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Olympia Hospital
Patul de spital Olympia îmbină simplitatea, eleganța și
funcționalitatea într-un pat extrem de ergonomic.

Opționale

 - Protecție electrică Clasa I.
 - Platformă saltea cu 4 secțiuni.
 - Platformă saltea cu secțiuni sintetice detașabile.
 - Platformă saltea cu secțiuni din laminat solid de 6mm.
 - Extensie platformă saltea până la +20 cm.
 - Panou blocare (ACL) și mini-panou comandă (ACC). 
 - Panou de comandă (ACO) + suport pătură extensibil.
 - Telecomandă iluminată.
 - Lumina de noapte sub pat (1 LED sau 3 LED-uri).
 - Baterie (plumb acid sau Li-ion).
 - Eliberare rapidă electromecanică (CPR).
 - Eliberare rapidă manuală a spătarului.
 - A 5-a roată.
 - Alarmă de frână.
 - Pedala de ajustare a înălțimii.
 - Alegere între diferite tipuri de roți + frână centrală.
 - Suport extensibil pentru pătură (fără ACO).

Materiale și finisaje  

 - Metal.
 - Laminat solid.
 - Vopsea epoxidică RAL 9006 aluminiu alb

sau cromat.
 - Puncte de articulație cu rulmenți sintetici

(= nu necesită întreținere).
 - Rezistență la produsele de curățare obișnuite.  

Pentru informații suplimentare despre materiale și
construcție: consultați documentele disponibile.

Referință la gama noastră extinsă de culori.

Tipuri de panouri
 - Vela
 - Jaro (*)
 - Prime (*)

Protecții laterale
 - Atmosphere (*)
 - DuoSafe (numai cu panou Prime) (*) 
 - Trix (numai cu panou Jaro) (*)  

 - Twin (*)

Accesorii
Referință la lista de accesorii.

Protecție electrică Clasa II
Patul este echipat standard cu o cutie de control
dublu izolată, fără împământare, conexiune echi-
potențială, eliberare rapidă sau baterie.

Protecție electrică Clasa I (opțional)
Patul cu conexiune echipotențială este împământat 
prin intermediul cablului de alimentare. Avantaje:
- o imunitate crescută la ESD (descărcare electrostatică).
- o scădere a câmpului electromagnetic.

 - Platformă pentru saltea cu 3 sau 4 (*) secțiuni.
 - Spătarul este ajustabil electric până la ±70° cu

autoregresie.
 - Spătarul este echipat cu un indicator de înclinare. 
 - Secțiunea genunchi este ajustabilă electric până

la ±34° (la versiunea cu 4 secțiuni).
 - Secțiunea gambe/picioare este ajustabilă manual.
 - Manipulările electrice ale secțiunilor platformei

saltea sunt echipate cu o clemă de siguranță.
 - Platformă saltea cu profiluri rotunjite de oțel.
 - Prevăzută cu orificii pentru curele de imobilizare.

 - Spătarul și secțiunea picioare sunt echipate cu 2
suporturi integrate pentru saltea.

 - Extensie telescopică a patului de până la +20 cm.

 
- Cele 4 colțuri ale patului sunt echipate cu bumpere

de protecție integrate.

 
- Cele 4 colțuri ale patului sunt echipate cu suporturi

de fixare stativ de perfuzii sau stâlp de ridicare.

 
- Posibilitate de alegere între diferite panouri de pat.

 
- Barele laterale de pe ambele părți sunt echipate

cu 3 cârlige sintetice pentru accesorii.

 - Funcțiile electrice pot fi activate cu ajutorul teleco-
menzii sau a (mini-)panoului de comandă (*).

 - Aceste funcții sunt posibile prin intermediul unor
combinații de taste de pe telecomandă:

 - Trendelenburg
 - Blocare / deblocare totală (după 3 sec.)
 - CPR
 - Înălțime de transport ajustabilă personal

 - Telecomanda este echipată cu o funcție de dormit
preprogramată și buton pentru lumina de sub pat (*).

 
- (Mini-)panoul de comandă asistentă (*) permite

oprirea selectivă a mai multor funcții electrice.

 
- Panoul de blocare (*) blochează toate funcțiile

electrice ale telecomenzii cu un singur buton.

Platforma saltea

Funcțiile electrice
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 - Ajustare stabilă a înălțimii prin intermediul unui
sistem cu brațe de susținere.

 - Ajustare Trendelenburg și Trendelenburg invers
până la ±17°.

 - Roți Ø 125 mm cu frâne individuale.
 - Roți Integral S (*) Ø 125 mm sau Ø 150 mm cu

rulmenți de precizie și frână centrală.
 - Pedală sintetică pentru activarea mecanismului 

central de frânare (*).
 - Cadru deschis pentru o mai bună accesibilitate sub

pat și curățare mai ușoară.

Cadrul inferior

Dimensiuni și date tehnice

 - Lățime: 100 cm, Lungime: 212 cm
 - Variația înălțimii platformei saltea¹:        

± 34,5 cm - ± 78 cm
 - Garda la sol¹: L: 170 mm, R: 135 mm
 - Sarcina de lucru sigură: 250 kg
 - Greutate (cu opționale): 125 kg
 - Dimensiuni platformă saltea: 204 x 86 cm
 - Dimensiuni saltea: 195 x 85 cm

¹ la versiunea standard

Haelvoet își propune să îmbunătățească continuu tehnologia și produsele oferite, rezervându-ne dreptul de a modifica produsul în acest sens.

(*) Opțional
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