
Žena v centru pozornosti

GRACIELLA®

Gynekologické křeslo



Pravidelné preventivní 
vyšetření v gynekologické 
ordinaci je součástí života 
každé dospělé ženy.  
Příjemné prostředí a pohodlí 
podporuje důvěru a pocit 
bezpečí pacientek.

Navrženo pro ženy

Bezpečný nástup umožňuje 
praktický stupínek a výškové 
nastavení křesla.

 +

Design křesla, měkké 
polstrování a celkově 
příjemná ergonomie 
přispívají ke komfortu 
pacientek.
 +

Pomáhá, ale nepřekáží
Stupínek může pacientce pomoci při nástupu 
do křesla. Díky otočnému mechanismu ho 
lze snadno přesunout na stranu, aby lékaři 
nepřekážel při vyšetření.
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Příjemný design
Variabilita poloh dovoluje přizpůsobit křeslo fyzické dispozici každé 
pacientky. Pohodlí zajišťuje měkké polstrování a ergonomický tvar 
křesla. K dispozici je také integrovaná opěrka hlavy.

Podnožní opěrky na míru
Křeslo Graciella® je vybaveno sadou podnožních opěrek 
volitelných podle účelu, zaměření či zvyklostí v jednotlivých 
zdravotnických zařízeních. Opěrky lze nastavit podle potřeb 
pacientky a lékaře.

Opěrky 
nohou dle 
Goepela

Standardní 
opěrky 
nohou
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TECHNICKÉ PARAMETRY
Mechanické specifikace 
Maximální délka křesla (bez opěr nohou) 1325 ± 10 mm

Maximální délka křesla (s opěrami nohou) 1733 ± 10 mm

Maximální délka křesla (s opěrami nohou 
typu Goepel)

1402 ± 10 mm

Maximální délka křesla (se dvěma opěrami 
nohou typu Goepel)

1495 ± 10 mm

Celková šířka (přes podpěry nohou) 780–845 mm

Šířka polstrování (max.) 630 ± 5 mm

Tloušťka polstrování 30 ± 2 mm

Výška sedáku v dolní – nástupní poloze 615 ± 5 mm

Max. výška sedáku (přední hrana) 1043 ± 5 mm

Úhel nastavení zádového dílu vůči 
sedacímu dílu

0°±2° / +40° ±2°

Úhel nastavení sedacího dílu 0°±2° / +20° ±2°

Poloha Trendelenburg -12°±2°

Výška šlapky nad zemí min. 275–540 mm

Pacientské zatížení 180 kg

Maximální zatížení křesla 195 kg

Povolené zatížení podpěr nohou 32 kg

Hmotnost křesla (v závislost na konfiguraci) 85 –115 kg

Povolené zatížení držáku misky 10kg

Maximální zatížení DIN lišty 15 kg

Objem závěsné misky 2.4 l

Krytí IPX4

Krytí nožního ovladače IPX6

Provozní režim Int. 2/18 min

Hladina hluku Menší než 48 dB (A)

Elektrické specifikace
Napětí 100 V AC / 110 V AC / 

120 V AC / 127 V AC / 
230 V AC

Frekvence 50/60 Hz

Napětí motoru 24 V AC

Ochrana proti vniknutí vody IPX4

Třída ochrany zařízení I.

Klasifikace příložných částí B

Maximální příkon 370 VA

Pojistky křesla 2× T1,6AL 250 V
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