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Łóżko rehabilitacyjne G-Taurus Low

Przeznaczenie i charakterystyka łóżka

Łóżko typu G-TAURUS LOW przeznaczone jest do rehabilitacji i pielęgnacji pacjenta w
lecznictwie zamkniętym jak i w domu. Łóżko zapewnia wymagane leczeniem i rehabilitacją
ułożenie chorego. Łóżko wyróżnia się niewielką wysokością leża od podłoża, zaledwie 195mm.
Takie rozwiązanie w znaczący sposób ułatwia opiekę i pielęgnację chorego.

    
 Do sterowania łóżkiem użyto 4 siłowników najlepszych producentów, firmy LINAK lub
DEWERT. Takie rozwiązanie umożliwia elektryczne sterowanie czterodzielnym leżem, jak
również pozwala zmieniać wysokość łóżka wraz z pozycją Trendelenburga i
Anty-trendelenburga.
 Przystosowane jest do łatwego transportu i samodzielnego złożenia. Mobilność łóżka i
ukształtowanie leża do wymogów terapii i rehabilitacji sprawiają, że wyrób znajduje szerokie
zastosowanie w ortopedii, leczeniu specjalistycznym i rehabilitacji. Konstrukcja łóżka jest zwarta
i ergonomiczna, charakteryzuje się dużą wytrzymałością, stabilnością, estetyką wykonania i
łatwością montażu. Rama, wezgłowie i podnóżek są regulowane za pomocą siłowników.
Obudowa łóżka wykonana jest ze szlachetnych gatunków drewna. 

Możliwość ułożenia leża w pozycji:
 - zagłówkowej
 - kucznej
 - Trendelenburga do kata +10
 - Anty Trendelenburga do kata -10

Łóżko rehabilitacyjne Geloflex
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Łóżko rehabilitacyjne ( szpitalne ) - zapewnia maksymalny komfort oraz bezpieczeństwo osóbniepełnosprawnych. Doskonałe nadaje się do opieki i rehabilitacji w domu. Każde łóżkoszpitalne wyposażone jest w wysiegnik ręki, który ułatwia pacjentowi zmianę pozycji orazporęcze boczne łatwo regulujące się oraz zabezpieczające osobę przed upadkiem.Zalety łóżka:    -  posiada kółka ułatwiające przemieszczenie pacjenta do innego pomieszczenia     -  łóżko szpitalne posiada siłowniki elektryczne     -  drewniane leże czterosegmentowe - segment pleców, ud, podudzi     -  wysokość łóżka rehabilitacyjnego można regulować za pomocą pilota     -  łózko rehabilitacyjne posiada wysiegnik ręki     -  poręcze boczne również regulowane     -  łóżko energooszczędne !!Łóżko rehabilitacyjne GD-omiflex

Łóżko szpitalne / rehabilitacyjne do opieki i rehabilitacji zapewnia maksymalny komfort orazbezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, osób wymagających leżenia. Doskonałe dorehabilitacji w domu, składane, kółka ułatwiające transport. Łóżko szpitalne posiada siłowniki elektryczne oraz drewniane leże czterosegmentowe.Segment pleców, ud, podudzi oraz wysokość łóżka rehabilitacyjnego można regulować zapomocą pilota. Każde łóżko szpitalne wyposażone jest w drewniane poręcze boczne łatwo regulujące się orazzabezpieczające osobę przed upadkiem. Na wyposażeniu posiada również wysięgnik ręki,dzięki któremu o wiele łatwiej jest zmienić pozycję, podnieść się. Duża zaletą jest to, że poręczy nie trzeba wyciągać, wystarczy obniżyć i łatwo można z niegozejść. Szczyty pokryte są metalową listwą chroniącą przed uszkodzeniami. Łóżkorehabilitacyjne doskonale nadaje się do domu - jest ładne i estetyczne.Łóżko rehabilitacyjne G-Taurus

