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AERYS®

Łóżka

• Łóżko Aerys ma liczne funkcje, które pozwalają 

dostosować je do wielorakich dysfunkcji pacjentów 

oraz zapewniają ergonomię pracy opiekunom. 

• Łóżko Aerys jest standardowo wyposażone 

w funkcję zapamiętywania wysokości regulowanej  

do indywidualnych potrzeb pacjentów, co sprzyja 

samodzielnemu wstawaniu z łóżka.

• Posiada dostęp do funkcji po naciśnięciu jednego 

przycisku.

 

• Łóżko można ustawić w pozycji -5o  

z zachowaniem wysokiej pozycji nóg. Umożliwia 

to poprawienie pozycji pacjenta w łóżku.

• Łóżko ma możliwość ustawienia pozycji 

Trendelenburga (wysoka pozycja nóg) o nachyleniu 

-12°C na potrzeby pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach.

OPIS PRODUKTU_____________
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Producent: Winncare Group - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr

 www.winncare.fr

W trosce o nieustanne podwyższanie jakości swoich produktów, grupa WINNCARE zastrzega sobie prawo do modyfikacji
ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC. 

Rzeczywiste produkty mogą  się różnić od tych na zdjęciach / Fotografie nie stanowią wartości handlowej.

 Regulacja ułożenia pleców z zębatką 

+ 17° (pozycja siedząca)

Regulowana 
wysokość
od 24,5 

do 
80 cm

CPR (1)  dwustronne ekspresowe opuszczanie oparcia

pleców i nóg w nagłych wypadkach (2)

Zdejmowany kompaktowy stelaż
(2)

Pedał: Centralna blokada kół  

Zabezpieczenie boczne materaca

Regulacja ułożenika ud i podudzi

Koła stałe Ø 100 mm

(2)

Panel kontrolny
przewodowy 5 funkcji

Specyfikacja techniczna

(1)Zespół Resuscytacji krążeniowo-oddechowej

(2)Opcje i akcesoria

• Koła DESIGN Ø75mm

• Centralna blokada kół za pomocą pedału

• Elektryczna regulacja położenia pleców CPR

• Oparcie pleców z zębatką

• 4 kołowy system kierowania koła Ø 75mm przy zagłówku

• Zapasowy akumulator

• Elastyczny panel pacjenta

• Panel kontrolny przewodowy

• Pilot bezprzewodowy

• Przedłużenie stelaża

• Odbojnik ścienny

• Paleta kolorów do malowania proszkowego

NAZWA WYMIARY REGULOWANA 
WYSOKOŚĆ RB OPARCIE NÓG OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE KOŁA NORMY

STOPIEŃ 
OCHRONY

POZYCJA

AERYS 

3 funkcje elektryczne bez 
ustawienia pozycji nóg i 

podudzi bez pozycji ukośnych

3 funkcje elektryczne z 
ustawieniem pozycji nóg 

i podudzi z pozycjami 
ukośnymi

90 x 200 cm
Rama łóżka 

przyspawana 
do metalowych 
poprzecznych 
szczebelków 25 cm 

do 
80 cm

70°

ustawienie 
pozycji nóg i 
podudzi 26° i 

16° ustawienie 
modułu nóg za 

pomocą zębatki

Ciężar nominalny  200 kg
Waga pacjenta do 165 kg

Akcesoria 20 kg
Materac 20 kg  

(Otoczenie 3, 4 bez pozycji
 RTR/TR) i 5

Zagłówek: 
metalowe koła 

stałe
Ø 100 mm

Nogi: system 
wielokierunkowy

 Ø 75 mm
z indywidualnym 

hamulcem

IEC 60601
IEC 60601-2-52

Siłownik i 
sterownik 

LINAK IP66
Pilot 5 funkcji  

z blokadą 
LINAK IP54

Trendelenburga
-12o max

Anty-
Trendelenburga

-17o max

AERYS CONFORT 

100 x 200 cm
Rama łóżka 

przyspawana 
do metalowych 
poprzecznych 
szczebelków

W przypadku wybrania opcji (t) z multikierunkową głowicą wózka, syngał dźwiękowy, a także zatrzymanie na 3 sek. poinformują pacjenta / opiekuna 

o zwolnieniu blokady hamulca. Dostępne są różne kolory malowania proszkowego łóżka w naszym próbniku kolorów.

Gwarancja na części mechaniczne, elektryczne i pilota - 5lat*
Gwarancja na panele i akcesoria - 1 rok* 

*W normalnych warunkach użytkowania i poza częściami ulegającymi zużyciu - patrzeć na instrukcję użytkowania.

Gwarancja 3 lata*
*w opcji inne wyposażenie  **w opcji inne wymiary


