
Fotel do dializ i pobierania krwi – 855

Model  855 przeznaczony  jest  do  pobierania  krwi,  dokonywania 
transfuzji  lub  podawania  leków  dożylnie.  Umożliwia  również 
w bezpieczny i  wygodny sposób transportowanie pacjenta.  Posiada 
sterowanie  mechanicznie  -  dźwignie  za  oparciem na  uchwycie  do 
przemieszczanie fotela. Regulacja odbywa się  za pomocą sprężyny 
gazowej:  oparcie  pleców,  pozycja  Trendelenburga  oraz  pozycja 
podłokietników.  Pozycja  Trendelenburga  i  regulację  oparcia 
zintegrowaną z sekcją nóg. Wysokość zagłówka można regulować do 
wymaganego  poziomu  w  celu  zapewnienia  pacjentowi  komfortu. 
Podłokietniki w kształcie litery U, automatycznie dostosowują się do 
pozycji oparcia fotela. Posiadają mocowanie na przegubie kulowym 

co umożliwia ustalenia ramienia pacjenta od wymaganej pozycji(regulacja wysokości oraz kąta). Podłokietnik 
może  być  odchylony  do  pionu  w  celu  ułatwienia  wejścia  pacjenta  na  fotel.  Fotel  wyposażony  jest 
w bezszwową,  antybakteryjną  tapicerkę  odporną  na  działanie  środków  dezynfekcyjnych,  wykonaną 
z poliuretanu zapewniającą higienę i długi okres eksploatacji. Części metalowe pokryte są farbą proszkową. 
Duże antystatyczne kółka pozwalają na dużą zwrotność i zapewniają wysoki komfort podczas transportu. Tylne 
kółka posiadają system hamulców i wolnego ruchu kątowego przy skręcaniu. Nieruchome kółka umieszczone 
z przodu i mocne uchwyty znajdujące się za  oparciem zapewniają łatwe manewrowanie i utrzymanie kierunku 
jazdy.

Wysokość siedziska: 570 mm ±20 mm
Długość: 1850 mm ±20 mm
Siedzisko: 530 x 540 mm ±20 mm 
Podnóżek: 510 x 440 mm ±20 mm 
Oparcie: 530 x 890 mm ±20 mm
Podłokietnik: 120 x 450 mm
Podgłówek: 285 x 250 mm
Nośność: 150 kg

Kąt regulacji oparcia: 20 ° ~ 90 °
Kąt regulacji podnóżka: 0 ° ~ 90 °
Pozycja Trendelenburga: 14 °

Masa fotela bez akcesoriów: 63,5 kg
Dostępne kolory: zielony, niebieski, szary

Producent:
BICAKCILAR Healthcare Products 
Piyalepasa Bulvari, Memorial Center, A Blok, Kat:5, Okmeydani 34384 Istanbul, Turkey
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ul. Klonowa 18    58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09    fax +48 74 840 17 33
web: http://www.videomed.eu    e-mail: handlowy@videomed.eu 


