MEDISINSKE STOLER
Medisinske behandlingsstoler,
pasientstoler, arbeidsstoler,
Når kvalitet teller
blodgiverstol, operasjonsstoler,
arbeidskrakker og operasjonskrakker

svas svalland as

multiLine 2

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

multiLine 2 hve

med standard armlene og fotstøtte samt hodepute som ekstra tilbehør.
Art.nr. 4941610

multiLine 2 hvh

med todelt ryggstøtte, universal armlener som
kan vippes opp og kan også roteres i fire forskjellige posisjoner, justerbar fotstøtte og hodepute
som ekstra tilbehør.
Art.nr. 4911521

2

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

multiLine 2

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

Med alle mekaniske deler komplett innkapslet i chassis er stolen
enkel å rengjøre i henhold til de strenge hygieniske krav på
sykehus. Et gjennomført design gjør at stolen er lettvint og sikker
i bruk.
Avhengig av hvilken modell, kan multiLine 2 reguleres til helt flat
posisjon enten ved hjelp av en gassfjær eller to elektriske motorer. Samtidig følger armlene synkront med til setenivå. Hele
overdelen kan senkes ned til 8° uavhengig av høyden. Dette gir
en sjokkposisjon når stolen er flat, eller en avslappet sitteposisjon
når seteryggen er oppreist, eller til og med er en kardiologisk
posisjon. Stolen kan enten leveres med fast høyde på 54 cm, eller
med hydraulisk eller elektrisk hev/senk av chassis opp til 89 cm.
Ryggstøtten leveres enten hel eller todelt, med uttrekkbar og
tiltbar hodestøtte. Flere forskjellige armlener og tre benstøtteversjoner kan kombineres for å utstyre stolen i henhold til brukerens
behov. For undersøkelse av ben og føtter er en podiatrisk benstøtte tilgjengelig (splittet og individuelt justerbare, kan svinges ut
45°).
Chassis har fire tvillinghjul med sentrallås, et av hjulene er antistatisk og retningsstyrt. Diverse tilleggsutstyr er tilgjengelig.

Varianter

multiLine2 hvh

Hydraulisk høydejustering

multiLine2 hve
Elektrisk høydejustering

multiLine 2 hvh

med hjelpeskinner, utfoldbar fotstøtte som er justerbar i lengden, og hodepute som ekstra tilbehør.
Art.nr. 4921536
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multiLine 2

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

Hydraulisk høydejustering, manuell
synkronjustering av rygg- og fotstøtte,
fotstøtte kan justeres separat.

Ryggstøtte

Todelt ryggstøtte, der hodestøtte kan
reguleres i lengderetning og justeres
bakover.

Armlene
Standard armlener som kan
vippes opp.

Universal armlener som kan
vippes opp og
kan også roteres
i fire forskjellige
posisjoner.

Komfort armlener
som kan vippes
opp og justeres
i alle retninger,
kan roteres og
tas av.

Hjelpeskinner
som kan senkes
ved hjelp av
gassfjær.

Art.nr. 4911510

Art.nr. 4911520

Art.nr. 4911530

1) 99 kg

1) 105 kg

1) 107 kg

Art.nr. 4911511

Art.nr. 4911521

Art.nr. 4911531

1) 105 kg

1) 111 kg

1) 113 kg

Art.nr. 4911514

Art.nr. 4911524

Art.nr. 4911534

1) 105 kg

1) 111 kg

1) 113 kg

Art.nr. 4911516

Art.nr. 4911526

Art.nr. 4911536

1) 110 kg

1) 115 kg

1) 118 kg

Fotsstøtte

Standard fotstøtte

4

Fotstøtte regulerbar i lengderetning

Fotstøtte regulerbar i lengderetning og har integrert fotplate.
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multiLine 2

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

Hydraulisk høydejustering, manuell synkronjustering av rygg- og fotstøtte, fotstøtte kan justeres separat.

multiLine2 hvh

Ryggstøtte i ett stykke.

