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Stoly řady GOLEM 6 jsou určeny pro 
ambulantní praxi a   provádění běžných 
výkonů. Jsou charakteristické moderním 
designem a   promyšlenou, plně funkční 
koncepcí, která uspokojí všechny 
Vaše požadavky. Díky kompletnímu 
zakrytování všech částí stolu bílými 
lesklými plastovými kryty je jeho údržba 
velmi jednoduchá. 
Pracovní plocha široká 620 mm je 
potažena bezešvou koženkou s   barvou 
dle Vašeho výběru a  rozdělena na sedák 
s   výřezem a   opěradlo s   přizvednutým 
hlavovým dílem. Ovládání všech 
elektropohonů je nožními šlapkami, 
změny polohy lze provádět i   při plném 
zatížení. Délky segmentů: sedák 420 mm, 
opěradlo 510 mm, hlava 400 mm, 
přídavné nohy 560 mm. 
Všechna provedení jsou vždy plně 
vybavena: polyuretanové šauty nebo 
patní opěry (podle Vašeho přání) 
s  kloubovým úchytem, nástupní schůdek 
s   protiskluzovou úpravou, nerezová 
miska, madla pro pacienta, držák 
papírové role, který lze používat na celou 
plochu, na opěradlo a   sedák, nebo jen 
na sedák. Všechny prvky lze jednoduše 
a  pohodlně nastavit pro pohodlí pacienta 
i  Vaše. 
Hmotnost stolu je podle provedení 
60 – 104 kg, nosnost 150 kg. Zástavbové 
rozměry stolu jsou asi 800 × 1 400 mm. 
Každé provedení stolu může být 
doplněno podle Vašeho přání dalším 
příslušenstvím.

GOLEM 6 P Code Nr. G 06 01
Pevná výška 800 mm, manuální nastavení sklonu opěradla 0° až +80°, 
sedák pevný.

GOLEM 6 Code Nr. G 06 02
Výška nastavitelná elektropohonem 640 – 940 mm, manuální nastavení 
sklonu opěradla 0° až +80°, sedák pevný.

GOLEM 6 E Code Nr. G 06 03
Výška nastavitelná elektropohonem 640  –  940 mm, nastavení sklonu 
opěradla elektropohonem 0° až +80°, sedák pevný.

GOLEM 6 ET Code Nr. G 06 04
Výška nastavitelná elektropohonem 640   – 940 mm, nastavení 
sklonu opěradla elektropohonem 0° až +80°, nastavení sklonu 
sedáku (Trendelenburg) elektropohonem 0° až +20°. Stůl je vybaven 
elektronikou, která umožňuje naprogramovat 3 pracovní polohy, 
které se automaticky nastaví po sešlápnutí příslušného pedálu. Velmi 
jednoduše tak lze měnit nástupní a  pracovní polohu stolu bez časové 
prodlevy.



ISO 9001
Since 1991

Příslušenství: 
brzděná kolečka Ø 75 mm Code Nr. D 06 03
přídavný nožní díl Code Nr. D 06 04
halogenová lampička na ohebném krku Code Nr. D 06 05
držák kolposkopu levá/pravá ruka lékaře Code Nr. D 06 80 – 83
miska s odtokem a hadicí Code Nr. D 06 08
miska s odtokem, hadicí a nádobou na odpad Code Nr. D 06 09
nerezový tác na nástroje Code Nr. D 06 10
samostatný pedálový panel Code Nr. D 06 30

vyšetřovací stůl pro gynekologii a urologii




