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Vår Kombigyn kan också användas 
som vanlig brits. Benstöd och 
patienthandtag är borttagbara.

De undersökningslampor vi säljer kan
monteras direkt på Kombigyn-britsen.

Modell 015-2050 samt
patienthandtag 010-2033.

Modell 016-2050 plus
patienthandtag 010-2033.

Kombigyn
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Brits för gynekologi och allmänunder-
sökning utrustad med två eller tre 
motorer.

Chassi och utförande
Mycket stabil konstruktion med fyra 
lyftpunkter. En låg lägstahöjd och hög
högsta höjd ger goda inställningsmöjligheter,
vilket hjälper personalen att kunna arbeta
ergonomiskt korrekt och underlättar patientens
av- och påstigning. Inkl benstöd, hjul, sköljskål
och pappersrullhållare. Helsvetsade förkromade
stålrör som standard, vitlackerat som tillval. 

Ryggstöd
De båda ryggstöden regleras manuellt och
steglöst. Det främre kan utrustas med elmotor
som tillval.

Sätesvinkel/chockläge
Regleras med elmotor.

Sätesdyna
Är smalare än britsen i övrigt för att man ska
komma åt enklare vid gynundersökning.
Dynan kan enkelt tas bort helt för att 
rengöras.

Sköljskål
Sköljskålen under sätet ingår. Rostfritt stål.

Dynor
Hög liggkomfort, stoppade med skumplast, 
klädda i konstläder. Ett stort antal färger 
finns att tillgå, för att kunna matcha rummets 
dekor. Liggplanets ram skyddar dynan från stötar.

Benstöd
Stabila, egen patientvänlig design. Enkelt 
och fullt inställbara, flyttbara längs skenan.
Enkelt borttagbara om patient behöver komma 
på från t ex rullstol/säng eller om man vill 
använda den som vanlig brits. Benstöden
finns i två utföranden, antingen med 
utbytbar dyna i samma färg som britsen 
i övrigt eller i svart integralskum.

Patienthandtag
Tillval. Utmärkt stöd när patienten ska
resa sig. Förromade, avtagbara, flyttbara
längs samma skena som benstöden.

Hjul
125 mm centrallåsta hjul.

Skyddskåpa/förvaringslåda
Integrerad låda för förvaring. Dess rena
design underlättar vid rengöring.

Motorer
220-240 V / 24 V. Fotreglage är
standard, handreglage finns som tillval.
Kan erhållas med batteriuppbackning.

Mått
Längd: 200 cm
Längd ryggstöd 1: 75 cm
Längd ryggstöd 2 (gyn-ryggstödet): 85 cm
Bredd: 70 cm
Bredd sätesplattan: 55 cm (själva dynan 53)
Höjd: 57-95 cm. Maxhöjd säte när det är upptiltat: 110 cm
Ryggstöd vinkel: 70°
Gyn-ryggstöd vinkel: 53°
Chockläge, vinkel: -7°
Vikt: 88 kg (utan patienthandtag)
Max belastning: 165 kg

Positioner

Art nr

Tillbehör

Benämning

Kombigyn, standardbenhållare
Kombigyn, integralbenhållare

Vitlackerat underrede
Nackkudde
Proktologi/rektoskopitillsats
Kolposkopfäste
Elektriskt reglerbart ryggstöd
Batteriuppbackning
Undersökningslampa LED
Fäste för lampa på brits

015-2050
016-2050

010-0000
010-0100
010-2034
010-2035
010-2062
010-8201
15 473 000
090-5004

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles
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