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Barvna karta PUOprema in dodatki

®

Krvne preiskave in terapije

Tehnicni podatki

TCZ-EX TCZ-LUX
višina stola z oblazinjenjem 61 cm 61-86 cm

višina stola brez oblazinjenja 47 cm 47-72 cm

varna delovna obremenitev 250 kg 250 kg

ročaji za vodenje

nosilec za rolo papir – NZP1-Z

nastavljiv naslon za noge – FR-Z

blazinica za naslon za noge – BZN1-Z

nosilec stojala za infuzijo, levi – SIFH1-Z-L

nosilec stojala za infuzijo, desni – SIFH1-Z-R

stojalo za infuzijo – SIF1-Z

letev ob sedalnem delu (par) – LE1-Z

kovinska zaščita naslonov za roke (par) – HRP-Z

prevleka PVC za nožni del – PVC1-Z

prevleka PVC za nožni del z naslonom za noge – PVC1-FR-Z

prevleka PVC za naslon za roke – PVC3-Z

kolesa s centralnim zavornim sistemom (Ø 100 mm) – SER-CK1-Z

antistatična kolesa s centralnim zavornim sistemom (Ø 100 mm) – AC1-CK-Z

velika antistatična kolesa s centralnim zavornim sistemom (Ø 125 mm) – AC2-CK-Z

konektor za izenačitev potencialov – PPEQ

akumulator – BB-Z

serijsko     opcijsko  



®®

izjemno mehko oblazinjenje 

za popolno udobje (14 cm)

kolesa s centralnim zavornim 

sistemom (Ø 100 mm)

antistatična kolesa s centralnim 

zavornim sistemom (Ø 100 mm)

(opcijsko)

enostavno nastavljivi 

nasloni za roke

ročno nastavljivo 

vzglavje

letev

(opcijsko)

»Terapevtski stol ZeroG je luksuz tako za paciente, saj ga 

samostojno nastavijo v želen položaj in udobno počivajo, 

kot tudi za nas, medicinsko osebje, saj s prilagajanjem višine 

stola skrbimo za svoj hrbet.«

(Mojca, medicinska sestra na oddelku revmatologije)

Terapevtski stol  

ZeroG 

»Ročno stikalo je enostavno za upravljanje, tudi slike za 

ponazoritev funkcij so jasne in razumljive. Ko sem stol 

nastavila v položaj Zero G, se preostanek terapije nisem več 

premaknila. Zaradi izjemno mehke, udobne blazine je terapija 

minila mirno in brez bolečin v hrbtu. Imela sem občutek, kot 

bi sedela na mehkem oblaku.«

(Maja, pacientka na oddelku onkologije)

nosilec za rolo papir

(opcijsko)

stojalo za infuzijo

(opcijsko)

električno 

nastavljiva višina 

ročaji za 

vodenje

Terapevtski stol
Model: TCZ-EX

prevleka PVC za nožni 

del z naslonom za noge 

(opcijsko)

nosilec stojala za infuzijo, levi

(opcijsko)

nastavljiv naslon 

za noge

(opcijsko)

Terapevtski stol 
Model: TCZ-LUX

ZeroG luxury
ZeroG exclusive

Udobje 

Mehka blazina in nastavitev terapevtskega stola v položaj Zero Gravity skrbita za 

prvovrstno udobje pacientov med dolgotrajnimi terapijami. Blazina je narejena iz vrhunske 
pene, ki nudi popolno podporo telesu preko celotne ležalne površine ter preprečuje 
pregrevanje in potenje pacienta. Z enim samim pritiskom na tipko “oblaček” na ročnem 

stikalu si pacient stol nastavi v položaj Zero G, ki še dodatno razbremeni pritiske na telo 
in sklepe med dolgotrajnimi terapijami.

Enostavna namestitev

Široka paleta enostavnih in pametnih funkcij olajša delo medicinskemu osebju, saj lahko 

pacient samostojno nastavlja stol v zanj najbolj ugoden položaj. Pacient lahko z enim 

samim pritiskom na tipko na ročnem stikalu stol nastavi v položaj Zero G, v sedeč položaj 
ali popolnoma izravna ležišče. V urgentnih primerih stol omogoča tudi hitro postavitev v 

položaj Trendelenburg. Stol lahko dodatno opremite z naslonom za noge, ki nudi oporo 

pacientu in sprostitev v primeru krčev. Nastavi ga lahko povsem samostojno s pritiskom na 

gumb. Za še večje udobje med terapijami skrbijo nasloni za roke, ki si jih pacient enostavno 

prilagodi s pritiskom na ročico. Ker so izjemno trdni in stabilni, so poleg opore med terapijo v 

pomoč tudi pri usedanju in vstajanju s stola.

Preprosto cišcenje in vzdrževanje

Terapevtski stol ZeroG zaradi majhnega tlorisa zavzame zelo malo prostora v ambulanti. 

Površina blazine je gladka in brez pregibov, zato jo bolje in hitreje očistite. Izdelana je iz 

tankega, trpežnega materiala PU, ki je odporen na kri, urin, olja, maščobe in dezinfekcijska 

sredstva za lažje zagotavljanje ustrezne higiene. 


