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Технічний паспорт 
Tilting Advanced 
(Тілтінг Адвансед)
Стіл-вертикалізатор з регулюванням висоти, що 
має два двигуни. Один мотор забезпечує легкий та 
плавний нахил; другий регулює висоту та 
полегшує трансфер пацієнта.  Стіл Tilting - 
ідеальний допоміжний засіб для нейромоторних 
вправ та адаптаційних вправ від лежачого до 
стоячого положення. Ще однією сферою 
застосування є загальне ортостатичне обстеження, 
точніше обстеження та лікування вазовагальної 
синкопи.  

Стандартні параметри:
 Регулювання висоти та нахилу

електромоторами
 Обидва мотори керуються ручним пультом
 Опори для ніг налаштовуються окремо під

кожну ногу та можуть бути повністю опущені
 Великі ролики, що блокуються, гарантують

найзручніше мобільне використання
 Оснащений індикатором кута нахилу
 Сумісність з підйомниками пацієнта, кліренс

14 см під шассі
 Опція: автономна батарея та окрема фіксація

ніг
 Профіль стабільності Gymna(GSP)
 Оббивка секції товщиною 40 мм
 11 кольорів покриття на вибір

Дані для замовлення 
121 095 Tilting Advanced з ручним пультом 

Опції 
125 606 Окрема фіксація ніг 
125 607 Автономна батарея 

Аксесуари
112 214 Ремені для грудини та попереку 
112 215 Ремені для колін 
112 218 Робоча поверхня 
115 768 Ремені для фіксації ніг, пара 
125 655 Підлокітники, пара 
xxx xxx Махрове покриття, зі стрейч 

матеріалу (доступне у 9 
кольорах ‘Style’) 

± 202 x 67 см 

Специфікації 
Довжина x ширина: 
Діапазон висоти: 
Вага: 
Макс.вантажопідйомність: 
Електромотори:

± 62 – 110 см 
± 134 кг
150 кг
8.000 Н 

Час підйому вверх/вниз: 25 с (35 с з батареєю) 
35 с (45 с з батареєю) 

230 VAC, 50 Гц, 0,8 A  
II 
IP 21  
I 

Час повного нахилу: 

Електроживлення: 
Клас захисту: 
Вологостійкість: 
Класифікація: 
Відповідність: IEC/EN 60601-1 

IEC/EN 60601-2 
MDD 93/42/EEC 

Гарантія: 3 роки (покриття 1 рік) 

Gymna Stability Profile 
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Tilting Advanced 

Опціональні підлокітники 

 Опціональна робоча поверхня 

Функціональність/розміри 

 25°  30° 

67 
0-85°

  202 

Style    Fashion 

Доступно 11 стандартних кольорів ПВХ-покриття для кушетки. 
Зносостійка оббивка є вогнетривкою, стійкою до крові та сечі, та легко миється і 
дезінфікується.

Кольори покриття 

ПОКРИТТЯ

Океан  Карбон Хром Слонова 
кістка 

Сахара       Камінь Гавана     Теракот Агава   Мандарин   Атолл 
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