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Bodite del naše zgodbe!

Novak M d.o.o.

Pod smrekami 5
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117
F: +386 1 5620118

www.novak-m.com

Novak M Swiss GmbH

Kanalstrasse 6
CH – 8953 Dietikon

E: info@novak-m.ch
T: +41 71 440 18 18
F: +41 71 440 18 17

www.novak-m.ch

Novak M Deutschland GmbH

Kleines Feldlein 4
DE – 74889 Sinsheim

E: info@novak-m.de
T: +49 7261 663 2101

www.novak-m.de

Barvna karta
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Ginekologija, urologija in 
proktologija

Oprema in dodatki

GYN GYN-EX PMSG-E PMSG-EX

nosilnost ležišča 200 kg 200 kg 180 kg 180 kg

povečana nosilnost ležišča (240 kg) - ME1 / /

debelejše, brezšivno oblazinjenje (6 cm) - DO

šivano oblazinjenje s spominsko peno (8 cm) - STU1 / /

mehkejše, šivano oblazinjenje s spominsko peno (12 cm) - STSU1 / /

ovalna obrazna odprtina - OO1 / /

čep za ovalno obrazno odprtino - COO1 / /

črni naslon za noge Göpel, pritrjen na letev (par) - NZN / /

beli naslon za noge Göpel, pritrjen na letev (par) - NZNW / /

naslon za noge - stremena (par) - NZN1 / /

nasloni za noge “DUO” (par) / /

nosilec za rolo papir

ročaji za usedanje / /

vpotegljiva kolesa (Ø 75 mm) / /

vrtljiva kolesa z zavorami (Ø 75 mm) / /

antistatična kolesa - AC / /

dvojno nožno stikalo /

nožno stikalo - NS / / /

ročno stikalo - RS /

nosilec za urološko vrečo - UROH / /

nosilec za kolposkop - COLH / /

prevleka PVC za sedalni del - PVC-SG, PVC-GYN

prevleka PVC za naslone za noge “DUO” (set) - PVC-DUO / /

akumulator - BB / /

serijsko     opcijsko     ni na voljo /

barvna skala 1 
(atn-07, 08) 

barvna skala 2 
(ferrari-stamskin® top)

barvna skala 3
(AKW-amalfi)

1208 antistatic
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vpotegljiva kolesa 
za manjše premike 
po prostoru 
(Ø 75 mm)

črni nasloni 
za noge 

Göpelvrtljiva kolesa 
z zavoro 
za manjše 
premike po 
prostoru
(Ø 75 mm)

GINEKOLOŠKI 
STOL  N Nasloni za noge »DUO« 

so ODLIČNA REŠITEV pri 

ginekoloških pregledih, 

saj omogočajo vaginalne 

preglede in preglede trebuha 

z iztegnjenimi nogami, brez 

dodatnih nastavitev. 

nosilec za 
rolo papir

ročno nastavljivo 
vzglavje

krožno stikalo 
za električno 
nastavljanje višine

nasloni za 
noge  “DUO” 

Model: PMSG-E // PMSG-EXModel: GYN // GYN-EX

Nastavljanje stola je hitro in enostavno, 

zato imate VEČ ČASA ZA PACIENTA.

Z ENIM GUMBOM stol HITRO 

NAMESTITE v nizek položaj za usedanje 

pacienta in v položaj za pregled. Z 

nastavljanjem višine in hrbtnega dela 

lahko stol popolnoma prilagodite vašim 

potrebam za delo.  

ročno nastavljiv 
hrbtni del

ročaji za 
usedanje

izvlečna 
nerjaveča 

posoda

ročno (PMSG-E) ali 
električno (PMSG-EX) 
nastavljiv sedalni del

GINEKOLOŠKA 
PREGLEDNA MIZA  S

Ginekološka pregledna miza S 

je trodelno ležišče za splošne, 

ginekološke, urološke in proktološke 

preglede. ENOSTAVNA UPORABA in 

PAMETNE FUNKCIJE skrajšajo čas za 

pripravo na pregled. PREMIŠLJENO 

OBLIKOVANI DETAJLI omogočajo 

NEMOTENO DELO ginekologa ter 

PROST DOSTOP do pacienta 

z vseh strani ležišča. 

Ginekološke stole in mize 

odlikuje DEBELEJŠE, BREZŠIVNO 

OBLAZINJENJE, ki nudi udobno 

namestitev pacientov med 

pregledom. Na voljo je v različnih 

barvah najkvalitetnejšega 

vodoodpornega in ognjevarnega 

umetnega usnja, ki ga enostavno 

in hitro OČISTITE.

dvojno nožno stikalo 
za nastavljanje višine 
in hrbtnega dela stola


