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Účel použití 

Rehabilitační, vyšetřovací (masážní) lehátko je určeno na klinické i fyzikální vyšetření pacientů 
v ambulancích, ordinacích praktických i odborných lékařů. Může být doplněno o područky, které 
umožňují zavedení žilního vstupu. V rehabilitačních zařízeních slouží k provádění fyzioterapie. Je 

určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, domovů pro seniory, 
klienty maséren, wellnesů a dalších zařízení za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.  
Lehátko je vhodné i do místností 1. pomoci. 

Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích bez narkózy, kdy je pacient při plném 
vědomí. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní neměřící. 
 

Popis lehátka ve standardním provedení 
 Pevná kovová konstrukce 
 Dvoudílná ložná plocha 

 Výškově stavitelné hydropohonem – nožním pedálem 
 S otvorem pro obličej včetně krycího víčka otvoru 
 Omyvatelná, otěru odolná a desinfikovatelná koženka 

 Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku 
 

Technické parametry 

 Rozměry ložné plochy standard 68x195 nebo rozšíření dle dohody na 78x195 a 83x195 (cm) 
 Pohon hydropohon 
 Výšková stavitelnost 45 cm – 90 cm 

 Délka podhlavníku 64 cm nebo 45 cm 
 Naklopení podhlavníku 64 cm 0° až + 60°, nadlehčený pomocí plynové pružiny 
 Naklopení podhlavníku 45 cm -50° až + 30°, nadlehčení pomocí plynové pružiny 

 Tloušťka čalounění 4 cm (2 cm pojený tužší molitan dole + 2 cm měkký PUR molitan) 
 Nosnost lehátka 170 kg 
 Hmotnost 65 kg 
 

Volitelné možnosti za příplatek 
 možnost bez otvoru pro obličej (v tomto případě bude poskytnuta sleva) 

 možnost přidání držáku na roli zdravotnické papírové podložky pod podhlavník 
 možnost přidání naklápěcích područek z jedné nebo z obou stran 
 možnost vyrobit šířku ložné plochy maximálně 83 cm (měřeno i s koženkou = celková šíře) 

 možnost přidání centrálně ovládaných pojezdových koleček (nelze dodatečně dokoupit) 

Ilustrační obrázek lehátka 
s podhlavníkem 64 cm 

(další varianty zobrazeny 
na straně 4) 
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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 
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Lehátko GH2 s podhlavníkem 45 cm 
Ilustrační obrázek 

 
 

Lehátko GH2 s podhlavníkem 64 cm 
Ilustrační obrázek 

 


