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Historia firmy Famed z £odzi siêga czasów przed II wojn¹ œwiatow¹, kiedy jeszcze pod nazw¹ 
Elektrosan produkowa³a aparaturê medyczn¹ m.in. dla Szpitala Wojskowego w £odzi. Nazwa firmy 
zosta³a od tamtej pory zmieniona, lecz obszar dzia³alnoœci pozosta³ ten sam.

 

Przedsiêbiorstwo Pañstwowe Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED-1 by³o nastêpc¹ 
prawnym równie¿ Pañstwowych £ódzkich Zak³adów Wytwórczych Aparatury Elektrycznej, 
za³o¿onych zarz¹dzeniem Ministra Przemys³u Ciê¿kiego w dniu 31 grudnia 1949 roku, póŸniej 
kilkakrotnie przekszta³cane. Pierwotnie siedziba fabryki znajdowa³a siê w przydzielonych 
budynkach fabryczno-biurowych w centrum £odzi, przy placu Komuny Paryskiej 6. W 1968 roku 
nast¹pi³o przeniesienie przedsiêbiorstwa do nowo wybudowanej siedziby przy ulicy Szparagowej 2.
Spó³ka Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED £ódŸ S.A. powsta³a w wyniku komercjalizacji 
przedsiêbiorstwa pañstwowego FAE FAMED-1, dokonanej przez Ministra Skarbu Pañstwa w dniu 
23 kwietnia 1998 roku. Natomiast w 2010 roku firma zosta³a sprywatyzowana i do³¹czona 
do Grupy Kapita³owej ORGANIKA. W procesie restrukturyzacji, siedzibê spó³ki w 2011 roku 
przeniesiono na ulicê Ciasn¹ 21a.
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Obecnie Famed £ódŸ jest cenionym w kraju producentem medycznych systemów oœwietleniowych.
W swoim asortymencie firma posiada lampy operacyjne i zabiegowe, jak równieý przeznaczone do 
stosowania w gabinetach lekarskich lampy diagnostyczne i urzàdzenia do sterylizacji powietrza 
z pomocà promieniowania UV.
Produkowane przez Famed lampy wykorzystujà jako êródùo úwiatùa coraz mniej popularne, 
tradycyjne ýarówki halogenowe, jak równieý zyskujàce na popularnoúci diody LED, gwarantujàce 
wiækszà ýywotnoúã urzàdzenia, wysokie natê¿enie œwiat³a i oszczêdnoœæ energii elektrycznej. 
Dodatkowo wykonane w technologii LED lampy operacyjne posiadaj¹ mo¿liwoœæ za³¹czenia jedynie 
diod koloru zielonego, co pozwala na przeprowadzanie procedur endoskopowych (maksimum 
absorpcji hemoglobiny przypada na d³ugoœæ fali odpowiadaj¹cej barwie zielonej, dziêki czemu przy 
zielonym oœwietleniu nie powstaj¹ refleksy, które utrudnia³yby interpretacjê obrazu 
endoskopowego).
 
Jesteœmy uznanym w Polsce i na œwiecie producentem wysokiej jakoœci sprzêtu medycznego. 
Wieloletnie funkcjonowanie naszej firmy w bran¿y medycznej, zebrane doœwiadczenia w po³¹czeniu 
z zastosowaniem nowoczesnych technologii s¹ gwarancj¹ wysokiej jakoœci naszych wyrobów. 
Chêtnie dostosowujemy siê do indywidualnych potrzeb ka¿dego klienta w zakresie oferowanego 
sprzêtu, co sprawia, ¿e nasze produkty s¹ dopasowane do oczekiwañ naszych klientów.
Zapewniamy wysok¹ jakoœæ oferowanych produktów, profesjonaln¹ obs³ugê oraz fachowe 
doradztwo – wed³ug systemu zapewnienia jakoœci ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2012. 

NOWE TECHNOLOGIE W DOBRYM ŒWIETLE to nasza misja, któr¹ realizujemy, aby w pe³ni 
spe³niaæ Pañstwa oczekiwania.

