KRESLO PRE GYNEKOLÓGIU

OP-G7
VYNIKAJÚCE NASTAVENIE A KOMFORT

*Kompaktné
*Funkčné
*Ergonomické

producing quality

OP-G7 je funkčné vyšetrovacie a zákrokové kreslo pre gynekológiu a pôrodníctvo. Kreslo je vybavené všetkými vlastnosťami
potrebnými pre splnenie bežných požiadaviek na flexibilitu a ergonómiu.

KRESLO PRE GYNEKOLÓGIU
VLASTNOSTI
POHYB HORE / DOLE
POHYB O PERADL A
POHYB PANVO VEJ ČASTI
POHYB O PIERKY NÔH
POHYB PODPIER NÔN
POHYB LEŢMO
VÝŠKA ZD VIHU
NEREZOVÁ ZÁKLADŇA
DRŢIAKM PAPIERA
ČALUNENIE
TRIEDA
ELEKTRICKÉ N APÁJANIE
MAXIMÁLNA SNOSŤ

OP-G7

OP-G7
Dvojitý motorický stĺp
Motorizovaný od 110° do 190°
Motorizovaný od -10° do +20°
Manuálny cez plynový piest /hydraulika
Manuálny
-10° náklonnosť
600mm min - 1.000mm max
325 x 265 x 65mm
480/490mm 70m rolka
Umývateľný antibakteriálny plast
PVC- bavlna PE- O9 dolnosť voči ohňu trieda M2
110/240v /50-60z.
150kg

Odolnosť a stabilita
Kreslo je namontované na dvojitom teleskopickom stĺpe, ktorý poskytuje veľkú stabilitu
a rozsah dĺţky. 0P-G7 kreslo stojí na báze kvalitnej ocele, ktorá mu dáva výnimočnú
odolnosť.

Pohyb chrbtovej a panvovej časti

Opierka nôh
Gynekológ si môţe premeniť kreslo na pôrodný stôl manuálnym pohybom, ktorému
napomáhajú plynové piesty

Podpery nôh

Dva lineárne motory pohybujú oboma časťami - opierky a sedacej časti, čo umoţňuje
špecialistovi nastaviť si ţelanú pozíciu. Nastavenie panvovej a chrbtovej časti je
synchronizované cez elektronický systém.

Podpery nôh kresla 0P-G7, ktoré sú kompletne vyrobené z nerezovej ocele, sa dajú
nastaviť do kaţdej polohy a to vďaka ich samo fixovateľnému kĺbu a systému
manuálneho ukotvenia, čím sú schopné pevne udrţať nohy pacienta. Sú čalúnené
flexibilným polyuretánom, veľmi odolným a ľahko umývateľným.

Ovládače kresla

Hygiena

Pohyb kresla sa dá ovládať pomocou noţného ovládača vo všetkých smeroch: hore / dole,
opierka vpred a vzad i nastavenie panvovej časti kresla. Disponuje pamäťou priamo pre šesť
nastavení a pre polohu leţmo. Všetky tieto pohyby sa dajú aktivovať pomocou diaľkového
ovládača (voliteľné príslušenstvo)

Poťahový materiál kresla je syntetický, nepremokavý a špeciálne ošetrený proti baktériám
(dezinfikovaný), rovnako aj odolný voči ohňu a to triedy M2 (NFP 92503). Zabudovaný
drţiak rolky papiera slúţi na natiahnutie papierového poťahu cez chrbtovú a sedaciu časť
kresla. Plastový kryt základne sa dá ľahko zdvihnúť a tak umoţniť vyčistenie podlahy pod
kreslom.

