
Fotel laryngologiczny obrotowy 5104
z 1 silnikiem, elektrycznie regulowana wysokość, 

mechanicznie regulowany obrót i oparcie

Producent:
Jörg & Sohn GmbH | Lindenstraße 24 | D-96482 Ahorn-Schorkendorf Niemcy

Dystrybutor: VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY
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 

Niezawodny  fotel  pacjenta  ogólnego  użytku,  szczególnie 
przystosowany do laryngologii innych zastosowań medycznych.  

•fotel może być obracany i blokowany w dowolnej pozycji
•bezstopniowa  regulacja  wysokości  za  pomocą  podwójnego  przełącznika 
nożnego
•niewymagający konserwacji elektro-mechaniczny siłownik podnoszący fotel
•siedzisko zamontowane z niewielkim nachyleniem
•wysokie  oparcie  regulowane  za  pomocą  sprężyny  gazowej,  może  być 
pochylane nawet do 95°
•zagłówek  posiada  regulację  wysokości  oraz  nachylenia,  może  być 
wyciągnięty całkowicie
•podnóżek z rozkładaną podpórką na stopy, możne być odchylony do pozycji 
poziomej
•dwa wygodne podłokietniki z funkcją odchylania to przodu i do tyłu
•jednoczęściowa tapicerka przymocowana za pomocą rzepów

Opcja :
•pozycja neutralna – przełącznik nożny

Regulacja:
Wysokość: 510 mm-710mm
Obrót: 360°
Zagłówek: zdejmowalny, regulowane nachylenie 170°, 

regulowana wysokość 200mm
Oparcie: kąt nachylenia w zakresie 0°~ +95°
Podnóżek: składany do pozycji poziomej



Fotel laryngologiczny obrotowy 5101
z 1 silnikiem, elektrycznie regulowana wysokość, 

mechanicznie regulowany obrót i oparcie

Producent:
Jörg & Sohn GmbH | Lindenstraße 24 | D-96482 Ahorn-Schorkendorf Niemcy

Dystrybutor: VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY
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 

Niezawodny  fotel  pacjenta  ogólnego  użytku,  szczególnie 
przystosowany do laryngologii i okulistyki. 

•duża podstawa
•niewymagający konserwacji elektro-mechaniczny siłownik podnoszący fotel
•regulacja wysokości za pomocą podwójnego przełącznika nożnego
•fotel może być obracany o 360° i blokowany w dowolnej pozycji
•wysokie oparcie pochylane za pomocą sprężyny gazowej, 
•para  podłokietników o regulowanej  wysokości,  które  mogą  być  obniżone 
poniżej wysokości poduszki siedziska
•podnóżek z rozkładaną podpórka na stopy, może być odchylany do pozycji 
poziomej, oraz wysunięty. W ten sposób fotel może zostać przekształcony w 
łóżko do badań.
•zdejmowany zagłówek z możliwością regulacji
•dostępne różne kolory tapicerki (kolory specjalne mogą wymagać dopłaty)
•elementy metalowe lakierowane (RAL 9002)

Regulacja:
Wysokość 510 mm-810mm
Obrót: 360°
Zagłówek zdejmowalny, regulowany w przód i w tył, 

regulowana wysokość
Oparcie kąt nachylenia w zakresie 0°~ +90°
Podnóżek składany, regulowane wysunięcie 180mm



Fotel laryngologiczny 5106
z 1 silnikiem, elektrycznie regulowana wysokość, 

mechanicznie regulowane oparcie

Producent:
Jörg & Sohn GmbH | Lindenstraße 24 | D-96482 Ahorn-Schorkendorf Niemcy

Dystrybutor: VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY
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 

Niezawodny  i  prosty  fotel  pacjenta  ogólnego  użytku,  do 
laryngologii oraz innych zastosowań medycznych.  

•bezstopniowa  regulacja  wysokości  za  pomocą  podwójnego  przełącznika 
nożnego
•niewymagający konserwacji elektro-mechaniczny siłownik podnoszący fotel
•siedzisko zamontowane poziomo 
•wysokie  oparcie  regulowane  za  pomocą  sprężyny  gazowej,  może  być 
pochylane nawet do 95°
•zagłówek posiada regulację wysokości, może być wyciągnięty całkowicie
•podnóżek bez regulacji
•dwa wygodne podłokietniki z funkcją odchylania to przodu i do tyłu
•jednoczęściowa tapicerka przymocowana za pomocą rzepów

Opcja :
•pozycja neutralna – przełącznik nożny

Regulacja:
Wysokość: 510 mm-710mm
Zagłówek: zdejmowalny, regulowana wysokość 200mm
Oparcie: kąt nachylenia w zakresie 0°~ +95°
Podnóżek: bez regulacji


