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De Platform is      -gecertificeerd en voldoet aan 
de eisen van EU voorschrift 93/42 EEC voor medische apparatuur.

TECHNISCHE GEGEVENS

Standaard kleur:

Wit

Maximale belasting:

150 kg

Breedte armleuningen:

66-80 cm

Hoogte armleuningen:

PLATFORM

Infuusstandaard met klem ZuurstoffleshouderEenhandsrem

ACCESSOIRES

De Platform is smal genoeg om door een deuropening van 70 cm te kunnen, dus een apparaat 

uitermate geschikt voor gebruik in kleine ruimten.

Modern design, stevig en stabiel, maar toch een lichte constructie. Het apparaat is uitgerust met 

armsteunen met een gasveer voor hulp bij de hoogteverstelling. 

Diverse klemmen voor het 

instellen van lengte & hoek van 

de handvatten en breedte & 

hoogte van de armleuningen. 

Alles eenvoudig te verstellen 

zonder gebruik van 

gereedschappen.

Zachte comfortabele stabiele 

kussens op de armleuningen. 

Door de uitgekiende dikte 

geven deze een maximaal 

gevoel van stabiliteit. 

Waterproof, zonder naden 

voor betere hygiëne. Met een 

opstaande rand om zijwaarts 

afglijden van de armen te 

voorkomen.

Remsysteem met onderin in 

het frame weggewerkte 

kabels. Handgrepen in lengte 

en hoek verstelbaar, dus aan 

te passen aan de juiste stand 

voor de gebruiker.

Tweedelig frame, eenvoudig 

te demonteren om in kleinere 

delen te vervoeren.

De handel voor de hoogte- 

instelling werkt in beide 

richtingen, zowel op als neer.

Wielen van slechts 100 mm 

diameter die beter onder 

objecten passen, waardoor 

men dichterbij zaken kan 

komen. Zwenkblokkering op 

alle vier de wielen. 

Een smal frame dat nog 

eenvoudig door een 70 cm 

brede deuropening kan.

90-130 cm

Lengte:

80 cm

Gewicht:

18,5 kg

Ruimte tussen de  

armleuningen:

31 - 48 cm

Transportafmetingen:

gedemonteerd in doos

(lengte x breedte x hoogte) 

(85 x 77 x 23 cm)

Artikelnummer: PLAT1000GB

Framemateriaal:

Aluminium en staal

Rehasense Benelux
Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Netherlands

Zonder:

- Gasveer: 

   PLAT1000MB

- Rem:             

   PLAT1000G

- Gasveer en Rem: 

   PLAT1000M


