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Praktická pomoc v oblasti MRT

www.rcn-medizin.com

www.r-fin.cz
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Nejlepší produkty dle Vaší poptávky

Jedinečné metody potřebují jedinečné výrobky. Potřeba MRT výrobků jako efektivní 
formy diagnostiky vychází ze speciálních požadavků na tuto skupinu výrobků. Tyto 
požadavky jsou  již mnoho let základem našeho podnikání, základem rozvoje a 
výroby speciálních ošetřovatelských pomůcek, které především ulehčují práci 
personálu a vycházejí z praktických zkušeností.

Všechny produkty pro oblast MRT jsou vyrobeny z plastu a 
nemagnetizujících kovů jako je například mosaz. Tudíž jsou standardně 
vhodné pro použití v oblasti záření do 3 Tesla. Na přání můžeme vyrobit 
plastové výrobky vhodné do prostředí záření do 7 Tesla. 

Výhody:
Všechny RCN produkty jsou vyrobeny z vysoce zátěžových a 
snadno udržovatelných plastových modulů. Tento materiál má 
schopnost se rychle přizpůsobit teplotě těla. Mimoto je příjemný na 
dotek, je kontrolován na biologickou snášenlivost a splňuje vysoké
hygienické nároky.  

Speciální přání plníme rádi, 

ptejte se nás na ně!
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Stolička pro oblast MRT

graUt modrá kobalt laguna

Barevná provedení polyuretanové podušky:

Model Vnější rozměry Sedák Váha Nosnost

Hloubka Šířka Výška Hloubka Šířka Výška

DH 49 PA MRT 42 42 49,5 42 42 47 3,4 200

DH 49 DLR PA MRT 52 52 50 42 42 48 5,5 150

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny! Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo kg.

DH 49 DLR PA MRT

jako DH 49 PA MRT s
4 dvojitými plastovo-mosaznými koly ø 75 mm
vhodná do prostředí do 3 Tesla

3

DH 49 PA MRT

ergonomicky tvarovaný sedák
polyuretanová poduška
speciální nožky s protiskluzovou úpravou
speciální rám z RCN plastu
UV stabilní 
vysoce stabilní
snadno udržovatelná
dezinfikovatelná
nosnost do 200 kg
vhodná do záření do 3 Tesla, 

možno vyrobit i variantu do 7 Tesla
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MRT transportní křesla

Model Vnější rozměry Sedák
Délka

Nosnost Váha

Hloubka Šířka Výška Hloubka Šířka Výška
holeně

TC 450 MRT 65 55 112 45 44 56,5 46 150 22

DR 100 MRT 80 72,5 107,5 45 44 57 40 150 32

DR 100 K 85,5 70,5 107,5 44 47,5 52 46 120 27

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny! Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo kg.

graUt modrá kobalt laguna

Barevná provedení polyuretanového sedáku, opěradla a 

polstrovaných opěrek rukou:
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TC 450 MRT

sedák a opěradlo z polyuretanu
výsuvná podložka pod nohy
madlo
obě odklápěcí opěrky rukou s polstrováním z polyuretanu
bezpečnostní zábrana
4 plastovo - mosazná dvojitá kola ø 100 mm s brzdami 
(jinak vyobrazeno)
UV stabilní 
velmi pevné
dezinfikovatelné
nosnost do 150 kg
vhodné do prostředí do 3 Tesla, na přání lze 

vyrobit také do 7 Tesla

DR 100 MRT

sedák a opěradlo z polyuretanu
výsuvná podložka pod nohy
madlo
24 '' kola 
ruční brzda
obě odklápěcí opěrky rukou
UV stabilní 
velmi pevné
dezinfikovatelné
nosnost do 150 kg
vhodné do prostředí do 3 Tesla

TC 450 MRT

sedák a opěradlo z polyuretanu
výsuvná podložka pod nohy
madlo
obě odklápěcí opěrky rukou s polstrováním z popolyuretanu
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24“ kola
sedák a opěradlo z polyuretanu v černé barvě
sklápěcí podložka pod nohy
2 ruční brzdy
madlo
odnímatelné opěrky rukou s polstrováním
oboustranná ochrana oděvu
bezpečná obruč kola
vysoce pevné, s nosností do 120 kg
UV stabilní a dezinfikovatelné
2 roky záruka