Hydraulisk hev/senk ved hjelp av
fotpedal montert på begge sider av
stol. Manuell synkronisert justering
av ryggstøtte og fotstøtte. Fotstøtte
kan justeres separat.

Art.nr. 4921510

Art.nr. 4921520

Art.nr. 4921530

1) 99 kg

1) 105 kg

1) 107 kg

Art.nr. 4921511

Art.nr. 4921521

Art.nr. 4921531

Mål:

1) 105 kg

1) 111 kg

1) 113 kg

Vekt 

Art.nr. 4921514

Art.nr. 4921524

Art.nr. 4921534

1) 105 kg

1) 111 kg

1) 113 kg

1)

Sittebredde 

52 cm

Sittedybde 

47 cm

Total dybde 

109 cm

Total høyde

128-163 cm

Diameter på hjul
Sittehøyde

Art.nr. 4921516

Art.nr. 4921526

Art.nr. 4921536

1) 110 kg

1) 116 kg

1) 118 kg

Fotstøtte regulerbar i lengderetning

54-89 cm

Total bredde

80 cm

Total bredde med
med comfort armlener

90 cm

Liggelengde (stol i
horisontal posisjon)

Standard fotstøtte

125 mm

170 cm

Lengde hodestøtte med
todelt ryggstøtte

20 cm

Lengde på
justerbar fotstøtte

17 cm

Helning på ryggstøtte ved
helt horisontal posisjon
hode lav posisjon

-8°

Maksimal vekt på pasient

200 kg

Fotstøtte regulerbar i lengderetning og har integrert fotplate.
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multiLine 2

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

Elektrisk høydejustering. Elektrisk justering av rygg- og fotstøtte enten synkront eller separat.

Ryggstøtte

Todelt ryggstøtte, der hodestøtte kan
reguleres i lengderetning og justeres
bakover.

Armlene
Standard armlener som kan
vippes opp

Universal armlener som kan
vippes opp og
kan også roteres
i fire forskjellige
posisjoner.

Komfort armlener
som kan vippes
opp og justeres
i alle retninger,
kan roteres og
tas av.

Hjelpeskinner
som kan senkes
ved hjelp av
gassfjær.

Art.nr. 4931610

Art.nr. 4931620

Art.nr. 4931630

1) 98 kg

1) 104 kg

1) 106 kg

Art.nr. 4931611

Art.nr. 4931621

Art.nr. 4931631

1) 104 kg

1) 110 kg

1) 112 kg

Art.nr. 4931614

Art.nr. 4931624

Art.nr. 4931634

1) 104 kg

1) 110 kg

1) 112 kg

Art.nr. 4931616

Art.nr. 4931626

Art.nr. 4931636

1) 109 kg

1) 115 kg

1) 117 kg

Fotstøtte

Standard fotstøtte

6

Fotstøtte regulerbar i lengderetning

Fotstøtte regulerbar i lengderetning og har integrert fotplate.
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multiLine 2

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

Elektrisk høydejustering. Elektrisk justering
av rygg- og fotstøtte enten synkront eller
separat.

multiLine2 hve

Ryggstøtte i ett stykke.

Elektrisk hev/senk. Elektrisk justering
av ryggstøtte og fotstøtte. Fotstøtte
kan justeres synkront eller separat.

Art.nr. 4941610

Art.nr. 4941620

Art.nr. 4941630

1) 98 kg

1) 104 kg

1) 106 kg

Art.nr. 4941611

Art.nr. 4941621

Art.nr. 4941631

Mål:

1) 104 kg

1) 110 kg

1) 112 kg

Vekt 

Art.nr. 4941614

Art.nr. 4941624

Art.nr. 4941634

1) 104 kg

1) 110 kg

1) 112 kg

1)

Sittebredde 

52 cm

Sittedybde 

47 cm

Total dybde 

109 cm

Total høyde

128-163 cm

Diameter på hjul
Sittehøyde

Art.nr. 4941616

Art.nr. 4941626

Art.nr. 4941636

1) 109 kg

1) 115 kg

1) 117 kg

125 mm
54-89 cm

Total bredde

80 cm

Total bredde med
med comfort armlener

90 cm

Liggelengde (stol i
horisontal posisjon)

