
 

 

 

 

 

 

 

 

AP4297 
Trzysekcyjny elektryczny fotel do chemioterapii,  

pobierania krwi i dializ 

 

 
 

Trzysekcyjny elektryczny fotel do chemioterapii, pobierania krwi i dializ został zaprojektowany z 

myślą o wygodzie pacjenta oraz personelu medycznego podczas wykonywania różnorodnych 

zabiegów terapeutycznych.  

 

Fotel zapewnia pacjentowi ergonomiczną pozycję dzięki regulowanemu oparciu pleców z 

wyprofilowanym w odcinkiem lędźwiowym wyposażonemu w anatomiczny zagłówek z 

regulacją wysokości. Siedzisko zostało wyprofilowane w sposób umożliwiający równomierne 

rozłożenie wagi pacjenta.  Sekcja oparcia nóg posiada szeroki zakres regulacji umożliwiający 

ustawienie fotela w pozycji horyzontalnej (łóżko).  

 

Podłokietniki pokryte są delikatnym i przyjemnym w dotyku tworzywem imitującym skórę, 

manualnie można ustawić ich wysokość, kąt nachylenia oraz długość, można je dowolnie 

obrócić lub całkowicie odjąć. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fotel przeznaczony jest dla każdego pacjenta, nawet takiego z ograniczonymi możliwościami w 

poruszaniu się. 

Podstawa fotela zapewnia nieograniczony dostęp do pacjenta i jest pokryta estetyczną 

obudową z termoformowanego tworzywa ABS, która chroni przed kurzem i zanieczyszczeniami 

oraz ułatwia mycie i dezynfekcję. Podstawa jest mobilna, wyposażona w wysuwane koła oraz 

gumowe nóżki poziomujące fotel. Przemieszczanie fotela odbywa się przy użyciu pedała 

umieszczonego w podstawie fotela w jej tylnej części.  

 

Panele sterujące zostały zaprojektowane w sposób ułatwiający pracę personelowi medycznemu 

oraz umożliwiający szybką regulację pozycji Trendelenburga i pozycji resuscytacji krążeniowo – 

naczyniowej CPR. Dodatkowo możliwość ustawienia fotela w pozycji anty-Trendelanburga 

pozwala na łatwiejsze zejście pacjenta z fotela. 

 

Fotel wyposażony został w podświetlany pilot na kablu z 12 przyciskami (8 funkcji) z 

możliwością zapamiętania wybranych pozycji fotela (M1, M2, M3), co usprawnia pracę z 

fotelem oraz umieszczony obustronnie pedał regulacji wysokości fotela. 

 

Fotel wyposażony jest w uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego użytku z dodatkowym 

haczykiem na worek na mocz. 

 

Fotel wykonany z wysokiej jakości stali pokrytej warstwą lakieru epoksydowanego z powłoką 

antybakteryjną Biomaster, która dzięki uwalnianym jonom srebra zapobiega namnażaniu się 

bakterii oraz wirusów. Spektrum skuteczności ochrony antybakteryjnej: min: MRSA, VRE, E. Coli, 

Salmonella, Campylobacter, Legionella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parametry techniczne 

 
Wymiary złożonego fotela mm 830 x 1100 

Wymiary rozłożonego fotela mm 830 x 1850 

Wymiary sekcji oparcia pleców 

Dł. x wys. 

mm 530 x 850 

Wymiary siedziska 

Dł. x wys. 

mm 530 x 520 

Wymiary sekcji opacia nóg 

Dł. x wys. 

mm 500 x 410 

Regulacja wysokości mm 570 – 860 

Regulacja sekcji oparcia pleców stopnie 94 – 175 

Regulacja sekcji oparcia nóg stopnie 180 – 270 

Wymiary podłokietnika mm 480 x 140 

Zakres regulacji wysokości 

podłokietnika  

mm 300 

Pozycja Trendelenburga / anty-

Trendelenburga 

stopnie 12 / 12 

Udźwig Kg 180 

Maksymalna waga pacjenta Kg 165 

Waga fotela Kg 85 

Ilość siłowników / 4 (3,5 kN / 6kN) 

Zastosowana dyrektywa - 93/42/EWG o wyrobach 

medycznych z późn. zm. 

2007/47/CEE 

Zastosowane normy - CEI EN 60601-1 

CEI EN 60601-1-2 (EMC) 

Napięcie V 100 – 240 V +/- 10% 

Częstotliwość Hz 50/60 

Maksymalne natężenie A 3,9 

Napięcie użytkowe V 24 

Pobór mocy VA 390 – 940 

Klasa izolacji / I 

Klasa bezpieczeństwa / Typ B 

Stopień ochony na zamoczenie / IPX6 

Cykl pracy baterii Min / godz. 2 / 18 (2 minuty pracy ciągłej /18 

min. przestoju) 

Ilość i typ bezpieczników / 2 x 4A 250V 

Pojemność baterii Ah 1,2 

Czas ładowania baterii Godz. 6 – 8 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Akcesoria 

 

 - stojak na kroplówki z regulacją wysokości montowany w podstawie fotela (AP4299), 

 
 - przeźroczysta osłona z PCV na sekcję oparcia nóg (AP4291), 

 
- miska do montażu na stojaku na kroplówki (AP4290), 

 
- zagłówek w dwóch kolorach (AP4293) 

 
 

Dostępna kolorystyka: 

 
       perła wanilia         szafran  oranż       czerwień granat 

 

 
     turkus               lazur            seledyn            pistacja          popiel             czerń 


