Update: JUNI 2019

Promotal heeft vijf jaar geleden het grootste onderzoek ooit uitgevoerd in Europa en het Midden-Oosten. In deze driejarige studie,
die is uitgevoerd in samenwerking met meer dan 200 gezondheidsprofessionals, zijn drie basisbehoeften naar voren gekomen: gelijke
behandeling van personen met beperkte mobiliteit, efficiënte uitvoering van het medisch onderzoek en ergonomisch gebruik van apparatuur. iDuolys is de nieuwe revolutie van Promotal. We hebben een gemengde 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, een optimale gynaecologische positie, programmeerbare standen
en autonome bewegingen, die twee keer sneller zijn.

OPSTAPPOSITIE

HOGE
POSITIE

DECLIEF

PROCLIEF

GYNAECOLOGIE

GELIJKHEID VAN BEHANDELING
Verminder de moeite die patiënten met beperkte bewegingsvrijheid
moeten doen dankzij:
> Een opstappositie voor de patiënt op 53 cm
> Rustige en veilige elektrische bewegingen
>	Compatibel met een tillift
>	Moeiteloze overgang van opstappositie naar gynaecologische positie
Onderzoek al uw patiënten met hetzelfde gemak:
>	Patiënten tot maximaal 250 kg

DOELTREFFENDHEID
Voer uw onderzoek soepel uit dankzij:
> Een 2-in-1 tafel voor gynaecologisch en algemeen gebruik
> Geïntegreerde, eenvoudig bruikbare stijgbeugels (afhankelijk van het model)
> Een dubbelklik-functie om met het pedaal
uw posities zonder afstandsbediening te bereiken
> Bewegingen die twee keer zo snel gaan
> Voor autonome bewegingen is 1 impuls is genoeg voor de juiste positie
> Intuïtieve opdrachten en vooraf ingestelde opstappositie van de patiënt
> Een herprogrammeerbare ‘thuis’-positie
Vereenvoudig het schoonmaken van uw omgeving dankzij:
> Door aanhoudend contact elektrisch activeerbare wieltjes (afhankelijk van het
model)
> Verwijderbare bekleding zonder naden

ERGONOMISCH GEBRUIK
Kies moeiteloos een andere positie:
> Elektrische bewegingen: Hoogte, centrale rugsteun, proclief/declief
> Externe rugsteun instelbaar met een gasdrukveer
> Variabele hoogte van 53 tot 99 cm
>	Twee posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar
> Geïntegreerde stijgbeugels
Verbeter het comfort van uw patiënten dankzij:
> Een echte gynaecologische positie

OPTIES
ACCESSOIRES
Twee beensteunen
(ter vervanging van de stijgbeugels op
klemschroeven)

Geïntegreerd stopcontact
EU - Ref. 30400-01EU
VK - ref. 30400-01UK

Accu

Urologiebak

Equipotentiaalbus
Ref. 2059-01

Ref. 3092-01

Ref. 30840

Stroomonderbreker
Ref. 3058-01

Kabelhaspel
(4 m)
Ref. 3032-01XX

(ter vervanging van de stijgbeugels

Draadloze afstandsbediening
Ref. 3041-25

op klemschroeven)

(model met inklapbare wielen)

Twee steunen

Antistatische wielen
Ref. 3031-01

(ter vervanging van standaardbak)

Ref. 2061-30

Klemschroef
Ref. 166

Twee beensteunen
Ref. 840

Twee hoezen
voor beensteunen
Ref. 861

Ref. 30845

Ref. 3041-20

Infuusstandaard
2 haken
Ref. 985-01

Infuusstandaard
zelfblokkerend met 2 haken
Ref. 2985-01

Armsteun
(per stuk)
Ref. 2536

Hoes voor armsteun
(per stuk)
Ref. 2537

Twee stijgbeugels
Ref. 850

Hoofdsteun platte
bedekking
Ref. 1102-10

Twee klemschroeven op rail
Ref. 878-12

Verlengstuk rugsteun
Ref. 2055-01

Pedaal
met kabel Réf. 3051-10
zonder kabel Ref. 3051-20

Antispatrooster
Ref. 12677-01

Lamp

Twee steunen
Ref. 12845

Twee rails met klemmen
Ref. 2065-78

(andere modellen)

Twee eenvoudige handgrepen, Twee barrières
(alleen platte bedekking)
geplastificeerd
Ref. 85114-01
Ref. 856

(zie documentatie)

Model 3065-50

BEKLEDINGSKLEUREN
EN FINEER*

Model 3065-60

* Kleuren met bijbehorend fineer.
De andere kleuren worden geleverd met wit fineer

