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Charakterystyka i zalety wózka

Wózek szpitalny TC-21

KARTA PRODUKTU

• materac bez uchwytów do
przenoszenia pacjenta
• konstrukcja ramy wózka pokryta
standardowym lakierem proszkowym
• 4 koła skrętne z blokadą jazdy

Wyposażenie fabryczne
• materac z uchwytami do przenoszenia
pacjenta na materacu
• wieszak kroplówki
• kosz na butlę z tlenem
• półka na rzeczy pacjenta
• pasy unieruchamiające pacjenta
podczas transportu
• prowadnica kasety RTG
• mechanizm centralnej blokady kół
• konstrukcja ramy wózka pokryta
antybakteryjnym lakierem proszkowym

Wyposażenie opcjonalne

Pozycja transportowa pacjenta: leżąca
Leże wózka: 2-częściowe
Regulacja zagłówka: pneumatyczna - sprężyna gazowa
Leże przezierne dla RTG: Tak
Pozycja Trendelenburga: Tak
Pozycja antyTrendel enburga: Tak
Regulacja wysokości leża: hydrauliczna
Barierki wózka: składane stalowe
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
Koła wózka - średnica: 125 mm
Koła wózka - blokada skrętu: Nie
Koła wózka - blokada jazdy: Tak
Pozycja Trendelenburga - zakres regulacji -12° do 0°
Pozycja antyTrendelenburga - zakres regulacji: 0-12°
Zakres regulacji wysokości leża [cm]: 47-86
Zakres regulacji zagłówka: 0 - 80°
Długość leża [cm]: 195
Szerokość leża [cm]: 65

Długość zagłówka [cm]: 64
Długość cz. lędźwiowo-nożnej leża [cm]: 125
Materac - długość [cm]: 195
Materac - szerokość [cm]: 65
Materac - grubość [cm]: 4
Koła wózka: kierunkowe 125mm
Blokada kół - jazda: 4 koła z blokadą jazdy
Ciężar wózka bez wyposażenia dodatkowego [kg]: 85
Długość całkowita wózka [cm]: 218
Szerokość całkowita wózka [cm]: 78
Numer katalogowy produktu: TC-21
Certyfikacja produktu: CE/MDD
Gwarancja ogólna: 2 lata
Gwarancja na konstrukcję: 2 lata
Gwarancja na elementy hydrauliczne: 1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne: 1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową: 2 lata
Producent: WS TECH

Dane techniczne

• hydrauliczna regulacja wysokości leża przyciskami nożnymi w zakresie 47-86 cm
• leże o wymiarach 195 x 65 cm z płyty HPL przeziernej dla promieni RTG
• długa sekcja zagłówka (64 cm) regulowana sprężyną gazową w zakresie 0-80°
• pneumatyczna regulacja kąta nachylenia leża w zakresie -12° do 0° do pozycji Trendelenburga
• pneumatyczna regulacja kąta nachylenia leża w zakresie 0-15° do pozycji antyTrendelenburga
• wymienny materac na wyposażeniu wózka
• opuszczane i podnoszone niezależnie barierki boczne
• uchwyty szczytowe do prowadzenia wózka
• maksymalne obciążenie do 200 kg
• solidna i stabilna rama stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały
• rolkowe krążki odbojowe w narożach wózka
• dostępne dodatkowe wyposażenie
• certyfikowany wyrób medyczny
• darmowa dostawa na terenie Polski pod adres budynku (przesyłka paletowa)

zobacz produkt w sklepie | sprawdź aktualną cenę
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Tapicerka materaca na wyposażeniu wózka transportowego pacjentów - paleta Standard Line
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