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Polohovací lůžko Medley Ergo Low

od předního světového výrobce zdravotnické techniky společnosti Invacare splňuje vysoké požadavky pacientů na
funkčnost a pohodlí za velice příznivou cenu. Medley Ergo Low je výškově nastavitelná postel s elektronicky
ovládaným čtyř dílným roštem, který poskytuje ideální pozici pro ošetřovatele a optimální oporu pro pacienta.
Polohovací lůžko je lehce rozložitelné, což velmi ulehčuje jeho přepravu. Bylo speciálně navrženo pro bezpečnost
uživatele v době spánku a možností snížení výšky ležící úrovně co nejblíže k podlaze, čímž je umožněn pohyb z lůžka a
na lůžko jednotlivcům, kteří jsou částečně nezávislí. Zvyšuje se tak jejich nezávislost. Medley Ergo Low nabízí řadu
nastavitelných výšek z 21 do 61 cm a 28 - 68 cm.

Etude Medley Ergo Low 33.795,00 Kč vč. DPH                                          
(4-dílný kov.rošt, dřevěné postranice, 50mm kolečka, hrazda s hrazdičkou)

Etude Medley Ergo Low 33.795,00 Kč vč. DPH
(4-dílný kov.rošt, kovové postranice, 50mm kolečka, hrazda s hrazdičkou)

Lůžko není  hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Technická data

výška zdvihu: 28 – 68 cm
21 – 61 cm

celková šířka: 102 cm
celková délka: 224 cm
celková výška: 93 cm
výška s hrazdou:   161 cm
úhel zad: 0 - 70°
úhel nohou: 0 – 11°
celková váha: 64 kg
max. váha pacienta:  145 kg
rozměry roštu (4-dílný) v cm 80-23-30-67 

Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní.
Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

http://www.sivak.cz/
mailto:info@sivak.cz
mailto:sivak@sivak.cz

	Snímek číslo 1

