
System do pielęgnacji niemowląt
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SYSTEM DO  
PIELĘGNACJI 
NIEMOWLĄT  
W SZPITALACH  
I ŻŁOBKACH
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Jako Formed mamy bezpośredni kontakt  
z naszymi klientami. Od lat wspieramy 
personel medyczny w codziennych czyn-
nościach w szpitalu, wiemy jak ważny jest 
komfort pracy. W tym projekcie chcieliśmy 
skupić się na osobach pracujących na od-
działach położniczych i noworodkowych.

Opieka nad nowonarodzonym dzieckiem 
wymaga szczególnej troski, empatii i skupie-
nia dlatego nasz system w jak największym 
stopniu usprawnia czynności pielęgnacyjne. 
Wiemy jak ważną rolę w rozwoju małego 
człowieka pełni pielęgnacja, a tym samym 
dotyk pobudzający wszystkie zmysły malu-
cha.   
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SPIS TREŚCI

54

DARIA, 
położna pracująca na oddziale Neonatologicznym
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Mając możliwość użytkowania SymbioCare produkcji firmy Formed, mogę 
stwierdzić, że zwrócono uwagę na ważny problem. Wykonywanie czynności 
pielęgnacyjnych często wiąże się z długotrwałą pracą w nadmiernym po-
chyleniu. W zaproponowanym rozwiązaniu wysokość wanienki jest bardzo 
wygodna. Dodatkowym atutem jest lepsze zorganizowanie w miejscu pracy 
dzięki szufladom i mobilnym szafkom. Ten produkt jest bardzo funkcjonalny  
i nowoczesny. Zdecydowanie chciałabym, aby takie rozwiązanie znalazło się 
na moim oddziale.
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01 ZALETY SYSTEMU
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Udział w konkursach regionalnych jak i ogólnokrajowych jest dla nas bar-
dzo ważny, a bycie ich laureatem to prestiż i poczucie dumy. Design dla nas 
to dobrze zaprojektowany produkt, to wynik współpracy idealnej na styku 
potrzeb użytkownika, projektanta i przedsiębiorstwa. Najważniejszym dla 
nas jest fakt, iż doceniane są polskie projekty i polscy producenci. Wybiera-
ne przez jury produkty posiadają cechy innowacyjne oraz mają pozytywny 
wpływ na jakość życia użytkowników.  
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SymbioCare został zgłoszony do trzech 
konkursów, które dla nas jako firmy są 
szczególnie ważne i we wszystkich zo-
stał nagrodzony.

Złoty Medal MTP ze względu na to, że 
konkurs dotyczy szczególnie branży 
medycznej, a Sąd Konkursowy odby-
wa się pod przewodnictwem osób  
z dużym szacunkiem w branży.
Nagroda: Złoty Medal MTP

Śląska Recz to konkurs regionalny. 
Jego uczestnicy to „twórcy lepszej co-
dzienności”, a nasz produkt takim wła-
śnie jest. To jedyny regionalny konkurs 
designu promujący lokalność zgodnie 
z ideą „myśl globalnie, działaj lokalnie”.
Nagroda główna w kategorii „Produkt”

Konkurs Dobry Wzór to wyzwanie na 
dużą skalę. Polska firma, polski projek-
tant i polski produkt. Jest to konkurs 
na najlepiej zaprojektowane produkty  
i usługi na polskim rynku organizo-
wany przez Instytut Wzornictwa Prze-
mysłowego. Jest wsparciem dla roz-
wijających się przedsiębiorstw, które 
korzystają z designu jako narzędzia 
budowania przewagi konkurencyjnej.
Nagroda główna w kategorii „Strefa 
publiczna”

Fragment uzasadnienia jury:

SymbioCare to nowatorski system do 
opieki nad noworodkami, którego pro-
jekt powstał na bazie obserwacji po-
trzeb rynku w zakresie wyposażenia 
dziecięcych oddziałów szpitalnych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawnymi wprowadzonymi przez 
WHO i UNICEF. Produkt zwiększa bez-
pieczeństwo małego pacjenta i chroni 
zdrowie personelu. Cechuje go ergo-
nomia, funkcjonalność, modułowość, 
łatwość utrzymania, wysoka jakość wy-
konania, minimalistyczna i estetyczna 
forma.
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Pielęgnacja noworodków i niemowląt różni 
się w zależności od specyfiki oddziału, dla-
tego nasz system umożliwia dostosowanie 
do różnego rodzaju przestrzeni. SymbioCare 
jest systemem składającym się z trzech mo-
dułów i elementów uzupełniających, dzięki 
którym można uzyskiwać pożądane konfi-
guracje. 

Moduły występują w wersji wolnostojącej. 
Istnieje możliwość zamówienia stanowiska 
w wersji podwieszanej, opcja ta wymaga 
dodatkowych wzmocnień w ścianie. Roz-
wiązanie takie ułatwia utrzymanie czystości 
pod przestrzenią roboczą. 

MODUŁOWOŚĆ
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MODUŁ Z 
PRZEWIJAKIEM

szuflada na wagą
noworodkową

szuflada na  
akcesoria

system naścienny panelowy 
z pojemnikami na akcesoria  
do pielęgnacji

MODUŁ Z 
PRZEWIJAKIEM 
I WANNIENKĄ

asystor szerszy
(wersja z dwiema  
lub jedną szufladą)

asystor węższy
(wersja z dwiema  
lub jedną szufladą)

MODUŁ Z
UMYWALKĄ

1. 3.2.

2.
1.

3.
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SALA
ZABIEGOWA

POKÓJ
DLA MAMY
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System Symbiocare wpisuje się w zalecane 
procedury okołoporodowe. Organizowanie 
pokojów dla matek wzmacnia więź matki  
z dzieckiem. Trzymanie dziecka blisko siebie 
pozwala nauczyć się młodej mamie dbać  
o jego potrzeby.

System umożliwia dowolną konfigurację  
w salach zabiegowych. Dzięki modułowości  
i mobilności stanowiska, wszystko znajduje 
się w zasięgu ręki. SymbioCare przeznaczo-
ny jest do kąpieli noworodka, przewijania, 
kosmetyki, ważenia, ogrzewania, oraz pro-
wadzenia rutynowych badań i zabiegów.
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Obserwacje pracy użytkowników na oddzia-
łach noworodkowych wykazały, że często 
opiekunowie przyjmują nieprawidłową po-
stawę ciała podczas mycia noworodków.
spowodowane jest to zbyt nisko osadzoną 
wanienką.  Wyciągnięte wnioski stały się 
wytycznymi do zaprojektowania nowego, 
innowacyjnego rozwiązania. 

Kołnierz otaczający zlew w systemie Sym-
bioCare umożliwia wsparcie łokci w czasie 
kąpieli zarówno przy myciu „pod kranem”, 
jak i sposobem wanienkowym. Nieznaczne 
podniesienie dna zlewu, wyprofilowanie 
wanienki i podwyższenie wspomnianego 
kołnierza znacząco poprawia postawę ciała 
pielęgniarki w czasie wykonywania zabie-
gów pielęgnacyjnych. Dodatkowo kształt 
modułu i specjalna przestrzeń na nogi  za-
pewniają bardzo dobry dostęp do wanienki.

ERGONOMIA
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2.

1.

3.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANA,  
WYMUSZONA POSTAWA  
PRZY PRACY.

NOWA, BARDZIEJ FIZJOLOGICZNA 
POSTAWA CIAŁA.

ZMIANA
POSTAWY  
CIAŁA
Zapewnienie pracy

w komfortowej,  

wyprostowanej  

postawie ciała.

WSPARCIE
ŁOKCI
Kołnierz chroni również

przed zachlapaniem.