DR 100 K

madlo

sedák a opěradlo z polyuretanu v černé 
barvě

odnímatelné opěrky rukou s 
polyuretanovým polstrováním

oboustranné boční ochranné polstrování

24” kola s ochranou proti nehodě

2 ruční brzdy

sklápěcí podložka pod nohy

celoplastová kola

RCN transportní křeslo DR 100 K je vyrobeno kompletně z RCN plastu bez jediné části z kovu.
Hodí se do všech MRT prostředí a nespouští alarm u bezpečnostních rámů
. 
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MRT hygienické a ošetřovatelské vozíky 

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny! Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo kg

6

Model Hloubka Šířka Výška
Výška odkládací 
plochy

Váha Velikost zásuvek HxŠxV

KTW 100 MRT 38,5 41 85 - 9,5
2x35,5x24,5x7,5

2x35,5x24,5x17,5

KTW 100 HS MRT 38,5 41 122 85 12
2x35,5x24,5x7,5

2x35,5x24,5x17,5

KTW 100  MRT

dvojitá plastovo-mosazná kola ø 75 
mm,

2 kola s brzdami
4 transparentní zásuvky 

HSP, pevný zásobník na 
rukavice z lakovaného hliníku, 
namontovaný na kolejnici

ESP, dávkovač dezinfekce 
na kolejnici, s objemem 
0,5 l

Všechny ošetřovatelské a hygienické vozíky jsou vhodné do prostředí do 3 Tesla, 

na přání lze vyrobit také do 7 Tesla.

Hygienické a ošetřovatelské vozíky řady MRT 
nabízejí možnost uložení nutných zdravotních 
materiálů pro práci s pacientem, např. 
ochranného oblečení, roušek a rukavic. Díky 
průhledným zásuvkám (zatížitelné 8 kg) je 
obsah dobře přehledný.

Všechny vozíky mají rám ze speciálního plastu, 
jsou velmi lehké a snadno manipulovatelné. 
Sériově jsou všechny vozíky dodávány se 
4 protáčivými plastovo-mosaznými koly o 
průměru 75 mm (2 kola jsou vždy brzditelná).To 
umožňuje snadnou pohyblivost a práci s vozíky.
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Model Hloubka Šířka Výška
Výška odkládací 
plochy

Váha Velikost zásuvek HxŠxV

HGW 100 MRT 41 70 123 86,5 19 36x53x16,5

HGW 100 SPS MRT 57 70 131 86,5 25 36x53x16,5

LTW 200 MRT 41 70 145,5 - 19 36x53x16,5

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny! Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo kg.
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KTW 100 HS MRT

jako KTW 100 MRT navíc s
dávkovačem dezinfekce na kolejnici  ESP

zásobníkem na rukavice na kolejnici HSP

plastovou odkládací plochou ABF-H

HGW 100 MRT 

dvojitá plastovo-mosazná kola ø 75 mm, 2 s brzdami
3 velké, transparentní zásuvky  
dávkovač emulze na kolejnici ESP

zásobník na rukavice na kolejnici HSP

plastová odkládací plocha ABF-H

Všechny ošetřovatelské a hygienické vozíky jsou vhodné do prostředí do 3 Tesla, 

na přání lze vyrobit také do 7 Tesla.

HGW 100 SPS MRT 

jako HGW 100 MRT bez HSP a ESP s 
10 boxy na drobný zdravotní materiál SPS

LTW 200 MRT 

dvojitá plastovo-mosazná kola ø 75 mm, 2 s brzdami
6 velkých, transparentních zásuvek
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Praktické pomůcky v oblasti MRT

IH PH HV MRT

Pevný infuzní stojan
dvojitá plastovo-mosazná kola ø 75 mm, 2 s brzdami
držák pumpy  (PH)
výškové nastavení  (HV)
dostupný také jako IH MRT bez držáku pumpy 
a výškového nastavení

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny! Všechny údaje jsou uvedeny v m nebo kg
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MPC 153 WS MRT

dvojitá plastovo-mosazná kola ø 100 mm, 2 s brzdami
3 prohloubené, odnímatelné police 
madlo
umyvadlo 

MPC 353 MRT

dvojitá plastovo-mosazná kola ø 100 mm, 2 s brzdami
3 odnímatelné police
madlo

Model Hloubka Šířka Výška Váha Rozestup polic Užitná plocha police Nosnost / police

MPC 153 WS MRT 44 52 107,5 10,5 32,5 41x33 30

MPC 353 MRT 50,5 93 107,5 19 31,5 86x50 30

Všechny ošetřovatelské a hygienické vozíky 
jsou vhodné do prostředí do 3 Tesla, na přání 
lze vyrobit také do 7 Tesla.

