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     Noptieră pentru pacient

Eleganza Mano
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Pacientul poate avea acces ușor la sertare 
din ambele părți 

INDEPENDENȚA PACIENTULUI 

MARGINI ROTUNJITE SIGURE 

MANIPULARE UȘOARĂ 

CURĂȚARE UȘOARĂ

CONTROLUL INFECȚIEI 
Mecanismul de frânare central ușor 
accesibil poate fi activat de către 
pacient folosind o singură mână, 
permițând mutarea noptierei într-o 
poziție convenabilă.
Suprafețele netede și neabsorbante 
asigură curățarea și decontaminarea 
ușoară a noptierei.
Toate sertarele și tăvile interioare pot fi 
mutate pentru a permite curățarea 
completă a noptierei.

Construcția unică a dulapului pentru pacient Eleganza Mano a fost 
concepută pentru a oferi independență pacientului, controlul 
infecției și ușurință în manipulare.

UȘURINȚA ÎN MANEVRARE
Combinarea sistemului de frânare 
central, a barelor și a poziției roților 
asigură manipularea ușoară a noptierei 
de către pacient.
Pacientul poate manevra sertarul 
superior și sertarul inferior din ambele 
părți, asigurându-i manipulare și acces 
ușor.
Pacientul poate avea acces independent 
la măsuța pentru mâncare, suportul 
pentru prosoape, etajera pentru ploscă 
și alte spații de depozitare.

DATE TEHNICE
Dimensiuni exterioare 51 x 48,5  cm
 Dimensiuni măsuța superioară 380x 41 cm
Înălțime  
(incl. galerie) 93 cm

89 cm
60 x 35 cm
73 –110 cm

Capacitatea de încărcare 
5 kg

Înălțime măsuța superioară
Dimensiuni măsuța pentru mâncare
Înălțime măsuță pentru mâncare

a măsuței pentru mâncare
Roți 7,5 cm

Pacientul poate ajusta înălțimea măsuței 
pentru mâncare folosind doar o mână.

Comanda de frânare centrală ușor accesibilă

Înălțimea și unghiul de 
înclinare al măsuței pentru 
mâncare pot fi reglate ușor 
folosind o singură mână.

Noptiera cu sistem de blocare îi 
asigură pacintului un loc sigur de 
depozitare a obiectelor importante.

Amplasarea roților crește semnificativ 
stabilitatea noptierei, în special atunci 
când măsuța pentru mâncare este 
extinsă și încărcată.

Raft ușor accesibil, care poate fi 
utilizat pentru depozitarea unei ploști.




