
CCU  تختM 110  مدل
مشخصات : 

داراي سه موتور جهت حرکات پشتی و زانویی و تنظیم ارتفاع

ABS  داراي بد ساید تمام

داراي روي پانچ تمام فلزي بسیار زیبا و مقاوم در برابر فشار و ضربه

سر تخت جدا شونده یکپارچه با پایه فلزي 

پوشش بدنه رنگ الکترو استاتیک پودري

داراي ضربه گیر در طرفین

داراي چهار چرخ 125mm با کیفیت عالی و ترمز مرکزي

هندست کنترل مخصوص بیمار،همراه و پرستار

مشخصات فنی :

(210x100)ابعاد بیرونی

(197x90)ابعاد بستر

زاویه پشتی(85 درجه)

زاویه زانویی (45 درجه)

وزن قابل تحمل (250 کیلوگرم)

وزن تخت(120 کیلوگرم)

تولید کننده تخصصی تخت هاي بیمارستانی و خانگی

آدرس : تهران ، بزرگراه آزادگان ، خیابان عرفان ، پالك 110

7082436- 0912تلفکس :021-55255978 پایاب 0912 -3893419 جودي 
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x تخت مهیار مدل 
مشخصات : 

مشخصات فنی :

(197x90)ابعاد بستر

 ((ایکس))

ABS داراي بد ساید تمام

داراي رویه چهارتکه از جنس ABS قابل شستشوو تعویض، مقاوم در برابر فشار و ضربه  

سر تخت جدا شونده یکپارچه با پایه فلزي 

پوشش بدنه رنگ الکترو استاتیک پودري

داراي ضربه گیر در طرفین

داراي چهار چرخ 125mm با کیفیت عالی ( ترمز روي دو چرخ ) 

هندست کنترل مخصوص بیمار،همراه و پرستار

(210x100)ابعاد بیرونی

زاویه پشتی(85 درجه)

زاویه زانویی (45 درجه)

حداقل و حداکثر ارتفاع (45تا80 سانتیمتر)

وزن قابل تحمل (250 کیلوگرم)

وزن تخت(120 کیلوگرم)

داراي سه موتور جهت حرکات پشتی و زانویی و تنظیم ارتفاع

تولید کننده تخصصی تخت هاي بیمارستانی و خانگی

آدرس : تهران ، بزرگراه آزادگان ، خیابان عرفان ، پالك 110
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تولید کننده تخصصی تخت هاي بیمارستانی و خانگی

M 210مدل CCUتخت 
مشخصات : 

مشخصات فنی :

داراي سه موتور جهت حرکات پشتی و زانویی و تنظیم ارتفاع

سر تخت جدا شونده یکپارچه با پایه فلزي 

پوشش بدنه رنگ الکترو استاتیک پودري

داراي ضربه گیر در طرفین

داراي چهار چرخ 125mm با کیفیت عالی ( ترمز روي دو چرخ )

هندست کنترل مخصوص بیمار،همراه و پرستار

(210x100)ابعاد بیرونی

(197x90)ابعاد بستر

زاویه پشتی(85 درجه)

زاویه زانویی (45 درجه)

حداقل و حداکثر ارتفاع (45 تا 80 سانتیمتر )

وزن قابل تحمل (250 کیلوگرم)

وزن تخت(120 کیلوگرم)

آدرس : تهران ، بزرگراه آزادگان ، خیابان عرفان ، پالك 110

7082436- 0912تلفکس :021-55255978 پایاب 0912 -3893419 جودي 

داراي سایدریل یکپارچه فولدینگ 

داراي روي پانچ تمام فلزي بسیار زیبا و مقاوم در برابر فشار و ضربه

داراي مانکی بار بسیار زیبا و مقاوم 

داراي باطري با برق 24 ولت  DC بدون خطر برق گرفتگی براي مواقع اضطراري 
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مشخصات : 

مشخصات فنی :

CCU تخت M310 مدل

داراي سه موتور جهت حرکات پشتی و زانویی و تنظیم ارتفاع

داراي سایدریل یکپارچه فولدینگ 

داراي رویه چهار تیکه از جنس ABS قابل شستشو و تعویض ، مقاوم در برابر فشار و ضربه 

سر تخت جدا شونده یکپارچه با پایه فلزي 

پوشش بدنه رنگ الکترو استاتیک پودري

داراي ضربه گیر در طرفین

داراي چهار چرخ 125mm با کیفیت عالی ( ترمز روي دو چرخ )

هندست کنترل مخصوص بیمار ، همراه و پرستار

(210X100)ابعاد بیرونی

(197x90)ابعاد بستر

زاویه پشتی(85 درجه)

زاویه زانویی (45 درجه)

حداقل و حداکثر ارتفاع (45 تا 80 سانتیمتر )

وزن قابل تحمل (250 کیلوگرم)

وزن تخت(120 کیلوگرم)

آدرس : تهران ، بزرگراه آزادگان ، خیابان عرفان ، پالك 110
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تولید کننده تخصصی تخت هاي بیمارستانی و خانگی
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