FAMED £ódŸ S.A.
ul. Ciasna 21A
93-531 £ódŸ
NIP: 724-000-26-34 
REGON: 000035582
KRS: 0000038333, 
KAPITA£ ZAK£ADOWY: 
1.560.000,00 PLN 
(wp³acony w ca³oœci)
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halogenowych  
MEDILUX

Wprowadzenie 
operacyjnych lamp
ledowych LEDILUX

Wprowadzenie rodziny 
lamp ledowych

SOLIS

Wprowadzenie
lamp ledowych

IGNIS

o nas

Nasze produkty spe³niaj¹ wymagania 
Europejskiej Dyrektywy MDD 93/42/EEC
oraz norm europejskich IEC 60601-1-2011,
IEC 60601-1-1-2-2007
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Podmioty prowadz¹ce zak³ady opieki zdrowotnej, 
w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê terminami 
dostosowania pomieszczeñ i urz¹dzeñ do 
wymogów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
dzia³alnoœci leczniczej oraz rozporz¹dzenia Ministra 
Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., prowadz¹ 
intensywne dzia³ania modernizacyjne, w tym tak¿e 
na blokach operacyjnych. 

Rejestrowanie przebiegu zabiegu w formie cyfrowej dokumentacji to bardzo istotna funkcja pozwalaj¹ca 
na póŸniejsze odtworzenie materia³u w przypadku ewentualnych roszczeñ ze strony pacjenta. Obecnie, 
przy rosn¹cej roszczeniowoœci pacjentów oraz dzia³alnoœci kancelarii prawnych, wyspecjalizowanych 
w tematyce odszkodowawczej, mo¿e siê okazaæ, ¿e inwestycja w taki system bardzo szybko siê zwróci. 
Dodatkowo odpowiednio przygotowany system, poza rejestracj¹ przebiegu operacji, mo¿e oferowaæ 
komunikacjê i przesy³anie obrazu z sal operacyjnych oraz z urz¹dzeñ obrazowania medycznego 
(endoskopu, laparoskopu, ramienia C) do lokalizacji zdalnych, takich jak sale wyk³adowe, gabinety 
lekarskie czy inne oœrodki medyczne. Zastosowanie modu³ów audiowizualnych pozwala tak¿e na 
przesy³anie danych z systemów informatycznych, prowadzenie telekonsultacji medycznych czy 
archiwizacjê materia³ów w celach szkoleniowych. 
Oferowane przez nas rozwi¹zania s¹ projektowane we wspó³pracy z firm¹, posiadaj¹c¹ wieloletnie 
doœwiadczenie w projektowaniu systemów audiowizualnych stosowanych w salach operacyjnych.

Realizuj¹c prace zwi¹zane z przystosowaniem sal operacyjnych do wymogów ustawowych, warto 
rozwa¿yæ wyposa¿enie bloku operacyjnego w rozwi¹zania do rejestrowania przebiegu zabiegu. Projekt 
nowelizacji ustawy z 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia zak³ada, ¿e po 31 grudnia 2017 r. 
wszystkie podmioty udzielaj¹ce œwiadczeñ medycznych bêd¹ zobowi¹zane do prowadzenia 
indywidualnej dokumentacji medycznej wy³¹cznie w postaci elektronicznej. 





FAMED 
NEXUS

Archiwizacja 

Gabinet lekarza 

Szpital referencyjny 

Audytorium 

Szko³y medyczne

tablet medyczny sterownik œcienny rejestrator otwarta architektura 

system
zintegrowany

NEXUS

Tablety medyczne 
umo¿liwiaj¹ bezprzewodowe 

sterowanie obrazem 
i dŸwiêkiem z ró¿nych 
Ÿróde³, pochodz¹cych 
z ró¿nych urz¹dzeñ 
medycznych. S¹ to 

urz¹dzenia wysokiej jakoœci, 
odporne na zabrudzenia 

i mechaniczne uszkodzenia.

Panel sterowania daje 
zdalny, przewodowy dostêp 

do funkcji lampy 
operacyjnej. Dziêki 

umieszczeniu panelu na 
œcianie, zmiana parametrów 

natê¿enia œwiat³a, 
temperatury barwowej, czy 
zoomu kamery jest jeszcze 
³atwiejsze i osi¹galne bez 

wchodzenia w obszar pracy 
chirurga.

