Economic II – negovalna postelja po dobri ceni
185 kg nosilnosti, 4-delno
latoflex ležišče, električno nastavljivo

lesene varnostne ograjice do višine cca. 40cm,
varnostni zatiči
daljinec z možnostjo zaklepanja posamičnih nastavitev
električna nastavitev ležišča (omogoča
enostavnejše presedanje in nego),
vzglavnega dela, nožnega dela in trendelemburg položaja (za sprostitev obtokov v telesu; predvsem pomembno pri
negi na domu)

izjemno trdna konstrukcija okvirja z
vodili za ograje

nožni del še dodatno ročno nastavljiv s
pomočjo Rastomata (z doplačilom)

motorji so vzdržljivi in enostavni za
vzdrževanje
visoko kvalitetna in vzdržljiva kolesa z
zavorami Tente
pod posteljo prostor za enostaven
dostop z dvigalom ali uporabo obposteljne mizice
postelja je zložljiva za lažji transport in
shranjevanje (priložen transportni set)

Vaše prednosti:
• Kvaliteta in vzdržljivost
Negovalna postelja »Economic II« je izjemno kakovostno in
trdno zgrajena, tako da v celoti ustreza zahtevam za dnevno
nego. Visoka kvaliteta vam zagotavlja negovalno posteljo,
ki je trpežna in trajna, močna in enostavna za montažo in
kasnejše vzdrževanje, kar odločilno zmanjša morebitne kasnejše stroške vzdrževanja.

• Uporabna učinkovitost/enostavna montaža
Stroškovna učinkovitost je izjemno sprejemljiva. Ni varčevanja na podlagi konstrukcije in materialov. Le uporaba visoko kvalitetnih materialov zagotavlja Burmeier-jevo
filozofijo kvalitete. Negovalno posteljo enostavno montira
ali demontirana ena sama oseba, brez orodja in v samo
nekaj minutah!

• Višina stranskih ograjic: cca. 40 cm
Primerna ležišča (vzmetnice brez vzmeti) in zračne ali druge
blazine proti preleženinam se lahko uporabljajo na negovalni postelji Ecnomic II. (do skupne višine cca. 16–18 cm)
brez dodatnega nastavka za povišanje stranskih ograj.

Negovalna postelja „Economic II“
> Tehnične karakteristike

Negovalna postelja „Economic II“

4-delno latoflex ležišče dimenzije 90 x 200 cm, električna
višinska nastavitev ležišča cca. 40–80 cm, vzglavni del in
nožni del ležišča tudi nastavljiva preko elektromotorjev, višina
nožnega dela še dodatno ročno nastavljiva z Rastomatom (z
doplačilom). Kovinski deli so prašno lakirani v barvi topaz.
Vzglavna in nožna končnica ter stranske ograje so lesene v
barvi bukve. Daljinec z možnostjo zaklepanja posamičnih
nastavitev.

> Kode za naročilo:

Izdelano skladno z:
> norma DIN EN 1970:2000 + A1:2005
> norma DIN EN 60601-2-38/A1:2001 (skrčena na zahteve za nego na domu)
> pričakovana norma DIN EN 60601-2-52

> Dimenzije

B/51.0714.33 negovalna postelja „Economic II“
B/19.1400.1 posteljni trapez za dvigovanje

Ležišče: širina 90 cm, dolžina 200 cm
Zunanje: širina 101 cm, dolžina 212 cm

Spodaj si lahko ogledate tudi dodatno opremo k negovalni postelji Economic II. Vašega prodajalca povprašajte tudi
o primernem ležišču, nepremočljivih prevlekah in pripomočkih proti preleženinam.

> Dodatna oprema (z doplačilom)
Servirna obposteljna ali prekoposteljna mizica (ni slike)
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Lesena pokrivna končnica (možna tudi
naknadna montaža)

Dodatna nastavitev nožnega dela z
Rastomatom (možna tudi naknadna
montaža)

Dodatna povišica stranskih varnostnih ograj

Lučka za branje

Podaljšek postelje
(možna tudi naknadna montaža)

Usnjena stranska zaščita
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