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Bring treatment to a higher level!

Model: ETSXLP-65/75 Model: ETS3-65/75 Model: ETS4-65/75Model: ETS-H/E-65/75 Model: ETSL-H/E-65/75 Model: ETSXL-H/E-65/75

serijsko     opcijsko 

ET
S-

H

ET
S-

E

ET
SL

-H

ET
SL

-E

ET
SX

L-
H

ET
SX

L-
E

ET
SX

LP

ET
S3

ET
S4

brezšivno vodoneprepustno oblazinjenje (6 cm) – SER-SU6-S
brezšivno vodoneprepustno oblazinjenje (8 cm) – SU8-S
odprtina za ultrazvok s čepom (32x24 cm) – OUZ-S, OUZ-SXLP / / / /
nosilec za rolo papir na vzglavju – NZP1-S, NZP1-SL
letev – LE-S
stojalo za infuzijo, pritrjen na letev – SIF-S
naslon za roko, pritrjen na letev – NZR
dvignjen naslon za roko, pritrjen na letev – NZR1
mizica ob ležišču iz laminata (51x36 cm), pritrjena na letev – MOL
ograjica ob ležišču - OOL-SL / / / / /
PVC prevleka za nožni del – PVC6-S, PVC8-S
vpotegljiva kolesa z ublaženim spustom (Ø 75 mm) – SER-RC-S
antistatična vpotegljiva kolesa z ublaženim spustom (Ø 75 mm, 4 pcs) – ARC-S
antistatična kolesa z individualnim zaklepanjem (Ø 125 mm, 4 pcs) – AVK-S / / / / / /
ročno stikalo – RS1-S / / /
krožno stikalo / / /
elektronsko varovalo vklopa – EVV-S / / /
baterija – BB-S / / /
konektor za izenačitev potencialov – PPEQ
varna delovna obremenitev 250 kg 

Oprema in dodatki

splošni in specialisticni 
pregledi

Tehnicni podatki
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PREGLEDNE 
MIZE S
Prenovljeno S-linijo preglednih miz odlikujeta 

PREPROSTOST na eni strani in RAZKOŠJE na 

drugi.  Zaradi še izboljšane funkcionalnosti  
in nadgradnje nagrajenega dizajna bodo 

mize v popolno podporo med splošnimi in 
specialističnimi pregledi.  Medicinsko osebje bo 

lahko varno in hitro namestilo pacienta v pravi 

položaj, lažje izpolnilo visoke higienske standarde 

in zagotovilo popolno udobje pacienta. 

Oblazinjenje
- mehko 6 cm (opcijsko 8 cm) 

debelo oblazinjenje za izjemno 

udobje pacientov

- vodonepropustno, brezšivno 

oblazinjenje iz biokompatibilnega 

umetnega usnja

- širša ležalna površina zaradi oglato 

zaključenih robov

Podnožje mize
- pokrov iz ABS plastike je pritrjen 

   brez vijakov in je zato lažji za čiščenje

- standardna varna delovna obremenitev 

250 kg za popolno stabilnost

Vpotegljiva kolesa z ublaženim spustom
- vključujejo blažilec, da se kolesa 

mehko spustijo

Močnejša kontrolna enota
- z novo programsko opremo, ki omogoča 

sinhrono premikanje dveh delov ležišča 

- enostavnejša za zamenjavo

Krožno stikalo
- preprosto upravljanje gor & dol z 

vseh strani mize

Ročno stikalo za nastavljanje ležišča 

vključuje tudi CPR gumb za popolnoma 

iztegnjen položaj in SOS gumb za 

Trendelenburg položaj.

Ročica za nastavljanje 
ležišča

- boljši oprijem in lažje 

čiščenje

- večja trdnost zaradi 

mehanizma integriranega v 

okvir ležišča 

Visoki higienski standardi in vzdrževanje

Za zagotavljanje visokih higienskih standardov v medicini je BREZŠIVNO OBLAZINJENJE odporno 
na vodo in druge tekočine ter POPOLNOMA ZATESNJENO tudi s spodnje strani. Izdelano je iz visoko 

kakovostnega BIOKOMPATIBILNEGA umetnega usnja.

POKROV IZ ABS PLASTIKE, ki ščiti podnožje, je pritrjen brez vijakov, njegova površina pa je 

popolnoma gladka. ROČICA minimalističnega dizajna za nastavljanje vzglavja in nožnega dela je 

daljša, omogoča boljši oprijem ter lažje čiščenje. Mehanizem, integriran v okvir, daje ročici dodatno 

trdnost.

Varno in enostavno namešcanje pacientov

Z novim KROŽNIM STIKALOM bo spust in dvig elekrične mize enostaven kot še nikoli. Višino mize 

se brez vsakršnega napora prilagodi z vseh strani le s potiskom stikala dol ali gor. Če želite, lahko na 

Pregledni mizi S, SL in SXL višino nastavljate hidravlično z obeh strani mize s pritiskom na NOŽNI 
PEDAL. Pacientom tako omogočimo, da se lažje namestijo na ležišče, osebje pa si lahko prilagodi mizo 

na ustrezno delovno višino. 

Med pregledi miza trdno stoji na domišljeno oblikovanih GUMIRANIH NOGICAH. Pri aktivaciji 

VPOTEGLJIVIH KOLES blažilec ublaži njihov spust  in miza je pripravljena za premik po prostoru.  

MOČNEJŠA KONTROLNA ENOTA z novo programsko opremo omogoča sinhrono gibanje dveh 
delov ležišča, kar pospeši nameščanje pacientov v želeni položaj. Standardna VARNA DELOVNA 
OBREMENITEV MIZE je 250 kg, kar pripomore k  POPOLNI STABILNOSTI. Nameščanje pacientov, 
še posebej težjih, je lažje in varnejše. ROČNO STIKALO, ki je del serijske opreme preglednih miz SXL 
Plus, S3 in S4, vključuje CPR in SOS gumba. V primeru ogroženosti pacienta mizo s pritiskom na gumb v 

le nekaj sekundah prilagodite v popolnoma iztegnjen ali Trendelenburg položaj. 

Za splošne in specialisticne preglede 

RAZLIČNI MODELI preglednih miz bodo poskrbeli za vse potrebe medicinskega osebja in njihovih 

pacientov med splošnimi in specialističnimi pregledi ter obravnavami. Izbirate lahko med dvo-, tri- 

ali štiridelnimi mizami, ki omogočajo različne položaje pacienta. Pregledi se namreč opravljajo lažje in 

učinkoviteje, če je pacient v pravem položaju. Poleg tega lahko izbirate med RAZLIČNIMI DODATKI, ki 

se pritrdijo na letev, da so med pregledi, ko jih potrebujete, pri roki. 

IZJEMNO UDOBJE med pregledom pacientu zagotavlja 6 ali 8 cm debelo oblazinjenje ter širša 
ležalna površina z oglato zaključenimi robovi. Izbirate lahko med več kot 30 barvami umatnega 

usnja, da se bo ujemala z barvami druge opreme v vaših prostorih.


