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Bring treatment to a higher level!

višina stola z oblazinjenjem 58 - 83 cm

višina stola brez oblazinjenja 44 - 69 cm

varna delovna obremenitev 250 kg

ročaji za vodenje

odbojniki

ograjice ob ležišču

integrirani nasloni za roke in nosilec za ročno stikalo

nosilec za rolo papir – NZP2-Z

nastavljiv naslon za noge – FR-Z

nosilec stojala za infuzijo, desni – SIFH2-Z-R

nosilec stojala za infuzijo, levi – SIFH2-Z-L

stojalo za infuzijo – SIF1-Z

letev ob sedalnem delu (par) – LE2-Z

črno, antistatično oblazinjenje – APU-Z

prevleka PVC za nožni del – PVC2-Z

prevleka PVC za nožni del z naslonom za noge – PVC2-FR-Z

peto kolo (par) (Ø 200 mm)

kolesa s centralnim zavornim sistemom (Ø 150 mm) – SER-CK2-Z

antistatična kolesa s centralnim zavornim sistemom (Ø 150 mm) (4 kos) – AC3-CK-Z

baterija – BB-Z

konektor za izenačitev potencialov – PPEQ

nosilec za kisikovo jeklenko (45 cm) – O2-Z

podaljšana ograjica ob ležišču – OOLE-Z

Barvna karta PU

Oprema in dodatki

®

Dnevni posegi

serijsko     opcijsko  

*doplačilo za črno, antistatično oblazinjenje (APU-Z)
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antistatična kolesa s centralnim 

zavornim sistemom (Ø 150 mm)

(opcijsko)

integrirani nasloni za roke 

in nosilec za ročno stikalo

enostavno nastavljiv 

naslon za noge

(opcijsko)

ročno nastavljivo 

vzglavje

nosilec za rolo papir

(opcijsko)

stojalo za infuzijo

(opcijsko)

električno 

nastavljiva višina 

izjemno mehko 

oblazinjenje s tršim robom 

(14 cm)

Day hospital chair ZeroG smo razvili kot odgovor na najnovejše trende v dnevnih bolnišnicah 

in pri okrevanju po operativnih posegih. Z inovativnimi rešitvami, ki omogočajo preprosto in 

varno vožnjo ter olajšajo počitek po operaciji, lahko novi stol ZeroG popolnoma nadomesti tako 

TRANSPORTNI VOZIČEK - STRETCHER kot tudi električno BOLNIŠKO POSTELJO. Stol je namenjen 

pripravi pacientov na kirurške posege, njihovemu prevozu in varnemu ter udobnemu okrevanju po 

operaciji.

Enostaven dostop in priprava 

Višina novega stola ZeroG je električno nastavljiva z ročnim stikalom. Ena njegovih ključnih prednosti je 

nizek položaj za usedanje, da pacient lažje sede in vstane s stola. Integrirani nasloni za roke na 

ograjicah (patent EP št. 3496694 in US št. 11110019) omogočajo medicinskemu osebju lažjo in hitrejšo 

pripravo pacienta na operacijo. 

Stol je mogoče nastaviti v popolnoma izravnan položaj, ki je idealen za premikanje pacientov s stola 

ZeroG na katerokoli operacijsko mizo in obratno. Stojalo za infuzijo, ki ga lahko pritrdite na levo ali desno 

stran stola, je vedno v vertikalnem položaju, ne glede na položaj stola.

Izjemna vožnja in okretnost

Enostavno zasnovane in pametne funkcije stola olajšajo njegovo potiskanje, obračanje in vožnjo. Day 

hospital chair ZeroG ima kolesa s centralnim zavornim sistemom, ki so nastavljiva z vseh strani. Da 

je upravljanje s stolom, vožnja po bolnišničnih hodnikih in obračanje na mestu še lažje, smo mu serijsko 

dodali tudi dve peti kolesi.
Na vzglavju stola so nameščeni ročaji za vodenje na optimalni višini za lažje upravljanje s stolom v 

kateremkoli položaju, medtem ko odbojniki na vznožju ščitijo stol in okolico pred poškodbami.

Udobno in varno okrevanje

Preprosto nastavljanje stola ZeroG omogoča kirurgom, da paciente varno premestijo na stol po operaciji in 

jim prilagodijo optimalen položaj za okrevanje. Z dvigom stabilnih in trdnih ograjic na obeh straneh 

stola poskrbijo, da so pacienti med vožnjo in počitkom varni pred padci.

Izjemno mehko oblazinjenje in enostavne nastavitve poskrbijo za prvovrstno udobje pacientov 

med počitkom po posegu. Pacient si lahko samostojno prilagodi stol v zanj najbolj ugoden položaj. Z 

enim samim pritiskom na tipko “oblaček” na ročnem stikalu lahko stol nastavi v položaj ZeroG, najbolj 

udoben položaj za počivanje. Ročno stikalo lahko pacienti in medicinsko osebje vedno varno postavijo na 

nosilec za ročno stikalo, ki je skupaj z nasloni za roke integriran na ograjicah ob ležišču.
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