AT-180 mobiililaitevaunu

Kätevä ja turvallinen
potilaskaapelin kannatin

Tutkimuslaitteisto ja
laitevaunu varusteineen
muodostavat täydellisen
kokonaisuuden

Tukeva, muotoiltu
kuljetuskahva

Helppokäyttöinen
kaasujousi keventää
korkeudensäätöä,
joka takaa oikean
ergonomisen työasennon jokaiselle

Korkeussäädön
jalkapoljin
vapauttaa kädet
toimenpidekäyttöön

Vie vain vähän tilaa
ja sopii ahtaisiin tiloihin

Viivakoodinlukija on sijoitettu
laitevaunun takaosaan, mistä se on
nopeasti käyttöönotettavissa,
mutta ei ole tutkimusten tiellä

Saatavana erinomainen valikoima
lisävarusteita, kuten 6 litran kannellinen
roskakori, eri kokoisia tarvikekoreja,
erillinen hiiritaso, desinfiointipulloteline jne.

360° pyörivät antibakteeriset
Ø 100 mm tuplapyörät,
joista etummaiset lukkiutuvat
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AT-180 mobiililaitevaunu

Ergonominen Sparke AT-180 mobiililaitevaunu siirtyy kevyesti ja äänettömästi tutkimushuoneesta toiseen. Laitevaunu muokkautuu joustavasti jokaisen käyttäjän
fysiikkaan ja tarpeisiin.
Korkeutta voidaan säätää nopeasti ja äänettömästi keventävällä jalkapolkimella.
Mobiilityöpiste tukee hyvin seisomatyötä ja se täyttää pääte- ja seisomatyön ergonomiavaatimukset. Laitevaunu säästää tilaa ja on vakaa liikuteltaessa. Antibakteeriset tuplapyörät
ja helposti puhtaanapidettävät pinnat auttavat hygienian ylläpidossa.
Sparke AT-180 mobiililaitevaunu on kevyt ja tasapainotettu, jonka viimeistellyssä muotoilussa on
kiinnitetty huomiota työpisteen käyttöturvallisuuteen ja hyvään käytettävyyteen.
Laitevaunu voidaan varustaa mm. seuraavilla lisävarusteilla:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.101130 potilaskaapelin kannatin
16-kytkentäisen kaapelin pidike potilaskaapelin kannattimeen
969 iso tarvikekori
970 pieni tarvikekori
995 kannellinen roskakori
972 desinfiointipulloteline
1223 hiiritaso
1111 erillinen näppäintaso rannetuella (mahtuu myös hiiri).

TEKNISET TIEDOT:
1930
Nimike SPARKe AT-180 mobiililaitevaunu

Tuotenumero

Työtason koko 530 * 280 mm
Tarvittava lattiatila 420 * 580 mm
Korkeudensäätö 880 - 1 230 mm, portaaton ja kevennetty
Pyörät antibakteeriset Ø 100 mm tupla, etupyörät jarrulukituksella
Paino ilman lisävarusteita 19 kg
Korkeus kuljetusasennossa 815 mm
Kantavuus max. 15 kg
Pöytälevyn väri tummanharmaa
Takuu 2 vuotta
Lisävarusteet voidaan varustaa kattavan Spark-lisävarustelistan mukaan
Puhdistus voidaan puhdistaa kaikilla yleisimmillä puhdistusaineilla, mukaan lukien sairaalan omat
puhdistusaineet
Sertifikaatit Medical CE
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