
KARDIACKÁ KŘESLA

www.promareha.cz/nano

NANOTECHNOLOGIÍ

Tento produkt může být ošetřen antibakteriální

Kardiacká křesla jsou primárně určena pro dosažení 
op�mální odpočinkové pozice osob se zhoršenou 
srdeční činnos� a seniorů.
Jejich pohodlí a možnost snadného transportu 
pacienta ocení i ošetřující personál.
Velmi často jsou využívána jako odběrová křesla 
v transfúzních stanicích. 
Vybrané typy křesel mohou být doplněny řadou 
užitečného příslušenství, např. infúzním stojanem, 
stolkem pro čtení nebo odběrovými područkami.
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+ Elektricky nebo mechanicky polohovatelný model

+ Synchronní pohyb opěradla a podnožníku

+ Ergonomicky tvarované komfortní čalounění 

+ Pohodlné polohování pro dosažení optimální odpočinkové pozice

+ Lze využívat jako odběrové křeslo na transfuzních stanicích díky 

volitelným odběrovým područkám

+ Stabilní kovová konstrukce s povrchovou úpravou lakem

+ Odklopné područky pro snadný přístup z boku

+ Unikátní mechanismus náklonu sedáku pro snadné vstávání 

z křesla

+ Područky s rovným čalouněním nebo čalouněním ve tvaru „U” 

vhodným pro transfuzní stanice

+ Snadná hygiena díky odolné zdravotnické kožence 

+ Možnost volby barevného dezénu koženky dle vzorníků

+ Horizontální madlo v zadní části opěradla pro snadnou 

manipulaci

+ Volně otočná kolečka s brzdou o průměru 100 mm

+ Křeslo lze doplnit o stolek pro čtení, infuzní stojan 

 nebo odběrovou područku

Pozn.: Uvedené vzory barev se mohou drobně lišit od reálných odstínů.
Přesný odstín s Vámi vybere náš obchodní zástupce pomocí materiálového vzorníku.
Přímá dostupnost zvolených barev nebo barevných kombinací je možná na dotaz.

Pozn.: Technické parametry se mohou měnit v závislosti na konfiguraci výrobku.

KBL-12

VZORNÍK KOŽENEK

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KARDIACKÁ KŘESLA

Model

Polohování

Délka (maximální)

Šířka

Šířka sedáku

Výška sedáku

Hmotnost

Provozní zatížení

KBL-02

mechanické

150 cm

80 cm

55 cm

48 cm

37 kg

150 kg

elektrické

150 cm

80 cm

55 cm

48 cm

39 kg

150 kg

POLOHOVATELNÝ
STOLEK

ODBĚROVÁ
PODRUČKA

INFUZNÍ
STOJAN