MIEJSCE  
NA STOPY
Stanowisko umożliwia 

maksymalne podejście

do obiektu.

Długotrwała praca w nadmiernym 
pochyleniu. Przeciążenie struktur 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

NIEPRAWIDŁOWA
POSTAWA CIAŁA

kobieta 50 centyl,  
162 cm wzrostu

* Centyl jest to punkt w skali  
ocen, poniżej którego znajduje  
się określony % czynników,  
np. 5. centyl jest to punkt na  
skali, poniżej którego leży  
5 % wyników. 
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KĄPANIE  
W WANIENCE

KĄPANIE  
„NA RĘCE”
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Mycie noworodka „pod kranem” jest naj-
częściej stosowaną procedurą na od-
działach noworodkowych w szpitalach 
o pierwszym stopniu referencyjności.  
W celu poprawy postawy ciała zastoso-
waliśmy m.in. szeroki kołnierz otaczający 
wanienkę, który umożliwia wsparcie łokci. 
Odpowiednio wyprofilowane krawędzie 
sprzyjają komfortowi i bezpieczeństwu 
opiekuna i dziecka.

Dzieci powyżej wieku noworodkowego 
kąpane są zazwyczaj sposobem wanienko-
wym. Wanienka służy do standardowych 
procedur pielęgnacyjnych oraz leczniczych. 
Dziecko leży w wanience pod delikatnym 
skosem z głową uniesioną do góry. Wa-
nienka umożliwia również kąpiel dziecka 
w pozycji siedzącej. Wyciągana wlewka 
umożliwia szeroki dostęp do dziecka dzięki 
dużemu zasięgowi.
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ORGANIZACJA I
FUNKCJONALNOŚĆ
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W salach zabiegowych często stosuje się 
układ wielomodułowy. Umożliwia on zapla-
nowanie i zorganizowanie czynności tak aby 
wszystko było w zasięgu ręki... “bo przecież 
najczęściej drugą ręką trzymamy dziecko”.

Dobra organizacja miejsca pracy wspiera 
utrzymanie porządku oraz wpływa pozy-
tywnie na jakość świadczonych usług. 

W pokojach matek stosujemy moduł prze-
wijak i wanienka, który w pełni zaspokaja 
potrzebę bezpiecznej pielęgnacji bez zbęd-
nych elementów. Rzeczy osobiste mamy 
i dziecka przechowywane są w szafkach 
przyłóżkowych i mobilnych łóżeczkach.
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01 ZALETY SYSTEMU

SZUFLADA W 
DWÓCH WERSJACH

MOBILNY
ASYSTOR
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Mobilny i praktyczny asystor jest elemen-
tem uzupełniającym system. Występuje  
w dwóch szerokościach oraz z opcją wypo-
sażenia w dwie szuflady z funkcją samodo-
myku lub jedną głęboką. Blat górny wykona-
ny z konglomeratu, posiada zagłębienie na 
dodatkowe kosze i akcesoria do pielęgnacji. 

Szuflada występuje w dwóch wersjach do 
wyboru. Podstawowa wersja to szuflada  
z dużym wkładem tworzywowym na 
drobne akcesoria. Opcja druga to szuflada  
z wagą niemowlęcą oraz małym wkładem 
tworzywowym. Szuflada z zaoblonym fron-
tem z konglomeratu oraz funkcją samodo-
myku. 
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01 ZALETY SYSTEMU

CZYSZCZENIE
POWIERZCHNI

SYSTEM
NAŚCIENNY
PANELOWY
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Istnieje możliwość zamówienia systemu 
naściennego panelowego na akcesoria. 
System występuje w kilku wersjach kolory-
stycznych. Akcesoria zawieszamy na specjal-
nie wyprofilowanej szynie lub montujemy 
bezpośrednio do ściany. System naścienny 
panelowy to alternatywa i duża przestrzeń 
do zaaranżowania miejsca na akcesoria, któ-
re powinny znajdować się w zasięgu ręki.