Rejestratory medyczne to 
doskona³e uzupe³nienia lamp 

operacyjnych z 
wbudowanymi kamerami. 
Mo¿liwoœæ nagrania setek 

godzin obrazu Full HD 
gwarantuje ochronê 

wra¿liwych danych szpitala. 
Obraz mo¿e byæ 

udostêpniony w czasie 
rzeczywistym w celach 

dydaktycznych.

Otwarta architektura 
umo¿liwia dopasowanie 
systemu zintegrowanego 

do potrzeb szpitala. 
Poùàczenie informatyki 

z zaawansowanà 
technologià

medycznà pozwala 
úwiadczyã usùugi

medyczne na najwyýszym, 
úwiatowym poziomie.





ignis
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Lampa mo¿e byæ wyposa¿ona w kamerê wysokiej rozdzielczoœci full HD, która mo¿e 
byæ sterowana przy u¿yciu dwóch paneli steruj¹cych umieszczonych na kopule. 
Centralny panel œwietlny gwarantuje doskona³¹ penetracjê œwiat³a w ka¿dych 
wymaganych warunkach. Ponadto, zapewnia równomiern¹ plamê œwiat³a w polu 
operacyjnym, bez wzglêdu na odleg³oœæ kopu³y. Ca³oœæ przykryta szk³em 
bezpiecznym, zapewniaj¹cym ³atwoœæ dezynfekcji oraz zachowanie niezmiennych 
parametrów kamery oraz œwiat³a.

Lampa posiada niezale¿n¹ funkcjê œwiat³a endoskopowego generowanego 
w górnej czêœci kopu³y. Po przeprowadzonych badaniach i skonsultowaniu tej 
kwestii z lekarzami zastosowaliœmy œwiat³o w kolorze zielonym, które zapewnia 
najlepsze odwzorowanie czerwonego koloru, tak wa¿nego w czasie wykonywania 
procedur endoskopowych.

Panel sterowania umoýliwia zmianæ parametrów œwiat³a i kamery z jednego 
miejsca. Kopu³a posiada dwa identyczne panele sterowania, co czyni prostym 
sterowanie parametrami lampy niezale¿nie od po³o¿enia kopu³y.





Typ oprawy

Napiêcie zasilania

Natê¿enie oœwietlenia w odleg³oœci 1 m

Zakres regulacji natê¿enia oœwietlenia

Wspó³czynnik oddawania barw Ra
Temperatura barwowa

Œrednica pola operacyjnego d10
Œrednica pola operacyjnego d50

Regulowana úrednica pola operacyjnego

Przyrost temperatury w okolicy g³owy chirurga

Wgùæbnoúã oúwietlenia L1 + L2

Pobór mocy przez oprawæ
Klasa izolacji

Stopieñ ochrony obudowy

IGNIS 160 charakteryzuje siê lekk¹, zwart¹ konstrukcj¹ w kszta³cie ko³a. Kopu³a wykonana                 

z aluminium malowanego proszkowo ze szk³em bezpiecznym w dolnej czêœci. Dwa uchwyty – 

sterylny uchwyt zapewnia mo¿liwoœæ ustawiania ostroœci plamy œwietlnej. Niesterylny uchwyt 

otacza kopu³ê na d³ugoœci wiêkszej ni¿ 75 % jej obwodu, co zapewnia niezale¿ny dostêp i czyni 

bardzo ³atwym ustawianie po³o¿enia. Budowa gwarantuje ³atwoœæ u¿ycia i czyszczenia. Dziêki 

u¿yciu niewielkiej iloœci zewnêtrznych elementów kopu³a jest dobrze zabezpieczona przed 

zalaniem ciecz¹ i kurzem. Unikalne rozwi¹zanie wbudowania dwóch paneli steruj¹cych 

umieszczonych przeciwlegle na kopule zapewnia dobry dostêp niezale¿nie od miejsca 

przebywania operatora. 

