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Stół do rehabilitacji StoRe Basic z otworem na twarz
 

Cena: 1 255,00 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.

Wersja StoRe Basic Plus posiada otwór na twarz i może być wykorzystywana jako stół rehabilitacyjny / stół do masażu, zapewniając
maksymalny komfort pacjenta podczas zabiegu.

 

Stół rehabilitacyjny Store Basic przeznaczony jest do:

- przeprowadzania badań pacjentów,

- wykonywania zabiegów medycznych,
- wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych: fizjoterapii i masażu prostego, suchego, aktywnego.

 

Charakterystyka

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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Stół wykonany jest z rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i
środki dezynfekcyjno-myjące.

Segmenty leża oraz zagłówka są tapicerowane.

Regulacja kąta pochylenia segmentu zagłówka realizowana jest za pomocą rastomatów poprzez podniesienie segmentu, a potem
ustalenie pod pożądanym kątem.

 

Dane techniczne:

Całkowita długość, mm 1900 ± 15

Całkowita szerokość, mm 550 ± 15
Całkowita wysokość, mm 550 ± 15
Kątowa regulacja segmentu zagłówka, °+ 45 do – 30 (± 5°)
Maksymalne dopuszczalne obciążenie, kg 180
Okres użytkowania, lat 10

 

Uwaga: Czas oczekiwania na meble medyczne wynosi do 21 dni roboczych. 

 

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

UWAGA: Prezentowane kolory mogą się różnić od oryginałów. Uzależnione jest to od indywidualnych ustawień monitorów.
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