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Ansamblu ginecologic
Ansamblul ginecologic GRACIE creează 
un mediu atractiv atât pentru medic, cât 
și pentru pacient, concentrându-se în 
același timp pe ergonomie și eficiența 
examinării.
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 Video colposcop FULL HD 

 FULL HD LCD (1080i)

 Transfer wireless de fotografii  
 și videoclipuri pe computerul   
 medicului

 Conectarea scaunului la ecograf

 Sistem de control de picior fără fir

 Selecție vastă de culori 

 Economisire de spațiu cu 40%

 Cărucior pentru instrumentar



4 LINET | Gracie

Filtrul de polarizare elimină neclaritatea în 
timpul examinării.

Video colposcopul FULL HD oferă multe detalii 
pentru diagnosticarea precisă.

Filtrul verde îmbunătățește culoarea roșie a 
capilarelor eliminând în același timp percepția 
care interferează cu țesutul înconjurător.

Video colposcop
Integrarea unui video colposcop FULL HD în scaun reduce solicitările 
de spațiu și, în același timp, crește eficiența în examinare.

Vido colposcopul este amplasat sub scaunul încălzit și este poziționat 
astfel încât să nu încurce în timpul lucrului.

Funcții practice:
- Focalizare automată /

manuală

- Zoom optic de 20 ×

- Rezoluție FULL HD

- Înghețarea imaginii

- Captarea de fotografii și

videoclipuri

- Transfer wireless de fotografii

și videoclipuri pe computer

- Filtru verde

- 3 intensități de iluminare cu
LED-uri

- Filtru de polarizare
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Ecran LCD
Ecranul larg FULL HD face posibilă vizualizarea 
detaliilor importante.

Înălțimea și reglarea ecranului permit o ergonomie adecvată în 
timpul utilizării. Ecranul poate fi atașat fie în stânga, fie în dreapta 
scaunului.

Funcții practice:
- Detectarea automată a semnalului de intrare

- Înclinarea ecranului spre pacient

- Înclinarea ecranului spre medic

- Control ușor

Video colposcop – date tehnice de bază
Distanța de lucru 240 – 330 mm

Adâncimea de focalizare 10 mm

Rezoluție fotografii și videoclipuri 1920×1080 px

Transfer de date WLAN, LAN

Ecran LCD – date tehnice de bază
Reglarea orizontală a ecranului − 55°/+55°

Unghiul de înclinare a ecranului 0°/+15°

Dimensiunea ecranului LCD 21”

Rezoluție 1920×1080 px
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PD Dr. Matthias Scheier
Medicina fetală, Feldkirch, Austria

“Scaunul ginecologic GRACIE combină designul
modern cu funcționalitatea avansată. Mai presus de toate, 
apreciez integrarea cu succes a unui colposcop video fără 
cerințe spațiale suplimentare și posibilitatea de a transfera 
imagini din colposcop prin WLAN. De asemenea, dacă 
este necesar, scaunul poate fi transformat instantaneu 
într-un pat. ”

WLAN

Soluție wireless
Ansamblul ginecologic GRACIE face posibilă 
conexiunea wireless la calculatorul dumneavoastră.

Principalele beneficii:

- Simplu, confortabil și ușor de utilizat

- Posibilitatea de conectare la rețeaua existentă 

  la locul de muncă

- Siguranță mai mare fără cabluri 

- Nu necesită instalare în computer

- Fotografiile și videoclipurile sunt stocate în 

    memoria scaunului 
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Două coșuri frontale

 Sertar glisant practic pentru speculele folosite

Date tehnice de bază
Lățime 520 mm

Lungime 600 mm

Înălțime 1,125 mm

Greutate 47 kg

Volumul coșurilor 
de deșeuri

18/13 l

Volumul coșului din spate 
pentru specule uzate

18 l

Volumul vasului superior 
pentru specule

13 l

Posibilitatea încălzirii instrumentelor înainte de 
examinare crește confortul clientului.

LINET | Gracie

Coșul din spate pentru speculele uzată 
poate fi umplut cu soluție dezinfectantă.

Cărucior pentru instrumentar
Căruciorul pentru instrumentar economisește spațiu în birou și oferă medicului 
confort maxim în timpul lucrului.

Funcții practice:
— Încălzirea speculelor vaginale

— Amplasarea ergonomică a 

     instrumentarului

— Coșuri pentru deșeuri și 

    specule uzate

— Roți frontale frânabile
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POZIȚIE DE ACCES 
Poziția de acces feste oarte joasă, potrivită și pentru 
pacienții mai puțin mobili, fără a fi nevoie de pași 
de acces suplimentari.

