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GOLEM 4T pro ENT je speciálně určen pro operace v oftalmologii, ORL, 
dermatolo gii a  plastické chirurgii. Lékařům v  těchto oborech budou 
maxi málně vyhovovat některé speci � cké úpravy tohoto modelu.
Pracovní plocha je rozděle na na 4 segmenty (nohy, sedák, záda, hlava) 
a je nastavitelná výš kově a do pozice Trendelenburg. Také sklony nožní-
ho, zádového i hlavového segmentu jsou na stavovány elektricky. Všech-
ny tyto pohyby jsou realizovány pěti tichými, spolehlivými elek tropohony 
� rmy LINAK s ovládá ním ručním ovladačem. Stůl je vybaven elektronikou 
s pamětí 4 pracovních poloh, které lze jed noduše vyvolat stiskem tlačítka 
(například nástupní poloha, pra covní poloha, poloha „0“).
Polohování segmentů je prováděno synchronně a  tím je minimalizo-
vána zátěž pacienta při změně pozice. Široké rozmezí poloh umožňuje 
nasednutí pacienta v sedě a jeho napolohování do pracovní polohy bez 
námahy.

Hlavový segment umožňuje záklon/předklon a lze jej také přizpůsobit 
výšce pacienta. Za hlavovým segmentem je umístěna snímatelná a výš-
kově nastavitelná podpěra předloktí operatéra.
Stůl má pevnou a  stabilní celonerezovou konstrukci, omyvatelnou 
a desin� kovatelnou pracovní plochu s čalouněním z černé antistatické 
koženky. Kolem seg mentů jsou umístěny EUROlišty pro upevnění libo-
volného příslušenství.
Standardní provedení stolu je pojízdné s centrálně bržděnými kolečky 
Ø 100 mm. Napájení stolu je ze standardní zásuvky, ale stůl je vybaven 
i vestavěnou plně automatickou nabíječkou a bezúdržbovými akumu-
látory pro případ výpadku napájení.
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GOLEM 4 T pro ENT Code Nr. G 50 34
Operační stůl pro oftalmologii/ORL/plastickou chirurgii

Příslušenství: 
područky pacienta  D 50 30
dublované ovládání sklonu hlavy a zdvihu nožními spínači  D 50 31

Technické parametry:
celková délka pracovní plochy 2 030 mm
šířka pracovní plochy 640 mm
šířka včetně EUROlišt  670 mm

délky segmentů:
hlavový  265 mm
zádový  650 mm
sedák  550 mm
nožní  510 mm

spodní výška stolu 580 mm
zdvih nastavitelný elektropohonem 300 mm
Trendelenburg nastavitelný elektropohonem 20°

nastavení segmentů elektropohony:
hlavový  ± 35°
zádový  0° + 70°
nožní  0° - 90°

dovolené zatížení pracovní plochy 150 kg (celkové zatížení)
hmotnost  115 kg




