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■ maximální váživost  kg (po  g)
■ funkce: nulování, tárování, výpočet BMI
■ stabilizátor třesu, ukládání do paměti
■ podsvícený LCD displej 
■ komunikační rozhraní RS- pro PC nebo tiskárny
■ kalibrovatelnost
■ skládací transportní konstrukce
■ nájezdy a madlo
■ baterie: V/, Ah
■ základna:  × cm
■ celkem: ×× cm

■ maximální váživost  kg (po  g)
■ funkce: nulování, tárování, výpočet BMI
■ stabilizátor třesu, ukládání do paměti
■ podsvícený LCD displej 
■ komunikační rozhraní RS- pro PC nebo tiskárny

■ kalibrovatelnost
■ baterie: V/, Ah
■ rozměr:  ×,×, cm
■ hmotnost: , kg
■ přenosná skládací konstrukce

■ maximální váživost  kg (po  g)
■ funkce: nulování, tárování, výpočet BMI
■ stabilizátor třesu, ukládání do paměti
■ podsvícený LCD displej 
■ komunikační rozhraní RS- pro PC nebo tiskárny
■ kalibrovatelnost 
■ pojezdová kolečka s brzdou
■ odklopné brzdy
■ madla pro doprovod
■ baterie: V/, Ah
■ sedačka: × cm
■ židle: ,×× cm

Vážící pojízdná židle BW-3136

Mobilní vážící rampa BW-5170

Vážící rampa pro vozíčkáře BW-5156M

LCD displej
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Křeslo pro kardiaky 5718 
Křeslo pro kardiaky 5718 A 

velká kola

madla pro doprovod

odklápěcí podnos

Polohovací křeslo Domya

Křeslo pro kardiaky 5719 
Křeslo pro kardiaky 5719 A 

■ boční opěrky hlavy
■ omyvatelné vinylové polstrování

 A čalounění Dralon■ omyvatelné vinylové polstrování  A čalounění Dralon

5719 A čalounění Dralon5718 A čalounění Dralon

Označení křesla

5718, 5718 A, 5719, 5718 A 107–117 60 70 66 41–56 46 43 13,4|14,6 160

Domya 130–140 šířka sedu + 36 100–135 80 50–60 36, 39, 42, 45 40–46 28,5 140

Soffa 129–137 šířka sedu +15 75 69 44, 48, 52 39–54 45–53 27,8 120

výška křesla šířka křesla hloubka křesla výška opěrky zad výška sedu šířka sedu hloubka sedu hmotnost křesla nosnost křesla
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

■ anatomická polstrovaná omyvatelná sedačka a opěrka zad
■ anatomická polstrovaná opěrka hlavy
■ nastavitelné polstrované boční stabilizátory
■ nastavitelná výška sedu
■ nastavitelný úhel sedu: –°
■ polohovatelná jednodílná nastavitelná stupačka 
■ polstrovaná lýtková opěrka
■ madla pro doprovod
■ pětibodový bezpečnostní pás
■ pojezdová kolečka s nášlapnou brzdou: , cm (možnost velkých kol)
■ nastavitelný odklopný pracovní podnos
■ barevné provedení polstrování: modrá, hnědá, fialová

Polohovací křeslo Soffa

■ anatomická polstrovaná sedačka a opěrka zad
■ anatomická polstrovaná opěrka hlavy
■ nastavitelná výška sedu
■ nastavitelný úhel sedu: –°
■ polohovatelná jednodílná nastavitelná stupačka 
■ polstrovaná lýtková opěrka
■ madla pro doprovod
■ sklopný tácek na odkládání věcí
■ odkládací kapsy na područkách
■ pojezdová kolečka s nášlapnou brzdou
■ barevné provedení polstrování: hnědá, fialová

stupačka a tácek

nastavitelný úhel sedu

sklopená podnožka

dma_katalog_2012_dma_katalog_2012  4.5.12  17:38  Stránka 79



ÚSTAVNÍ A DOMÁCÍ PÉČE

80

■ protiskluzová úprava
■ výška:  cm
■ rozměr: × cm
■ nosnost:  kg

Stupínek s madlem 602 

■ pro rehabilitaci dolních končetin
■ nastavitelná obtížnost šlapání
■ protiskluzové nástavce

Pedálová pomůcka 350 Stupínek 601 
Stupínek 601 B 

■ protiskluzová úprava
■ výška:  cm
■ rozměr: × cm
■ nosnost:  kg

 B
+ zesílená konstrukce,

nosnost  kg

■ polstrované sedátko: × cm
■ nastavitelná výška: – cm
■ nosnost:  kg
■ protiskluzové nástavce

Stolička 547 A 

■ madla
■ polstrované sedátko: × cm
■ nastavitelná výška: – cm
■ nosnost:  kg
■ protiskluzové nástavce

Stolička 548

■ opěrka zad
■ madla
■ polstrované sedátko: × cm
■ nastavitelná výška: – cm
■ nosnost:  kg
■ protiskluzové nástavce

Stolička 549 B
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■ ulehčuje otáčení pacienta a přesun pacienta z lůžka na lůžko, sprchový
vozík nebo operační stůl

■ rozměr: × cm
■ nosnost:  kg

Rolovací podložka pro přesun EZ 200

■ ulehčuje přesun pacienta
■ pro otáčení, posazování, vstávání a chůzi pacienta
■ fixace po,mocí suchého zipu
■ rozměr: × cm

Ergonomický pás pro přesun ADL 53

■ ulehčuje přesun pacienta z lůžka na lůžko, sprchový vozík nebo operační
stůl

■ skládací pevná konstrukce
■ rozměr: × cm
■ nosnost:  kg

Rolovací podložka pro přesun EZ 100

■ ulehčuje otáčení pacienta a přesun pacienta z lůžka na lůžko, sprchový
vozík nebo operační stůl

■ rozměr: × cm
■ nosnost:  kg

Rolovací podložka pro přesun EZ 250

■ ulehčuje přesun pacienta na lůžku a z lůžka
■ v nouzi lze použít jako nosítka
■ možnost složení do manipulačního pásu pro otáčení, posazování, vstávání

a chůzi pacienta
■ rozměr: ×cm
■ nosnost:  kg

Multifunkční podložka pro přesun EZ 600 

■ ulehčuje přesun pacienta z lůžka na lůžko, sprchový vozík nebo operační
stůl

■ skládací pevná konstrukce
■ rozměr: rozměr × cm
■ nosnost:  kg

Rolovací podložka pro přesun EZ 150

detail

detail
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