Dosah: 10 m.

245
Kg

TRENDELENBURG
ELEKTRICKÝ

NÍZKA NÁSTUPNÁ
VÝŠKA

VYSOKÁ
NOSNOSŤ

60
cm

PÔRODNÉ POSTELE

Pôrodné polohy
S použitím bohatého príslušenstva pôrodnej postele je možné vedenie pôrodu klasickým alebo množstvom alternatívnych spôsobov.

Exkluzívna pôrodná posteľ pre maximálne pohodlie rodičky a pomoc personálu.



INFÚZNE STOJANY

Pediatrický stojan|I-HA Infúzny stojan|Standart I-N

Stojan na zdravotnícku techniku|I-PRE

Nastavenie výšky
jednou rukou

2x antistatické
kolieska

Kolieska 
s motívom

Odkvapkávacia
nádoba

Spevnená základňa
Spevnená základňa stojanu pre 

vysokú nosnosť.

Upínacie skrutky
Každý držiak a príslušenstvo 
na stojane je možné pomocou 
rýchloupínacej skrutky odobrať alebo 
zmeniť polohu.

Páčkový mechanizmus
Nastavenie výšky zdvihu infúzneho 

držiaka pomocou páčky.

Nastavenie výšky.
Zdvih: 150  - 250 cm.

32
Kg

VYSOKÁ
NOSNOSŤ

VÝŠKOVÉ
NASTAVENIE

250
cm



Snímateľný textilný poťah
Ochranu jadra zabezpečuje 

nepremokavý a antibakteriálny obal.

Zdravotnícka koženka
Možnosť čalúnenia koženkou. 
Široká škála koženiek k dispozícií.

KRESLÁ

Madlo + Polohovanie
Možnosť polohovania 
pacienta ošetrovateľom.

Podhlavník
Možnosť nastavenia výšky 
podhlavníka.

Jednoduchá obsluha
Rozkladacie kreslo možno 
rozložiť jednoduchým 
vytiahnutím.

Drevené rukoväte
Pomáhajú vstávaniu a sadaniu 
z akejkoľvek polohy a uľahčujú 

manipuláciu s kreslom.

Opatrovateľské kreslo|Perfect

Rozkladacie kreslo|Salza

NEHORĽAVÁ
PENA

NEPREMOKAVÝ
ANTIBAKTERIÁLNY

OBAL

150
Kg

VYSOKÁ
NOSNOSŤ



Kryt stoličky dolný
Potrebný pre použitie stoličiek
v laboratóriach a operačných sálach.

Zdravotnícka koženka
Kvalitná zdravotnícka koženka  
jednoducho dezinfikovateľná.

Kovový kryt
Ochranný kovový kryt 

koliesok.

LEKÁRSKE STOLIČKY
Laboratórna stolička|CLINIK

Vzorky farieb

Obruč na 
nastavenie výšky

Lekárske
kreslo|V3950

Lekárska 
stolička|FORMEX

Vyšetrovacia 
stolička|FORM HK

Nožná podpera
Výškovo nastaviteľná 
podpera nôh.

5 150
Kg

VYSOKÁ
NOSNOSŤ

ZÁRUKA NA
KONŠTRUKCIU

R

O K O

V



LAVICE DO ČAKÁRNE

Plastová lavica|AMO

Drevená lavica|BIN

Drevený sedák a operadlo
Vysoko kvalitná lisovaná preglejka 
s jednoduchou dezinfekciou vďaka 
hladkému povrchu.

Protišmykový povrch
Vysoko odolný a protišmykový 
povrch s jednoduchou dezinfekciou 
bežnými prostriedkami.

VOZÍKY NA PRÁDLO
Vozík na prádlo|120C/2 Vrece|XV210

Kónické textilné vrece možno po 
odobratí z rámu uzavrieť pomocou 
šnúry.

Nožný pedál 
Nožný pedál pre hygienické 
otváranie veka.

Konštrukcia
Chrómovaná 

oceľová konštrukcia.

Veko 
Rôzne farebné 
prevedenia.



Spoločnosť ČECHOVO s.r.o.  sa zaoberá distribúciou a výrobou zdravotníckeho vybavenia. Prinášame svojim 
zákazníkom kvalitné a cenovo dostupné výrobky domácich aj svetových značiek. V našej ponuke nájdete 
výrobky špeciálne určené pre zdravotníctvo, spĺňajúce štandardy, ktoré táto špecifická sféra vyžaduje.
S prihliadnutím na jednoduchú dezinfekciu, ľahkú manipuláciu, životnosť a moderný vzhľad naše produkty 
uľahčujú prácu personálu, a spríjemňujú pobyt pacientovi.

Vyhovieť klientovi a uspokojiť jeho potreby na najvyššej úrovni je našou prioritou. Tešíme sa na stretnutie
s Vami, na Váš email alebo telefonát.

KTO SME

NÁŠ TÍM

Ing. Patrik Čech
konateľ

cechovo@cechovo.sk

Ing. Katarína Kijovská
obchodné oddelenie
obchod@cechovo.sk

Bc. Tomáš Blicha
manažér predaja

blicha@cechovo.sk

Peter Švač
IT podpora

grafik@cechovo.sk

Mgr. Mária Šeteščáková
ekonóm

ekonom@cechovo.sk

Sabinov



Obchodné oddelenie
Ing. Katarína Kijovská
+421 917 355 533
obchod@cechovo.sk

Čechovo s. r. o.
Námestie slobody 39
083 01 Sabinov
www.cechovo.sk

Manažér predaja
Bc. Tomáš Blicha
+421 918 079 039
blicha@cechovo.sk

w w w . c e c h o v o . s k

Bratislava

Levoča
Poprad

Svidník

Humenné

Michalovce
Banská Bystrica

Rimavská Sobota

Partizánske

Trnava

Prešov

Žilina

Košice
Rožňava

Spokojní zákazníci

Martin

Bojnice


