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Účel použití 
Rehabilitační a vyšetřovací lehátka RS100 a RS100 se zvýšeným čalouněním a  

klínem v hlavové části jsou určena k používání pro pacienty např. rehabilitačních zařízení, 
slouží k provádění fyzioterapie, klinického a fyzikálního vyšetření, lázeňských a masérských procedur  
(vhodné použití k odpočinku, uklidnění a relaxaci po procedurách a při psychoterapii) 

za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. 
Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) klasifikační třídy I. (nesterilní neměřící). 
 

Popis lehátka 
 Pevná kovová konstrukce 
 Jednodílná ložná plocha se zvýšeným čalouněním hlavové části 

 Velmi měkké a pohodlné zvýšené čalounění 
 Vždy bez otvoru pro obličej a bez koleček 
 Jedna stavitelná noha pro vyrovnání nerovnosti podlahy 

 Omyvatelná, otěru odolná a desinfikovatelná koženka 
 Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku 
 
Technické parametry 

 Rozměr ložné plochy 68 x 193 cm nebo 68 x 183 cm 
 Rozměr klínu pod hlavou délka 40 cm, výška 12 cm 
 Výška k vršku čalounění 60 cm 

 Tloušťka čalounění 6,5 cm (2 cm pojený tužší molitan + 4 cm měkký PUR molitan + 0,5 cm 
vata) 
 Nosnost lehátka 180 kg 

 Hmotnost 30 kg 
 
Volitelné možnosti za příplatek 

 Možnost přidání držáku na roli zdravotnické papírové podložky (ze strany podhlavníku standard) 
 Výšku lehátka lze upravit po dohodě i na nižší výšku 
 Froté povlak na lehátko, barva béžová 
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Vzorník koženek 
 

    
č. 10 světle béžový mramor  č. 14 žlutá č. 27 světle zelená 
 

   
 č. 29 světlý tyrkys  č. 31 tyrkys  č. 41 modrá 
 

   
 č. 43 zelenomodrá  č. 45 modrofialová  č. 51 vínová 
 

   
 č. 81 bílá č. 91 šedá  č. 93 lososová 
 

 
 č. 95 červená 
 

Vzorník barev konstrukce 
 

       
 RAL 9003  RAL 1015  RAL 5012 
 

       
 RAL 6027  RAL 7035 RAL 1021 

 

       
RAL 9006 „Metalíza“ RAL 3020 RAL 6019 

Za příplatek 200 Kč bez DPH/lehátko 
 


