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Artena Care
Patul de îngrijire Artena este un pat cu înălțime reglabilă care
îndeplinește toate cerințele de calitate, design și funcționalita-
te atât ale personalului medical, cât și ale pacientului.

Opționale

 - Platformă saltea cu 4 secțiuni.

 - Platformă saltea cu secțiuni sintetice detașabile.

 - Extensie platformă saltea până la +20 cm.

 - Tipuri de panouri: Puro, Felina sau Valentino.

 - Bumpere de protecție și/sau distanțier de perete.

 - Protecții laterale.

 - Panou de blocare (ACL).

 - Înveliș de lemn pentru cadrul inferior și/sau cadrul
platformei saltea.

 - Cârlige pentru accesorii.

 - Baterie.

 - Suport pentru pătură.

 - Spătar cu eliberare rapidă manuală (CPR).

 - Roți Integral S Ø 125 sau 150 mm cu rulmenți
de precizie și frână centrală.

 - Roți duble ascunse Ø 50 mm cu frână centrală.

Materiale și finisaje

 - Lemn: fag (masiv, furnir), PAL (melaminat).

 
- Metal: vopsea epoxidică RAL 9006 aluminiu alb.

 
- 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
 - Midea (standard) 
 - Valentino (*) 
 - Puro (*) 
 - Felina (*)
 - Neo / Lusso (*)

Protecții laterale
 - Pollux (*)
 - Trix (*) 
 - Atmosphere (*)
 - Twin (*)

Accesorii
Referință la lista de accesorii.

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

 la ±34° (la versiunea cu 4 secțiuni)..
 - Secțiunea picioare este ajustabilă manual pentru

poziția Fowler (la versiunea cu 4 secțiuni).
 - Secțiunea gambe este ajustabilă manual până la  

 ±14° (la versiunea cu 3 secțiuni).
 - 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

(nu este posibil cu protecții laterale Pollux)..
 - Cele 2 colțuri de la cap sunt echipate cu suporturi

de fixare stativ de perfuzii sau stâlp de ridicare.
 - Șuruburile de fixare nu sunt vizibile la panouri.
 - Panourile de pat sunt realizate din fag uscat (*).
 - Colțuri rotunjite pentru a crește siguranța pasivă.

 - Funcțiile electrice pot fi activate cu ajutorul unei
telecomenzi.

 - Telecomanda este echipată cu o funcție de dormit
preprogramată.

 - Panoul de blocare (ACL) (*) opțional permite
oprirea mai multor funcții cu un singur buton.

Platformă saltea

Funcții electrice

 - Cadru tubular dreptunghiular.
 - Mișcare stabilă pe înălțime (sus/jos).
 - Roți de design Ø 125 mm de înaltă calitate,  

cu frâne individuale.

 - Pedală pentru activarea mecanismului central de
frânare (*). 

 - Roțile ascunse (Ø 50 mm) cu frână centrală sunt
dispuse cu capace sintetice (*).

Cadrul inferior Dimensiuni și date tehnice
 - Lățime: 100,5 cm, Lungime: 208 cm
 - Variația înălțimii platformei saltea:   

± 37* cm - ± 80 cm (cu roți Ø 125 mm)   
± 36* cm - ± 79 cm (cu roți ascunse)

 - Sarcină de lucru sigură: 200 kg
 - Greutate (fără opționale): 120 kg
 - Dimensiuni platformă saltea: 204 x 86 cm
 - Dimensiuni saltea: 195 x 85 cm

Grosime: 12 - 15 cm 
* cu eliberare rapidă manuală + 3,5 cm

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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