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Porodní stůl GOLEM optimálně řeší všechny požadavky porodníků 
i rodičky, umožňuje porod ve standardní poloze, v podřepu i v koleno-
prsní poloze a také provedení nutného zákroku.
Vysoký stupeň bezpečí obsluhy i  rodičky a  hygieny při provozu 
umožňuje zakrytování všech částí stolu bílými kryty.
Stůl je pojízdný, pohodlné bezešvé čalounění je omyvatelné s barvou 
dle Vašeho výběru. Plocha stolu široká 600 mm je rozdělena na 
nožní, střední, zádovou a  manuálně nastavitelnou hlavovou část. 
Nastavení včetně protišokové polohy (Trendelenburg) je prováděno 
elektropohony i při plném zatížení. Nosnost stolu je 150 kg. Napájení je 
ze zásuvky 230 V/50 Hz. Stůl je vybaven elektronikou, která umožňuje 
naprogramovat 3 pracovní polohy, které se automaticky nastaví po 
stisknutí tlačítka na ručním ovladači. Velmi jednoduše tak lze měnit 
polohy stolu bez časové prodlevy.

Díky optimálnímu dělení plochy lze stůl jednoduše nastavit do polohy 
pro porod, šití a po nasazení nožního segmentu pro ležení, kdy vznikne 
rovná plocha délky 1 800 mm. Nožní segment lze před porodem 
zasunout do snížené pozice. Délky segmentů: sedák 420 mm, opěradlo
510 mm, hlava 400 mm, přídavné nohy 560 mm..
Stůl je plně vybaven: EUROlišty pro upevnění příslušenství kolem 
sedáku a  opěradla, snímatelné polyuretanové šauty s  kloubovým 
úchytem a  upínacími pásky, nástupní schůdek s  protiskluzovou 
úpravou, nerezová miska, snímatelná madla pro rodičku, držák papírové 
role, který lze používat na celou plochu, na opěradlo a  sedák, nebo 
jen na sedák, držák infuze, držák ruky při infuzi. Všechny prvky lze 
jednoduše a  pohodlně nastavit i  sejmout ze stolu, je tedy umožněn 
nástup pacientky i z boční strany stolu.
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porodní stůl GOLEM Code Nr. G 06 60

Výška nastavitelná elektropohonem 640  – 940 mm, nastavení sklonu 
opěradla elektropohonem 0° až +80°, manuální nastavení sklonu hlavy 
± 30°, nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem 0° až 
+20°. Stůl je vybaven elektronikou, která umožňuje naprogramovat 3 
pracovní polohy, které se automaticky nastaví po stisknutí tlačítka. 

Velmi jednoduše tak lze měnit nástupní a  pracovní polohu stolu bez 
časové prodlevy.
Zástavbové rozměry stolu jsou asi 800 × 1 400 mm.Hmotnost stolu je 
118 kg, nosnost 150 kg.

Příslušenství: 
napájení vestavěnými akumulátory Code Nr. D 06 40
s plně automatickou nabíječkou




