
Kvalitet Funktionalitet • Patientkomfort Användarvänhighet
Undersökningsbrits tvådelad

vAR.A KLASSISKA STANDARDUTFÖRANDEN

Benämning, utförande Art nr
2-delad undersökningsbrits, hydraulisk 010-8051
Med chockläge och hjul

2-delad undersökningsbrits, elektrisk 011-8051
Med chockläge och hjul

Med standardutförande menas förkromat underrede, manuell
reglering av chockläge och ryggstöd, bredd 70 cm och 125
mm separat låsbara hjul.

Alternativa utföranden
Hydraulisk utan hjul, utan chockläge 010-8040
Hydraulisk utan chockläge, med hjul 010-8041
Hydraulisk med chockläge, utan hjul 010-8050
Elektrisk utan hjul, utan chockläge 011-8040
Elektrisk utan chockläge, med hjul 011-8041
Elektrisk med chockläge, utan hjul 011-8050

Tillbehör Art nr
Nackkudde 010-0100
Sidogrindar, par 010-8070
Infusionsstativ 010-8080
Dyna med ansiktshål 010-8100
Armstöd (kräver tillbehörsskena) 010-8072
Batteriuppbackning/batteridrift 0 10-8201
Trådkorg inkl stag 030-1012

Tillval och alternativ
60, 80 eller 90 cm bredd på britsen
Vitlackerat underrede
Centrallåsta hjul
Tillbehörsskenor
Elektriskt reglerbart ryggstöd
Elektriskt reglerbart chockläge
Sidogrindar (par)

Mått
Längd 195cm
Bredd 70 (standard), 60, 80 eller 90 cm
Höjd 53-9 1 cm
Ryggstöd 75 cm
Ryggstöd vinkel: +64’
chockläge vinkel -14’
VIkt 65 kg

Välkommen till var värld av

medicinska möbler!
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Hej!

1 din hand håller du en broschyr

som visar vår tvadelade under

sökningsbrits.

Genom vara produkter vill vi

förbättra arbetsmiljön, öka

trivseln och effektivisera vården.

Vår långa erfarenhet och en

kontinuerlig dialog med vård-

personalen har gett oss ovärder

liga kunskaper om deras behov

av, och krav på, ändamålsenliga

produkter.

Funktion, användarvänlighet,

patientkomfort och kvalitet är

honnörsord för oss, och tillsam

mans med snabba leveranser,

konkurrenskraftiga priser och

servicemedveten personal vill vi

höja oss över mängden.

Allt material som används till

produkterna är av högsta kvalitet

och vi arbetar aktivt för att

använda material som är sa skon

samma för miljön som möjligt.

Har du frågor så kontakta oss

gärna. Vill du veta mer om oss

och våra övriga produkter så

skickar vi dig information.
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Tvådelad underskningsb i s
finns i enklare och mer avancerade modeller

förkromad eller vitlackerad hydraulisk eller elektrisk

dynor i ett stort urval färger
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medicinska möbler rna e in weden

Rätten till konstruktionsändringar
förbehålles

50 års erfarenhet Snabba leveranser Konkurrenskraftiga priser . God kundservice
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Britsen har ett rejält chockläge och
reglagen för gaskolven sitter mycket lätt
åtkomliga vid fotänden. Motor till
chockläge och ryggstöd finns som tillbe
hör och regleras enkelt med fot- eller
handkontroll.

Nedsänkt till lägsta läget blir britsen
mycket låg, och tillsammans med en ren
konstruktion förenklar detta för patien
tens på- och avstigning även från en
rullstol, patientvagn eller säng.

Tvådelad
undersökningsbrits
Vår brits är designad i samråd med vårdpersonal, med
fokus på funktionalitet, användarvänlighet, patient-
komfort och kvalitet. Den finns i flertalet utföranden
för att kunna tillgodose olika verksamheters behov.

Britsen kan erhållas med:
• Förkromat (standard) eller vitlackerat

underede.
• Hy ulisk eller elektrisk höjdreglering,

den elektriska kan erhållas med 1-3 motorer.
• Chockläge eller utan chockläge.
• Gaskolv (standard) eller elmotor för reglering av

ryggstöd och chockläge.
• Individuellt låsbara (standard) eller

centrallåsta hjul.
•Olika bredder, med 70cm som standard.
• Olika färger på dynorna för att kunna

matcha klädseln till rummets färgsättning
(se baksidan).

• Ett stort antal tillbehör (se baksida).

Underredet är konstruerat i ett kraftigt utförande och
har fyra lyftpunkter vilket gör britsen mycket stabil.

Liggplanets awisarram skyddar dynan mot
stötar och är konstruerat på ett sådant sätt att inga
klämrisker förekommer.

1 och med en stabil konstruktion kan
patienten utan problem sätta sig längst
ut på britsen.
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Motorernas drivenhet kopplas till vanligt strömuttag,
220-240 V. Motorer och kontroller har 24 V via
drivenheten. Batteriuppbackning finns som tillbehör.
Välj mellan handkontroll (standard) eller fotkontroll.
Man kan även erhålla dubbla kontroller.

ynorna av skumplast är klädda med högklassigt
konstläder och ger en hög liggkomfort anpassad för
undersökning. Klädsel finns i ett stort urval av färger.

julen är mycket lättrullande. Två individuellt låsbara,
ett riktningsspärrat och ett obromsat 125 mm hjul är
standard. De centrallåsta hjulen (tillbehör), som även
kan erhållas i vit design, kan låsas från båda sidor av
britsen. Samtliga fyra hjul låses med ett pedaltryck.
Reglagen, som även styr riktningsspärren, sitter vid
fotänden.

Genom att britsen kan höjas från det
mycket låga läget till ett mycket högt
läge ger det personalen goda förutsätt
ningar för rätt ergonomisk arbetsställ
ning.

appersrullhållare och avrivare ingår (avrivaren
håller dessutom papperet på plats). Plastkåpan förenklar
rengöring och har en integrerad låda för förvaring.

yggstödet och chockläget regleras steglöst med
gaskolvar (standard) som har lättåtkomliga reglage. Ett
elektriskt reglerbart ryggstöd (tillbehör) är till sin fördel
i verksamheter där många justeringar av ryggstödet
förekommer. Även chockläget kan förses med elmotor.

Höjdreglering kan ske från ett lågt läge till ett högt,
vilket ger personalen goda förutsättningar att ställa in
rätt ergonomisk arbetsställning och förenklar även
patientens på- och avstigning.

Hydraulpumpen, som är lättpumpad, regleras med fot
pedal på båda sidor av britsen.
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