Dodatkowo panele umo¿liwiaj¹ sterowanie nie tylko parametrami œwiat³a, ale równie¿ 

parametrami obrazu (opcja zwi¹zana z wyposa¿eniem w kamerê wysokiej rozdzielczoœci full 

HD). Lampa IGNIS 160 jest wyposa¿ona niezale¿nie w opcjê œwiecenia œwiat³em zielonym                         

do przeprowadzania procedur endoskopowych.

Dziêki doœwiadczeniu zdobytemu w okresie 75 lat istnienia potrafiliœmy wyposa¿yæ lampê                

w wiele innowacyjnych funkcji, m.in. dodatkowego oœwietlenia pola operacji chirurgicznej, 

skutecznie dzia³aj¹cej nawet w przypadkach najg³êbszych pól operacyjnych.

IGNIS 160

24 V DC

160 000 lux

25 ÷ 100%

96
4000 / 4400 / 4800 K

280 mm
140 mm

tak

< 1°C

140 cm

50 W
I

IP 54
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przyk³adowe konfiguracje

IGNIS 160W
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160CAM/TV/160C

IGNIS 160W/160C
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160

przyk³adowe
konfiguracje

IGNIS 160F
IGNIS 160FA
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160

IGNIS 160C

IGNIS 160CAM/TV/160C
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Panel sterowania – ³atwy w obs³udze, 
wyposa¿ony w przycisk w³¹cz/wy³¹cz oraz 
regulacjê natê¿enia œwiat³a.

Sterylny uchwyt umo¿liwiaj¹cy ustawianie 
ostroœci plamy œwietlnej w polu 
operacyjnym, posiadaj¹cy ergonomiczn¹ 
konstrukcjæ, umieszczony w úrodku 
zapewnia ùatwy dostæp i pozycjonowanie 
kopuùy
 

Kopu³y – trzy oddzielne Ÿród³a œwiat³a 
przewidziane na wypadek uszkodzenia 
jednej z nich. Wówczas pozosta³e dwa 
Ÿród³a zapewniaj¹ wystarczaj¹ce 
oœwietlenie. W kopule nie przewidziano 
¿adnych zewnêtrznych wkrêtów, ani 
innych elementów mocuj¹cych. G³adka 
powierzchnia i idealnie dopasowane 
czêœci gwarantuj¹ utrzymanie lampy 
w doskona³ej czystoœci.



Typ oprawy

Napiêcie zasilania

Natê¿enie oœwietlenia w odleg³oœci 1 m

Zakres regulacji natê¿enia oœwietlenia

Wspó³czynnik oddawania barw Ra
Temperatura barwowa

Œrednica pola operacyjnego d10
Œrednica pola operacyjnego d50

Regulowana úrednica pola operacyjnego

Przyrost temperatury w okolicy g³owy chirurga

Wgùæbnoúã oúwietlenia L1 + L2

Zu¿ycie energii przez g³owicê oœwietleniow¹
Klasa izolacji

Stopieñ ochrony obudowy

SOLIS 160

24 V DC

160 000 lux

25 ÷ 100%

96
4400 K

210 mm
110 mm

tak

< 1°C

50 cm

50  W
I

IP 43

Budowa i w³aœciwoœci operacyjne lamp chirurgicznych, jak równie¿ zestawów 

chirurgicznych SOLIS 160 zapewniaj¹ spe³nienie wszystkich wymagañ 

w odniesieniu  do oœwietlenia pól operacyjnych chirurgicznych, wymaganych od 

urz¹dzeñ tego rodzaju. Nowa konstrukcja opraw oœwietleniowych charakteryzuje 

siê zastosowaniem „szczup³ej” wersji obudowy i posiada wysoki stopieñ ochrony 

(IP 43).





przyk³adowe 
konfiguracje

SOLIS 160/160C

solis
160
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SOLIS 160C





Ruchy kopu³y mo¿liwe s¹ dziêki 
uchwytowi, który mo¿na sterylizowaæ. 
Ergonomiczna konstrukcja gwarantuje 
du¿¹ ³atwoœæ operowania, a dostêpne 
wersje umo¿liwiaj¹ zastosowanie 
w chirurgii, a tak¿e w laboratorium.

