
 

 

 

LINET opět zazářil na veletrhu Arab Health v Dubaji  

Arab Health je největší výstavní kongres o zdravotnické technice na Středním východě. Během jeho 
konání mají účastníci možnost budovat vztahy v rámci zdravotnictví, prostor předvést pokrok a 
úspěchy v této oblasti. LINET si ani letos tuto příležitost nenechal ujít a coby zlatý sponzor veletrhu ve 
dnech 25. – 28. 1. 2016 otevřel svůj stánek odborné veřejnosti.  

Jako každý rok nesměla chybět stálá hvězda portfolia LINETu – lůžko pro intenzivní péči Multicare 
s integrovanou matrací Symbioso, které mělo obrovský ohlas. Na rampě s šestistupňovým sklonem si 
návštěvníci mohli vyzkoušet výhody pátého elektricky poháněného kolečka i-Drive Power. Bez zjevné 
námahy a snahy mohli lůžko roztlačit a ověřit si tak snadnost a bezpečnost manipulace s lůžkem. 

LINET se představil jako vysoce inovativní a vyspělá firma i díky produktu Safety Monitor, který na 
veletrhu prezentoval. Jde o další nadstavbu lůžka, která zajišťuje zvýšení celkové bezpečnosti pacienta a 
poskytuje neustálý dohled nad jeho stavem, ale i stavem lůžka. 

Atraktivním prvkem, který oživil barvy výstavního stánku LINET, bylo lůžko Multicare z řady dětské péče 
v nepřehlédnutelném provedení od designera Pavla Šťastného s pracovním názvem „žirafa“. „Žirafu 
jsme představili už před dvěma lety a ukázali, kam dokážeme posunout design jinak standardně 
vyhlížejících lůžek. Na Arab Health jsme ji ale oficiálně uvedli na trh a hned získali první zakázku do 
Kataru. O toto pediatrické lůžko byl obrovský zájem, všem se moc líbilo a nasbírali jsme tak mnoho 
cenných kontaktů,“  říká Adriana Bašovská, oblastní manažerka pro region Středního východu a Afriky a 
současně dodává: „Lůžko si zachovává svoji funkčnost, přidanou hodnotou je hravý a nevšední design 
lůžka, který přináší do sterilního nemocničního prostředí vítané rozptýlení a působí pozitivně na psychiku 
malých pacientů.“ 

Své místo si na Arab Health našla i dětská postýlka Tom2, která se může využívat i jako pediatrické 
intenzivní lůžko, má krásný design, pokročilé funkce a neustále se vylepšuje.  

Návštěvníci, kteří se zastavili u stánku LINET, přicestovali z celé řady zemí. „Měli jsme významné hosty 
z Hamad Corporation, která je jednou z nejvýznamnějších nákupčích organizací v Kataru, dále ze SAE, 
sousední Saudské Arábie, Bahrajnu, Egypta, Jižní Afriky či Súdánu. Hojně bylo zastoupeno Jordánsko, se 
kterým jsme dva roky jednali o evaluaci lůžka Multicare do vojenských nemocnic v Jordánsku a konečně 
se nám to povedlo,“ říká Bašovská. Podepsána byla i historicky první zakázka pro privátní kliniku ve 
městě Alžír. Po uvolnění a zrušení sankcí byl rovněž zaznamenán zvýšený zájem íránských zákazníků. 

Jiří Mlch, oblastní manažer pro JV Asii, Pacifik a Austrálii, hodnotí návštěvnost zákazníků svého regionu: 
„Převážná část návštěvníků našeho stánku byla z indického subkontinentu, především pak ze Srí Lanky, 
Pákistánu a Bangladéše, šlo jednak o zástupce firem, kteří projevili velký zájem o dlouhodobou 
spolupráci s LINETem v oblasti dodávek a servisu našich lůžek v tomto regionu, tak představitele 
nemocnic. Měli jsme tak jedinečnou příležitost ukázat  naše lůžka budoucím uživatelům. Ohlas na naše 
prezentace byl mimořádně pozitivní, všichni potenciální zákazníci ocenili především technologickou 
vyspělost, design a uživatelský komfort našich lůžek.“  

Ve spolupráci s australskou vládní organizací AUSTRADE a především díky velké pomoci jejího ředitele 
pana Petra Vodvářky,  se LINETu podařilo získat zajímavé kontakty v oblasti vzdělávání zdravotnického 
personálu a otevřít spolupráci se dvěma významnými vzdělávacími centry pro postgraduální 
studium  zdravotních sester a pečovatelek s campusy po celé Austrálii. 



„Během výstavy jsme se setkali se zástupci australského konzulátu v Dubaji. S vedením těchto center 
jsme  dohodli již konkrétní kroky k zahájení dlouhodobé spolupráce, kterou odstartuje série prezentací a 
demonstrace našich lůžek – Multicare a Sentida 7i,“ říká Mlch. Tato LINET lůžka představují 
technologický vrchol produkce LINETu a budou prezentována přímo v těchto centrech. „Věříme, že tyto 
aktivity pomohou k rozvoji klinických procesu a postupů, které budou poté  uplatněny 
v praxi.  Podpoříme tak jednak naše obchodní aktivity a pomohou nám k prohloubení povědomí o značce 
LINET, jako významného výrobce zdravotnických a pečovatelských lůžek, v této pro nás tak vzdálené 
zemi,“ dodává Jiří Mlch. 