Jedną z zalet systemu jest to, że wykona-
ny jest z jednorodnego, nieporowatego, 
odpornego materiału, który jest dedyko-
wany placówkom medycznym. Gładkie 
powierzchnie i zaokrąglone kształty zapew-
niają najwyższe bezpieczeństwo i higienę 
oraz ułatwiają czyszczenie. Elementy nie 
mają trudno dostępnych miejsc.
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Organizacje zajmujące się zdrowiem 
WHO i UNICEF zwracają uwagę na pra-
cę personelu medycznego. Stawiają 
komfort macierzyństwa, jak i karmienia 
piersią na priorytetowej pozycji. Dlate-
go pomoc położnym w usprawnieniu 
ich codziennych czynności wydała mi 
się niezmiernie istotna. To przekłada 
się na jakość i profesjonalność usług. 
Procentuje dodatkowym czasem i in-
dywidualnym podejściem do pacjen-
tek, dla których te chwile w życiu po-
winny być absolutnie wyjątkowe.

Formed, to firma specjalizująca się  
w kompleksowych realizacjach, dlate-
go rozumiemy jak ważne jest spojrzenie 
całościowe na dany temat. Praca przy 
tworzeniu nowych produktów, to duże 
wyzwanie to tworzenie często rozwią-
zań innowacyjnych. 

Jestem szczególnie dumny z nowości 
jaką jest SymbioCare, gdyż wsłuchując 
się w potrzeby użytkowników udało 
nam się wdrożyć produkt, który po-
prawia komfort pracy. To nie mebel to 
system wspierający, taki cichy przyjaciel. 
Jest tam, gdzie go potrzebujesz, dbając  
o Twój kręgosłup i organizację prze-
strzeni. Pracując skupiasz się tylko na 
dziecku, cała reszta jest już zaplanowa-
na. 

PIOTR SEMLA 
Prezes Zarządu

KLAUDIA KASPRZAK
projektantka
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02  PARAMETRY PRODUKTU

ANALIZA
ERGONOMICZNA

ZAŁOŻENIA  
PROJEKTOWE
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Założone funkcjonalności są wynikiem za-
leceń organizacji zajmujących się zdrowiem 
oraz wniosków z obserwacji na oddziałach 
noworodkowych. Pielęgnacja niemowląt to 
czynność odbywająca się głównie w pozycji 
stojącej. Konsultacje z fizjoterapeutami po-
twierdziły, iż konieczna jest zmiana wysoko-
ści wanienki. Zoptymalizowanie czynności 
pielęgnacyjnych wynika z analizy pracy po-
łożnych na różnych oddziałach. 

Przy użyciu modelu funkcjonalnego zostały 
przeprowadzone testy i konsultacje z położ-
nymi. Celem było omówienie użyteczności 
i funkcjonalności nowo zaprojektowanych 
elementów stanowiska, oraz sprawdzenie 
modułów pod kątem ergonomicznym. Kon-
cepcja spotkała się z pozytywnym odbio-
rem i pozwoliła na dalszy rozwój projektu.
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TAPICERKA

Tapicerka z której wykonane są materace 
jest odporna na grzyby, bakterie i wirusy. 

Materac posiada na spodzie specjalną war-
stwę antypoślizgową, która zapobiega zsu-
waniu się z blatu modułu. 

Może być pokryty tkaniną Silvertex lub Va-
lencia, a obie mają właściwości antybakte-
ryjne i przeciwgrzybicze. Dodatkowo są za-
bezpieczone Permablok3® z certyfikowaną 
ochroną przed Covid.

MATERIAŁY KOLORYSTYKA

26

System SymbioCare został tak przemyślany, 
aby zminimalizować ilość użytych mate-
riałów, a wszystkie zastosowane posiada-
ją wysokie parametry wytrzymałościowe. 
Elementy systemu mają formę  monolitycz-
ną pozbawioną ostrych krawędzi, a zasto-
sowane zaoblenia sprzyjają utrzymaniu  
w czystości. 

