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al 10 jaar lang heeft de Quest-onderzoekstafel voorzien in de behoef-

ten van meer dan 15.000 gezondheidszorgprofessionals. gene-

ralisten, cardiologen, dermatologen en fysiotherapeuten uit meer

dan 70 landen hebben de Franse kwaliteit van deze robuuste, comfortabele en goed toegankelijke tafel weten 

te waarderen. Promotal heeft vijf jaar geleden het grootste onderzoek ooit uitgevoerd in europa en het Mid-

den-oosten. in dit onderzoek van drie jaar, dat is verricht in samenwerking met meer dan 200 gezondheidspro-

fessionals, zijn drie fundamentele behoeften naar voren gekomen: de gelijke behandeling van personen met 

beperkte bewegingsvrijheid, de efficiëntie waarmee medisch onderzoek kan worden uitgevoerd, en het ergo-

nomische materiaalgebruik. iQuest is de nieuwe revolutie bij Promotal. We hebben een tafel ontworpen met een 

strak en luchtig design, dat bijdraagt aan uw comfort en dat van uw patiënten dankzij de laagste opstappositie 

die op de markt beschikbaar is, programmeerbare standen en autonome bewegingen, die twee keer sneller zijn.

rugsteun

Intuïtieve
opdrachten

GELIJKHEID VAN BEHANDELING 

EFFICIËNTIE

ERGONOMISCH GEBRUIK

VErMINDEr DE MOEITE DIE PATIëNTEN MET BEPErKTE BEWEGINGSVrIjHEID 
MOETEN DOEN DANKzIj :

VOEr UW ONDErzOEK SOEPEl UIT DANKzIj :

KIES MOEITElOOS EEN ANDErE POSITIE :

VErBETEr HET COMfOrT VAN UW PATIëNT DANKzIj :

ONDErzOEK Al UW PATIëNTEN MET HETzElfDE GEMAK :

     Een opstappositie voor de patiënt op 46 cm

     Een opstaande rugleuning die tijdens het opstappen als steun dient

     rustige en veilige elektrische bewegingen

     Bewegingen die twee keer zo snel gaan

     Intuïtieve plaatsing van de patiënt op de lounge-bedekking

     Autonome bewegingen: 1 impuls is genoeg voor de juiste positie

     Intuïtieve opdrachten en vooraf ingestelde opstappositie van de patiënt

     Geheel elektrische onderzoekstafel Hoogte, rugsteun, proclief/declief

     Variabele hoogte van 46 tot 93 cm

     2 posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar

     Intuïtieve opdrachten, geïntegreerd in de rugsteun van de onderzoekstafel 

     (lounge-model)

     De zeer comfortabele lounge-bedekking

     Patiënten tot maximaal 250 kg

     Optimaal comfort dankzij lounge-bedekking

Opstappen en
onderzoek in 
zittende positie

OpSTAppEN ONDERzOEK  HOGE
pOSITIE

DECLIEF pROCLIEF



3  M O d e L L e N , 

3  B E H O E F T E N .

STANDAArD

lOUNGE

zIEKENHUIS

ref. 3050-40
Met inklapbare wielen

ref. 3050-50
Breedte van bedekking 65 cm

ref. 600150-65
Breedte van bedekking 75 cm

ref. 600150-75

ref. 3055-20

ref. 3050-60

OPTIES
ACCESSOIrES

opening voor gezicht 
65cm ref. 2231-65
75cm ref. 2231-75

Stroomonderbreker 
ref. 3058-01

klemschroef
ref. 166

infuusstandaard 2 haken 
ref. 985-01

hoofdsteun platte
bedekking 
ref. 1102-10

Bescherming transparant 
plastic hoofd 
ref. 3056-02

kabelhaspel 
ref. 3032-01xx

twee klemschroeven op 
rail 
ref. 878-12

zelfblokkerende infuuss-
tandaard 2 haken 
ref. 2985-01

instelbare rolhouder  
ref. 2056-02

Bescherming transparant 
plastic voet - lounge-be-
dekking 
ref. 3056-01

antistatische wielen  
ref. 3031-01

twee beensteunen 
ref. 840

armsteun
(per stuk)
ref. 2536

Verlengstuk rugsteun
ref. 2055-01

twee barrières 
ref. 85114-01

geïntegreerd stopcontact 
EU-US-UK ref. 30400-01

twee hoezen voor beens-
teunen 
ref. 861

hoes voor armsteun
(per stuk) 
ref. 2537

Pedaal met kabel 
ref. 3051-10

twee rails hoofd
ref. 30878-xxT

equipotentiaalbus 
ref. 2059-01

twee stijgbeugels 
ref. 850

Lounge-hoofdsteun  
ref. 30679-01

Bescherming transparant 
plastic voet voor platte 
bedekking  
65cm ref. 600150-65C
75cm ref. 600150-75C

twee rails voeten
ref. 30878-xxP

Bedekking gemonteerd
in fabriek 
ref. 600000-01

accu 
ref. 3092-01
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93 - COTTAGE

35 - rED

34 - YEllOW

91 - WHITE

92 - MArINE

56 - DArKNESS

57 - ANTISTATIC

64 - GrAPE

67 - lAGOON

66 - SWEET

63 - CEDrAT

80 - SKY

81 - SEA GrEEN

65 - lIlAC

96 - TIN

82 - MOUSE GrEY

83 - NATUrAl

84 - CHOCOlATE

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Kleuren die profiteren van een 
bijpassend multiplex. De andere 
kleuren zijn voorzien van een wit 
multiplex

KlEUrEN STOffErING
EN MUlTIPlEx


