SRK-RE
3 650,00 zł z wliczonym podatkiem
VAT 8%

Odniesienie: -

Stół rehabilitacyjny krzyżakowy SRK-RE Oferta z dnia:
17-01-2022

Opis produktu:
Stół rehabilitacyjny krzyżakowy z regulacją wysokości leżyska
Stół rehabilitacyjny krzyżakowy z regulacją wysokości leżyska znajduje zastosowanie zarówno na oddziałach
lecznictwa zamkniętego jak i w prywatnych gabinetach rehabilitacyjnych. Wykorzystywany jest w kinezyterapii
indywidualnej. Stanowi standardowe wyposażenie kabiny KUS-K oraz opcjonalne kabiny PUR. Może być również
stosowany jako samodzielne stanowisko rehabilitacyjne. Stół daje możliwość wykonania ćwiczeń biernych, czynnych,
redresji, manipulacji; u pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, reumatycznymi itp.

elektryczna regulacja zmiany wysokości leżyska w zakresie 530-930 mm za pomocą pilota ręcznego,
jednoczęściowy lub trzyczęściowy zagłówek, regulowany przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie -90 do 60
stopni, z wycięciem ułatwiającym oddychanie,
zagłówek w wersji trzyczęściowej posiada specjalne podłokietniki opuszczane względem jego centralnej części z
możliwością obrotu wokół własnej osi,
pręty do mocowania pasów stabilizacyjnych,
standardowa szerokość tapicerki 610 mm (istnieje możliwość jej zmiany w granicach od 550 do 720 mm bez
konieczności poniesienia dodatkowych kosztów).
2 sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
konstrukcja stalowa, malowana proszkowo,
komfortowa regulacja zagłówka za pomocą mechanizmu sprężynowego (od -60 do 60 stopni), dzięki
zastosowaniu wyjątkowego mechanizmu sprężynowego zagłówek jest w stanie utrzymać duże obciążenia
(można na nim siadać),
zagłówek z otworem na twarz ułatwiającym oddychanie,
tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych, wykonana z atestowanych materiałów,
siłownik elektryczny do regulacji wysokości o sile min. 6000 N,
antypoślizgowe stopki oraz zestaw 4 kół jezdnych (2 stałe, 2 skrętne) ułatwiające stabilną pracę terapeucie i
bezproblemowe przemieszczanie stołu z miejsca na miejsce.

Cechy produktu:

Cechy produktu:
Kolory Tapicerki Summer: 8, 7, 20, 6, 3, 19, 4, 17, 21, 2,
16, 1, 5, 13, 14, 15, 10, 9, 11, 18, 12, weiss, beige, creme,
sand, limonade, safran, mango, karneol, kirsche, cyclame,
violett, royal, atoll, agave, smaragd, limone, chrom,

anthrazit, schoko, schwarz, Pandoria Plus

Galeria produktów:

Specyfikacja techniczna
Parametry techniczne:
szerokość 61 cm długość 196 cm wysokość regulowana hydrauliczna 55-95 cm regulowany zagłówek
sprężyną gazową w zakresie - 80° + 45° waga 70/80 kg maksymalne obciążenie 135 kg

Wyposażenie
Wyposażenie opcjonalne:
pręty do mocowania pasów stabilizacyjnych,
uchwyt na prześcieradło papierowe,
zagłówek 3-częściowy z opuszczanymi podłokietnikami,
pilot nożny (w miejsce pilota ręcznego),
podnoszenie tylnej części leżyska,
zaślepka otworu w zagłówku,

podłużny otwór w leżysku umożliwiający zamocowanie pasów stabilizacyjnych.

Informacje dodatkowe
Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i
kalibrację monitorów
Tapicerka Pandoria i Tundra dodatkowo płatne
Dostępne opcje: - sterowanie hydrauliczne
Urządzenie spełnia wszystkie normy wymagane dla urządzeń medycznych tego typu. Jest
oznakowane znakiem CE i posiada deklarację zgodności z obowiązującymi normami.
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