
Ada potilaspöytä

Ada on kestävä ja turvallinen, muunneltava potilaspöytä. Se on suunniteltu kovaan 
sairaalakäyttöön. Lisävarusteiden avulla pöydän toiminnallisuutta voidaan lisätä käyttö-
tarpeiden mukaisesti.

Modernisti muotoillussa ADA-potilaspöydässä on portaaton ruokailutason korkeussäätö, ja 
kätisyyttä voidaan vaihtaa ilman työkaluja. Lukittavien 75 mm kaksoispyörien ansiosta pöytä on 
kevyesti liikuteltava, mutta se voidaan lukita tukevasti paikoilleen. Pöydän runko on epoksoitua 
terästä ja sivupaneelit, pöytätaso sekä kansi laminaattia. Pöydässä on kaksi vetolaatikkoa, 
joista ylemmän saa lukittua. Kansi ja sivupaneelit ovat vakiona vaalean harmaat sekä etulevyt 
valkoiset.
 
Luku- ja ruokailutason kulma on säädettävissä. Saatavilla myös ADA-yöpöytä, jossa ei ole 
luku- ja ruokailutasoa. Ada potilaspöytä on CE-merkitty ja se täyttää MD-asetuksen 
vaatimukset.

Kuvan tuotteessa  
lisävarusteita
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Tehdasasenteiset optiot ja muut lisävarusteet
Kansi ja sivupaneelit

Koivunsävyinen melamiini  .....10000 9187
Pyökinvärinen melamiini  ........10000 9188

Laatikot

Vaaleansiniset etulevyt  ..........10000 9212

Ylätason suojakansi
muovia 10000 9262

Tohveliteline
10000 9268

Lehtikori
10000 9266

Pullo- tai jätepussiteline
10000 9288 
Kutsulaiteteline
10000 0629

ISO 9001
ISO 13485
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Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Runko Epoksoitua terästä

Korkeus 90 cm

Leveys 47,5 cm

Syvyys 60 cm (113 cm ruokailutaso eteen käännettynä)

Kansilevyn mitat 46 x 58,5 cm

Ruokalevyn mitat 38 x 48 cm (38 x 54,5 cm kiinnikkeen kanssa)

Ruokalevyn korkeudensäätö 78 - 105 cm

Ruokalevyn maksimikuormitus (SWL) 4 kg

Pyörät Kaksoispyörät 75 mm, erillislukittavat

Kansi ja sivupaneelit Vaaleanharmaa (optio: koivunsävyinen tai pyökinsävyinen melamiinia)

Etulevyt Valkoiset (lisävarusteena vaalean siniset)

Ylätason suojakansi (lisävaruste) ABS-muovia

Laatikot ABS-muovia

CE-merkitty Kyllä
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