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Fix magasságú vizsgálóágyak
Rozsdamentes-acél talpú, mechanikus magasságállítású vizsgálóágyak
Rombusz standard kezelőágy, elektromos magasságállítással (2 részes kivitel)
Rombusz kezelőágy, osztott fekvőfelülettel, elektromos magasságállítással (3 részes kivitel)
Rombusz kezelőágy, osztott fejtámlával, elektromos magasságállítással (4 részes kivitel)
Rombusz kezelőágy, osztott fejtámlával és fekvőfelülettel, elektromos magasságállítással (5 részes
kivitel)
Rombusz speciális kezelőágy, osztott fejtámlával és fekvőfelülettel, elektromos magasság- és
medenceállítással (5 részes kivitel)
Rombusz háttámlás kezelőágy, elektromos magasság- és, hidraulikus háttámla állítással (2 részes
kivitel)
Rombusz háttámlás kezelőágy, elektromos magasság- és háttámla állítással (2 részes kivitel)
Rombusz standard kezelőágy, hidraulikus magasságállítással (2 részes kivitel)
Rombusz kezelőágy, osztott fekvőfelülettel, hidraulikus magasságállítással (3 részes kivitel)
Rombusz kezelőágy, osztott fejtámlával, hidraulikus magasságállítással (4 részes kivitel)
Rombusz kezelőágy, osztott fejtámlával és fekvőfelülettel, hidraulikus magasságállítással (5 részes
kivitel)
Rombusz háttámlás kezelőágy, hidraulikus magasság és háttámla állítással (2 részes kivitel)
Bobath ágy, elektromos magasságállítással
Fix magasságú betegszállító kocsi
Hidraulikus magasságállítású betegszállító kocsi
Iszapkezelő ágy
Elektroterápiás kezelőágy
Összecsukható masszázságy
Vérvételi szék és onkológiai szék (4 részes kivitel)
Nőgyógyászati és urológiai vizsgáló (3-4 részes kivitel)
Sebészeti vizsgáló

Fizioterápiás berendezések







Súlyfürdő
Súlyfürdő kocsi
Járásgyakorló korlátok
Nürnbergi Rácsos Függesztő
Braun szánkó
Redcord gyógytorna, rehabilitációs és edző eszközök
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Medikai kocsik








Ágyazókocsi
Kötözőkocsi
Műszerkocsi
Klinikai mobiliák
Gyógyszerosztó kocsi
Szennyesgyűjtő kocsik
Aneszteziológiai kocsi

Mozgássérülteknek segítő eszközök








Handi-Move gyártmányú mennyezeti sínes betegemelő rendszerek
Handi-Move gyártmányú mennyezeti csúszósínes sínes betegemelő rendszerek
Handi-Move gyártmányú fali betegemelők
Handi-Move gyártmányú vízbeemelők
Handi-Move gyártmányú mobil betegemelők
Acorn gyártmányú kültéri, beltéri lépcsőliftek
Állítógép

Személy- és csecsemőmérlegek, magasságmérők, hosszmérők
Seca gyártmányú hitelesített és nem hitelesített személy- és csecsemőmérlegek
 Magasságmérők, csecsemő hosszmérők, körfogatmérők


Orvosi rendelő berendezései
Ropimex térelválasztó rendszer, függönyök, paravánok
 Várótermi bútorok
 Fellépő zsámolyok


Kérje részletes prospektusainkat, árjegyzékeinket!
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