
 

 
 

 

 
 

 

Σταθμός προετοιμασίας ασθενών 
Shor – Line Stainless Steel Utility Chase 

 
 

Κατασκευασμένος από την εταιρεία Shor-Line, εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι τύπου 304 
βαρέος τύπου, χωρίς βαμμένα ή χρωμιωμένα μέρη. Έτσι μηδενίζεται η πιθανότητα καταστροφής 
του και η κατασκευάστρια εταιρεία δίνει εγγύηση εφ’ όρου ζωής για τη σκουριά.  
 
 

        
 
 

Οφέλη: 

Ο σταθμός προετοιμασίας ασθενών «Shor-Line Stainless Steel Utility Chase» είναι πραγματικά η 
ραχοκοκαλιά μιας κτηνιατρικής κλινικής ή ενός κτηνιατρικού νοσοκομείου καθώς εκεί μπορούν να 
πραγματοποιούνται σειρά πολλαπλών εφαρμογών και διαδικασιών, προσφέροντας άνεση και 

πλήθος από ευκολίες στο προσωπικό. Πρόκειται για μία πλήρως αρθρωτή (completely modular) 
κατασκευή καθώς η Shor-Line σας παρέχει έναν κενό καμβά για να σχεδιάσετε τον χώρο εργασίας 
σας, ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες σας. Η κατασκευή έχει σχεδιαστεί ειδικά για κτηνιατρεία. 
 

Ο σταθμός της φωτογραφίας αποτελείται από τραπέζια μπανιέρες, ειδικά κατασκευασμένα για την 
προετοιμασία ασθενών πριν από το χειρουργείο αλλά και για άλλες εργασίες όπως καλλωπισμό ή 
οδοντρικές εφαρμογές. Συμπληρώνεται από ένα αναδιπλούμενο, επίτοιχο τραπέζι, το οποίο όσον 

αφορά το σταθμό, στηρίζεται στο κυρίως σώμα του. Για ευκολία του προσωπικού υπάρχουν πολλά 
συρτάρια και ντουλάπια στα τραπέζια προετοιμασίας και ράφια πάνω στην κεντρική κολώνα της 

κατασκευής (δείτε πάνω από το αριστερό τραπέζι μπανιέρας). Ο σταθμός διαθέτει αρθρωτά φώτα 
εξέτασης σε δύο πλευρές του, τα οποία καλύπτουν όλες τις επιφάνειες εργασίας. 



 

• Ο σταθμός μπορεί να εκτείνεται από το δάπεδο μέχρι την οροφή, να περιβάλλει και να καλύπτει 
ηλεκτρικές και υδραυλικές γραμμές καθώς και γραμμές οξυγόνου. 
 

• Τρία από τα τέσσερα περιφερειακά πάνελ του σταθμού έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να 
δεχτούν προαιρετικό εξοπλισμό όπως: Φώτα εξέτασης ή φώτα χειρουργείου, σετ ωτοσκόπησης 
και οφθαλμοσκόπησης, μονάδες αναισθησίας κλπ. 
 

• Πολλές επιλογές ραφιών και ντουλαπιών είναι επίσης διαθέσιμες για την αποθήκευση εξοπλισμού 
και προμηθειών (αναλωσίμων) της κλινικής. 
 

• Μεγάλη ποικιλία από μπανιέρες και τραπέζια εξέτασης Shor-Line, μπορούν να προσαρμοστούν 
στο σταθμό. Τα περιφερειακά πάνελ της κολώνας του σταθμού, μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν 

ως «σταθμός τοποθέτησης» για σειρά από φορητά τραπεζάκια της εταιρίας που χρησιμοποιούνται 
για την εξέταση και για τη θεραπεία ασθενών. 
 

• Ο σταθμός μπορεί να κατασκευαστεί και από συνθετικό υλικό laminate [από ανακυκλωμένο 

αληθινό ξύλο, σε μορφή υψηλά πεπιεσμένης μοριοσανίδας (HDF)] σε δύο τυποποιημένα χρώματα: 
λευκό και στο χρώμα του αμυγδάλου. Υπάρχει δυνατότητα για δύο ακόμα χρώματα: Wilson ArtR 

και FormicaR, με επιπλέον κόστος και μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης. 
 