Ramiê porusza siê pionowo dziêki 
skompensowanemu za pomoc¹ sprê¿yny 
urz¹dzeniu równowa¿¹cemu, posiadaj¹c 
zdolnoœæ zataczania pe³nego okrêgu bez 
zatrzymañ.

Dziêki innowacyjnemu rozwi¹zaniu 
„bezdotykowego” sterowania operator 
mo¿e nastawiæ natê¿enie œwiat³a 
stosownie do w³asnych potrzeb.





Kolisty reflektor zaprojektowany w celu dok³adnego oœwietlenia pola roboczego 

oraz wyeliminowania jakichkolwiek cieni, posiada nadaj¹cy siê do sterylizacji, 

porêczny uchwyt, który u³atwia ustawienie jego pozycji. Korpus oœwietlaj¹cy, ultra 

p³aski w celu nieprzeszkadzania operatorowi, jest wyposa¿ony w wytrzyma³y 

poliwêglanowy ekran, który zapewnia ochronê przed mo¿liwymi przypadkowymi 

uderzeniami. Po³o¿enie lampy SOLIS 60 mo¿na z ³atwoœci¹ zmieniaæ dziêki 

w³aœciwoœci obracania siê wokó³ 4 osi: konstrukcja zapewnia zdolnoœæ zataczania 

pe³nego okrêgu bez zatrzymañ. Ramiê porusza siê pionowo dziêki 

skompensowanemu za pomoc¹ sprê¿yny urz¹dzeniu równowa¿¹cemu. Reflektor 

mo¿e byæ obracany wzd³u¿ osi pionowej i poziomej.

W³aœciwoœci SOLIS 60 czyni¹ z niej unikaln¹ lampê. Natê¿enie œwiat³a (ponad 60 000 

lux w odleg³oœci 1 m) oraz w³asnoœci techniczne predestynuj¹ SOLIS 60 do u¿ycia w 

precyzyjnych operacjach intensywnej terapii, salach dla rekonwalescencji oraz 

oddzia³ach pierwszej pomocy. Porêczna i zajmuj¹ca niewielk¹ przestrzeñ konstrukcja 

sprawia, ¿e SOLIS 60 œwietnie nadaje siê do zastosowañ diagnostycznych, w salach 

przygotowania do operacji, a tak¿e w laboratoriach badawczych. 

Dziêki innowacyjnemu rozwi¹zaniu „bezdotykowego” sterowania operator mo¿e 

nastawiæ natê¿enie œwiat³a stosownie do w³asnych potrzeb.

Typ oprawy

Napiêcie zasilania

Natê¿enie oœwietlenia w odleg³oœci 1 m

Zakres regulacji natê¿enia oœwietlenia

Wspó³czynnik oddawania barw Ra
Temperatura barwowa

Œrednica pola operacyjnego d10
Œrednica pola operacyjnego d50

Regulowana úrednica pola operacyjnego

Przyrost temperatury w okolicy g³owy chirurga

Wgùæbnoúã oúwietlenia L1 + L2

Pobór mocy przez oprawæ
Klasa izolacji

Stopieñ ochrony obudowy

SOLIS 60

24V DC

60 000 lux

50 ÷ 100% bezdotykowe

96
4400 K

220 mm
110 mm

nie

< 1°C

130 cm

19 W
I

IP 43

solis
60
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60

przyk³adowe konfiguracje

SOLIS 60W





solis
60

SOLIS 60/60C
SOLIS 60/60W

SOLIS 60C

SOLIS 60F
SOLIS 160FA
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30

przyk³adowe 
konfiguracje

SOLIS 30C
SOLIS 30W

SOLIS 30F
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30

W razie potrzeby przeprowadzenia badañ klinicznych, SOLIS 30 bêdzie 

znakomitym wyborem, który zapewni optymalne oœwietlenie w ka¿dej 

sytuacji. SOLIS 30 gwarantuje œwiat³o o natê¿eniu 30 000 lux 

w odleg³oœci 1 m, zapewniaj¹c idealne oœwietlenie dla wszystkich 

specjalnoœci medycznych. Posiadaj¹c wspó³czynnik wiernego 

oddawania barwy (CRI 96), SOLIS 30 jest szczególnie przydatna 

w dermatologii. U¿ycie diod LED zapewnia, ¿e lampa nie generuje 

ciep³a. Z uwagi na dostêpnoœæ ró¿nych wersji lampy SOLIS 30: 

