
 IN 45 
Pat electronic de terapie intensivă, motoare tip coloană 

 
 

 

 
 
 

 
Suport spate Suport picioare Auto Flexare 

genunchi 
Sus/jos Trendelenburg Trendelenburg 

Rev. 
Scaun cardiac 

 
 
GAMA INFINITUM 
 
IN 45 PAT ELECTRONIC DE TERAPIE INTENSIVĂ, MOTOR COLUMNAR 
 
Mediul de îngrijire critică devine în fiecare an mai solicitant și 
mai complex. De aceea, am conceput INFINITUM IN-45 pentru 
a răspunde nevoilor dumneavoastră în continuă evoluție, cu 
inovații menite să vă ajute să accelerați recuperarea pacienților. 
IN-45, este mai mult decât un simplu pat, este un pat de terapie 
intensivă curativă care acționează ca o extensie perfectă a 
echipei dumneavoastră de îngrijire medicală. 
 
 

 
 



 Motoare columnare marca Linak 
 Reglare electrică a spătarului, a înălțimii și a suportului pentru picioare 
 Trendelenburg, Trendelenburg inversat, fowler și poziție vasculară acționate electric 

Reglare a suportului pentru picioare prin clichet  
 Telecomandă pentru reglarea pozițiilor Auto-CPR 
 Sistem de regresie automată pe spătar  
 Contorizare automată 
 Design igienic (PP), bare laterale blocabile și retractabile 
 Platformă de saltea din ABS ușor de îndepărtat 
 Spătar din HPL translucid cu raze X 
 Tetiere și tăblițe detașabile pentru cap și picioare 
 Cadru metalic vopsit cu vopsea epoxidică electrostatică 
 Stâlp IV din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 
 Bare de protecție din plastic pentru impact 
 Rotile centrale cu blocare, 150 mm 
 Dispozitiv de măsurare a unghiului pentru spătar 
 Indicator de unghiuri pentru pozițiile Trendelenburg și Trendelenburg inversat 
 Poziția scaunului cardiac 
 Poziția de șoc 
 Poziția Semi-Fowler 
 Poziția de ieșire din pat 
 Poziția de examinare 
 Activarea resuscitării cardio-respiratorii cu un buton cu o singură atingere 
 Panoul de control al asistentei de la capătul piciorului 
 Panouri de control încorporate pe șinele laterale; 2 pentru pacient; 2 pentru personalul de 

asistență medicală 
 Cheie de activare la telecomandă pentru a preveni orice poziție nedorită 
 Pârghii manuale de resuscitare cardio-respiratorie cu două fețe la spătar 
 Baterie de rezervă reîncărcabilă 
 Suport pentru casetă cu raze X 
 Suport pentru punga de urină 
 Sistem integrat de cântar de greutate marca Linak (opțional) 
 Extensie a dimensiunii patului (opțional) 
 Sistem electronic standard IPX6 

 
 
DETALII TEHNICE 
Lungime totală: 216 cm 
Lățime totală: 102 cm 
Gama de înălțime: 46-82 cm 
Trendelenburg: 0°-16° 
Trendelenburg inversat: 0°-16° 
Unghiul spătarului: 0°-70° 
Unghiul spătarului pentru picioare: 0°-40° 
Diametrul roții: 15 cm 
Spațiul liber sub pat: 15 cm 
Greutatea produsului: 130 kg 
Sarcina de lucru sigură: 250 kg 
 
DATE ELECTRICE 
Alimentare: 1,5 A max. La 230V AC 50-60 Hz 
Protecție împotriva șocurilor electrice: Clasa I, tip B 
Protecție împotriva pătrunderii lichidelor: IPX6 
Baterii: 2x 12V conectate în serie, sigilate, reîncărcabile, plumb / acid gel, 1,2 amperi/oră 
 



Accesorii 
 

 
X-Ray translucid HPL 

spătar translucid 
Panoul de control al 
infirmierului la picior 

Baterie de rezervă 
reîncărcabilă 

Suport pentru casetă 
de raze X la spătar 

CPR manual pe 
două laturi la spătar 

 
Rotile cu frână 

centrală de 150 mm 
Panouri de control 
încorporate pe șine 

laterale 

Tetieră staționară Coș pentru pungi de 
urină 

Extensie pat 

 
Stâlp de ridicare Raft pentru monitor și 

defibrilator 
Suport pentru butelii 

de oxigen 
Raft pentru panoul 

infirmierului 
Sistem de tracțiune 

ortopedică 

 
Sistem de cântărire     

 
 
Opțiuni de culoare 
 

 


