Galaxy TTET300

Galaxy TTET300
Galaxy TTET300 - це багатофункціональний
трехсекційний тяговий стіл, який у поєднанні з
тяговим блоком дозволяє легко та ефективно
лікувати біль у спині.
Витяжіння хребта роками використовується
як безпечне рішення при лікуванні
спинальних захворювань, таких як
затиснення нервових корінців, гострий
м’язовий спазм та остеоартриту.
Розтягнення хребта знижує тиск на міжхребцевий
диск, розслаблює напружені м’язи, знімає
здавлення і подразнення нервових корінців і
покращує кровообіг в області хребетної артерії.
Роликова поверхня TTET300 запобігає тертю нижче стегна та ноги, що
дозволяє застосувати повну силу тяги під час лікування. Крім того,
рухомі секції можна зафіксувати на місці.
Galaxy TTET300 доступний в двох версіях:
• FO з двома ногами та двома маленькими колесами
• F4 з чотирма багатонаправленими висувними колесами для легкого
транспортування
Тяговий блок і система для витяжіння шиї продаються окремо.

Система
персональної
авторизації (PAS)

Ключові особливості:
• Забезпечує максимальний комфорт пацієнта в положеннях лежачи на животі і на спині при
проведенні мануальної або тракційної терапії
• Поверхня стола, запобігає тертю стегон та ніг
• Переміщення головної / задньої частини стола піднімається до 85 °
• Газова пружина допомагає зручно позиціонувати секції стола
• HalloTronic® System дозволяє електричне регулювання висоти від 57 до 102 см, з
навантаженням до 200 кг

Система ременів
QuikWrap™ Belting
System (2825)
Тракційна система
Triton DTS (4749)
Тракційна система
Tru-Trac Traction,
монохроматичний
екран (4779)

Система для
витяжіння шиї
(7040)

Тяговий табурет,
доступний у всіх кольорах
оббивки (3265)
Датчики HalloTronic® для
зміни висоти стола

Параметри кольору оббивки

Екрю-крем

Бежевий

Блакитний

Темно-синій

Тера Котта

Шоколад

Сірий

Графітовий
сірий

Чорний

Galaxy TTET300

Ordering Information
Part Number

Product Description

3263

FO frame with 2 feet and 2 wheels

3264

F4 frame with 4 feet and 4 multidirectional,
retractable wheels

Optional Accessories
3265

Traction stool, available in all upholstery colors

2825

QuikWrap™ Belting System

7040

Cervical traction system (with clevis)

4779

Tru-Trac Traction unit, monochromatic screen

4749

Triton Traction unit, color screen

Mains power

230 V~ 50/60 Hz, 120 V~ 50/60 Hz

Current

Max 1A with 230V, Max 2A with 120V
Total:

L211 cm x W64 cm

Head/ back section:

72 cm inclination 0 - 85°

Middle section:

20 cm

Leg section:

119 cm

Lowest position:

57 cm

Highest position:

102 cm

Dimensions

Dynamic lifting capacity

200 Kg

Maximum workload

300 Kg

Weight

Max. 130 Kg

Electrical Safety Class:

Class II, Type B

Safety test

CE, class I rule 12
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