Säädettävä potilastuoli 6801
Uudistunut korkean hygienian potilastuoli
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Kuvan tuotteessa
lisävarusteita

81 cm
51 cm

150 kg

125 mm

300 mm

Tärkeimmät ominaisuudet:
1. Laajat säätöalueet (säädettävät selkäosa, pohjeosa, päätuki ja korkeus)
2. Helposti puhdistettava korkean hygienian tuoli, jossa on saumattomat antimikrobiset verhoilut
3. Miellyttävä istua muotoiltujen verhoilujen ansiosta
Uudistunut korkean hygienian potilastuoli 6801 on suunniteltu tutkimuksiin, näytteenottoihin ja potilasiirtoihin.
Tuolin istuimen muotoiluun, säädettävyyteen ja ergonomiaan on kiinnitetty erityistä huomiota niin hoitajan kuin
potilaan näkökulmasta. Istuinverhoilu on erittäin kulutuskestävää kangasta, joka on helposti puhdistettavaa,
vedenpitävää ja kestää erinomaisesti desinfiointiaineita. Halkaisijaltaan 125mm pyörien ansiosta tuolin
liikuteltavuus on erinomainen. Haastavampiin olosuhteisiin - kuten esimerkiksi ulkokäyttöön - voi tuoliin valita
lisävarusteina saatavat Ø 300mm etupyörät.
Tuolin portaattomat selkä- ja jalkaosan säädöt helpottavat hoitotyötä. Tuoli kallistuu täyteen makuuasentoon
kevyesti kaasujousien keventämänä ja sitä voidaan hydraulisesti nostaa haluttuun korkeuteen.
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Tekniset tiedot ja ominaisuudet
Kokonaisleveys

67 cm

Korkeudensäätö (tuolin etureunasta)

51 - 81 cm

Istuimen leveys (käsinojien sisäväli)

47 cm

Istuimen syvyys

46 cm

Selkäosan kallistus

90°

Pohjeosan säätö

90°

Pääosan korkeussäätö

9 cm

Pyörät

Yksittäislukittavat pyörät Ø125 mm suuntapyörällä

Kuormitettavuus | Safe working load (SWL)

150 kg

Paino

72 kg

Runko

Korkean hygienian epoksijauhemaalattu teräsrunko

Verhoilu

Korkean hygienian saumaton verhoilu

Muut ominaisuudet

Kääntyvä jalkalauta | kääntyvät käsituet (5 asentoa pikalukolla) |
ergonomisesti muotoillut verhoiluosat | niskatyyny |
hygieeniset nupit ja kahvat

CE-merkintä

Kyllä

Takuu

3 vuotta

Valmistusmaa

Suomi

Tehdasasenteiset optiot:
• Pohjetuen säädettävyys (pituussäätö) 130 mm

159 - 168 cm

90°

51 - 81 cm

Muut lisävarusteet:
• Näytteenottokäsituki
• Näytteenottoon kestävä hygieeninen
tyyny 35x45cm (50045)
• Nesteenantoteline (60121AMI) ja adapteri
• Isot kiinteät Ø 300 mm pyörät eteen
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