Przeznaczenie i charakteryzacja łóżkaŁóżko typu TAURUS przeznaczone jest do rehabilitacji i pielęgnacji pacjenta w lecznictwiezamkniętym jak i w domu. Łóżko wyróżnia się spośród konkurencji użyciem 4 siłowników najlepszych producentów,firmy LINAK lub DEWERT. Takie rozwiązanie umożliwia elektryczne sterowanie czterodzielnymleżem, regulację jego wysokości oraz ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga iAnty-trendelenburga. Konstrukcja łóżka jest zwarta i ergonomiczna, charakteryzuje się dużą wytrzymałością,stabilnością, estetyką wykonania, łatwością montażu i transportu. Obudowa łóżka wykonanajest ze szlachetnych gatunków drewna. Łóżko dostępne jest w dwóh wersjach, z leżem matalowym łaatwym w dezynfekcji oraz leżemdrewnianym z listwami sprężynującymiMożliwość ustalenia leża do pozycji: - zagłówkowej - kucznej - Trendelenburga do kąta +10 - Anty Trendelenburga do kąta -10Łóżko w standardzie wyposażone jest w: - wysięgnik - tablet ułatwiający pielęgnację chorego - komplet poręczy drewnianych - cztery koła jezdne z hamulcemŁóżko rehabilitacyjne G-Arminia

Przeznaczenie i charakteryzacja łóżkaproducent: Burmeier Niemcy, kolor ramy: drewnopodobne, wysięgnik z trójkątem, koła jezdne antystatyczne, cztery hamulce, blokada kół,    -   sterowane elektrycznie przy pomocy pilota,    -   funkcja trendelenburga i anty trendelenburga,    -   funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud,    -   funkcja indywidualnej blokady elektrycznej regulacji łóżka,    -   elektryczna regulacja wysokości leża: od 40cm do 80cm, wymiary zewnętrzne około 101cm x 216cm, wymiary leża: 90cm x 200cm, obciążenie około 175kg, możliwość zakupu z materacem w pokrowcu antyodpażeniowym lub nieprzemakalnymZabudowany siłownik elektrycznyŁóżko rehabilitacyjne A3

Zalety:    -  dwusegmentowe leże,    -  nogi łóżka wraz ze szczytami są      odejmowane od ramy leża,    -  indywidualna blokada jazdy i      obrotu dwóch kół jezdnych,    -  krążki odbojowe    -  regulacja oparcia pleców i nóg      przy pomocy mechanizmu zapadkowego,Łóżko rehabilitacyjne A4

Zalety:    -  dwusegmentowe leże,    -  szczyty z obu stron odejmowane      od ramy leża,    -  indywidualna blokada jazdy i      obrotu dwóch kół jezdnych,    -  krążki odbojowe,    -  regulacja oparcia pleców i nóg      przy pomocy mechanizm zapadkowego,    -  możliwa wersja z chromowanymi      ramami szczytów,    -  możliwa drewniana obudowa łóżka      wraz z poręczami bocznymi w komplecie,    -  styl Standard i Elegance      (zmiana wymiarów zewnętrznych łóżka),Łóżko rehabilitacyjne A3/S

Jest to odmiana łóżka A z leżem czterosegmentowym, w którym trzy segmenty są ruchome(/3S).Zalety:    -  Regulacja wysokości łóżka      odbywa się przy pomocy siłownika elektrycznegosterowanego pilotem      przewodowym,    -  Odchylenie segmentu pleców      odbywa się przy pomocy siłownika elektrycznegosterowanego pilotem      przewodowym,    -  Odchylenie segmentu uda i      podudzia odbywa się ręcznie przy pomocy mechanizmówzapadkowych.Łóżko rehabilitacyjne A

Zalety:    -  leże dwusegmentowe z regulacją      wysokości leża oraz odchylenia oparcia pleców przypomocy siłownika      elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym, natomiast segmentoparcia      nóg regulowany jest przy pomocy mechanizmu zapadkowego,    -  wyjmowane szczyty z obu stron      łóżka,    -  krążki odbojowe,    -  indywidualna blokada jazdy i      obrotu dwóch kół jezdnych,    -  na życzenie ramy szczytów mogą      być chromowane.Łóżeczko  dziecięce rehabilitacyjne D-1

    -  leże jednosegmentowe lub      dwusegmentowe    -  ręczna regulacja wysokości leża    -  ręczna regulacja wysokości      barierek    -  indywidualna blokada jazdy i      obrotu dwóch kół jezdnych    -  ustawianie leża w pozycji      Trendelenburga i anty-Trendelenburga    -  cztery krążki odbojowe    -  na życzenie malowany w dowolnym      kolorze RAL-u{jcomments on}
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