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Гiнекологiчне крiсло FG-04;
Виробництва : Famed (Польша)

Крiсло гiнекологiчне з електричним

регулюванням та функцiею пам'ятi
основних по,4ожень ложа.
Електричне регулювання висоти сидiння,
куга нахилу секцii спини, кута нахилу
секцii сидiння, положень Тренделенбурга
i антиТренделенбурга здiйснюються за

допомогою трьох незалежних
електромеханiчних MoTopiB та

вбудова н им акумулятором,
Управлiння крiслом здiйснюеться з

ручного пульта, з функцiею пам'ятi або
вологозахищеними ножними педалями.
Плавнi лiнii конструкцii i безшовна
обшивка крiсла з гiпоалергенного
високоя кiсного медичного
шкiрозамiнника забезпечують швидку i

надiйну очистку i дезiнфекцiю. Колiр
общивки можна обрати з доступноi
палiтри вiдповiдно до iHTep'epy вашого
закладу. Крiсло мае мобiльну базу, що
дозволя€ легко його пересувати.

В комплектацiю входить:
- Крiсло гiнекологiчне FG-04;
- Сумiжна пiдставка для рук та нiг - Wt-
з6.0
- Пiдколiнники - WF-42
- Третя секцiя для нiг - Wt-22 3

- Лоток гiнекологiчний;
- Педалi та пульт керування;
- Рулон паперу та тримач мя нього
- Вбудований акумулятор,

Комерttiйна пропозиtliя
на гiнеко.,ltlгiчltе крiсло FG-04 виробниltтва F'amed (Польща)

Варmiсmь з

l-|iHa за
комплект:

278250,00 грн

ТОВ KCiBep-Mtfl> 14005, м. Чернiгiв, Проспект Миру,
СДРПОУ 35].94534 lBAN UАЗ2З510050000026006129539400, в АТ

44, телефон: (0а62) 970-845,
"УкрСи66анк", м. Киl'в, МФО З51005
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Сумiжна пiдставка лля рук та нiг - WF-з6.0

Пiдколiнники - WF-42
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f{.lя Bcix Kpicell проllонусr,ься вибiр aKcecyapiB. Комерчiйна пропозицiя на аксесуари
нала€ться за запитоNl вiдповiлно до Ваttlих потреб.

ТОВ кСiвер-МЕ,Д,> 14005, м, Чернiгiв, Проспект Миру,44, телефон: (0462) 970-845,

сдргlоу з5194534 lBAN UA323510050000026006129539400, в АТ "УкрСиббанк", м. Ки'iв, МФО 351005

г-т-
l , Технiчнi характеристики:

l | -,Д,овжина: 1750 мм;

] 
- Ширина: 745 мм;

| 
- Дiапазон висоти: 560-1080 мм;

| 
- Ку, пiдйому опори спини: 65";

| 
- Положення Тренделенбур: 10";

| 
- Положення антиТренделенбург: 65";

| 
- Максимальне навантаження: 200 кг.
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