KONGLOMERAT

• Materiał typu Corian (konglomerat) jest 
trwałym, nieporowatym, jednorodnym ma-
teriałem, Jest łatwy w utrzymaniu higienicz-
nej powierzchni – tak ważnej w przestrze-
niach szpitalnych.

• Materiał typu Corian nie sprzyja rozwojowi 
bakterii ani grzybów jest odporny na zary-
sowania.

• Jego struktura pozwala na regenerację co 
powoduje, że posiada wręcz dożywotnią 
gwarancję.

• Posiada atest PZH.

• Został przetestowany pod kątem właści-
wości mechanicznych, termicznych, elek-
trycznych i innych właściwości powierzchni.

KONSTRUKCJA METALOWA

Wykonana przy użyciu precyzyjnych lase-
rów do cięcia profili zamkniętych oraz lakie-
rowana proszkowo. Konstrukcja znajduje 
się pod elementami głównymi wzmacniając  
i dodatkowo stabilizując całość modułu.

PŁYTA TWORZYWOWA

Płyta użyta do zamknięcia czoła pod modu-
łami jest odporna na uszkodzenia w wyniku 
uderzenia i wodoodporna.

02  PARAMETRY PRODUKTU

Wybór kolorystyki dotyczy elementów: 
materac, obrzeże asystora i panel  
nascienny.

MATERACYKI

Winylowa, ochronna warstwa wierzchnia 
zabezpieczająca przed plamami, drobno 
ustrojami i przetarciem.

OBRZEŻA

Obrzeże wykończone 2 mm PCV.

PANEL ŚCIENNY

Wykonany z płyty meblowej o grubości 
min. 18 mm.

> 90% przeciwko koronawirusowi
ISO 18184: redukcja obecności koronawirusa 
* o ponad 90% w ciągu godziny od kontak-
tu.

ISO 21702: redukcja aktywności koronawiru-
sa * o 99,9% w ciągu 24 godzin od ekspozy-
cji na powierzchni.

Wysoka aktywność bakteriostatyczna ISO 
22196: Wartość aktywności przeciwbakte-
ryjnej ** R> 2

GREY CREAM

CAPPUCCINO BLUE BLAU

LIME GRANATOWY

LEMON GRASS PURE ORANGE

* Próbki kolorów są orientacyjne i nie stanowią  
dokładnej repliki rzeczywistych kolorów produktu. W związku, 

iż system składa się z różnych materiałów, mogą zaistnieć 
różnice w obrębie odcieni jednego koloru.

ANTY-COVID TRWAŁOŚĆ

COVID-19

NIEPOROWATOŚĆ ODPORNOŚĆ  
CHEMICZNA I UV

ZAOBLENIA ODPORNOŚĆ 
OGNIOWA

R=6mm
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WYMIARY
PODSTAWOWE
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System SymbioCare został tak zaprojekto-
wany, aby wpasować się w funkcje różnego 
typu pomieszczeń. W wersji wolnostojącej 
jest bardzo prosty do ustawienia i wyregu-
lowania poziomu. Opcjonalnie istnieje moż-
liwość wykonania modułu uzupełniającego 
w postaci szafki meblowej. Szafka ta może 
mieć dowolny wymiar wypełniając wolną 
przestrzeń pomiędzy np. ścianą a modułami 
SymbioCare. Dzięki temu uzyskujemy dodat-
kowe miejsce odkładcze.

02  PARAMETRY PRODUKTU

DODATKOWY
ASORTYMENT
Waga niemowlęca oraz baterie nablato-
we to elementy asortymentu dodatkowe-
go systemu SymbioCare. Zostały one wy-
selekcjonowane z produktów najwyższej 
jakości.

