SR-1E
5 067,00 zł z wliczonym podatkiem
VAT 8%

Odniesienie: -

Stół rehabilitacyjny posiada 2-częściowe leżysko z
regulowanym zagłówkiem na ciężkiej stalowej konstrukcji z
kółkami (opcjonalnie) o regulowanej elektrycznie
wysokości (500-1000 mm) Oferta z dnia: 29-06-2022

Opis produktu:
Stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny SR-1E z elektryczną zmianą wysokości leżyska

Stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny SR-1E jest idealny do rehabilitacji, fizjoterapii, masażu. Unoszone leżysko przy
pomocy siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym, nożnym lub ramą sterującą wokół stołu (opcja w
zamówieniu) na wysokość od 53 do 95 cm umożliwi terapeucie swobodną pracę z pacjentem, oszczędność czasu i
energii.
Stabilna konstrukcja pozwala na pracę z pacjentem o większej masie ciała. Kąt pochylenia zagłówka regulowany za
pomocą sprężyny gazowej od – 80 stopni do +45 stopni to dodatkowy atut. Standardowo zagłówek wykonany jest z
wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej: z okrągłym otworem i z
zatyczką oraz poduszką w kształcie rogala (rogal jest tani w eksploatacji: prosta wymiana, mocowany na trzech
rzepach). Istnieje możliwość wyboru koloru i dodatkowych akcesoriów.
Dodatkowe atuty to niskie koszty eksploatacji, udźwig do 250 kg. Wyprodukowano w Polsce.

Stabilna konstrukcja, leżysko dwusegmentowe.
Regulacja wysokości przy pomocy elektrycznego siłownika sterowanego pilotem ręcznym ( nożnym lub ramą
sterującą [2] – OPCJA).
Kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej.
Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki ( okrągłe wycięcie z
miękką poduszką i zatyczką - OPCJA - na zamówienie).
Istnieje możliwość montażu podpór stabilizujących bananów w okolicy barku i krocza (OPCJA - na zamówienie).
Stół może być także wyposażony w wąski zagłówek z podłokietnikami hybryda.
Opcjonalnie stół może być wyposażony w uchwyt na ręczniki papierowe i kółka.
Ustawienie stołu do pozycji Trendelenburga – OPCJA – na zamówienie.
Tapicerka może być wykonana bez otworów na twarz i pasy stabilizacyjne – bez dodatkowych opłat, lub za
dopłatą dołączone zostaną zatyczki do tych otworów.

Cechy produktu:

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna
Ilość sekcji: 2

Kolory Tapicerki Tech-Med: 1, 20, 60, 21, 53, 31, 57, 58, 8,
22, 27, 17, 16, 23, 12, 55, 56, 30, 25, 59, 29, 15

Galeria produktów:

Specyfikacja techniczna
Parametry techniczne:
szerokość 68 cm długość 195 cm wysokość regulowana hydrauliczna 53-95 cm regulowany zagłówek
sprężyną gazową w zakresie -80° +45° regulowany kąt części środkowej Pivot: 0/-18° waga 75 kg
maksymalne obciążenie 250 kg

Wyposażenie
Wyposażenie opcjonalne:
wieszak na ręcznik
system jezdny
zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką
zatyczka zagłówka
zatyczka leżyska
komplet kształtek

pilot nożny
rama sterująca
prześcieradło frotte - komplet

Informacje dodatkowe
Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i
kalibrację monitorów
UWAGA !!!!! Tapicerka w standardzie nie posiada otworu w leżysku! Na życzenie klienta możemy ją
wykonać - bez żadnych dopłat.
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