Stůl je optimalizován pro urodynamické
vyšetření, ale pacienta lze samozřejmě vyšetřovat
i vleže a v gynekologické poloze. Poloha
pacienta (včetně dětí) je plynule nastavitelná
od lehu po sed včetně záklonu (Trendelenburg)
a celkové výšky. Ve všech polohách je sedák
i opěradlo stolu plně transparentní pro snímání
C ramenem v horizontálním i vertikálním
směru. Tvar spodního rámu umožňuje zasunutí
stojanu s uroflowmetrem. Celková konstrukce
i jednotlivé detaily byly při vývoji konzultovány
s předními odborníky na urodynamické
vyšetření.
Základní provedení je stacionární, plocha stolu
široká 600 mm je čalouněna omyvatelnou
koženkou s barvou dle Vašeho výběru. Je
rozdělena na hlavu, záda, sedák s velkým
výřezem a přídavný nožní segment s doplněním
do výřezu, po jehož nasazení vznikne
plocha dlouhá 1980 mm. Ovládání všech
elektropohonů je ručním ovladačem, změny
polohy lze provádět i při plném zatížení. Délky
segmentů: sedák 460 mm, opěradlo 590 mm,
hlava 410 mm, nohy 520 mm.
Stůl je plně vybaven: EUROlišty pro upevnění
příslušenství kolem sedáku, snímatelné
polyuretanové šauty s kloubovým úchytem,
držák infuzního setu, nástupní schůdek
s protiskluzovou úpravou. Všechny prvky lze
jednoduše a pohodlně nastavit i sejmout ze
stolu, je tedy umožněn nástup pacienta i z boční
strany stolu.
Výška
nastavitelná
elektropohonem
660 – 960 mm, nastavení sklonu opěradla
elektropohonem 0° až +85°, manuální
nastavení sklonu hlavy ± 30°, nastavení sklonu
sedáku
(Trendelenburg)
elektropohonem
0° až +30°.
Zástavbové
rozměry
stolu
jsou
asi
800 × 1 900 mm. Hmotnost stolu je 109 kg,
nosnost 150 kg.
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GOLEM URODYNAMIC Code Nr. G 18 01
stůl k urodynamickému vyšetření

Příslušenství:

brzděná kolečka Ø 100 mm
halogenová lampička
snímatelná madla pro pacienta
nerezová miska 260 mm
nerezová miska 260 mm s odtokem a hadicí
nerezová miska 260 mm s odtokem, hadicí
a nádobou na odpad

Code Nr. D 18 01
Code Nr. D 18 02
Code Nr. D 18 03
Code Nr. D 18 04
Code Nr. D 18 05

paměti pracovních poloh
držák papírové role
samostatný pedálový panel místo ručního ovladače
samostatný pedálový panel a ruční ovladač současně
velká nerezová miska 400 mm s odtokem
Code Nr. D 18 06 loketní opěry

ISO 9001
Since 1991

Code Nr. D 06 11
Code Nr. D 01 04
Code Nr. D 06 31
Code Nr. D 06 35
Code Nr. D 18 14
Code Nr. D 18 15

