
  

 

4050X Gynækologisk Undersøgelsesleje 
Hygiejnisk og brugervenlig gynækologisk undersøgelsesleje med mange anvendelsesmuligheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedfunktioner: 

1. Let at justere helt håndfrit (håndtering uden brug af hænder), så sundhedspersonalet kan arbejde 

mere hygiejnisk og effektivt 

2. Specielt beregnet til gynækologiske undersøgelser, men er også egnet til mindre indgreb og generelle 

undersøgelser 

3. Nye funktioner, der forbedrer brugervenlighed, komfort og patientsikkerhed 

 

Det gynækologiske undersøgelsesleje 4050X er det mest alsidige undersøgelsesleje i vores sortiment. Det er særligt 

velegnet til gynækologiske undersøgelser, men kan også bruges til mindre indgreb og generelle undersøgelser. 

4050X har en tredelt patientoverflade med en siddesektion, en midtersektion og en rygsektion. Sædet, 

midtersektionen og højden kan justeres forfra ved hjælp af den nye fodbetjeningsenhed, så føreren kan arbejde 

mere effektivt og hygiejnisk. Der er også en valgfri håndfri justeringsstang på siden af lejet, eller du kan bruge 

håndbetjeningen, som er en standardfunktion. 

Betrækket på undersøgelseslejet er fremstillet af et meget slidstærkt, vandtæt og antimikrobielt stof, som også let 

kan rengøres og desinficeres. Som standard er 4050X udstyret med justerbare hælstøtter (trinløse og uden 



  

 

håndtag) og en gynækologisk skål, der nemt kan flyttes ud af vejen, når den ikke er nødvendig. Motorerne på 

4050X sænker lejet ved hjælp af tyngdekraften, og i nødstilfælde – hvis noget sætter sig fast i mekanismen – 

hæves lejet automatisk. 

Der findes to modeller af gynækologisk undersøgelsesleje 4050X. 4050X M har færre funktioner, mens 4050X F 
har mere udstyr. Den har f.eks. en håndbetjening med hukommelsesposition, elektrisk sædejustering og den nye 
fodbetjeningsenhed (se de tekniske specifikationer for flere oplysninger). 

Tekniske data for 4050X F & 4050X M 

Samlet bredde 75 cm 
Bredde af patientoverflade 70 cm 

Samlet længde 200 cm 
Totalvægt 120 kg 
Højdejustering 49-97 cm 

Rygsektionsens længde 70 cm 
Længde af midtersektion 82 cm 
Justering af midtersektion 0-73°, (4050 X F elektrisk) (4050X M gasfjeder) 
Sædesektionens længde 44 cm 
Indstilling af sædesektionen 0 - 25° (4050X M ikke justerbar) 
Elektrisk Trendelenburg / Anti-

Trendelenburg (ekstraudstyr) 

20° / -10° 

Hjul Ø125 mm låsbare hjul 
Andet udstyr (4050X F) Håndbetjening med hukommelsesslot og samtidige 

bevægelser af forskellige sektioner. 
Fodbetjening til højde, sæde- og 
midtersektionsjustering. 
Trinløse justerbare hælstøtter. 
Gynækologisk skål i sædesektionen. 
Papirrulleholder og papirafriver. 
Sikkerhedsfunktioner: vinkel mellem sæde og 
midtersektion min 105°. 
Sikkerhedsfunktion: automatisk løft i nødsituationer. 
Sikkerhedsfunktion: låsefunktion ved at trykke på to 
pedaler på fodbetjeningssættet eller knapper på 
håndbetjening i 3 sek. 
Adapter til montering af dropstativ (4 positioner) 

Andet udstyr (4050X M) Håndbetjening med sikkerhedslåsefunktion ved at 
trykke på to knapper i 3 sek. 
Trinløst justerbare hælstøtter. 
Gynækologisk skål i sædesektionen. 
Papirrulleholder og papirafriver. 
Sikkerhedsfunktion: automatisk løft i nødsituationer. 
Adapter til dropstativ (4 positioner) 

Polstring Flere materialer- og farvemuligheder 
Sikker arbejdsbelsastning (SWL) 210 kg 
Elektrisk system 24V 
CE-mærket Ja 
Fremstillingsland Finland 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabriksmonterede muligheder: 

• Trendelenburg og anti-Trendelenburg, herunder batteri 

• Centralt låsbare hjul Ø125 eller Ø150 mm 

• Centralt låsbare, elektrisk ledende dobbelte hjul Ø 150 mm 

• To-delt håndfri justeringsstang til højde og rygsektion i to dele 

• Fodpedal til justering af højde og rygsektion 

• Batteridrevet 

Tilbehør: 

• Sæt med benstøtter, hvid plast (til mindre procedurer). Inkluderer klemmer med hurtig frigørelse og 
fastgørelsesstropper. 

• Sæt med benstøtter, sort formstøbt pude (til lange procedurer). Inkluderer rotationsklemmer og 
fastgørelsesstropper. 

• Dropstativ, lige, buet eller antimikrobiel belægning 

• Skinne til tilbehør 

• Tilbehørsskinne, messing 

• Hurtig frigørelsesklemme Ø 20 mm 

• Sideskinne 

• Sideskinne, antimikrobiel belægning 

• Anæstesi ramme 

• Skubbehåndtag 

• Undersøgelseslampe (monteret på tilbehørskinne eller ramme) 

• Nakkestøtte 

• Armlæn til prøvetagning 

• Adapter til montering af dropstativet (fire mulige positioner) 

 


