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Stanowisko do pobierania krwi ST02
 

Cena: 1 136,00 pln

Opis słownikowy

Producent U.B.M. Meble Medyczne

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizujemy na Państwa indywidualne zamówienie, w związku z czym dostępna forma płatności to "przedpłata na
konto", a zakupiony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

 

Stanowisko do pobierania krwi ST02 to wyrób, który poprzez zintegrowanie krzesła i stolika zabiegowego przeznaczony jest do
ułatwienia przeprowadzenia zabiegu iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi. Przeznaczony jest do
stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach. Idealne meble medyczne i szpitalne dla służby zdrowia.

 

Właściwości:

- możliwości zmiany położenia podłokietnika o kąt 180 stopni

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- możliwość zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90 stopni
- możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta

 

Budowa:

- 2x podłokietnik regulowany

- pokrętło regulacji położenia i wysokości podłokietnika
- siedzisko-oparcie
- rama stanowiska

 

Wymiary:

- szerokość: 800mm

- długość: 805mm
- szerokość podstawy: 700mm
- długość podstawy: 705mm
- całkowita wysokość: 825mm
- masa stanowiska: 16kg
- dopuszczalne obciążenie: 120kg

Uwaga: Czas oczekiwania na meble medyczne 7 - 14 dni roboczych. Jeżeli są Państwo zainteresowani tym produktem, prosimy o
kontakt telefoniczny: 17 225 01 23 lub mailowy: zamowienia@dlapacjenta.pl. Towar wysyłany jest prosto od producenta do klienta.

WZORNIK KOLORÓW (prosimy o podanie nr koloru w komentarzu do składanego zamówienia):

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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UWAGA: Prezentowane kolory mogą się różnić od oryginałów. Uzależnione jest to od indywidualnych ustawień monitorów.
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