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Barbara szanatóriumi ágy
Műszaki jellemzői:
●

Hossza:2140 mm

●

Szélessége:1050 mm

Motoros részegység mozgatások:
●

Háttámla:

~ 75°

●

Derék:

~ 20°

●

Magasságállítás: 400-800 mm között

A kétmotoros magasságállítással a
Trendelenburg helyzet is előállítható
●

Egyéb jellemzők:
●

Kétoldali lecsúsztatható korlátok

●

Fekvőfelülete: beégetett festéssel
védett acélcsőkeretbe hegesztett
laposacélok

●

Egyenes vonalvezetése könnyű
tisztítást, fertőtlenítést biztosít

●

Minden kereke önbeálló és fékezhető

Megjegyzés: Az ágy felár ellenében beégetett festéssel védett fémkorláttal is
rendelhető
●

Opció: Kapaszkodó elem a
fejtámlánál, delta fogantyúval

Rendelési szám: KSZ17

Maximális terhelhetőség: 170 kg

Dia-Med Kft.

2. oldal

Barbara szanatóriumi ágy

Az ágyvázra az alábbi matracokat fektethetjük:
a) Klinikai matrac (200 x 90 x 12 cm)
Ezt a matracot azért fejlesztették ki, hogy felváltsa a hagyományos vagy elhasználódott matracokat
az ágyhoz kötött páciensek magasabb szintű kényelmének (vagy az inkontinencia tekintetében:
biztonságának) érdekében.
Poliuretán habszivacs (27 kg/m3 sűrűségű)
Védőhuzata antibakteriális PVC, tűzálló, zipzárral zárható.
Maximális terhelhetőség a hatékonyság megtartása mellett:
50- 100kg
Garancia. 1 év megereszkedés ellen
Rendelési szám: KSZ18

b) Többféle nyomást biztosító matrac (195 x 85 x 17 cm)
Kivágott szivacs elemekből álló matrac, melynek moduljai a hatékonyabb védelem és kényelem
érdekében különbözősűrűségűek.
Jelölés a huzaton, hogy megfelelően illeszthető legyen a matrac.
Vízhatlan, hypoallergén PVC huzattal ellátott kivitel.
Nagy rugalmasságú PU habszivacs (40 kg/m3)
Maximális terhelhetőség a hatékonyság megtartása mellett: 40-120 kg
Garancia: 2 év megereszkedés ellen
Rendelési szám: KSZ19

c) Egységes nyomást biztosító matrac (195 x 88 x 17 cm)
Habszivacs alap és különálló öntött blokkok kombinációja. A blokkok képesek követni a test
mozgását, így csökkentik a szövetekre nehezedő nyíró erőket. A blokkok között áramló levegő
csökkenti a bőr macerációjá.
Vízhatlan, hypoallergén PVC matrachuzattal szállítjuk, melyhez kiegészítőként lélegző huzat is
rendelhető.
Öntött, rendkívül rugalmas vízzel habosított habszivacs.
Habszivacs sűrűség (40 kg/m3)
Felhasználó súlya a hatékonyság megtartásához: 40-100 kg
Garancia: 1 év megereszkedés ellen
Rendelési szám: KSZ20

d) Memória szivacs matrac (195 x 87 x 14 cm)
Különlegessége, hogy teljesen felveszi az emberi test alakját. Enyhe ellennyomást fejt ki.
Felépítése kétrétegű: 10 cm vastag habszivacs alátét, majd 7 cm vastag memória hab matrac.
Viszkoelasztikus habszivacs, sűrűsége (82 kg/m3)
Felhasználó súlya a hatékonyság megtartásához: 40 - 120 kg
Garancia: 3 év megereszkedés ellen
Rendelési szám: KSZ21

