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INMED

TRADYCJA I INNOWACYJNOŚĆ

INMED-KARCZEWSCY to połączenie ponad 30 letniego doświadczenia, tradycji i innowacyjności w branży
medycznej. Korzenie ﬁrmy sięgają lat 80-tych. Kiedy to część naszej kadry zdobywała doświadczenie pracując
w nieistniejących już dziś Zakładach Techniki Medycznej we Wrocławiu. Aktualna struktura ﬁrmy powstała w
1995 roku funkcjonując przez 10 lat pod nazwą INMED S.C. , żeby w grudniu 2005 roku przekształcić się na
INMED-Karczewscy S.C. wskazując przy tym na silną markę rzetelność i doświadczenie Państwa Krystyny i
Edwarda Karczewskich. Od tego momentu nasze wyroby spełniają wymagania tzw. dyrektywy nowego
podejścia, a zakład pracuje w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością ISO – 9001 oraz ISO
13485.
Dziś nazywamy się INMED-KARCZEWSCY sp z.o.o. sp.k., zatrudniamy ponad 80 najlepszych specjalistów w
dziedzinie projektowania i realizacji najbardziej skomplikowanych projektów medycznych. Naszą podstawą
działalności są systemy rurociągowe do gazów medycznych, którymi zajmujemy się od początku istnienia ﬁrmy,
utrzymując ciągłą pozycję lidera na rynku. Od prawie 15 lat udoskonalamy jednostki zaopatrzenia medycznego.
W tym panele nadłóżkowe, kolumny i mosty suﬁtowe. Nasz nowoczesny zakład produkcyjny wyprodukował
dotychczas kilkadziesiąt tysięcy jednostek zasilania medycznego pozwalając nam tym samym na zdobycie
najlepszego doświadczenia w zakresie tych produktów. Dlatego też, chcielibyśmy zaprezentować Państwu
katalog rodziny produktów MERY, produktów, z których nie ukrywamy, że jesteśmy bardzo dumni.
Chcąc wdrożyć nową rodzinę paneli nadłóżkowych, rozważaliśmy wprowadzenie nowych marek, ale
uznaliśmy, że tak jak w życiu najważniejsze są wartości rodzinne tak w naszych panelach wszystko pochodzi od
MERY. A może też dlatego, że nazwa została nadana na cześć wnuczki państwa Karczewskich – Marysi?
Uznaliśmy, że połączenie tradycji z delikatnym liftingiem nazwy i wyrobu będzie zarazem podtrzymaniem siły
marki jak i promocją kolejnych wyrobów z mocną marką.
Mamy nadzieję, że w przyszłości Marysia będzie dumna z nas i naszych decyzji.
Zespół INMED-KARCZEWSCY

projektujemy
Każdy z naszych wyrobów zanim traﬁł do użytkownika, przeszedł przez nasz dział konstrukcyjny. Dział, w
którym czasami najbardziej szalone pomysły znajdują swoje miejsce w naszych produktach.
Zaczynamy klasycznie z czystą kartką i burzą mózgów, ołówkami, ﬂamastrem, litrami kawy i herbaty, żeby
wreszcie usiąść do komputerów i przy użyciu oprogramowania CAD wykonać symulacje, wizualizacje i
dokumentację wykonawczą.
A później... Proszę spojrzeć na katalog MERY, stoiska targowe, wreszcie produkty to nasze dzieła, projektujemy
je samodzielnie, nie oddajemy tej przyjemności agencjom kreatywnym.

i nagradzają nas za to
Obok nowoczesnej fabryki, maszyn, komputerów, systemów zarządzania jakością ISO – 9001 oraz ISO
13485, które czuwają nad każdym procesem wytwarzania wyrobów wierzymy, że to odpowiedzialni
pracownicy są najlepszą wizytówką ﬁrmy. Bez nich, nawet przy najszybszych komputerach i najbardziej
precyzyjnych maszynach nie udałoby się osiągnąć tak licznych sukcesów.
Nasze produkty oraz ﬁrma od wielu lat jest nagradzana za dynamiczny wzrost czy innowacyjne produkty.
Poniżej przedstawiamy Państwu tylko część naszych osiągnięć z ostatnich kilku lat.

