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Hooldusvoodi kergendab abistaja tööd ja võimaldab nii voodi kasutajal kui abistajal
vaid pulti kasutades lamaja asendit kohandada ja mugavamaks muuta.
1.Funktsionaalne voodi Etude Medley Ergo (Invacare Saksa), kandevõime 180kg, voodisse
sobiva madratsi mõõtmed 90x200cm, neljafunktsionaalne
Voodil on:
1.Kolmeosaline lamamispind;
2.Elektriline kõrguse, põlve- ja peaosa reguleerimine kolme elektrimootori abil;
3.Elektriline seljaosa reguleerimine0-70°
4.Sääreosa elektriline reguleerimine 0-24°
5.Jalaosa elektriline reguleerimine 0-11°
6.Trendelenburgi funktsioon 11°
7.Elektriline kõrguse reguleerimine normaalasendist allapoole 40cm põrandapinnast ja
ülespoole 80cm;
8.Ratastel pidurdussüsteem;
9.Voodi laius koos küljetugedega 102cm;
10.Voodi pikkus normaalasendis 224cm;
11.Kandevõime 180kg; voodi kaal 64kg
Kaasas olev lisavarustus on:
1.Voodi raami peapoolele kinnitatav tõusmise abitugi koos kolmnurkse tõstmissangaga
2.Reguleeritavad voodi küljetoed puidu imitatsiooniga

Voodi hind EUR 640.- (sisaldab käibemaksu 20%)

2.Hügieeniline madrats vahtpolüuretaanist, ÜHEkihiline (Sanitized® antibakteriaalse
töötlusega madratsikate, poroloon mahukaal 35 kg/m3)
Mõõt: 90*200*12 cm
Hind: EUR 90-

3.Hügieeniline madrats vahtpolüuretaanist, kahekihiline (Sanitized® antibakteriaalse
töötlusega madratsikate, profileeritud pinnaga poroloon mahukaal 35 kg/m3)
Mõõt: 90*200*12 cm
Hind: EUR 117- (hind sisaldab käibemaksu 20%)

TEHNILINE KIRJELDUS
Sisu: vahtpolüuretaan 37-40-65 kg / m3 , tulekindel
Väline katteriie: hügieeniline madratsikott, polüester ja polüuretaan; Sanitized®
antibakteriaalse töötlusega. Oeko – Tex Standard 100 : testitud Centexbel-i poolt kahjulike
ainete suhtes
DESINFITSEERIVATE AINETE TALUVUS
denatureeritud alcohol
90% alkohol + 10 % eeter
fugaten spray
70% etanool (608g/l) olien 7 (g/l) 5 minuti kontaktis
muud
H.A.C – Reocid – Dettol – Lyorthol – Presept - Hycolin –
Clearsol – Indur Des
Pestav temperatuuril 95 º C, 30 korda vastavalt ISO 6330
Autoklaav : hüdrostaatiline rõhk pärast 10 steriliseerimist : > 133 (Centexbel-i meetodil)
Sobiv kõikidele kehatüüpidele kuni 130 kg kaaluvatele inimestele
Hooldusjuhend:
Lihtne ja kerge asetada voodisse, sobivad kõikidele vooditüüpidele, samuti puldiga juhitavale
voodile. Kanga pinda on kerge puhastada ja desinfitseerida med. asutuses olevate
desinfitseerimisvahenditega, ning vajadusel pesta masinapesus.

4.Funktsionaalne hooldusvoodi Economic II (Burmeier Saksa), kandevõime 185kg,
voodisse sobiva madratsi mõõtmed 90x200cm, neljafunktsiooniline
Voodil on:
1.Neljaosaline lamamispind;
2.Elektriline kõrguse, peaosa reguleerimine kahe elektrimootori abil;
3.Elektriline kõrguse reguleerimine 40-80cm
4.Elektriline seljaosa reguleerimine 0-72°
5.Jalaosa elektriline reguleerimine 0-11°
6.Ratastel pidurdussüsteem;
7.Voodi laius koos küljetugedega 101cm;
8.Voodi pikkus normaalasendis 212cm;
9.Kandevõime 185kg;
Kaasas olev lisavarustus on:
1.Voodi raami peapoolele kinnitatav tõusmise abitugi koos kolmnurkse tõstmissangaga
2.Reguleeritavad voodi küljetoed puidu imitatsiooniga

Hind tk 640.- EUR koos 20% käibemaksuga

Hind sisaldab transporti sihtkohta ja voodite paigaldust, kasutamise õpetust.
Tellimuse täitmise tähtaega 5-14 päeva.
Oleneb tarnija laoseisust.
Arve tasumise aeg 14 päeva.
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