Tvådelad undersökningsbrits
Med chockläge och hjul

Undersökningsbritsen är utvecklad i samråd med
sjukvårdspersonal, med fokus på funktionalitet,
ergonomi och kvalitet.
Utförande
Finns antingen elektriskt eller hydrauliskt höj- och
sänkbar, reglering av chockläge och ryggstöd sker
med gaskolv. Som standard – den elektriska britsen
kan utrustas med elryggstöd och elchockläge
Stativ
Helsvetsade förkromade stålrör av högsta kvalitet.
Stabil konstruktion med fyra lyftpunkter. Genom
denna design blir britsen oerhört stabil.

Pappersrullhållare och avrivare
Ingår. Pappersrullhållare är placerad bakom
ryggstödet och avrivaren vid foten.
Hjul
125 mm hjul, varav ett med riktningsspärr. Även
tillgänglig med centrallåsta hjul.
Motor
(Endast på den elektriska) 220-240 V / 24V.
Handkontroll är standard, fotkontroll är
tillgängligt som tillval, liksom batteribackup.

Benämning
Undersökningsbrits hydraulisk
Med chockläge och hjul

010-8051

Undersökningsbrits hydraulisk
Med chockläge och centrallåsta hjul

010-8551

Undersökningsbrits elektrisk
Med chockläge och hjul

011-8051

Undersökningsbrits elektrisk
Med chockläge och centrallåsta hjul

011-8551

Tillbehör
Vitlackerat underrede
Nackkudde
Tillbehörsskenor, par
Sidogrindar, par *
Armstöd
Infusionsställ
Ryggstödsdyna med ansiktshål
Batteribackup
Elektriskt reglerbart ryggstöd
Elektriskt reglerbart chockläge
60 cm bredd
80 cm bredd
90 cm bredd

010-0000
010-0100
010-8060
010-8070
010-8072
010-8080
010-8100
010-8201
010-8525
010-8535
010-8600
010-8800
010-8900

* Måste beställas i samband med beställning av britsen, kan ej
efterbeställas.

Hydraulpump
(Endast på den hydrauliska) Aktiveras med
fotpedalen tillgänglig på båda långsidor.
Dynor
70 cm bredd. Dynorna, som är stoppade med 4
cm polyeterstoppning med hög liggkomfort, är
klädda med konstläder som tål ytdesinfektion
och som finns i många olika färger. Dynan
skyddas mot stötar av en förkromad stålram.
Skyddskåpa
Skyddar hydraul. Dess design med jämna ytor
underlättar rengöringen av britsen.
Mått & vikt
Längd: 200 cm
Bredd: 60, 70, 80 eller 90 cm
Höjd: 53-91 cm
Ryggstöd, längd: 75 cm
Ryggstöd, vinkel: 71°
Chockläge, vinkel: -14°
Vikt: 67 kg
Max belastning: 200 kg
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