2011
ź

Certyﬁkat Wiarygodności Biznesowej

2012

wdrażamy

ź
ź
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Certyﬁkat Wiarygodności Biznesowej
Gazele Biznesu PULS BIZNESU
Dynamiczna Firma BISNODE

Solid-surface, miedź, drewno, szkło. Nie obawiamy się nowoczesnych materiałów, ich obróbki czy formowania.
Jako pierwsi na świecie wprowadziliśmy do paneli nadłóżkowych miedź przeciwdrobnoustrojową czy Corian®
ﬁrmy DuPont®.
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Certyﬁkat Wiarygodności Biznesowej
Firma z Zasadami

2014
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Certyﬁkat Wiarygodności Biznesowej
Polska Nagroda Innowacyjności - nominacja
Dobry Wzór - ﬁnalista
Jakość roku - panele MERY
Certyﬁkat Rzetelności - KRD
Acanthus Aureus - MTP

2015

wytwarzamy
Od ponad 20 lat wytwarzamy nasze produkty w fabryce w Polsce pod Wrocławiem. Jest to największa i
najnowocześniejsza fabryka w Europie tego rodzaju sprzętu. INMED to połączenie jakości, świetnych warunków
pracy, doskonałego otoczenia i przede wszystkim wyjątkowych ludzi z ogromną wiedzą i zaangażowaniem.

ź
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Certyﬁkat Wiarygodności Biznesowej
Jakość roku - panele MERYcomfort

2016
ź
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Złoty Medal - MERYcomfort - MTP
Acanthus Aureus - MTP
Certyﬁkat Wiarygodności Biznesowej
Jakość roku - kolumny LISSA

2017
ź
ź
ź
ź

Gazela Biznesu PULS BIZNESU
Gepard Biznesu
Efektywna Firma
Brylant Polskiej Gospodarki

AmbientLight

klasyka gatunku
MERYclassic jest naszym pierwszym i sztandarowym produktem otwierającym rodzinę paneli nadłóżkowych
MERY.
Od ponad 15 lat udoskonalamy jego konstrukcję, jest już prawie idealna. W tym czasie jego wygląd,
wielokrotnie ewoluował, był modyﬁkowany i ulepszany, żeby dziś pokazać Państwu jego najnowsze i najbardziej
funkcjonalne wydanie.
MERYclassic to najbardziej popularny i doceniony panel nadłóżkowy w polskich szpitalach. Jego wyjątkowe
cechy funkcjonalne, w tym bardzo wydajne oświetlenie i ogromna elastyczność konﬁguracji, kolorystyki, stawiają
go wśród najlepszych produktów na rynku. Lata doświadczenia w produkcji paneli nauczyły nas, że oprócz
najważniejszego końcowego odbiorcy, dla którego liczy się estetyka i funkcjonalność, są także inne grupy, o które
musimy zadbać. Prostota budowy oraz dogodny dostęp do mediów są istotą przy serwisowaniu przez obsługę
techniczną gniazd gazów medycznych czy gniazd elektrycznych. Duża przestrzeń wewnątrz i ergonomiczne
gospodarowanie kanałami technicznymi, w których prowadzone są instalacje, są cechą docenianą przez
instalatorów. Połączenie powyższych elementów stawia MERYclassic wśród najlepiej dopracowanych i
funkcjonalnych paneli nadłóżkowych na polskim rynku. O wartości wersji classic świadczy także popularność tego
produktu liczona w ponad kilkunastu tysiącach sprzedanych stanowisk na całym świecie.

doświadczenie w doskonałości
MERYclassic jest popularną, ergonomiczną konstrukcją będącą wyrobem medycznym klasy IIb, wykonaną z
proﬁli aluminiowych. Niniejszy produkt w bardzo szerokim zakresie wykorzystywany jest w zwykłych pokojach
łóżkowych pacjentów. Panel posiada praktycznie nieograniczone możliwości konﬁguracyjne pod kątem typów i
rodzajów punktów poboru gazów medycznych, gniazd teletechnicznych i elektrycznych, a także wyposażenia
dodatkowego m.in.: AmbientLight, HandsFree czy ControlLight&BT.

