Guess 503 / K

Sağ Tilt Pozisyonu

Sol Tilt Pozisyonu

Uzun Açı Ölçerli Korkuluk (Opsiyonel)

El Kumandası

Başucu - Ayakucu
(Opsiyonel)

Serum Askısı

Dokunmatik Hemşire
Kumandası

Akülü

5 Motorlu

Yoğun Bakım Karyolası (5 Motorlu) (Sağ –Sol Lateral Tiltli )
• Karyolanın baş ucu, ayak ucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg
ve sağ-sol tilt pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
• Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .
• Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
• Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
• Karyolada ayrı olarak el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
• CPR pozisyonu verdirilir.
• Hemşire kontrol paneli kullanılmadığı zamanda veya izinsiz kullanımları
engellemek amacıyla aktivasyonunu otomatik olarak kapatır.
• Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip
ABS kaplamadır.

Boyutlar / Dimensions /
Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/
External lenght and width
: 218 x 102 cm
Yatak Platformu /
Mattress Platform
: 195 x 92 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range : 52 - 90 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims. : 220 x 104 x 54 cm
Ağırlık / Weight
: 185 kg
Trendelenburg Angle
: 10° - 10°
Sağ-Sol Tilt /
Lateral Tilt (Right-Left)
: 18° - 18°
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Intensive Care Hospital Bed
(Five Motors)(Leteral tilt)(Column Motors)
• The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse
trendelenburg and leteral tilt functions are adjustable by electrical motors.
• The electrical motorsa re 220Volt , 50Hz.line voltage , 24V. İs output
• It has self-chargable battery system for the electric cut off
• The bed has central locking castors.
• The bed has separately remote control panel and nurse control panel
• It has a CPR button
• When nurse control panel is not used or panel used without permisson
it can automatically turn-off itself.
• The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

