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Távirányító, szelektív 
zárolás funkcióval

Stabil oldalrács 
konstrukció

Fém, rácshálós 
fekvőfelület

250 kg-os biztonságos terhelhetőség, 4 részre 
oszott, elektromosan beállítható fekvőfelület

Megbízható LINAK motorrendszer, 
OpenBus technológiával

Oldalrács védő-
magassága: kb. 39 cm

Alacsony beszállási magasság - 30 cmMagas minőségű, 
strapabíró TENTE kerekek

Alsó lábrész kézzel 
állítható

24 V-os, külső
hálózati adapter

Távirányító, 
szelektív zárolás
funkcióval

Anti-
Trendelenburg
pozíció

Magasságállítás
30-80 cm között

Előnyök

Minőség és hosszú élettartam
Az Allura II ápolási ágy különösen stabil felépítésű, hogy 
a mindennapos ápolási feladatoknak megfeleljen. A 
magas minőség problémamentes működést és alacsony 
üzemeltetési költséget biztosít.

Alacsony beszállási magasság és 250 kg 
terhelhetőség
Az Allura II betegágyakat háromféle fekvőfelület mérettel 
lehet rendelni: 90 x 200, 100 x 200 és 120 x 200 cm. A 
biztonságos terhelhetőség 250 kg, így az ágyat túlsúlyos 
páciensek is használhatják. A fekvőfelület magassága 30 
és 80 cm között állítható be. A 50 cm-es magasság 
állítási tartomány megkönnyíti az ápolási teendők 
elvégzését.

24 voltos motorrendszer
A 24 voltos motorrendszer nem igényel karbantartást, az 
érintésvédelmi ellenőrzést is ritkábban kell elvégezni. Ezzel 
kapcsolatos információkat a használati utasításban talál. 
Mivel a 230 volttal működő részegységek az ágyon kívül 
találhatók, az ágyban fekvő páciens a legnagyobb 
biztonságban van.  

Oldalrács védőmagasság 39 cm 
A maximum17 cm magas matracok és antidecubitor 
rendszerek külön oldalrácsmagasító nélkül is az ágyba 
helyezhetők. A legtöbb esetben nincs szükség külön 
megvásárolható tartozékokra.  

Részletek

Allura II  Az innovatív 
ápolási ágy, túlsúlyos 
páciensek számára is



Allura II ápolási ágy

Felépítés

• Fekvőfelület:     100 x 200 cm (Allura II 100) vagy120 x 200 cm (Allura II 120),
4- részre osztott, magasságállítás 30  80 cm között, hát- és combrész valamint a magasság 
elektromosan beállítható távirányító segítségével

• Anti-Trendelenburg pozíció beállítható
• Porfestett fém váz és fekvőfelület, topáz színben
• Fej- és lábrész bükk dekor színben
• Távirányító, szelektív zárolási funkcióval
• Biztonságos terhelhetőség: 250 kg
• 24 voltos motorrendszer

Cikkszámok és méretek

275100

275101

Allura II 100 ápolási ágy (fa oldalrácsok), hosszúság 224 cm, szélesség 111          

Allura II 120 ápolási ágy (fa oldalrácsok), hosszúság 224 cm, szélesség 131 cm        

Kapaszkodó (alap tartozék)

Alkalmazott szabvány: DIN EN 60601252: 2010

StiegelmeyerGruppe
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Tartozékok
(opcionálisan rendelhető)

Ágyhosszabbítás
(utólag is felszerelhető)

Műbőr huzatOlvasólámpa

Gyártó:
Burmeier GmbH & Co. KG 
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage 
Telefon: +49 (0) 5232 9841  0 
Fax: +49 (0) 5232 9841  41 
EMail: info@burmeier.com
www.burmeier.com

Forgalmazó:
Pro Klinimed XXI Kft.
2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné u. 31.
Telefon: +36 26 390 441
Fax: +36 26 390 476 
E-mail: info@pro-klinimed.hu
www.pro-klinimed.hu




