Solido 3
Mesa de alimentação universal

Paciente
— Recurso de
inclinação para
leitura
— Uma estadia mais
agradável na cama

Pessoal
— Bandeja muito fácil
de controlar
— Manuseio
ergonômico da
bandeja

Gestão
— Design moderno
com opções de
cores
— Altamente
funcional a um
preço acessível

Solido 3
A mesa Solido 3 é um acessório prático que tornará a estadia do paciente
na cama mais agradável. Ela possui vários recursos ergonômicos que
tornam o manuseio muito fácil e intuitivo para o paciente e o pessoal da
enfermagem.

Controle simples
A mesa Solido 3 pode ser equipada com
uma mola para controlar a direção para cima
sem o uso do manípulo de controle.
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Inclinação prática
Uma bandeja para refeições inclinável será
apreciada por pacientes ao ler ou usar um
tablet.
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Controle ergonômico
Graças aos recursos ergonômicos e à
estrutura da coluna especial, o manuseio
da bandeja é bastante fácil.
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Uma alça para fácil manuseio.
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Graças ao espaço ampliado, o
paciente pode puxar a bandeja para
mais perto do corpo, o que facilita o
processo de alimentação.
Ajuste excepcionalmente fácil
da altura da bandeja com uma
alavanca.
A trava integrada impede que
livros e outros itens caiam, mesmo
quando a bandeja estiver inclinada.
A borda de metal serve como
uma trava para itens colocados na
bandeja.
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HandyClip
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A forma única da coluna permite que
você fixe uma presilha que pode ser
movimentada verticalmente. Vários
acessórios podem ser fixados à presilha
– um porta-garrafa, um gancho para
recipiente de urina, uma pequena
prateleira para o telefone, etc. O
paciente sempre tem tudo de que
precisa ao alcance da mão.

Design: funcionalidade
e estética
A bandeja de alimentação possui linhas
simples, para facilitar a limpeza, e é
produzida em vários esquemas de cores.
A cor da bandeja pode, assim, ser
combinada com a da cama e com dos
equipamentos do quarto.

Detalhes úteis
— A coluna suave, a tecnologia
integrada e o design de estrutura
prático facilitam a limpeza da bandeja
em forma de T.
— A estrutura em forma de T pode ser
facilmente encaixada sob a cama,
mesmo se houver uma quinta roda.
— Escolha entre:
— Estrutura com pouca folga e duas
pequenas rodas integradas.
— Estrutura em forma de C com
duas rodas maiores de 50 ou
75 mm para mover a bandeja
mais facilmente e facilitar sua
manutenção.
— Capacidade de carga da bandeja de
30 kg
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Parâmetros técnicos
Distâncias internas da mesa

Parte fixa

11× 35 cm

Parte grande

64× 35 cm

Dimensões externas da mesa

94,5 × 45 cm
Estrutura em C e rodas de 50 mm

103 ×71 cm

Estrutura em C e rodas de 75 mm

104,5×72,5 cm

Estrutura em T

102×70 cm

Capacidade de carga

No meio da bandeja

30 kg

Dimensões da estrutura

Estrutura em C e rodas de 50 mm

80,5 × 44 cm

T

79,5 × 43,5 cm

Estrutura em C e rodas de 50 mm

11,3 cm

T

3,4 cm

Ajuste da altura (depende das rodas e da
estrutura)

Altura da estrutura
Ângulo de inclinação

0° – 8° – 21° – 31° – 40° – 48°
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