ROLMAN
Krzesełko kardiologiczne

Płozowe krzesełko kardiologiczne Rolman K312 jest najlżejszym spośród krzesełek płozowych – waga tylko 12 kg, duże tylne koła
(średnica 17,5 cm), łatwe w obsłudze, pozbawione zbędnych elementów utrudniających użycie i zwiększających wagę, niewielkie wymiary
po złożeniu czynią z Rolmana doskonałe narzędzie dla załóg ambulansów.

Cechy:
Transport pacjenta bez żadnych ograniczeń
l Rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta
po schodach
l Lekka wytrzymała aluminiowa konstrukcja – tylko 12 kg
l Profile o przekroju okrągłym – najwyższa odporność na
uszkodzenia w każdym kierunku
l Obciążenie dopuszczalne krzesełka 180 kg
l Tylne koła o średnicy 17,5 cm ułatwiające prowadzenie
krzesełka na wszystkich rodzajach podłoża
l Przednie koła skrętne z hamulcami zabezpieczającymi
przed toczeniem
l Górny uchwyt regulowany w 3 pozycjach

Bezpieczeństwo i ergonomia
l Dobra widoczność krzesełka zagwarantowana dzięki

pomarańczowej farbie proszkowej pokrywającej ramę
l Ergonomiczne mechanizmy kontrolne krzesełka

obsługiwane jedną ręką – brak możliwości zranienia
operatora
l Pasy zabezpieczające pacjenta
l Przednie uchwyty - opcja
l Zintegrowane z ramą tylne uchwyty – eliminacja
elementów narażonych na potencjalne uszkodzenie

Komfort i wygoda
l Siedzisko i oparcie z możliwością demontażu wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego
i umożliwiającego dezynfekcję
l Rama krzesełka pełniąca role podparcia nóg pacjenta

Specyfikacja techniczna:
l Wykonane z aluminium, odporne na korozję i na działanie

płynów dezynfekujących
l Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport

pacjenta po schodach
l Wyposażone w górny uchwyt teleskopowo regulowany

w 3 pozycjach
l Wyposażone w demontowalne siedzisko
l Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu,
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odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego
i umożliwiającego dezynfekcję
Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie
transportu
Wyposażone w 4 kółka transportowe z czego 2 przednie
obrotowe o 360°
Średnica tylnych kółek 175 mm, umożliwiająca wygodne
przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu,
Średnica kół przednich 75 mm
Hamulce na przednich kółkach
Wyposażone w 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich
rozpięcie
Wymiary krzesełka złożonego: 113 cm wysokość, 52 cm szerokość,
głębokość po złożeniu 22 cm
Waga wersji podstawowej 12 kg
Dopuszczalne obciążenie180 kg
Wysuwane rączki przednie do przenoszenia pacjenta - opcja
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