SISTEM DE CONTROL FIX DE PICIOR 
Se utilizează pentru a regla poziția examinării în 
funcție de proporțiile individuale ale pacientului.

SISTEM DE CONTROL DE PICIOR WIRELESS 
Dispozitiv de control wireless mobil pentru 
reglarea pozițiilor de acces, ultrasunete și 
examinarea la o rază de acțiune de 10 metri.

DISPOZITIV DE CONTROL MANUAL 
Posibilitatea de a salva poziții în memorie 
(acces, examinare și poziție pentru ecografie) 
pentru trei medici - acest lucru ocupă în total 
9 poziții de memorie.

Ușurința în utilizare
Comenzile precise economisesc timp și cresc 

certitudinea medicului în timpul examinării. 
Designul unic al zonei de odihnă permite reglarea optimă și naturală a 
poziției pelvisului pentru examinarea internă, fără a fi necesară 
reglarea șezutului.

Gracie este cu până la 30% mai
rapid decât alte scaune ginecologice.

POZIȚIE DE EXAMINARE
Gama de ajustare a pozițiilor de examinare asigură 
confortul medicului în timpul lucrului.

Soluție complexă
Scaunul ginecologic GRACIE combină avantajele unui scaun și ale unui 
pat într-un singur dispozitiv.
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Suporturi pentru picioare

EXAMINARE CU VIDEO COLPOSCOP  
Video colposcopul integrat reduce cerințele legate de 
spațiu și crește eficiența examinării.

POZIȚIE PENTRU ECOGRAFIE
Posibilitatea de a muta scaunul în poziția pentru ecografie 
economisește timpul medicului, scurtează timpul de examinare 
și reduce cerințele legate de spațiu din cabinet.

Reglarea electrică a 
suporturilor pentru picioare 
facilitează munca medicului 
și face șederea pacientului 
pe scaun mai plăcută.

Acestea servesc, de asemenea, ca 
suport pentru picioarele pacientului 
atunci când se află în poziție 
orizontală.

Suporturi coapse

Suporturile pentru picioare pot fi îndepărtate 
pentru manipularea mai ușoară a unui pacient 
fără mobilitate.

Conexiunea sincronă a spătarelor permite 
reglarea orizontală ușoară cu o singură mână.
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Igienă fără compromisuri
Scaunul ginecologic GRACIE este echipat cu o roată telescopică destinată 
deplasării scaunului.

Această soluție originală permite manipularea extrem de ușoară a scaunului.

Principalele avantaje
- Piele sintetică antibacteriană

- Tapițerie fără cusătură

- Huse din PVC ale anumitor părți

ale scaunului

Tapițerie detașabilă Tapițerie fără cusătură Husă PVC Fiecare scaun este echipat cu o 
rolă de hârtie integrată.

- Suprafețe compacte și închise

- Tapițerie detașabilă
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Hygiene without compromises Siguranța
Eliminarea punctelor ascuțite crește siguranța medicului în timpul 
lucrului și a pacientului în timpul examinării.

Controlul wireless al scaunului precum și transferul wireless de fotografii și videoclipuri pe  
calculator rezolvă problema cablurilor incomode de pe podeaua cabinetului.

Senzorul de siguranță oprește 
mișcarea scaunului atunci 
când scaunul deviază.

Senzorul de siguranță 
oprește scaunul dacă se 
ciocnește de video colposcop.

Indicator încărcare baterie Trendelenburg

Oprirea intuitivă a 
scaunului prin orice buton 
accelerează acțiunile în 
momentele critice.

Avantaje principale
- Design robust

- Poziție Trendelenburg

- Senzor de coliziune de siguranță

- Indicator de încărcare a bateriei

- Sistem de control de picior wireless

- Funcție STOP

- Baterie de rezervă cu indicator de 

încărcare 

250 mm
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* pentru o încărcare suplimentară

Culori

M – Galben 

A - Violet

B - Albastru strălucitor

C - Roșu aprins

E - Verde cupru

F - Verde ocean

G - Gri înnorat

H - Alb perlat

 J - Albastru închis  

K - Alb marmură
 L - Lavandă
 P - Portocaliu
 O - Negru *
 T - Roz *
 D3 - Portocaliu pastel

