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Systém inspekcí ventilátorů MEDUMAT
Vážení zákazníci a obchodní partneři,
dovolujeme si Vás informovat o systému inspekcí a zajištění servisu pro transportní plicní
ventilátory MEDUMAT (výrobce Weinmann EMT, Hamburk).
V České a Slovenské republice jsou používány následující typy ventilátorů MEDUMAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEDUMAT 4011 (ukončen servis a výroba náhradních dílů, doporučujeme vyřadit)
MEDUMAT Control (ukončen servis a výroba ND, doporučujeme vyřadit)
MEDUMAT Electronic (ukončen servis a výroba ND, doporučujeme vyřadit)
MEDUMAT Variabel / Variable (ukončen servis a výroba ND, doporučujeme vyřadit)
MEDUMAT Compact / Compact-i (ukončen servis a výroba ND, doporučujeme vyřadit)
MEDUMAT Basic / Basic p
MEDUMAT Standard
MEDUMAT Standard a
MEDUMAT Standard 2
MEDUMAT Easy
MEDUMAT Easy CPR
MEDUMAT Transport

Výše uvedené přístroje se mají dle příslušných EN norem a pokynů výrobce podrobit pravidelným
servisním inspekcím (což odpovídá požadavkům zákona 268 o zdravotnických prostředcích).
Servisní inspekce obsahuje zároveň výměnu výrobcem stanovených dílů. Tento systém výrazně
zvyšuje spolehlivost přístrojů a je prevencí poruch, spojených s opotřebením přístroje při
mnoholetém provozu. Rozsah a cena inspekce je odvozena od stáří přístroje.
Periodicita servisních inspekcí je dle nařízení výrobce u ventilátorů MEDUMAT 2 roky.
Servisní inspekce a opravy přístrojů MEDUMAT provádíme v ČR.
Na základě vzájemných smluv a absolvovanému školení od výrobce zajišťují pro nás opravy a
inspekce přístrojů MEDUMAT Basic, Basic p, Standard, Standard a, Standard 2, Easy, Easy CPR,
Transport pracovníci společnosti MEDISET-CHIRONAX a společnosti Lubor Veselý – SZDT
servis.
Servisní inspekci nebo opravu můžete objednat telefonicky, faxem, e-mailem či korespondenčně. Po
obdržené objednávce je domluven termín návštěvy technika na místě. Pokud se jedná
o inspekci/opravu jednoho přístroje, je vhodnější (ekonomicky i časově) tento přístroj zaslat poštou
či jiným dopravcem (po domluvě můžeme vyzvednutí zajistit).

Rozsah inspekcí - perioda výměny výrobcem stanovených dílů:
Díly / Typ ventilátoru
Díly podléhající opotřebení:
těsnící prvky, vnitřní hadičky,
filtry, membrány pac.okruhu1
Vnitřní baterie
Pneumatický blok
Potenciometry2, vnitřní
hadičky, podložky, těsnění
Deska elektroniky,
reproduktor alarmu3
Seřízení, čištění, kontrola

Standard, St a
Basic, Basic p

Standard 2

Standard, St a
Basic, Basic p

Easy
Easy CPR

Transport

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky
8 let

4 roky
8 let

2 roky
8 let

2 roky
8 let

8 let
8 let

8 let

8 let

8 let

8 let

8 let

12 let

12 let

12 let

12 let

12 let

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

1) Pacientský okruh u M.Transport má samostatné kontroly, 2) Ne u M.Transport, 3) Pouze u M.Standard / St. a

Ceny jednotlivých inspekcí naleznete v aktuálním ceníku společnosti MEDIPRAX CB (dostupný na
vyžádání). Náklady mohou vzrůst v případě opravy/výměny poškozených dílů nad rámec inspekce.
Pro veškeré dotazy týkající se tohoto systému, který se ukazuje díky dvouletému intervalu inspekcí
jako velmi výhodný, jsme Vám plně k dispozici.

V Českých Budějovicích dne 1.1.2016.
Za MEDIPRAX CB v dokonalé úctě,

Jan Mach