• Τα υδραυλικά είδη μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά, κατά την επιθυμία του ιδιοκτήτη. 
 

 

 
 
 

 
 
 

Άλλα προϊόντα Shor-Line, χρήσιμα για κάθε κτηνιατρική κλινική 
(Shor-Line Housing Accessories) 

 

 

Φορείο μεταφοράς ζώων  

(Animal Stretcher) 
 

Κωδικός είδους: 918.0003.04 
 

To φορείο μεταφοράς ζώων “Shor-Line Animal Stretcher” είναι ο 

ασφαλέστερος τρόπος για τη μεταφορά τραυματισμένων, 
ναρκωμένων ή χειρουργημένων ασθενών 
 

• κατασκευασμένο από πολύ ανθεκτικό βινύλιο που έχει υφανθεί   
  πολύ πυκνά ώστε η επιφάνειά του να είναι σχεδόν άκαμπτη και  

  να έχει πολύ μεγάλη αντοχή 
• καθαρίζεται κι απολυμαίνεται εύκολα 
• περιφερειακά, υποστηρίζεται από άκαμπτο, μεταλλικό σωλήνα   

  ελαφρού κράματος, πάχους μίας ίντσας (2,54 εκατοστών) 
• για την ασφαλή συγκράτηση του ασθενούς, το φορείο είναι   
  εξοπλισμένο με δύο ρυθμιζόμενου μήκους ιμάντες πλάτους 5,10   

  εκατοστών, οι οποίοι ασφαλίζουν με Velcro.  
 

To φορείο μεταφοράς ζώων “Shor-Line Animal Stretcher”  

έχει διαστάσεις Π x Β = 121,92 x 53,34 εκατοστά 

 



 

Γάντια χειρισμού ζώων  

(Animal Handling Gloves) 
 

Γάντια κατασκευασμένα από δέρμα άλκης (είδος ελαφιού 

της Αλάσκας). Έχουν μεγάλη αντοχή και είναι απαλά ώστε 
αφενός να προστατεύουν τα χέρια του κτηνιάτρου 
αφετέρου να μην τραυματίσουν το ζώο. 

Τα γάντια αυτά έχουν διπλό πάχος στον αντίχειρα και στο 
δείκτη, για πρόσθετη προστασία.  
Διαθέσιμα σε τρία μεγέθη, μικρό, μεσαίο και μεγάλο 

(Small, Medium και Large).  

Οι κωδικοί είδους για κάθε μέγεθος, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 

κωδικός είδους περιγραφή 

918.0001.01 Γάντια χειρισμού ζώων (μέγεθος Large) 

918.0001.05 Γάντια χειρισμού ζώων (μέγεθος Medium) 

918.0001.02 Γάντια χειρισμού ζώων (μέγεθος Small) 
 
 
 
 

 
 
 

Μακριά γάντια χειρισμού ζώων  

(Long Gauntlet Animal Handling Gloves) 
 

Γάντια μεγάλου μήκους, επίσης κατασκευασμένα από 

δέρμα άλκης, ένα είδος ελαφιού της Αλάσκας. 
Έχουν μεγάλη αντοχή και είναι απαλά ώστε αφενός να 
προστατεύουν τα χέρια του κτηνιάτρου αφετέρου να 

μην τραυματίσουν το ζώο. 
Τα γάντια αυτά έχουν διπλό πάχος στον αντίχειρα και 
στο δείκτη, για πρόσθετη προστασία.  

Διαθέσιμα σε δύο μεγέθη, μικρό και μεγάλο (Small και 
Large). Και τα δύο μεγέθη έχουν μήκος 68,58 εκατοστά  
 

Οι κωδικοί είδους για κάθε μέγεθος φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

κωδικός είδους περιγραφή 

918.0001.03 Μακριά γάντια χειρισμού ζώων (μέγεθος Large) 

918.0001.04 Μακριά γάντια χειρισμού ζώων (μέγεθος Small) 

 
 

 


