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Stół zabiegowy - regulacja
elektryczna - ST-E01 [id-997]
Cena

11 150,00 zł

Cena poprzednia

13 294,00 zł

Kod producenta

ST-E01

Opis produktu
Stół ST-E01 - stabilna konstrukcja na kolumnowej podstawie sterowanej elektrycznie.
Czteroczęściowe leże wykonane ze sklejki z otworem (lub bez) na twarz i zatyczką w podgłówku.
Stół ułatwia pracę z pacjentem podczas wykonywania terapii manualnych takich jak np.:

ackermania
klawiterapia
akupunktura przy ostrych stanach zapalnych
przy dyskopatii
przy ostrych stanach pourazowych
Trakcja części podnóżka umożliwia łatwy dostęp do pacjenta, jego części lędźwiowej i swobodną pracę manualną.

Elektryczne sterowane funkcje regulacji wysokości stołu, części piersiowej oraz lędźwiowej.
Pozostałe części leża regulowane sprężynami gazowymi.
Manualnie odchylana w obie strony część leża o 25o od osi stołu.

Dostępne jako opcje dodatkowe:

wieszak na podkład
podłokietniki
pilot nożny
Dane techniczne:
Długość

200 cm

Szerokość

65/70 cm

Wysokość

53-93 cm

Regulacja kąta podgłowka
Regulacja części piersiowej
Regulacja części lędźwiowej
Regulacja podnóżka
Wychył boczny
Trakcja manualna

-60o
-18o
-18o
-45o
25o

Masa własna
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40o
20o
74o
45o

7 cm
120 kg
160 kg
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Maksymalne obciążenie

Produkt posiada dodatkowe opcje:
uchwyt prześcieradła: nie , dodaj (+ 87,00 zł )
otwór z zatyczką w podgłówku: nie , dodaj
sterownik: pilot ręczny , nożny (+ 292,00 zł )
szerokość: 65 cm , 70 cm , 80 cm
kolory tapicerki: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , N01 (+ 292,00
zł ), N02 (+ 292,00 zł ), N03 (+ 292,00 zł ), N04 (+ 292,00 zł ), N05 (+ 292,00 zł )
kolor stelaża w RAL: biały / 9003 , aluminiowy / 9006 , antracyt / 7016 , farba antybakteryjna biała (+ 195,00 zł )
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