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SCAUN GINECOLOGI/UROLOGIE - Francy New 
Fabricat in Italia 

  

 FRANCY New, este un scaun cu un design elegant sofisticat, de inalta calitate, cu o selectie mare 

de culori, pentru o configurare personalizata 

 Ajustari si miscari silentioase  

 Structura este din oțel complet vernisată cu pulbere epoxidică cu caracteristici antimicrobiene.  

 Capacitate foarte mare de încărcare: 230 kg.  

 Miscari electrice independente: ridicare, spătar, trendelenburg și suport pentru picioare / cotiere 

 Excelent confort și practicitate în utilizare.  

 Rama este realizată cu oțel de înaltă calitate, pulbere acoperită cu gri deschis, cu caracteristici 

antimicrobiene. 

 Tapițeria este realizată din țesătură de sky cu antibacterian, antifungic, ignifug, dezinfectant și 

foarte rezistent la abraziune. 

 Baza este echipată cu 4 roți cu dispozitiv de oprire a pedalei pentru a asigura o mișcare ușoară a 

scaunului și pentru a permite un mediu de lucru să fie dezinfectat cu ușurință. 

 Scaunul, spătarul și scaunele pentru picioare sunt acoperite cu un material antifug IM de clasa 1, 

antibacterian, antifungic, dezinfectant și rezistent la uzură.  

 Comenzile electrice sunt gestionate de un panou de control (comanda cu fir) și numai comanda de 

ridicare poate fi controlată și prin controlul piciorului.  

 Scaunul poate fi utilizat pentru mai multe aplicații de diagnosticare și terapie. 

 Echipat cu 4 motoare silentioase de 24 V cc. 

 Scaunul se poate deplasa in inaltime intre 510-960 mm 

 Trendelenburg -21º, Reverse Trendelenburg: 4° 

 Echipamente standard: castron de colectare a lichidelor din oțel inoxidabil, cu suport complet cu 

braț articulat și pereche de bare laterale pentru accesorii montate pe scaun. 
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 Prin adăugarea spătarului detașabil pentru picioare accesoriu, este posibil pentru a transforma 

scaunul într-un pat confortabil în o poziție orizontală pentru a permite scanarea cu ultrasunete. 

 

Funcția de poziționare a memoriei: permite memorarea a 4 poziții 
 

- 2 posturi sunt presetate de firmă: CPR și poziția inițială a examenului medical  

(acestea sunt gestionate de un buton de control) 

- 2 poziții sunt stabilite liber de medic (pedala de picior switch-ul cu tehnologia wireless) 

Managementul mișcărilor electrice este datorata unui întrerupător wireless la picior. 
 

Optionale: 
 

Support pentru role de hartie 

Tetiera reglabila in inaltime 

Tava cu suport de tava 

Pedala pentru jos/sus   

I.V. Stand cu 2 cârlige  

Baterie de urgenta 

Bara de montare pentru spate   

Suport colposcopic integrat pe scaunul scaunului 
 

 


