ŁÓŻKO PITC H O U NE K A L I N

ŁÓŻKO DZIECIĘCE

FUNKCJE

WYPRODUKOWANO

W FRANCJI

Q Podstawa niedzielona 160 x 80 cm
Q Powierzchnia łóżka z metalowych lister spawanych
Q Złącze ekwipotencjalne
Q 3 funkcje elektryczne
Q Amplituda od 300 do 770 mm
Q Elektryczny układ podnoszenia klatki piersiowej
Q Elektryczny układ podnoszenia nóg ze
Q Na 4 kołach Ø 100 mm z niezależnym układem hamowania
WYPRODUKOWANO
Q Opcjonalny centralny układ hamowania

W FRANCJI

MAKSYMALNY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
pomiędzy listwami lub dwoma elementami konstrukcyjnymi
Q Oniedstęp
przekracza 65 mm, natomiast odstęp pomiędzy podstawą, a
dolną krawędzią barierki nie przekracza 65 mm

Przeznaczone do placówek zbiorowego zakwaterowania łóżko wykonane z paneli
Pitchoune Kalin w kolorze biało-zielonym, z centralnym układem hamowania, barierki
z materiału epoksydowego, z pokrowcem zabezpieczającym i słupkiem z materiału
epoksydowego

Q
Q Pilot jako wyposażenie seryjne, z możliwością zablokowania
Q Opcjonalny układ podnoszenia klatki piersiowej CPR

Łóżko zalecana dla dzieci, których wzrost nie przekracza 146 cm

ERGONOMIa
łatwienie podnoszenia oraz przenoszenia pomiędzy łóżkiem a
Q Ufotelem,
dzięki możliwości ustawienia podstawy w pozycji płaskiej

Panele odpowiednie dla dzieci:
biało-zielone lub biało-fioletowe

na wysokości 300 mm

Łóżko z paneli PITCHOUNE KALIN w kolorze biało-zielonym, z okładziną drewnianą
i barierkami na całej długości

Materac PEDIA Confort z
lepkosprężystej pianki mieszanej,
zabezpieczony za pomocą
pokrowca CIC

ESTETYKA
2 wykończenia paneli PITCHOUNE KALIN

Q Model z słupkami malowanymi w kolorze białym, umożliwiającymi
założenie barierek drewnianych na całej długości

Q Model przeznaczony do placówek zbiorowego zakwaterowania,

Opcja: centralny układ hamowania.
Wysoka dostępność i łatwość aktywacji

z barierkami z materiału epoksydowego, z pokrowcem
zabezpieczającym dla zapewnienia większego bezpieczeństwa

Łóżko dostosowane

Q ŁÓŻKO DOSTOSOWANE DO KSZTAŁTÓW CIAŁA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 12 LAT,
Q Zgodność z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, określonymi przez agencję AFSSaPS* (Francja) z dnia

NAZWA

26 kwietnia 2010 r.

LPP

WYMIARY

TAK

80 x160 cm
podstawa
niedzielona

RB

PITCHOUNE KALIN

Bezpieczeństwo

3 funkcje

Q Barierki o rozstawie nieprzekraczającym 65 mm

elektrycznego z układem

sterowania

70°

zginania kolan

Ergonomia

Q Minimalna wysokość podstawy 300 mm

Akcesoria

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

UKŁAD
PODNOSZENIA NÓG

ZDOLNOŚĆ
PODNOSZENIA

Układ zginania kolan
pod kątem 40,3°

CFS (1) 170 kg

regulacja w zakresie
14,5° za pomocą
zębatek

Materac 20 kg
Pacjent 135 kg
Akcesoria 15 kg

KOŁA
Ø100 mm
z hamulcami
bez
osłony
gwintowanej

NIE

Barierki składane z materiału epoksydowego z pokrowcem zabezpieczającym

NORMY

UKŁAD
NAPĘDOWY

CEI 60601-2-52

LINAK IP 54

NIE

Panele przeznaczone do wykorzystywania w placówkach zbiorowego zakwaterowania PITCHOUNE KALIN

TAK

Barierki na całej długości, z drewna i materiału epoksydowego

TAK

Panele PITCHOUNE KALIN (z otworami przeznaczonymi na barierki na całej długości)

TAK

Materac Alova PEDIA Confort 160 x 80 x 14 cm dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat i od 6 do 12 lat

TAK

Materac z poszwą HR (w zestawie z materacem Pitchoune)

Opcja podnoszenia klatki piersiowej CPR obowiązkowa

(1)

Obciążenie robocze bezpieczeństwa

* „Zalecenia z dnia 26/04/2010, przeznaczone dla użytkowników po uzyskaniu opinii specjalistów oraz
Krajowej komisji ds. bezpieczeństwa sanitarnego wyrobów medycznych”
* * W zależności od modeli barierek
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Gwarancja 5-letnia dotycząca elementów mechanicznych, elektrycznych i pilota*
Gwarancja 1-roczna na panele i akcesoria*
*W normalnych warunkach użytkowania, za wyjątkiem części zużywalnych patrz instrukcja użytkowania
Zdjęcia nie mają wiążącego znaczenia umownego
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zastrzega sobie prawo wprowadzenia modyfikacji charakterystyki technicznej
swoich produktów bez wcześniejszego uprzedzenia.
Wyrób medyczny klasy I zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 93/42/EWG

