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FU 45  
Pat electronic pentru terapie intensivă,

cu coloane motorizate

Spătar Suport picioare Auto contur Flexare genunchi Sus / jos Trendelenburg Trendelenburg inv. Scaun cardiac

SERIA FURNICARE

FU 45 PAT ELECTRONIC PENTRU TERAPIE INTENSIVĂ, CU COLOANE MOTORIZATE

Paturile de spital FURNICARE sunt concepute cu o combinație de 

aluminiu și HPL pentru a îmbunătăți igiena și a facilita curățarea. Sunt 

proiectate pentru a spori controlul infecțiilor și a preveni căderea, 

fiind ușor de utilizat. Cu o gamă amplă de accesorii, FURNICARE

acoperă toate nevoile utilizatorilor. 
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• Motoare Linak pentru coloane
- Spătar acționat electric, reglarea înălțimii și a suportului pentru picioare 

- Poziții Trendelenburg și Trendelenburg invers acționate electric 

- Poziție fowler și vascular

- Reglarea suportului 
- Reglarea suportului pentru picioare prin clichet 

- Telecomandă pentru reglarea pozițiilor 

- Auto-CPR 

- Sistem de regresie automată pe spătar 

- Contorizare automată 

- Șine laterale din HPL și aluminiu, blocabile și escamotabile 
- Platformă de saltea ABS ușor de îndepărtat 
- Spătar HPL translucid cu raze X 
- Tetiere și tăblițe detașabile din HPL și aluminiu 
- 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
- Gamă cuprinzătoare de accesorii disponibile
- Poziția scaunului cardiac  
- Poziție de șoc 
- Poziție semi-Fowler  
- Poziția de ieșire din pat  
- Poziție de examinare
- Activarea resuscitării cardio-respiratorii cu o singură apăsare de buton 
- Panou de control al asistentei de la capătul piciorului  
- Pârghii duble de resuscitare manuală laterală la spătar
- Spătar translucid cu raze X și suport pentru casete
- Acumulator de rezervă
- Extensie a dimensiunii patului (opțională) 
- Sistem integrat de cântar de greutate marca Linak (opțional) 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
• IPX6 washable standard electronic system.  

DATE ELECTRICE 

• Alimentare 

• Protecție scurt-circuit 

• Protecție anti-lichide 

• Baterii 

: 1.5A max. At 230V AC 50-60 Hz 

: Clasa I, Tip B 

: IPX6 

: 2x 12V în serie, etanșe, reîncăr-
cabile, plumb / acid gel, 

1.2 amp hr

DETALII TEHNICE 

• Lungime totală
• Lățime totală 

• Interval înălțime 

• Trendelenburg 

• Trendelenburg invers
• Unghi spătar (Max.) 

• Unghi picioare (Max.) 

• Diametru roți 
• Spațiu sub pat 

• Greutate de lucru 

(cu accesorii) 

: 216 cm 

: 102 cm 

: 46-82 cm 

: 0°-16° 

: 0°-16° 

: 70° 

: 40° 

: 15 cm 

: 15 cm 

: 250 kg 

FU 45  
Pat electronic pentru terapie intensivă,

cu coloane motorizate 
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FU 45  
Pat electronic pentru terapie intensivă,

cu coloane motorizate 

✔ 
CPR manual dublu 

la spătar 

Spătar tarnslucid raze 

X HPL

✔ ✔ 
Panou de comandă la 

picioare

✔ 
Acumulator de 

rezervă

✔ 
Suport casetă raze X 

la spătar 

✔ 
Role cu frână

150mm 

Suport pungă urină Extensie pat

Sistem tracțiune 

ortopedi

Raft pentru defibrilator         Suport cilindru oxigen Stâlp pentru ridicare

Accesorii

Sistem de cântărire

Opțiuni de culoare

H01 H02 H03 H04 

H05 H06 H07 H08 

Raft pentru asistentă


