
FK-02 fotel zabiegowy do pobierania krwi

EpicMED
sprzęt i wyposażenie medyczne

Karta produktu
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Fotel zabiegowy WSTech FK-02 stanowisko do pobierania krwi oraz do iniekcji w gabinetach zabiegowych i lekarskich. Wykonany na
lakierowanym proszkowo stelażu z profili stalowych zapewniającym stabilność podczas zabiegów. Wyposażony w tapicerowane siedzisko
i regulowane oparcie pleców pozwalające na przyjęcie przez pacjenta pozycji półleżącej i leżącej oraz w obustronne podłokietniki z
manualną regulacją w dwóch płaszczyznach ułatwiające przeprowadzanie zabiegów na lewym lub prawym przedramieniu pacjenta. Fotel
do pobierania krwi można dodatkowo doposażyć w tapicerowany podgłówek z regulowaną wysokością oraz w tapicerowany podnóżek z
regulacją kąta nachylenia. W podstawie fotela znajdują się podgumowane stopki, w tym jedna stopka z regulacją do poziomowania fotela
na podłożu gabinetu.

Zobacz więcej w sklepie Aktualna cena i promocja ★ KUP TERAZ★Nr katalogowy: WS-FK-02*

https://epicmed.pl/
https://epicmed.pl/fotel-stanowisko-FK-02-do-pobierania-krwi
https://epicmed.pl/fotel-stanowisko-FK-02-do-pobierania-krwi
https://epicmed.pl/fotel-stanowisko-FK-02-do-pobierania-krwi


FK-02
fotel zabiegowy do pobierania krwi

W standardzie

Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

Tapicerka fotela [stanowiska] do pobierania krwi - kolory palety Standard

Kolorystyka ramy fotela [stanowiska] do pobierania krwi - lakier proszkowy

Producent: WS TECH S.C. Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne
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★ KUP TERAZ★Nr katalogowy: WS-FK-02*

☎ 32 720 94 11
533 99 22 01

Zobacz więcej w sklepie Aktualna cena i promocja

•oparcie pleców bez podgłówka
•siedzisko bez podnóżka
•tapicerka z palety Standard - 2 lata gwarancji

•tapicerka z palety Pres�ge - 5 lat gwarancji
•regulowany podgłówek w oparciu pleców
•regulowany podnóżek
•pokrowiec na podnóżek
•blat zabiegowy przy lewym lub prawym podłokietniku
•lakier proszkowy antybakteryjny

https://epicmed.pl/fotel-stanowisko-FK-02-do-pobierania-krwi
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DANE PRODUKTU

Gabaryt przesyłki z produktem przesyłka gabarytowa powyżej 30 kg

Kraj producenta Polska

Gwarancja ogólna 2 lata

Gwarancja na konstrukcję 2 lata

Gwarancja na tapicerkę Standard - 2 lata | Prestige - 5 lat

Gwarancja - gwarant gwarantem jest producent wyrobu

Serwis fabryczny producenta

Nr katalogowy wyrobu u producenta FK-02

Regulacja oparcia pleców manualna

Podłokietniki obustronne

Regulacja podłokietników Tak

Blat zabiegowy bez blatu

Podnóżek opcja - regulowany

Kółka w podstawie Nie

Maksymalne obciążenie 150 kg

Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo

Wysokość (cm) 100

Szerokość (cm) 54

Głębokość (cm) 80

Oparcie pleców tapicerowane

Sposób regulacji oparcia pleców sprężyna gazowa

Zakres regulacji oparcia pleców 0-85°

Siedzisko tapicerowane

Sposób regulacji siedziska bez regulacji

Wysokość siedziska od podłoża (cm) 50

Podgłówek tapicerowany z regulacją - opcja dodatkowa

Podłokietniki - materiał obustronne, tapicerowane

Sposób regulacji podłokietników manualny

Zakres regulacji podłokietników - wysokość 25 cm

Zakres regulacji podłokietników - obrót w poziomie +/-90°

Podnóżek - materiał tapicerowany - opcja dodatkowa

Sposób regulacji podnóżka manualny

Zakres regulacji podnóżka 0-90°



EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniemmedycznym
Infolinia.: 32 720 94 11 (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: 533 99 22 01
Faks: 32 720 94 16 (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
h�ps://epicmed.pl

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora
finansów publicznych.

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice

NIP PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00
Faks: 32 720 94 16
E-mail: dk@dkarkadia.pl
h�p://dkarkadia.pl

Biuro handlowe sklepu EpicMED czynne w godz. 9.00 - 15.00 (dni robocze)

Operator sklepu EpicMED

Zamieszczone informacje były aktualne wmomencie opublikowania.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian wwersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Zastrzeżenia

Nota prawna odnośnie wyrobumedycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby
zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55
ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)


