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TY-1
хірургічний рентгенпрозорий стіл з акумулятором, 1 електромотор

Хірургічний рентгенпрозорий стіл TY-1 з електромотором, автономним джерелом живлення і вбудованим
нирковим валиком.
Електрична система управління регулює основні положення хірургічного столу й окремих його секцій —
верх / низ, нахил вправо / вліво, нахил вперед / назад, переміщення ножної секції.
Регулювання проводиться на пульті або пульті управління, розташованого в основі столу. Хірургічний
стіл може оснащуватися акумулятором для тривалої автономної роботи.
Поздовжнє переміщення столу складає 330 міліметрів, забезпечуючи хорошу перспективну область для
рентгеноскопії.
Стіл оснащений вбудованим нирковим валиком, який може підійматися на 11 сантиметрів
Технічні характеристики
Регулювання висоти: 760 - 1000 мм.
Довжина панелі стола: 2070 мм
Ширина панелі стола: 550 мм
Джерело живлення: 220 В, 50 Гц
Функціональні характеристики
Регулювання головної секції: + 45º / -90º
Регулювання положення секція спини (Тренделенбургі зворотний Тренделенбург): ± 25 градусів
Регулювання бічних нахилів: ± 15 градусів
Регулювання спинної секції: + 75 / - 20 градусів
Регулювання ножної секції: - 90 градусів / +15 градусів
Кут розведення ножної секції: 180 градусів
Рівень підйому ниркового валика: 12 см
Максимальна вантажність: 150 кг
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Стандартні аксесуари:
1.
2.
3.
4.
5.

Власники ніг - 2 шт.
Бічні опори для тіла - 2 шт.
Тримачі рук - 2 шт.
Ремінь для фіксації тіла - 1 шт.
Анестезіологічний екран - 1 шт.

Опціонально: комплект пристосувань для травматології та ортопедії, проктології, лор, офтальмології,
нейрохірургії.
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