Fotele okulistyczno
-laryngologiczne

FL-02
FO-02
Produkt został wykonany z materiałów,
o właściwościach antybakteryjnych.

www.famed.com.pl

Fotele okulistyczno
-laryngologiczne

FL-02
FO-02
Przeznaczenie

Fotele okulistyczno-laryngologiczne
FL-02 i FO-02 przeznaczone są do ustalania i utrzymania pacjenta w pozycji
siedzącej oraz do ustalania pozycji głowy
pacjenta podczas badania laryngologicznego lub okulistycznego.

Fotel FO-02

Fotel FL-02

Budowa standardowa

Zalety foteli

• Konstrukcja foteli wykonana ze stali pokrytej lakierem
proszkowym w kolorze RAL 9002
• Osłony podstawy, oparcia pleców i siedziska wykonane
z tworzywa ABS w kolorze RAL 9002
• Tapicerka bezszwowa, siedzisko, oparcie pleców
i podgłówek pokryte skajem w bogatej kolorystyce
określonej we wzorniku Famed Żywiec Sp. z o.o.
• Obrót blokowany jest mechanizmem śrubowym
• Profilowany podgłówek posiada ręczną regulację
wysokości i kąta nachylenia

• Fotele posiadają możliwość obrotu siedziska
w stosunku do podstawy o 90° (w prawo lub w lewo)
• W fotelu FO-02 regulacja wysokości siedziska
realizowana nożną pompą hydrauliczną, a odchylenie
oparcia pleców wspomagane sprężynami gazowymi
z blokadą
• Regulacje wysokości siedziska oraz oparcia pleców
fotela FL-02 realizowane są siłownikami elektrycznymi
ze sterownika nożnego
• W fotelach FO-02 oraz FL-02 podrączki są odchylane
i odejmowane
• Zastosowane materiały tapicerskie, elementy
tworzywowe, jak również powłoki ochronne
lakierowane i chromowane są łatwe do utrzymania
w czystości i mogą być dezynfekowane

Standardowe funkcje i rozwiązania

Odchylane i odejmowane
podrączki. Możliwość odchylania
i odejmowania podrączków
pozwala na wygodny dostęp
do pacjenta.

Regulacja podgłówka

Pokrętło regulacji podgłówka
i dźwignia regulacji oparcia
pleców FO-02

Podnóżek do fotela FL-02
(wyposażenie opcjonalne)

Dane techniczne
Szerokość siedziska

540 mm

Regulacja wysokości siedziska FL-02

500 mm do 650 mm

Regulacja wysokości siedziska FO-02

500 mm do 640 mm

Kąt odchylenia oparcia pleców od pionu FL-02

90°

Kąt odchylenia oparcia pleców od pionu FO-02

45°

Regulacja wysuwu podgłówka

110 mm

Obrót siedziska

±90°

Dopuszczalne obciążenie foteli

160 kg

Zasilanie FL-02

230 V~, 50/60 Hz
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Funkcje fotela FL-02 regulowane za pomocą sterownika nożnego
500 mm do 650 mm

90°

Funkcje fotela FO-02 regulowane za pomocą pompy nożnej
500 mm do 640 mm

Funkcje foteli regulowane manualnie

110 mm

FO-02, FL-02

FO-02, FL-02
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Edycja 04/2016/01. Zastrzega się możliwość modyfikacji w wyniku postępu technicznego.
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Produkt spełnia wymogi Europejskiej Dyrektywy
MDD 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych
oraz Ustawy o wyrobach medycznych
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