
4050X Gynekologinen yleistutkimuspöytä
Helppokäyttöinen korkean hygienian tutkimuspöytä moniin käyttötarkoituksiin

Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Helppo säätää käyttämättä käsiä, mikä tekee henkilöstön työstä hygieenisempaa ja tehokkaampaa
2. Pöytä on suunniteltu erityisesti gynekologisiin tutkimuksiin, mutta se sopii hyvin myös pieniin toimenpiteisiin
 ja yleistutkimukseen
3. Uusia ominaisuuksia, jotka parantavat käytettävyyttä, mukavuutta ja potilasturvallisuutta

4050X Gynekologinen tutkimuspöytä on valikoimamme monipuolisin tutkimuspöytä. Se sopii erityisen hyvin gyneko-
logisiin tutkimuksiin, mutta sitä voidaan käyttää myös pienissä toimenpiteissä ja yleistutkimuksissa. 4050X Gyneko-
logisessa tutkimuspöydässä on kolmiosainen makuutaso istuin-, keski- ja selkäosien säädöillä. Istuinta, keskiosaa ja
korkeutta voidaan säätää pöydän edestä käyttämällä uutta gynekologista jalkaohjainta, mikä tekee terveydenhuollon
henkilöstön työstä hygieenisempää ja tehokkaampaa. Lisävarusteena pöytään voidaan lisätä kaksiosainen handsfree-
tanko pöydän sivuun tai käyttää käsiohjainta, joka on vakio-ominaisuus.

Uuden hygieniaa parantavan gynekologisen jalkaohjaimen lisäksi tutkimuspöydän verhoilumateriaali on erittäin
kestävää korkean hygienian kangasta, joka on helppo puhdistaa, se on vedenpitävää ja lisäksi sillä on erinomaiset
desinfiointiominaisuudet. 4050X on varustettu säädettävillä kantapäätuilla (portaaton säätö ilman vipuja) ja gyneko-
logisella maljalla, joka on helppo siirtää pois tieltä, kun sitä ei tarvita. 4050X:n moottorit laskevat painovoiman avulla,
ja hätätilanteissa pöytä nousee automaattisesti jos jotain jää mekanismin väliin.  

Saatavana on kaksi eri mallia: 4050X M -tutkimuspöydässä on pienempi määrä ominaisuuksia, kun taas 4050X F on
laajemmin varusteltu - siinä on esimerkiksi muistipaikallinen käsiohjain, sähköinen istuimen säätö ja uusi gynekolo-
ginen jalkaohjain. Tarkemman erittelyn malleista voi katsoa teknisistä tiedoista ja ominaisuuksista.
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Kuvan tuotteessa
lisävarusteita

70 cm 200 cm

125 mm

49 cm

97 cm 210 kg 125 mm

150 mm max. 20° max. 20°
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Tehdasasenteiset optiot
• Trendelenburg / anti-Trendelenburg sisältäen akun
• Keskuslukittavat pyörät Ø125 or Ø150 mm
• Keskuslukittavat sähköä johtavat kaksoispyörät Ø 150 mm
• Kaksiosainen handsfree-tanko (korkeuden ja selkäosan säätö) 
• Jalkaohjain (korkeuden ja selkäosan säätö)
• Akku

Lisävarusteet
• Pohjetukipari, valkoinen muovi (pieniin toimenpiteisiin). Sisältää pikalukot
 ja pehmustetut kiinnityshihnat. 
• Pohjetukipari, musta valettu pehmuste (pidempikestoisiin toimenpiteisiin).
 Sisältää rotaatiolukot ja pehmustetut kiinnityshihnat.
• Nesteenantoteline: suora, taivutettu tai antimikrobisella pinnoitteella
• Lisävarustekisko
• Lisävarustekisko, messinki
• Pikalukko Ø 20 mm
• Sivukaide
• Sivukaide, antimikrobinen pinnoite
• Anestesiakaari
• Työntökahvat
• Tutkimusvalaisin (kiinnitys lisävarustekiskoon tai runkoon)
• Niskatyyny
• Käsituki näytteenottoon
• Adapteri nesteenantotelineelle (4 eri asennuspaikkaa)
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75cm

200cm

max 20°

97cm

49cm

0-73° 0-73°0-25°

Tekniset tiedot ja ominaisuudet 4050X F 4050X M

Kokonaisleveys 75 cm 75 cm

Makuutason leveys 70 cm 70 cm

Kokonaispituus 200 cm 200 cm

Kokonaispaino 120 kg 120 kg

Korkeuden säätöalue 49 - 97 cm 49 - 97 cm

Selkäosan pituus 70 cm 70 cm

Selkäosan säätö 0 - 73°, sähköinen 0 - 73°, sähköinen

Keskiosan pituus 82 cm 82 cm

Keskiosan säätö 0 - 73°, sähköinen 0 - 73°, kaasujousi

Istuinosan pituus 39 cm 39 cm

Istuinosan säätö 0 - 25°, sähköinen Ei säädettävissä

Sähköinen Trendelenburg / 
anti-Trendelenburg (optio) 

20° / -10° 20° / -10°

Pyörät Ø125 mm yksittäislukittavat Ø125 mm yksittäislukittavat

Muut vakio-ominaisuudet Käsiohjain muistipaikalla ja pöydän eri osien samanaikaisella
liikkumisella | gynekologinen jalkaohjain korkeuden ja istuin-
sekä keskiosan säätämiseen | portaattomasti säädettävät
kantapäätuet | gynemalja | lisävarustekiskot istuinosassa |
paperirullateline ja -leikkuri | turvaominaisuus: istuin- ja keski-
osan välinen kulma min. 105° | turvaominaisuus: automaatti-
nen pöydän nousu hätätilanteissa | turvaominaisuus: pöydän
lukitus gynekologisella jalkaohjaimella painamalla kahta 
poljinta 3 sek tai käsiohjaimella  

Käsiohjain, jossa myös pöydän lukitusmahdollisuus 
| portaattomasti säädettävät kantapäätuet | gyne-
malja | lisävarustekiskot istuinosassa | paperirulla-
teline ja -leikkuri | turvallisuusominaisuus: automaat-
tinen pöydän nousu hätätilanteissa

Verhoilu Useita materiaali- ja värivaihtoehtoja, kysy lisätietoa Useita materiaali- ja värivaihtoehtoja, kysy lisätietoa

KuormiteHavuus (SWL) 210 kg 210 kg

Sähköjärjestelmä 24V 24V

CE -merkintä Kyllä Kyllä

Valmistusmaa Suomi Suomi


