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PAT SPITAL ELECTRIC – SERIA 425 

Pat electric cu 4 sectiuni – ajustabil in inaltime 

 
 

 Panourile cu capul și picioarele amovibile sunt disponibile pe plastic / lemn / aluminiu / inox. 

 Rotile (tipul și diametrul diferit la cerere). 

 Suprafață de dormit din ABS / Radio-translucidă H.P.L. 

 Recepții pentru stâlpul IV și polul de ridicare. 

 4 bare de protecție elastice. 

 Telecomanda 

 Acest produs poate fi echipat cu accesorii opționale. 

 

MISCARI 

 

Secțiunea din spate 80 ° 

Genunchi 40 ° 

Reglarea secțiunii picioarelor manuala. 

 

PANELURI ȘI LATERALE 

 

Rame din plastic cu panou interior 

Rame din plastic fără panou interior 

Cadre curbate din plastic cu panou intern 

Rama din aluminiu cu panouri laminate interioare 

Laterale din plastic cu panou interior. 

Partile laterale din plastic fara panou interior. 

Șine metalice laterale telescopice. 

Opțional din metal - oțel inoxidabil. 

Extensie pentru placi laterale telescopice 

 

CARACTERISTICI OPȚIONALE 

CPR 

Pârghia bilaterală pentru poziționarea imediată orizontală a suprafeței de dormit pentru CPR. 
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Opțiune: mecanism hidraulic pentru controlul căderii secțiunii din spate pentru CPR 

 

Extensie lungime 

Construiți în extensie de lungime 

Lungimea suprafeței de dormit de 18 cm cu ajutorul unui mecanism telescopic integrat. 

 

Secțiunea picioarelor 

Reglarea secțiunii picioarelor mecanic sau hidraulic. 

 

X-RAY Înapoi translucid 

Secțiune posterioară translucidă cu raze X cu sistem de poziționare a tăvii casete 

 

Suprafata de dormit 

ABS: suprafață de dormit din ABS detașabil pentru o curățare și dezinfectare ușoară. 

Foi de oțel: suprafață adormită din foi de oțel. 

 

Contur automat 

Reglarea automată și simultană a secțiunilor spatelui și ale coapsei, oferă pacientului mai mult spațiu în zona pelvisului 

(18 cm) și reduce riscul de deteriorare a saltelei. 

Alegând șinele laterale care urmează mișcările patului, conturul auto este obligatoriu. 

     

Dimensiuni: 1030 x 2220 mm 

Inaltimea minima: 400 - 430 mm 

 

Foarte multe optionale 


