
Hill-Rom®

Anatome

·  A BETEG ALAKJÁHOZ IGAZÍTHATÓ

·  MEGELŐZI A NYOMÁS HATÁSÁRA KIALAKULÓ 
FEKÉLYESEDÉST

·  ERGONÓMIKUS ÉS KÖNNYEN KEZELHETŐ

Háromállású,
   levehető fejtámasz

Fogantyúk

Beállítható, levehető
kartámaszok 
vastagított véggel

Ülés/háttámla rész
            billentő karja

Beépített infúziós
állvány tartó

Háromállású
fék/görgőrögzítő pedál

Négy félkör 
keresztmetszetű
abronccsal ellátott 
görgő

Felhajtható
 lábtámasz

Epoxi
  bevonat

Varrat nélküli, 
azonnal felszerelhető,

 cserélhető ülőpárna 

Kartámasz
magasságállítása

Anatome: 
forradalmian új…
Ergonómikus kialakításával, kiváló ezelhetőségévelk  
és kis súlyával az Anatome nem csupán egy újabb 
kórházi szék. A beteggondozás nélkülözhetetlen  
eszközévé vált és nagy kényelmet jelent a gondozó 
személyzet számára is.



Hill-Rom®

Műszaki adatok
SM647A: �x magasság

·  Alapkeret: epoxi bevonatú hegesztett szerkezet 
·  Ülés/háttámla és fejtámasz: cső keret és melegen alakított ABS lapok 
·  Helyben öntött, levehető, varrat nélküli hab párnázat 
·  Beállítható, levehető, billenthető fejtámasz 
·  Beépített infúziós állvány és dréntasak tartók 
·  Négy Ø125 mm görgő, ebből kettő fékezhető 
·  Öntött, hőre lágyuló műanyagból készült, levehető lábtámasz 
·  Hátsó fogantyúk 
·  Billenthető hátrész, kétoldali kezelőszervekkel 
·  PVC impregnálású huzat tetszőleges színben 
·  Megjegyzés: e modell �x magassága 51 cm 

Az Anatome megkönnyíti a beteg szállítását
Az Anatome rugalmassága 
(lehajtható fej- és kartámaszok, 
magasságállítás) garantálja 
a teljesen biztonságos 
betegszállítást.

Az Anatome hatékonyabbá teszi 
a beteggondozást
A tartozékok (AC 901A nyaktámasz, AC 926A 
infúziós állvány, AC 969P állítható asztallap) széles 
választéka mindenkor magas színvonalú gondozást 
tesz lehetővé.
A nagyobb kényelem és a helyi nyomás hatására 
kialakuló fekélyesedés elkerülése érdekében 
az Anatome szék az AC 947A „kényelem - 
megelőzés” ülőpárnával van felszerelve.
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Anatome

www.hill-rom.com

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.TM

Az Anatome növeli a beteg 
kényelmét és biztonságát

Az Anatome szék idomul a 
    beteg alakjához, és számos 
    helyzet-beállítást tesz 
lehetővé. 
    A beteg biztonságos 
környezetben     pihenhet.

SZABVÁNY-MEGFELELŐSÉG: 
D 60-070, D 61-070 - NF EN 1021-1, NF EN 1021-2 
megfelel a tűzvédelmi szabványokra vonatkozó 
D3-89 GPEM/CP ajánlásnak. 
A műanyag fej- és lábtámaszok osztálya M1F21090

690
 MAX.

455
 MIN.

440

MÉRETEK: mm

SM647B: változtatható magasság 
A 647A modell jellemzőin túlmenően ennél a modellnél 
még az alábbiak találhatók:

·  Ütközőként is szolgáló két pedállal működtethető központi fékrendszer 
·  Kormánygörgő rögzítő rendszerrel Négy Ø125 mm görgő, félkör keresztmetszetű 

gumiabronccsal, ezekből egy kormánygörgő automatikus rögzítéssel 
·  Hidraulikus emelés-süllyesztés a 455 és 490 mm közötti tartományban a két oldalon

elhelyezett pedálok útján; ideális megoldás a környezet, a szállítás és a sokirányú 
gondozás szempontjából

·  Az ülés- és hát-szekciók hátrabillenthetők, ami ideális kényelmet és biztonságot nyújt

Magyarországi képviselet: 
Premier G. Med Capital Kft.
1037 Budapest, Virág Benedek u. 35.
Tel: +36 (1) 391-4030
Fax: +36 (1) 398-0687
Mail: premiergmed@premiergmed.hu 
Web: www.premiergmed.hu 


