CareToPrestige M-P7 – Multifunktionelt indstilleligt behandlingsleje

Prestige Behandlingslejer er en serie af de mest funktionelle massage- og
behandlingslejer, som anvendes og værdsættes af terapeuter verden over. Disse
meget robuste, stabile, fuldt justérbare behandlingslejer gør det yderst behageligt at
arbejde med patienter. Et moderne udseende og et bredt udvalg af farver gør
Prestige-serien ideel og æstetisk let at sammensætte med ethvert interiør.
Dette smarte behandlingsleje - med 7 sektioner – 3-delt leje - har følgende produktegenskaber:
• Har mulighed for indstilling til postural drænage.
• Ansigtshul i hovedsektion m/aftagelig pude.
• Justérbare armlæn i hovedsektion.
• Justérbare sidestykker i midtersektion m/semi-automatisk udløser/stopsystem.
• Udløserhåndtaget til gasfjedersystemet i bensektionen er tilgængeligt fra begge sider.
• To-lags polstring m/brandhæmmende, biokompatibel og ridsebestandig polstring.
• Pulverlakeret, ekstremt stabil stålramme.
• På begge sider er der beslag til fastgørelse af mobiliseringsbælter, elastikker mv.
• Stræk Støtte muffer.
• Personligt autorisationssystem m/2 magnetiske sikkerhedsnøgler.
• HalloTronic®-system til elektrisk høj/lav højdejustering fra 51-99 cm m/en kapacitet op til 225 kg.
• Pulverlakeret fodpedal i stål til høj/lav justering er tilgængelig fra begge sider.
• Skridsikre gummifødder m/højdejustering på 1 cm muliggør plan indstilling af lejet.
• Findes i 2 basetyper:
- standard hjulsystem m/2 små hjul og 2 støtteben m/skridsikre gummifødder.
- 2-vejs dobbelthjul system m/4 drejelige hjul m/centralbremse og 4 støtteben m/skridsikre
gummifødder.

CareToPrestige M-P7 – Multifunktionelt indstilleligt behandlingsleje
Teknisk Specifikation:
• Mål: 2050 mm x 690 mm
• Antal sektioner: 7
• Hældningsvinkel for hovedsektion, justérbar m/gasfjeder: - 70° / + 40°
• Hældningsvinkel for midtersektion: 0° / + 30°
• Hældningsvinkel for bensektion, justébar m/gasfjeder: 0° / +85°
• Vægt: 2 hjul/2 ben – 4 hjul/4 ben: 105/120 kg
• Max. belastning: 225 kg
• Strømforsyning: 230 V/50 Hz
• Højdejustering: 51 – 99 cm
Findes i følgende smarte farver:

Varenavn

Varenr.

CareToPrestige – 2 hjul/2 ben

M-P7.FO

CareToPrestige – 4 hjul/4 ben

M-P7.F4

Lindevej 2 – DK-4200 Slagelse – Tel. +45 58 55 10 99 – CVR/VAT 34 57 88 85 -

KONTAKT