Schůdky: 

protiskluzové pásky
protiskluzové nožky
nosnost do  150kg

AT1: Jednostupňové schůdky
AT2: Dvoustupňové schůdky
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Model Hloubka Šířka Výška Váha Počet košů Kapacita v l/kg

MS 120 MRT 45,5 40 91,5 5 1 1x120 /20

Model Hloubka Šířka Výška Váha Výška sedu

DES 200 121 45 100,5 22 80

Model Hloubka Šířka Výška Váha Nosnost

AT 1 35 40 20 3 150

AT 2 66 40 20/38 7,5 150

IH PH HV MRT 66 66 135 -190,5 7 -

MS 120 MRT

1 koš, kapacita 15 kg 
držák na vak z nerezové oceli
víko v nejrůznějších barvách
vhodné do prostředí do 3 Tesla,

 na přání lze vyrobit také do 7 Tesla

Barvy vík:

bílá žlutá modráčervená zelená

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo kg
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DES 200

Pro speciální rentgenové vyšetření konečníku 
a tlustého střeva nabízíme speciální židli, 
která umožňuje průchod paprsků. Díky tomu 
mohou být vyobrazeny všechny funkčnosti a 
průsvit tlustého střeva. Nádoba s víkem pak 
umožní dostatečné zachycení baryového 
nálevu. 
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Transportní lůžka pro oblast MRT

Model Vnější rozměry Ložná plocha Nosnost Váha

Délka Šířka Výška Výška osoby Šířka ramen Výška

TL 500 S MRT 197 82 88 185,5 60,5 77 150 28

oboustranně odklápěcí postranice 
dvojitá plastovo-mosazná kola ø 100 mm s brzdami 
(na obrázku jinak zobrazeno)
UV stabilní, dezinfikovatelné, ze speciálního RCN plastu
nosnost do 150kg
vhodné do prostředí do 3 Tesla, 

na přání lze vyrobit také do 7 Tesla

Barevná provedení tkaniny  Textilene
®
 „Sunsure“ 

pro TL 500 S MRT

TL 500 S MRT 

Transportní lůžko s prodyšnou ložnou plochou z pevné tkaniny Textilene
®

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny! Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo kg.

bílá modrá světle modrá starorůžová

laguna žlutá proužkovaná

tmavě modrá
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Model Vnější rozměry Ložná plocha Nosnost Váha

Délka Šířka Výška Výška osoby Šířka ramen Výška

TL 600 MRT 201 76 96 190 63 77 150 48

oboustranně odklápěcí postranice
6-polohové nastavení opěrky hlavy
dvojitá plastovo-mosazná kola ø 100 mm s brzdami
(jinak vyobrazeno)
UV stabilní, dezinfikovatelné, ze speciálního RCN plastu
nosnost do 150kg
vhodné do prostředí do 3 Tesla Potahové tkaniny pro TL 600 MRT

šafránová třešňová antracitnebeská jedlová

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny! Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo kg.

TL 600 MRT 

Multifunkční a transportní lůžko s polstrovanou ložnou plo-

chou s pěnovým jádrem, potah je z pevné tkaniny.
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Výrobce :

RCN Medizin- und Rehatechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761-9197-0 
Fax 06761-9197-70 · info@rcn-medizin.de

www.rcn-medizin.de

RCN – nejlepší adresa pro kvalitu, 

funkčnost a servis!

Stand 01/2018

Distributor:

R-FIN s.r.o.

Nádražní 335 · 742 45  Fulnek · Tel. +420 556 764 481 
Ing. Jana Krystková · krystkova.jana@r-Un.cz

www.r-jn.cz

Distributor R:

R-FIN s.r.o., Nádražní 335, 742 45 Fulnek

Velkoobchodní zastoupení R:

Lacon s.r.o.

Budova Golden Office

Bezová 1658/1, 14700 Praha 4

Tel.: +420 731 288 783

E-mail: lacon@lacon.cz


