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Stół do echokardiografii EchoPro 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

 
 

• Ergonomiczny projekt stołu zapobiega urazom układu 

mięśniowo-szkieletowego – wygodna pozycja barków, 

ramion i rąk podczas badania, 

• Bardzo szeroki blat stołu wytrzymujący obciążenie 

227 kg, odpowiedni dla pacjentów bariatrycznych, 

• Wycięcie w konstrukcji materaca umożliwia badanie 

klatki piersiowej pacjenta z obu stron stołu  

• Większe wycięcia w konstrukcji materaca (cardiac 

cutout) 12,7 x 17,8 cm (gł. x dł.), 

• Pozycjonowanie Fowlera, zakres 0-80°, 

przeprojektowane do osiągnięcia naturalnego 

napięcia mięśni ciała i pozycji siedzącej bez 

przesuwania czy unoszenia 

• Zakres wysokości zaczynający się od 58,4 cm, 

dostosowany jest do łatwiejszego przenoszenia 

pacjentów z wózków inwalidzkich oraz tych, którzy 

mają trudności ruchowe 

• Zmotoryzowane ustawianie wysokości oraz pod-

noszenie tylnego oparcia, pozycja Trendelenburga  

i Fowlera 

• Materac pokryty trwałym materiałem Naugahyde®  

z antybakteryjną powłoką Advanced BeautyGard® 

• System centralnego blokowania kół utrzymujący 

stabilność stołu  

• Solidnie wykonany pilot ręczny sterujący pozycjami 

stołu  

• Pozwala na pracę w pozycji siedzącej oraz stojącej. 

Stół do echokardiografii Echo Pro został przeprojektowany mając na uwadze wygodę osoby obsługującej 

urządzenie. Nowy, ergonomiczny wygląd skutkuje tym, iż pomiędzy pacjentem leżącym na stole  

do echokardiografii Echo Pro, a osobą wykonującą badanie nie występują żadne bariery. Pozwala to  

na utrzymanie prawidłowej postury i zapobiega nadwyrężeniom kręgosłupa, a także ma wpływ na zwiększenie 

jakości wykonywanych badań.  

Poprzez zmianę wyglądu łatwiejsze staje się dojście do pacjenta z każdej strony dla osoby obsługującej 

urządzenie. Specjalne wycięcia w konstrukcji materaca (Cardiac scanning cutout) zapewniają nieograniczony  

i niczym niezakłócony dostęp do pacjenta z obu stron, szczególnie do lewej strony klatki piersiowej pacjenta. 

Nowe bariery boczne są umieszczone pod blatem, tak, aby nie przeszkadzać w pracy osobie obsługującej 

urządzenia. Dzięki zastosowaniu nowego, bardziej miękkiego materaca Naugahyde® z antybakteryjną powłoką 

Advanced BeautyGard® pacjent ma zapewniony komfort i wygodę, nawet podczas długiego okresu 

wykonywania badania.  

Aby dopasować stół do własnego charakteru pracy wystarczy jedynie wybrać najbardziej pasujące 

rozwiązania jak zastosowanie przegubowego podłokietnika regulowanego w zakresie 0-130º ułatwiającego 

obrazowanie naczyniowe czy dodatkowego zagłówka opuszczanego o 15º, dzięki czemu ułatwione są badania 

tarczycy i szyi.  
 

Opcjonalne wyposażenie: 

Kontroler nożny, idealny w przypadku przeprowadzania badań, gdzie zajęte są obie ręce  

Przeprojektowane boczne barierki montowane równo do stołu dla nieskrępowanego dostępu pacjenta 

Przegubowy podłokietnik regulowany w zakresie 0-130º ułatwiający obrazowanie naczyniowe 

Łatwo doczepiany stojak na kroplówki dla lepszej wygody 

Podajnik ręczników papierowych wraz z paskiem ucinającym 

Dodatkowy zagłówek opuszczany o 15º, dzięki czemu ułatwione są badania tarczycy i szyi. 
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SPECYFIKACJA: 

Wymiary: 185.4 x 76.2 cm (dł. x szer.); 88.9 cm (wys.) razem z opcjonalnymi bocznymi barierkami 

Regulowana wysokość: od 58.4 do 99 cm 

Cardiac Scanning Cutout: specjalne wycięcia w konstrukcji materaca 21,1 x 40 cm  

Sonographer Cutout: specjalne wycięcia w konstrukcji materaca dla osoby wykonującej badanie, które są regulowane tak, 

aby zwiększyć dostęp do pacjenta; 20,3 x 37,4 cm 

Części ruchome: 
• Regulowana wysokość: od 58.4 do 99 cm 

• Pozycja Trendelenburga:  0º do ±15º 

• Oparcie: regulacja od 0º do 80º 

Sterowanie: 
• Sterownik ręczny: wysokości, oparcia (pozycja Fowlera), pozycja Trendelenburga 

• Sterownik nożny (opcjonalny): wysokości, oparcia (pozycja Fowlera), pozycja Trendelenburga 

Kółka: 12.7 cm, blokada dla każdego z osobna, kółka obracające się, samonastawne, system centralnego blokowania 

Blat stołu: dwa podstawowe odcinki: odcinek dla tułowia: cechuje się specjalnymi wycięciami przeznaczonymi zarówno 

dla pacjenta, jak i osoby wykonującej badanie i możliwością ustawiania tylnego oparcia do pozycji Fowlera oraz odcinek 

dla dolnych części ciała, który pozostaje nieruchomy. 

Materac: odcinek dla tułowia o grubości 5 cm, odcinek dla dolnych części ciała o grubości 8 cm; guma piankowa pokryta 

trwałym materiałem Naugahyde
® 

 z antybakteryjną powłoką Advanced BeautyGard® 

Kolor obicia: grafit 

Ograniczanie ruchów pacjenta: Dwa pasy ograniczające 

Wykończenie: Lakier proszkowy 

Dopuszczalna waga pacjenta: 227 kg; waga testowana dla czterokrotnego obciążenia pacjenta 

Waga: 152 kg 

Zasilanie: 230 VAC 

Gwarancja: Dwa lata 

Certyfikaty: EN 60601-1 

 

058-705 Stół do echokardiografii, EchoPro 

(Zawiera sterownik ręczny) 

Opcje dodatkowe: 

058-633 Składane boczne barierki 

058-736 Podkładka na ramię ułatwiająca obrazowanie naczyniowe 

058-737 Pręt na kroplówki 

058-740 Kontroler nożny 

058-611 Dozownik ręczników papierowych (wraz z paskiem ucinającym) 

058-738 Dodatkowy zagłówek 

Wymiennie: 

058-612 Higieniczny ręcznik papierowy, 12 rolek (46 cm x 69 m) 
 


