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Feito a pensar na sua saúde.

A SOLUÇÃO EFICIENTE PARA A SALA DE OPERAÇÕESA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA A SALA DE OPERAÇÕESA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA A SALA DE OPERAÇÕES

A cadeira moderna para o cirurgião.

Apoios para os braços
- Estáveis, móveis a toda a volta e ajustáveis em altura

Sistema de assento
- Selecionável a partir de 3 variantes

Mecanismo de movimentação
- 4 rodízios duplos
- Travão central com ação sobre 4 rodízios
-  Caixa de baterias sem fi o com interruptor de paragem 

de emergência integrado
- Pedal para elevar / baixar o banco

surgiLine com banco de selim

surgiLine com banco plano

surgiLine com banco ergonómico

Sistema de assento selecionável 
a partir de 3 variantes

Como cirurgião, presta, juntamente com a sua equipa, um 
dos trabalhos mais exigentes a nível físico. Reduza os seus 
esforços ao mínimo possível. Consiga condições de trabalho 
ideais e evite esforços desnecessários para toda a equipa 
cirúrgica, instalando um posto de trabalho adaptado às suas 
necessidades.
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Características padrão
A cadeira de tratamento ideal para
sistemas rotativos em salas de operações ambulantes.

-  Estofo confortável em duas cores para 
sentar / deitar com ainda mais conforto

- Cor padrão em antracite / cromado
- Rolo integrado para os joelhos

A cadeira de tratamento com conforto especial.
O famoso modelo com um novo visual.

Comando manual mul-
tifuncional com quatro 
posições de memória 
livremente memorizáveis, 
função Auto-Run, tecla 
para ligar / desligar e tecla 
de Reset.

Sistema de suporte para 
acessórios em aço ino-
xidável, extraível pelo lado 
esquerdo ou direito.

Caixa de baterias sem 
fi o com interruptor de 
paragem de emergência 
integrado.

Interruptor de pedal amo-
vível para ajuste eletrónico 
contínuo da altura e da 
cabeça.

Cabeceira em aço inoxidá-
vel para um posicionamen-
to preciso do paciente; 
ajustável através dos inter-
ruptores de mão e pedal.

Alavanca de travão com 
ação sobre 4 rodízios eletri-
camente condutores.

- Excelente relação qualidade / preço
- Grande liberdade para as pernas e livre acesso à cabeça do paciente
- Utilizável de modo a economizar espaço, excelente manobrabilidade mesmo nos espaços mais apertados
- Desligamento automático no modo Standby com botão de reativação
- Revestimento brilhante e resistente em ABS, laminado a PMMA, com proteção antirriscos
- Trabalho esterilizado sem interrupção graças às funções de ajuste com os interruptores de mão e pedal
- Móvel graças ao funcionamento por bateria

- Fácil de manobrar graças à operação manual do sentido de orientação por meio de uma alavanca de pedal
-  Os rodízios duplos rotativos a 360°, eletricamente condutores, conferem propriedades de deslocação 
extraordinárias

- Combinação mesa-cadeira – não é necessário reposicionar o paciente
- Acesso de fácil manutenção para facilitar os trabalhos de limpeza e manutenção
- O sinal acústico alerta para a bateria descarregada

- Altura reduzida da cadeira, facilitando subidas e descidas
- Apoios para os braços confortáveis para uma elevada segurança do paciente, amovíveis
- Estofo confortável

Interruptor de pedal amovível

Comando manual multifuncional