ź oświetlenie miejscowe/do czytania np. świetlówki kompaktowe do 36W ze sterowaniem DALI lub pełne

AmbientLight jest światłem, które jest zrealizowane wewnątrz standardowego klosza oświetleniowego, jak
również przez iluminację przedniej pokrywy frontowej, z możliwością wyboru koloru RGB w czasie rzeczywistym.

ź oświetlenie nocne np. świetlówki kompaktowe lub LED do 5W,

HandsFree może załączyć dowolne światła z pomocą zaprogramowanych gestów.

Najczęstsze wyposażenie na salach pacjentów:
ź oświetlenie ogólne np. świetlówki kompaktowe do 2x80W ze sterowaniem DALI lub pełne oświetlenie LED,

wszystkie zamocowane na polerowanym asymetrycznym odbłyśniku,
oświetlenie LED,
ź punkty poboru gazów O2, AIR, VAC i inne, wg standardu określonego przez Użytkownika,

ControlLight&BT steruje mocą światła poprzez manipulator systemu przyzywowego lub aplikację w smartfonach
poprzez Bluetooth.

ź gniazda elektryczne - dostępne różne kolory, nabudowane lub licowane, z klapką, z sygnalizacją fazy itp.

Konstrukcja paneli MERYclassic gwarantuje przyjemne oświetlenie sali światłem odbitym spełniając wszystkie
aktualnie wymagane standardy. Dodatkowy wybór kąta górnej i dolnej powierzchni panelu, w której znajduje się
klosz oświetleniowy, o wartościach 5° lub 25° zapewnia użytkownikowi dobór idealnie pasującego rozkładu
światła.

ź punkty wyrównania potencjału,

Produkt występuje w wersjach z kloszami mlecznymi i przezroczystymi o różnych parametrach transparentności,
a aluminiowe polerowane odbłyśniki zapewniają najwyższe skuteczności świetlne opraw, dające dużą ilość
światła przy minimalnym zużyciu energii.

w wielu standardach,
ź przygotowanie pod instalacje niskoprądowe Użytkownika (np. Rj45, Rj12 itp.),
ź przygotowanie pod dowolne systemy przyzywowe wraz ze sterowaniem oświetlenia z manipulatora,
ź możliwość zabudowy w proﬁlu o przekroju 3-, 4- lub nawet 5 kanałowym z możliwością montażu

dodatkowego osprzętu medycznego np. podwieszane na szynie 25x10mm uchwyty kroplówkowe, półki
itp.

dopasowanie
Każdy z paneli nadłóżkowych może być wykonany w wersji wielostanowiskowej integrując źródła gazów
medycznych i instalacji elektrycznych w jednym miejscu. Z punktu widzenia ergonomii oraz przyjętego standardu
długości dla jednego stanowiska MERYclassic to 1,5-1,6m, wersje wielostanowiskowe są wielokrotnością tej
wartości. Oczywiście każda długość może zostać dobrana indywidualnie dla konkretnego pomieszczenia.
MERYclassic w standardzie składa się z trzech odseparowanych od siebie kanałów. Dwóch zewnętrznych
kanałów oświetleniowych i elektrycznych oraz środkowego kanału podzielonego poziomo, w którym
prowadzone są rury gazów medycznych. Zastosowanie dwóch kanałów środkowych, w tym jednego otwartego,
prowadzenie instalacji między panelem, a ścianą jest niezwykle proste i nie wymaga szczególnej precyzji. Właśnie
za to MERYclassic jest ceniona wśród instalatorów, ponieważ pasuje zawsze do wykonanej instalacji.

