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Křeslo je optimálním řešením pro 
déletrvající pobyt pacienta při transfuzi 
nebo dialýze. Pohodlné křeslo pro všechny 
pozice pacienta, pojízdné provedení 
s  brzděnými kolečky Ø  75 mm. Moderní 
design s  měkkým čalouněním a  bílými 
omyvatelnými plastovými kryty. Třídílná 
pracovní plocha s  celkovými rozměry 
640 × 2 200 mm je potažena koženkou 
s barvou dle Vašeho výběru a rozdělena na 
opěradlo, sedák a  nohy. Pohodlí pacienta 
zajistí také podhlavník, jehož pozici si může 
pacient nastavit podle potřeby. Koženka je 
omyvatelná a  desinfikovatelná s  atestem 
pro použití ve zdravotnictví.

Standardním vybavením je oboustranně 
použitelný infuzní stojan, výškově 
stavitelná podpěra chodidel, držák 
papírové role, košík na osobní věci pacienta 
a madlo pro pohodlnější převoz křesla.

Křeslo má snímatelné omyvatelné infúzní 
podpěry rukou, které lze nastavit výškově, 
ve všech směrech i  sklonech. Speciální 
mechanismus zajišťuje, že zvolená poloha 
podpěr zůstane zachována i  při změně 
sklonu opěradla.

Zástavbové rozměry křesla jsou asi 
990  ×  1 500 mm v  sedě, 990 × 2 200 mm 
vleže (včetně područek). Průjezdný pofil 
bez područek je 750 mm.

Nosnost 150 kg, hmotnost 80 – 110 kg.

Pokud je křeslo vybaveno elektropohony,  
lze nastavovat všechny polohy i  s  plným 
zatížením jednoduše pomocí ručního 
ovladače pacientem nebo personálem. 
V  případě potřeby lze nastavit i  polohu 
Trendelenburg. Elektropohony pracují 
s  bezpečným napětím 24V, jsou tiché, 
bezúdržbové s  dlouhou životností. 
Elektronika zajišťuje jejich spolehlivý 
a plynulý chod.

Napájení křesla je ze standardní zásuvky 
230V. Za příplatek může být křeslo vybaveno 
vestavěnou plně automatickou nabíječkou. 
Při výpadku napájení pak provoz křesla není 
omezen, automaticky dojde k  přepnutí na 
vestavěné akumulátory.

Za příplatek může být křeslo vybaveno 
plastovým omyvatelným odkládacím/
pracovním stolkem, který lze použít 
oboustranně a  lze nastavit jeho vhodnou 
pozici, případně ho odklopit mimo křeslo pro 
usnadnění nástupu a výstupu pacienta. Pobyt 
pacienta na křesle zpříjemní LED lampička na 
ohebném krku (za příplatek).



ISO 9001
Since 1991

Příslušenství: 
Odkládací/pracovní stolek Code Nr. D 09 02
Napájení vestavěnými akumulátory s nabíječkou Code Nr. D 06 40
LED lampička na ohebném krku Code Nr. D 06 05

transfúzní a dialyzační křeslo

GOLEM DIA P  Code Nr. G 09 01
Výška pevná 560 mm, sklon zad nastavitelný plynovou pružinou -13° až +75°, 
nožní segment nastavitelný plynovou pružinou +5° až -40°, pevný sedák +5°.

GOLEM DIA  Code Nr. G 09 02
Výška pevná 560 mm, sklon zad nastavitelný elektropohonem -13° až +75°, 
nožní segment nastavitelný elektropohonem +20° až -40°, sklon sedáku 
(Trendelenburg) nastavitelný elektropohonem 0° až 20°, ovládání pohonů 
ručním ovladačem.

GOLEM DIA E  Code Nr. G 09 03
Výška nastavitelná elektropohonem 560 – 760 mm, sklon zad nastavitelný 
elektropohonem -13° až +75°, nožní segment nastavitelný elektropohonem 
+20° až -40°, sklon sedáku (Trendelenburg) nastavitelný elektropohonem  
0° až 20°, ovládání pohonů ručním ovladačem.