montowanych na szynie, mobilnych, przeznaczonych do monta¿u 

sufitowego i naœciennego, nadaj¹ siê one do wszystkich rodzajów 

warunków pracy. W celu u³atwienia codziennej pracy lekarzy oraz dla 

unikniêcia problemów z konserwacj¹, w lampie zastosowano diody LED, 

które maj¹ znacznie d³u¿szy okres u¿ytkowania w porównaniu 

z lampami halogenowymi, pozostawiaj¹c lekarzowi ca³y czas na zajêcie 

siê pacjentami. Okr¹g³a i niezwykle p³aska konstrukcja lampy czyni 

produkt ergonomicznym i dogodnym dla ka¿dego rodzaju instalacji. 

G³adka powierzchnia kopu³y o zaokr¹glonym kszta³cie znakomicie 

u³atwia czyszczenie i dezynfekcjê. Promieniowe rozmieszczenie 

soczewek i úrednica lampy umo¿liwiaj¹ eliminacjê cieni i przestrzenne 

oœwietlenie.

..

Wersja przeznaczona do monta¿u na szynie.

Ergonomiczny uchwyt u³atwiaj¹cy ustawienie lampy 
w przestrzeni.

Ramiê typu „gêsia szyja” w wysokim stopniu zwiêksza 
mo¿liwoœci ustawienia lampy w przestrzeni.

Zakres p³ynnej regulacji natê¿enia œwiat³a 
od 15 do 100%.

Typ oprawy

Napiêcie zasilania

Natê¿enie oœwietlenia w odleg³oœci 1 m

Zakres regulacji natê¿enia oœwietlenia

Wspó³czynnik oddawania barw Ra
Temperatura barwowa

Œrednica pola operacyjnego d10

Œrednica pola operacyjnego d50

Regulowana úrednica pola operacyjnego

Przyrost temperatury w okolicy g³owy chirurga

Wgùæbnoúã oúwietlenia L1 + L2

Pobór mocy przez oprawæ
Klasa izolacji

Stopieñ ochrony obudowy

SOLIS 30

24 V DC

30 000 lux

15 ÷ 100%

96
4400 K

210 mm

nie

< 1°C

100 cm

12 W
I

IP 43

105 mm



START 
100%
bakterii, wirusów,

grzybów

pozostaùo
45%

bakterii, wirusów
grzybów

po





medivent

Medivent

Typ urz¹dzenia VF-100 VF-70

Zasilanie 220-240 V, 50-60 Hz

Pobór mocy ~ 240 VA ~ 170 VA

Promienniki UV 
(promieniowanie o d³. fali 254 nm 
tylko w zamkniêtej komorze)

2 promienniki 
UV-C 55 W

2 promienniki 
UV-C 30 W

Trwa³oœæ promiennika 

Wydatek powietrza

Wydajnoœæ wentylatora

Klasa zabezpieczenia przed pora¿eniem 
elektrycznym

Stopieñ ochrony

Wymiary

Masa

9000 h

40 m3/h

150 m3/h

I

IP 20

1250 x 170 x 123 mm

VFW(C) – 11 kg
VFS – 16 kg

VFW(C) – 10 kg
VFS – 15 kg

POTWIERDZONA BADANIAMI W NIEZALEÝNYCH LABORATORIACH





FAMED £ódŸ S.A. 

ul. Ciasna 21A

93-531 £ódŸ

Biuro Obs³ugi Klienta:

Magdalena Koczorowicz, tel. +48 690 455 658, m.koczorowicz@famed.pl

Marta Kowalczyk, tel. +48 605 592 783, m.kowalczyk@famed.pl
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