PROVTAGNINGSSTOL 710
Artikelnummer: 2-710

Smarta funktioner, hög kvalitet och stilsäker och smidig design är gemensamt för alla våra lättplacerade
provtagningsstolar. Det bidrar både till en bra arbetsmiljö och en trygg patientupplevelse, såväl vid det
stora sjukhuslaboratoriet som den lilla mottagningen. Monteringen på den centrala pelaren gör att
höjning och sänkning av stolshöjden sker rakt upp och rakt ner, vilket underlättar arbetsmomenten och
ökar patientsäkerheten. Anpassade tillbehör och ett stort urval av klädselfärger ger stor valfrihet.
ROTERINGSFUNKTION 360° MED ELBROMS
Med 360° roteringsfunktion kan du som tar proverna sitta kvar och istället enkelt och snabbt ändra
patientens position vid provtagningen i andra armen. Med fotpedalen låser och frigör du sitsen vid
rotering och har hela tiden händerna fria, vilket ger en mer ergonomisk arbetsställning. Notera att
stolens hjulfria underrede vilar konstant mot golvet, på samma sätt som på en snurrfåtölj. Det gör
roteringen extremt smidig.
Höjden och ryggstödet regleras elektriskt, nackstödet är ställbart och de skålade armskenor justeras
steglöst med enhandsgrepp för att underlätta vid själva provtagandet. Armskenorna och vadplattan
följer automatiskt med vid ryggjustering och stolen kan snabbt och lätt fällas till chockläge. Det plana
och runda underredet i kombination med pelarkonstruktionen gör det lätt att komma intill patienten,
utan att slå i eller fastna i utstickande stolsben.
Vid upprätt läge går vadplattan extra långt in så den inte är i vägen när patienten ska sätta sig.
Patientknopparna gör det också lätt att komma i och ur.
Stolen levereras komplett som på bilden. Kulfunktion till armskenan finns som tillval.
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PROVTAGNINGSSTOL 710
EGENSKAPER

SPECIFIKATION

Roterbar 360°

Patientvikt

El-broms

Bredd utan
arms kenor

630 mm

Elektris k jus terbar rygg

Bredd med
arms kenor (ca)

840 mm

Chockläge

Längd fälld

Jus terbara s kålade arms kenor

Sits bredd

Patientknoppar

Sitthöjd

Jus terbar vadplatta

Vikt

Elektris k höj-/s änkbar

Stabilt och s midigt underrede

KLÄDSLAR
200 kg

Äggskal

Sand

Melange

Pärlgrå

Antracit

Svart

1650 mm
510 mm
475 - 675 mm
78 kg

Körsbär Himmelsblå

Ljusblå

Jus terbart nacks töd
Brett urval av färger på kläds lar

Baltic

Blå

Orkidé

Vinröd

Grå-grön

Bes täll gärna kos tnads fria färgprover

TILLVAL
Kulfunktion till
valfri arms kena

2-420

