CLUBMAN
Fotel kardiologiczny

Fotel kardiologiczny Medirol Clubman K118 to odsłona jednego z najbardziej popularnych foteli kardiologicznych na polskim rynku.
Jeszcze lżejszy, bardziej kompaktowy i wygodny. Stworzony by bezpiecznie transportować pacjenta w ambulansie
w pozycji siedzącej. Dzięki dużym pełnym kołom, czteropunktowym pasom bezpieczeństwa, nowemu anatomicznemu siedzisku
komfort, szybkość i bezpieczeństwo pacjenta podniesione zostało na najwyższy poziom.

Cechy:
Transport pacjenta bez żadnych ograniczeń
l Lekka wytrzymała metalowa konstrukcja – tylko 16 kg
l Profile o przekroju okrągłym – najwyższa odporność
na uszkodzenia w każdym kierunku
l Duże, pełne koła ułatwiające prowadzenie krzesełka
na wszystkich rodzajach podłoża 15 cm przód, 12.5 cm tył
l Obciążenie dopuszczalne fotela 250 kg
l Tylne koła skrętne z hamulcami zabezpieczającymi przed
toczeniem

Bezpieczeństwo i ergonomia
l Dobra widoczność fotela zagwarantowana dzięki

pomarańczowej farbie proszkowej pokrywającej ramę
l Ergonomiczne mechanizmy kontrolne fotela obsługiwane

jedną ręką – brak możliwości zranienia operatora
l Czteropunktowy pas zabezpieczający
l Teleskopowe przednie uchwyty
l Składane tylne uchwyty
l Dedykowane mocowanie podłogowe Clubfix

- zgodne z aktualną normą PN EN 1789

Komfort i wygoda
l Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie

dla zwiększonego komfortu pacjenta
l Składane podłokietniki
l Składane podparcie stop
l Możliwość mycia ciśnieniowego

Specyfikacja techniczna:
l Wykonany z aluminium, dodatkowo malowany ochronną farbą
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

proszkową
Waga 16 kg
Koła przednie średnica 15 cm
Koła tylne średnica 12,5 cm, obrotowe o 360°,
wyposażone w hamulce
Obciążenie dopuszczalne fotela kardiologicznego 250 kg
Ergonomiczne mechanizmy kontrolne fotela obsługiwane jedną
ręką – brak możliwości zranienia operatora
Czteropunktowy pas zabezpieczający
Teleskopowe przednie uchwyty
Składane tylne uchwyty
Fotel kardiologiczny zgodny z PN EN 1789
– dedykowane mocowanie podłogowe
Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dla
zwiększonego komfortu pacjenta
Składane podłokietniki
Składane podparcie stop
Możliwość mycia ciśnieniowego
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