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ALVO Medical le oferă clienților săi o soluție modulară completă pentru 

săli de operație moderne: sisteme de pereți modulari și tavane, uși 

pentru salile de operatie de specialitate, mese de operație, sisteme de

transfer pentru pacienți, lumini pentru operație, chiuvete, mobilier 

medical, dulapuri modulare, retractoare chirurgicale și sisteme  
integrate pentru salile de operare.
ALVO Mobile Hospital este specializată în fabricarea sistemelor de 

spitale mobile conform criteriilor medicale universale, pentru utilizare

în special în regiunile cu o infrastructură insuficient dezvoltată sau în 

cazuri de urgență. 
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Sistemele ALVO Mobile Hospital oferă o soluție completă pentru unitățile spitalicești mobile în 

unități solide și cu climă controlată. Fiind o instalație autonomă, aceasta oferă un mediu com-

pact care va fi echivalentul unui spital în caz de urgență sau dezastru. Aceste spitale mobile 

sunt instalate rapid pentru a oferi un ajutor rapid comunității. Mai multe unități modulare pot 

fi asamblate prin seturi de coridoare și acționează ca o structură unitară.

SISTEME DE SPITALE MOBILE
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6. Transfer pacienți
7. Săli de pregătire
8. Triaj
9. Terapie intensivă
10. Radiologie
11. Sterilizare
12. Bucătărie
13. Spălătorie rufe
14. Alimentare
15. Atelier
16. Rezervor de apă
17. Depozitare

1. Toaletă și baie
2. Salon pacienți
3. Sală de operație
4. Laborator
5. Farmacie

ALVO Mobile Hospital produce și livrează sisteme de spitale mobile conform criteriilor medicale 

universale, pentru utilizare în special în regiunile cu o infrastructură insuficient dezvoltată sau 

în cazuri de urgență:

Crearea unor condiții mai bune de tratament pentru toată lumea, oriunde în lume, este adânc 

înrădăcinată în misiunea ALVO. Fiecare produs fabricat de ALVO reflectă aceste valori con-

centrându-se pe obținerea unor rezultate clinice mai bune. Sălile noastre de operație modulare, 

igienice și integrate sunt sigure și prietenoase cu utilizatorii lor, cu pacienții și cu mediul natural. 

Unitățile mobile pot fi instalate ca un singur modul sau ca un sistem complex.

Dezastre naturale
Programe de cooperare internațională (campanii de sănătate)
Războaie

Controlul bolilor

Atacuri teroriste

Demonstrații
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Unitățile spitalicești mobile reglabile și complexe se bazează pe con-

tainere de asamblare modulară. Instalarea rapidă și sigură, precum 

și configurarea individuală, oferă o soluție adaptată cerințelor clien-

tului și necesităților medicale, ceea ce facilitează intervenția rapidă 

și îngrijirea clinică în zona afectată.

Modulele pot fi folosite ca:

Sală de operație

Unitate de terapie intensivă

Saloane pentru pacienți

Săli de pregătire

Farmacie
Producție de gaz medical

Spălătorie rufe

Laborator 
Toaletă și sală de baie

Bucătărie

Depozitare

Unitate pentru apă curată/uzată

Sterilizare

Triaj

Alimentare cu energie

Sală de radiologie

INSTALARE
Modulele spitalului mobil pot fi instalate rapid, atât pentru servicii chirurgicale de rutină, cât 

și ca unitate medicală de urgență. Modulele pot fi relocate în câteva ore, asigurând un me-

diu de lucru de înaltă calitate și sigur pentru personalul medical, ca într-o unitate medicală 

obișnuită, într-un timp foarte scurt. Toate unitățile vor fi complet operaționale în mai puțin 

de o zi.
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DIMENSIUNILE CONTAINERELOR
Dimensiunile modulelor sunt conforme standardului ISO 20 '. Modulele pot fi transportate pe 
șasiuri de camioane obișnuite și remorci cu cadru de container de 20 ', pe mare. Suporturile 

de ridicare disponibile permit coborârea automată sau manuală a modulelor la sol. 

Spitalele mobile pot fi concepute combinând corturi și module de transport pentru un 

transport și o instalare rapidă. Acestea pot fi asamblate în diferite configurații, răspunzând 

nevoilor medicale și locale. 

CONFIGURAȚII DE BAZĂ

  Module ALVO 1:1 plus cort

  Module ALVO 3:1 plus cort

  Module ALVO 2:1 plus cort
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ECHIPAMENTE MEDICALE
Sistemele ALVO Mobile Hospital pot fi echipate cu aproape orice tip de echipament med-
ical. Ca standard, sistemele noastre de spital mobil sunt echipate cu sisteme integrate de 
alimentare cu energie electrică și apă.

ENERGIE ELECTRICĂ
Sistemul poate fi conectat la o instalație electrică în mai multe moduri. 
Conexiunea obișnuită constă într-o alimentare primară și o alimentare de rezervă ca a doua 

conexiune, utilizând un comutator de transfer intern care controlează comutația. Instalația 

poate funcționa, de asemenea, folosind energia de la o instalație gazdă. În acest caz, nu este 

necesar să folosim comutatorul de transfer.

O altă opțiune poate fi instalarea a două generatoare în cazul în care instalația este configur-

ată fără servicii de suport.



ALVO Sp. z o.o. Sp.k. ul. 
Południowa 21a 64-030 
Śmigiel, Polonia
tel. +48 65 518 98 49
fax +48 65 518 98 56
www.alvo.pl

AVANTAJE

• Instalarea rapidă permite furnizarea rapidă de servicii medicale

• Mobilitate excepțională pentru transport facil și rapid spre orice destinație

și pe orice distanță

• Compatibilitate garantată pentru orice echipamente medicale fixe

• Modularitate și capacitatea de a funcționa independent
• Posibilitate de integrare cu structuri existente

• Suprafețe ușor de curățat, pentru un control excelent al bolilor

• Posibilitate de extindere facilă prin adăugarea de module suplimentare

• Structură independentă, cu energie, iluminat, încălzire, ventilație (filtrare HEPA)
integrate  , aer condiționat, conducte, gaz medical/vid integrate

• Interioare personalizate

• Echipamente medicale certi icate: mobilier, mese de operații, iluminat

chirurgical, chiuvete, cărucioare, mese de instrumentar, disponibile în oferta

producătorului
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Distribuit de NOVA TECH MED 
Strada Arhitect Alexandru 
Zagoritz, nr 19, sector 2, Bucuresti
Tel: +40 212501334
Fax: +40 0212520586
Email: office@novatechmed.ro




