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Charakterystyka i zalety stołu

Stół rehabilitacyjny Galaxy Mercury S2.F0-H

KARTA PRODUKTU

• leże o szerokości 64 cm
• atestowana tapicerka z palety Standard
(skóra ekologiczna)

Wyposażenie fabryczne

Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - kolory palety Standard Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - kolory palety Premium

• leże o szerokości 80 cm
• atestowana tapicerka z palety Premium
(poliuretanowa)
• 2 barkowe banany stabilizujące
• pasy do stabilizacji pacjenta (długość ok. 2,5 m)
• wieszak na podkłady higieniczne w rolkach
zintegrowany z ramą dolną - na rolki podkładów
ø14 cm i szerokości max 60 cm
• podpórka Cyriax pod nogi terapeuty stosowana
przy manipulacji szyjnej

Wyposażenie opcjonalne

Kraj producenta: Polska
Gwarancja ogólna: 2 lata
Gwarancja na konstrukcję: 2 lata
Gwarancja na elementy hydrauliczne: 2 lata
Gwarancja na elementy pneumatyczne: 2 lata
Gwarancja na tapicerkę: 1 rok
Nr katalogowy wyrobu u producenta: Galaxy Mercury S2.F0-H
Przeznaczenie stołu: rehabilitacja | masaż
Model stołu (seria): Mercury
Leże - liczba sekcji: 2 sekcje
Konstrukcja ramy stołu: krzyżakowa
Długość leża: 202 cm
Szerokość leża: 64 | 80 cm
Wysokość - zakres regulacji: 50-101 cm
Regulacja wysokości: hydrauliczna
Rama sterująca wysokością: niedostępna
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
Pozycja Pivota: Nie
Funkcja fotela: Nie
Pozycja Trendelenburga: Nie
Pozycja antyTrendelenburga: Nie
Podłokietniki w zagłówku: niedostępne
System jezdny: 2 kółka w standardzie
Sposób regulacji wysokości: siłowniki hydrauliczne
Podłokietniki w zagłówku: bez podłokietników
Długość sekcji zagłówka (cm): 46
Sposób regulacji zagłówka: pneumatyczny (sprężyna gazowa)
Zakres regulacji zagłówka: -70° do +40°
Długość sekcji lędźwiowo-nożnej (cm): 155
Sposób regulacji sekcji lędźwiowo-nożnej: bez regulacji
Podgrzewanie leża: nie
Otwory w leżu: 1 otwór w zagłówku
Zaślepki do otworów w leżu: w standardzie
Relingi do pasów stabilizacyjnych: w standardzie
Gniazda na banany stabilizujące: w standardzie - banany w opcji dodatkowej
Wieszak na podkłady w rolce: opcja dodatkowa
System jezdny - typ: w standardzie typ F0- 2 małe kółka ułatwiające przetaczanie stołu i 2 podgumowane stopki z regulacją do 1 cm

Dane techniczne

• 2-częściowe leże o długości 202 cm i szerokości 64 cm lub opcjonalnie 80 cm
• zagłówek regulowany sprężyną gazową w zakresie od -70° do +40°
• hydrauliczna regulacja wysokości obustronnym przyciskiem nożnym w podstawie stołu
• nie wymaga zasilania elektrycznego - niskie koszty eksploatacji
• możliwość podniesienia leża na wysokość od 50 do 101 cm od podłoża
• solidna i stabilna rama stołu o konstrukcji krzyżakowej z ramą dolną typu F0-H
• maksymalne obciążenie dynamiczne do 200 kg
• maksymalne obciążenie statyczne do 300 kg
• otwór do oddychania w zagłówku wraz zatyczką maskującą w standardzie
• leże wypełnione elastyczną pianką o grubości 4 cm
• atestowana tapicerka dwuwarstwowa dostępna w dwóch rodzajach i w wielu kolorach
• zaokrąglone narożniki leża
• łącznik z tapicerki maskujący przerwę pomiędzy sekcjami stołu
• obustronne relingi na pasy stabilizacyjne
• 2 podgumowane stopki z regulacją do 1 cm umożliwiające poziomowanie stołu
• 2 kółka do przetaczania stołu
• dostępne dodatkowe wyposażenie
• certyfikowany wyrób medyczny
• darmowa dostawa na terenie Polski - przesyłka paletowa:
◦ firmą kurierską pod adres budynku - przesyłka paletowa (bez wniesienia do lokalu)
◦ transportem producenta (serwis techniczny)
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