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Fotel ginekologiczny G-NL
[id-902]
Cena

16 800,00 zł

Numer katalogowy

AP4297

Opis produktu
Ekskluzywny, funkcjonalny i ergonomiczny fotel ginekologiczny do badań, USG i zabiegów.
Przemyślana konstrukcja pozwala na zaoszczędzenie miejsca w gabinecie, zapewnia wygodę obsługi oraz komfort dla
pacjentki.
Stabilny na każdej wysokości, w każdej pozycji fotela i stołu.
Niespotykana w innych modelach obrotowa podstawa umożliwiająca obrót całej konstrukcji wokół osi o 360o.
Możliwość pochylenie leża do pozycji Trendelenburga.
Siedzisko z oparciem wyposażonym w zagłówek. Demontowalny segment nóg umożliwia uzyskanie funkcji stołu (opcja).

Fotel posiada elektrycznie regulowaną wysokość, pochylenie oparcia oraz siedziska.
Sterowanie standardowo odbywa się za pomocą kablowego sterownika nożnego - w opcji dostępna wersja
bezprzewodowa.
Fotel wyposażony w podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach oraz wysuwany pojemnik ze stali nierdzewnej.
Oparcie zsynchronizowane z podłokietnikami.
Możliwość schowania jednego lub obu podłokietników.

Poliuretanowa tapicerka najwyższej jakości.
Dostępne opcje dodatkowe:
- uchwyt kolposkopu
- sterownik bezprzewodowy
- tacka na wsporniku przegubowym 37x25 cm / obciążenie do 25 kg
- segment nóg
Dla tego modelu wymagana pełna przedpłata.

Dane techniczne:

Szerokość

70 cm

Wysokość

od 53 do 94 cm
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Masa własna

95 kg

Długość bez podpory nóg

139 cm

Długość z podporą nóg

173 do 193 cm

Obrót wokół osi

360 °

Kąt nachylenia oparcia pleców

od 0 ° do + 90 °

Kąt przechyłu Trendelenburga
Sterownik nożny
Silniki
Napięcie
Zużycie energii

od 0 ° do +25 °
programowalny
x3
100-240 V / 50-60 Hz
2A

Okres realizacji zamówienia około 4-6 tygodni.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
tacka na wysięgniku: nie , dodaj (+ 2 200,00 zł )
podgłówek: nie , dodaj (+ 350,00 zł )
segmant nóg: nie , dodaj (+ 1 600,00 zł )
uchwyt kolposkopu: nie , dodaj (+ 1 700,00 zł )
uchwyt prześcieradła: nie , dodaj (+ 300,00 zł )
lampa LED: nie , dodaj (+ 871,00 zł )
sterownik: przewodowy
kolor tapicerki: 1 - szary perłowy , 2 - srebrny , 3 - antracyt , 4 - czarny , 5 - błękit wodny , 6 - błękit nieba , 7 - błękit morza ,
8 - jasnozielony , 9 - zieleń agawy , 10 - limonka , 11 - cyklamen , 12 - fioletowy , 13 - mandarynka , 14 - pomarańcz , 15 karmin
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