GKB-AX 
Versiune standard

GKB-CX – Versiune 
cu video colposcop

GKB-GX — FULL HD 
Versiune cu video colposcop

Suport picioare (standard /Goepel) • • •

Sistem de control pentru picioare fix • • •

SIstem de control wireless mobil • • •

Sistem de control manual • • •

Roată • • •

Husă șezut PVC • • •

Husă suport picioare PVC • • •

3 funcții de memorie pentru 3 medici • • •

Suport rolă de hârtie • • •

Bol rotativ din plastic • • •

Piele sintetică antibacteriană • • •

Tapițerie fără cusătură • • •

Selecția culorilor • • •

Cuplaj echipotențial • • •

Buton Trendelenburg • • •

Cablu de rețea în funcție de selecția dumneavoastră • • •

Baterie de rezervă cu indicator de încărcare • • •

Indicație de montare necorespunzătoare a scaunului • • •

Ambalaj de transport • • •

Ecran LCD de 17” •

Ecran LCD FULL HD de 21” •

Video colposcop integrat •

Video colposcol FULL HD integrat •

Iluminare LED a video colposcopului • •

Trei nivele de intensitate a video colposcopului •

Filtru polarizat integrat • •

Conexiune  WLAN / LAN a scaunului la PC • •

INTRARE /IEȘIRE HDMI •

INTRARE VGA • •

Cablu VGA •

Cablu Ethernet • •

Echipament standard
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Parametrii tehnici
Reglarea înălțimii
Înălțime acces (șezut) 520 mm

Înălțime maximă (șezut) 1,150 mm

Încărcarea maximă
Sarcina pacient 180 kg

Capacitatea portantă maximă a 
scaunului

210 kg

Parametrii electrici
Voltaj 100 –230 V

Frecvență 50/60 Hz

Piese aplicate tip CF

Clasa de protecție I

Gradul de protecție IP X4

Reglarea puterii

Unghiul de poziționare a secțiunii spate −7°/+50°
Unghiul de reglare a înălțimii suportului 
pentru picioare

−18°/+19°

Unghiul de poziționare a secțiunii șezutului +5°/+10°

Dimensiuni
Lățime scaun– șezut 630 mm

Lățime scaun – total 760 mm

Lungime scaun – max. 1,780 mm
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Accesorii

GKB-021 | Suport de 
picior pentru doctor

GKB-060.19 | Control de 
picior de rezervă wireless 
(max. 4 buc)

ZP-25.X | Bandă de fixare
 (pereche)

GKB-041 |  Eurolath, oțel 
inoxidabil, stânga *

GKB-117 | Eurolath, oțel 
inoxidabil, spătar, stânga*

GKB-205.X | Secțiuni 
pentru picioare fără 
lampă – Stânga/dreapta 
divizate

GKB-201.X | Secțiuni 
standard pentru picioare

GKB-207.X | Secțiuni picioare 
de tip Goepel

GKB-141 | Ieșire S-video  
pentru monitor extern, stânga*

GKB-230 | Prize Suport optic pentru colposcop* GKB-055 | Vas mare pentru  
instrumente, inoxidabil*

GKB-097 | Vas mare cu 
accesoriu, inox

GKB-054 | Vas 
instrumentar, plastic

GKB-168.X | Sistem de 
încălzire șezut

GKB-115.X | Placă pentru picioare
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GKB-116 | Suport rolă de 
hârtie

GKB-077 | Husă din PVC 
pentru șezut

GKB-076 | Scaun 
ergonomic-doctor, reglabil 
cu ajutorul piciorului

GKB-092.X | Pernă plată

GKB-163 | Husă din PVC 
pentru partea de scaun

ZK-05.X | Scaun pentru 
doctor cu reglare 
manuală

Scaunul a fost conceput de 
Jiří Španihel

“ Numele scaunului a fost inspirat din 
mitologia greacă prin combinarea  a 
trei caracterisitici. Ansamblul 
ginecologic GRACIE vă aduce 
complexitate, dinamică și design de 
excepție, toate într-un singur 
element.  ”

GKB-093.X | Pernă 
semicirculară

GKB-111 | Husă din PVC 
pentru secțiunea capului

GKB-075 | Scaun ergonomic 
pentru doctor cu reglare 
manuală

GKB-098 | Husă din PVC 
suport picioare (pereche)

GKB-112 | Husă din PVC 
pentru pernă semicirculară
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— Examinare ginecologică și 
    ecografică pe un singur scaun 
—Confort de neegalat în timpul 
    examinării
—Scaun confortabil și pentru          
   clienții mai puțin mobili
—Design plăcut în diverse culori

— ?????????

M
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t — Tehnologie de ultimă oră  

— Designul atractiv crește 
prestigiul echipamentului

— O soluție completă pentru 
chirurgie 

— Opțiune de configurare    
pentru mai mulți doctori

Members of LINET Group
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Gracie
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— Ergonomie în timpul examinării 
— Funcții integrate și configurare 
rapidă
— Diagnostic precis
— Economisirea spațiului




