Pacientské stolky

Pacientské stolky k lůžku s dřevěným obložením

program pro zdravotnictví

Pacientské stolky s dřevěným obložením
pacientské stolky k lůžku

Pacientské stolky s dřevěným obložením spolu s lůžky s dřevěným obložením vytváří příjemný design interiéru. Stolek s jídelní deskou navíc zvyšuje
samostatnost pacienta, a zároveň tak snižuje pracovní zátěž zdravotnického
personálu.

Výšku i polohu jídelní desky
si může pacient nastavit samostatně
i pomocí jedné ruky.
Mechanika výrazně usnadňuje
manipulaci.

Kolečka o průměru 7,5 cm
(dvě diagonálně umístěná jsou
vybavena brzdou)

Bezpečnost pacienta
Snadný přístup
do stolku
úspora času sestry
Snadná čistitelnost
varianty
jednostranný stolek bez jídelní desky
oboustranný stolek s jídelní deskou integrovanou do korpusu stolku
Oboustranný stolek s výklopnou jídelní deskou umožňuje umístění z levé či pravé strany
lůžka při zachování všech funkcí (skříňky
jsou přístupné z čela i zadní strany stolku
a zásuvky jsou výsuvné oběma směry).
Mechanika jídelní desky je přímo integrována do korpusu.

provedení korpusu
Horní zásuvka, nika, spodní skříňka s 1 policí
Stolek je na vnitřní straně dvířek opatřen držákem na 3 PET láhve
Korpus stolku je vyroben z melaminovaných
desek, vrchní deska je kryta vrstvou vysoceodolného laminátu a jídelní deska (u modelu s deskou) je z HPL laminátu.
Stolek je pojízdný se 4 kolečky o prům.
75 mm (dvě brzditelná).
Vrchní i jídelní deska je kryta vrstvou HPL
(vysokotlaký laminát).

Integrovaný držák na 3 PET láhve na vnitřní
straně dvířek.

Technické parametry
Šířka x hloubka
(stolek s deskou):
Šířka x hloubka
(stolek bez desky):
Výška vrchní desky
Rozměry jídelní desky
Výška jídelní desky
Průměr koleček

51 x 39 cm
89 cm
60 x 36 cm
82 –110 cm
7,5 cm

Velmi snadná manipulace a nastavení
jídelní desky.
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Pacient může jídelní desku využít také jako
podložku pro čtení a psaní.

51 x 48 cm

