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GOLEM F1 je první křeslo, kde se nápaditý a  efektní design spojuje 
s  prvotřídními funkcemi. Spojením vzniká celek, který plně uspokojí 
všechny Vaše potřeby, je ohleduplný k pacientům, zrychlí a zjednoduší 
Vaši práci a navíc vypadá opravdu skvěle.
Kompletní nastavení všech poloh pomocí 6 elektromotorů: výška, 
Trendelenburg, záda, hlava, nožní segment a podpěry nohou.
Plně synchronní nastavení pozic pracovní plochy všemi motory 
současně bez námahy a časové prodlevy i při plném zatížení.
Pro Váš komfort 4 paměti pro uložení nejpoužívanějších poloh.
Nízká nástupní výška pouhých 650 mm umožňuje nástup bez použití 
schůdku.

Moderní podpěry nohou umožňující pohodlný nástup pacientky v sedě, 
položení nohou do podpěr na podlaze a  plynulý přesun do pracovní 
gynekologické polohy bez námahy elektropohonem!
Jednoduše snímatelné podpěry umožňují nástup pacientky 
i z invalidního vozíku nebo vleže.
Ovládání všech funkcí a  pamětí jednoduchým a  přehledným ručním 
ovladačem, nejčastější funkce lze ovládat i nožními pedály.
Kompletní kapotování všech dílů z plastu bílé barvy s vysokým leskem 
a UV � ltrem.
Bezešvé snímatelné čalounění všech segmentů omyvatelnou koženkou 
dle Vašeho výběru.

Příslušenství: 
šauty (Goepel)  Code Nr. D 00 05
halogenová lampička na ohebném krku Code Nr. D 00 10
držák kolposkopu  Code Nr. D 00 20 - 23
EUROlišty na opěradle Code Nr. D 00 40
držák ruky pro infuzi Code Nr. D 06 12
držák infuze Code Nr. D 06 13
držák roušky Code Nr. D 06 14
upínací popruh Code Nr. D 06 15

Standardní vybavení: 
Standardní vybavení: 6  elektropohonů, 4 paměti, podpěry nohou, 
vyjímatelná plastová miska, držák papírové role, stupátko pro lékaře, 
záložní akumulátor pro nouzový provoz, 2 x zásuvka 230 V pro externí 
přístroje, ruční ovladač a nožní pedály, vestavěný transformátor pro 
halogenovou lampičku, kola Ø 75 mm s  centrální brzdou, vestavěný 
jistič s chráničem.
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GOLEM F1 Code Nr. G 00 01
vyšetřovací a zákrokový stůl pro GYN/URO/IVF

Technické parametry:
Pracovní plocha široká 640 mm. Celková délka plochy v leže 1 700 mm.
Délky  segmentů:  nožní  400  mm,  sedák  390  mm,  zádový  400  mm, 
hlavový 500 mm.
Výška nastavitelná elektropohonem 650  – 950 mm.
Trendelenburg nastavitelný elektropohonem 0° + 20°.
Zádový segment nastavitelný elektropohonem 0° + 70°.
Hlavový segment nastavitelný elektropohonem - 20° + 50°.
Nožní podpěry nastavitelné elektropohonem z podlahy až do pracovní
pozice.

Zástavbové rozměry stolu 800 x 1 500 mm (v sedě)/1 700 mm (v leže).
Celková nosnost 180 kg.




