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EBAT / DIMENSIONS

PATIENT EMERGENCY TREATMENT STRETCHER

• Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı

• Backrest adjustment assisted by gas spring.

• Hidrolik olarak ayarlanabilen yükseklik trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları.

• High low trendelenburg reverse trendelenburg adjustment assisted by hydrolic.

• Katlanabilir kenar korkuluklar sayesinde kolay ve güvenli kullanım.

• Foldable side guards, easy and safe handling,

• Sağlam hijyenik ve çarpmalara karşı korumalı çelik şase.

• Solid and hygienic construction, no danger of accidental crushing.

• 5. teker vasıtası ile kolay manevra imkanı.

• Fifth whell for easy steering.

• 20 cm ebatında merkezi kilit tekerler.

• 20 cm castors with central locking.

• Her iki taraftan kullanıma imkân veren pedal sistemi

• Dual sided adjusment pedals.

• X-Ray geçirgen kompakt laminant yatma yüzeyi.

• X-Ray translucent sleep surface.

• Hasta bağlama kemeri.

• Patient belt for fastening.

• Sedyenin alt kısmında (ABS plastik üzerinde) oksijen tüpü yuvası.

• Accessories holder.

• 95°’de yıkanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilte kılıfı.

• Washable at 95º, fire retardant mattress cover.

• Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik serum askısı.

• Height adjustable stainless steel IV pole.

• Plastik çarpma tamponları.

• Plastic crash bumpers.

TECHNICAL DETAILS

TEKNIK ÖZELLIKLER

HİDROLİK KOTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ

• Elektrostatik Boyalı metal aksam.

• Uzunluk / Overall Length

: 206 cm

• En / Overall Width

: 86 cm

• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range

: 57- 86 cm

• Yatma Yüzeyi en / Bed Surface Width

: 61 cm

• Yatma Yüzeyi Uzunluk / Bed Surface Length

: 191 cm

• Trendelenburg / Trendelenburg

: 14°

• Sırt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)

: 70 °

• Teker Çapı / Castor Diameter

: 20 cm

• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance

: 10 cm

• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load

: 230 kg

• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)
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• Electrostatic painted metal frame.
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