WAGA PEDIATRYCZNA

Waga specjalistyczna do stosowania  
w szpitalach, przychodniach i gabinetach, 
zalegalizowana do celów medycznych. 
Dokładność i nośność spełnią wszystkie 
wymagania pediatrów. Waga posiada 
wbudowany wyświetlacz z funkcja-
mi HOLD oraz TARA (pomiar ciała netto 
mimo pieluchy czy podkładu). Wykonana 
jest z materiału ABS ułatwiających utrzy-
manie w czystości.

BATERIE NABLATOWE

Baterie posiadają wysoką, obrotową 
wlewkę. Wlewka wyciągana występuje 
z  przełącznikiem strumienia standard/
prysznic. Wyposażone są w regulowany 
ogranicznik strumienia przepływu, zabez-
pieczenie przed przepływem zwrotnym 
oraz ogranicznik temperatury.  Wykonane 
z najwyższej jakości materiałów utrzymują 
wysoki poziom higieny. 

Baterie mogą być wyposażone w  sys-
tem uruchomienia bez angażowania rąk 
co wpływa na komfort oraz bezpieczeń-
stwo pracy.

400 mm

1660 mm

882 mm

600 mm

600 mm

1000 mm

900 mm

796 cm

552 mm

432 mm
360 mm

432 mm
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PRODUCENT SPRZĘTU  
MEDYCZNEGO I DOSTAWCA 
USŁUG KOMPLEKSOWYCH
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Dzięki szerokiej ofercie i własnej produkcji 
Formed oferuje produkty do wyposażenia 
wszystkich pomieszczeń w szpitalu. Wy-
posażenie na oddziały dziecięce to sprzęt 
medyczny, jak również szeroki wybór mebli, 
m.in. łóżeczka dziecięce, łóżka młodzieżo-
we, wózki do przewozu dzieci, fotele do 
karmienia dla matek, systemy meblowe.
Posiadamy dział projektowy specjalizujący 
się w aranżacjach medycznych, dzięki cze-
mu klienci mogą zobaczyć swoje wnętrza, 
zanim produkty zostaną dostarczone.

02 PARAMETRY PRODUKTU

WSPÓŁPRACA Z ARCHITEKTAMI 
MODELE W TECHNOLOGII BIM

Współpracujemy z architektami już na etapie 
planowania nowych obiektów. Wspieramy 
ich wiedzą z zakresu technologii medycznej 
jak również dostarczamy modele produk-
tów w technologii BIM (Building Information 
Modeling). BIM to koncepcja, która całko-
wicie zmienia podejście do projektowania, 
realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem. 
Model SymbioCare dostępny jest w techno-
logii BIM.

Zapraszamy do kontaktu:  
architekt@formed-eu.pl



Ul. Leśnianka 97
34-300 Żywiec

tel. +48 33 819-45-94
fax +48 33 819-46-21

formed@formed-eu.pl
www.formed-eu.pl

Wyposażamy kompleksowo szpitale.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 lub 
art.543 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do 
zawarcia umowy.

Dostępność produktów, ich charakterystyka oraz ceny 
mogą ulec zmianie. Formed Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością Sp. K. zastrzega sobie w szczególno-
ści prawo do modyfikacji wyrobu wynikające z rozwo-
ju nad produktem lub z dostosowaniem do wymagań 
użytkownika. Zdjęcia i rysunki wyrobów stanowią jedy-
nie materiał poglądowy.

Kolory przedstawionych produktów mogą różnić się 
od rzeczywistych.    

Wszelkie zamieszczone w katalogu znaki towarowe, 
logo, nazwy handlowe, nazwy produktów chronione 
są obowiązującym prawem własności intelektualnej. 
Fotografie stanowią wyłączną własność Formed Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Jakiekolwiek 
ich kopiowanie, umieszczanie w innych materiałach lub 
źródłach wymaga zgody podmiotu uprawnionego.
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