F OTOLIU PENTRU GINECOLOGI E

OP-G7
R EGLAJ ŞI CONFORT EXEMPLAR

Compact
F uncţional
Ergonomic

OP-G7 este un fotoliu pentru examinări funcţionale şi tratament destinat utilizării în ginecologie şi obstetrică. Este
echipat cu toate caracteristicile şi funcţiile necesare pentru a îndeplini cerinţele actuale de flexibilitate şi ergonomie.

FOTOLIU PENTRU GINECOLOGIE

CARACTERISTICI

OP-G7

MIŞCARE SUS/JOS

Coloană motorizată

MIŞCARE SPĂTAR

Motorizată , de la 110 o l a 190 o

MIŞCARE SUPORT PENTRU PICIOARE

M otorizată opţional

M IŞCARE SUPORTURI PENTRU PICIOARE

Manuală

TRENDELENBURG

Înclinaţie de -10 o

ÎNĂLŢIMI DE RIDICARE

595 mm min . - 1.000 mm max .

B AZIN DIN OŢEL INOXIDABIL

325 x 265 x 65 mm

SUPORT HÂRTIE

Rolă de 480/490 mm 70 m

T APIŢERIE

PUR-PVC-PO - l avabilă, c u
trat a ment antimicrobian

CLASA DE IGNIFUG ARE

BS 5852 Partea 1 şi 2 // M2 (NF P 92503)

R ACORD ALIMENTARE ELECTRICĂ

110/240v /50-60Hz.

SARCINĂ MAXIMĂ

150 kg

MEMORI I

2 (4 s uplimentare, opţional)

Robusteţe şi stabilitate

Suportul pentru picioare

Montat pe o coloană telescopică, ceea ce îi oferă o mare
stabilitate şi o gamă de lungimi, fotoliul OP-G7 stă pe o
structură din oţel de calitate, ceea ce îi oferă o robusteţe
excepţională.

Suporturile pentru picioare ale fotoliului

Un motor liniar deplasează spătarul, permiţându-i specialistului să îl aşeze în poziţia dorită.

Construite în totalitate din oţel inoxidabil, suporturile fotoliului
OP-G7 pot fi reglate în orice poziţie, iar datorită sistemului cu
bilă de reţinere şi fixare manuală, vor ţine ferm picioarele pacientului. Sunt căptuşite cu poliuretan flexibil, cu o utilizare de
foarte lungă durată şi uşor de spălat.

Igienă

Controlul fotoliului

Utilizând pedala de picior, fotoliul poate fi deplasat în toate
direcţiile: în sus şi în jos, iar spătarul, înapoi şi înainte.
Are pânã la ºase memorii directe. Toate aceste miºcãri pot
fi activate, de asemenea, prin telecomandã (opþional).

Tapiţeria fotoliului este din material sintetic, impermeabilă,
lavabilă şi tratată în mod special împotriva bacteriilor
(igienizată), de asemenea, ignifugată conform clasei M2 (NF
P 92503). Suportul integrat pentru rolă de hârtie întinde foile
de celuloză la spătar şi şezut. Carcasa din plastic a bazei
poate fi ridicată cu uşurinţă pentru a se curăţa sub fotoliu.
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Mişcarea spătarului şi a şezutului

Mişcarea ajutată de motorul electric transformă fotoliul
ginecologic într-o masă pentru obstetrică.