170 cm

Lengde hodestøtte med
todelt ryggstøtte

20 cm

Lengde på
justerbar fotstøtte

17 cm

Helning på ryggstøtte ved
helt horisontal posisjon
hode lav posisjon

-8°

Strømtilførsel230V/50-60Hz
Standard fotstøtte

Fotstøtte regulerbar i lengderetning

Fotstøtte regulerbar i lengderetning og har integrert fotplate.

3 motorer

Maksimal vekt på pasient
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24V, IP44

200 kg
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multiLine 2

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

Ryggstøtte

Elektrisk høydejustering
Manuell justering av ryggstøtte
Todelt rygg, der hodestøtte kan reguleres i lengderetning
og justeres bakover.

Art.nr. 4911690

1) 95 kg

Elektrisk høydejustering
Elektrisk justering av ryggstøtte
Todelt rygg, der hodestøtte kan reguleres i lengderetning
og justeres bakover.

Art.nr. 4931690

1) 97 kg

Fotstøtte

multiLine 2 hve
Art.nr. 4941690

8
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multiLine 2

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

multiLine2 hve

Elektrisk høydejustering
Manuell justering av ryggstøtte
Ryggstøtte i ett stykke.

Art.nr. 4921690

1) 95 kg

Elektrisk høydejustering
Elektrisk justering av ryggstøtte
Ryggstøtte i ett stykke.

Art.nr. 4941690

1) 97 kg

For behandling av legger og vener.

Mål:
Vekt 

1)

Sittebredde 

52 cm

Sittedybde 

47 cm

Total dybde 

109 cm

Total høyde

128-163 cm

Diameter på hjul
Sittehøyde
Total bredde

Podiatrisk fotstøtte (se bilde til venstre)
Fotstøttene er manuelt og separat justerbare på hver
side
For behandling av føtter og ben er pasientstolen utstyrt med en firedelt fotstøtte, som gir mulighet for å justere fotstøtten for hver enkelt
del av pasientens legger og hæler. Hælstøtten kan forlenges med 28
cm. Med hjelp av en gassfjær kan venstre og høyre side justeres separat og fast i høyden. I tillegg kan begge sider dreies 45° til siden for å
gi plass for personalet.

125 mm
54-89 cm
80 cm

Liggelengde (i horisontal
posisjon)

168 cm

Lengde hodestøtte med
2-delt ryggplate

20 cm

Lengde på
pediatrisk fotstøtte

28 cm

Helning på ryggstøtte ved
helt horisontal posisjon
hode lav posisjon

-8°

Strømtilførsel230V/50-60Hz
1 motor, for manuell
justering av ryggstøtte

24V, IP44

2 motorer, for elektrisk
justering av ryggstøtte

24V, IP44

Maksimal vekt på pasient
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multiLine 2

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

multiLine 2 dc, med fotplate, kan
justeres av pasienten
Art.nr. 4951655

multiLine 2 dc ble spesielt designet for behandling med dialyse
og kjemoterapi, når pasienter må ligge i lang tid. Dette er grunnen til
at multiLine 2 dc har veldig komfortable og ekstra tykke puter. Hvis
stolen settes i hvilestilling vil fotstøtten trekkes ut automatisk, noe som
også gir en komfortabel posisjon også for høye pasienter. Den patenterte fotstøtten kan justeres av pasienten selv for individuell tilpasning.
Dette fungerer også som trykkavlastning for kramper i leggene og
man unngår at pasienten sklir av stolen.
I likhet med multiLine 2 hve har multiLine 2 dc de samme elektromotoriske justeringsmuligheter for den øvre delen og av chassis. Det er
to ulike typer armlener tilgjengelig. Begge kan justeres på ulike måter
— ved endring av helningen på ryggstøtten vil armlenene alltid holde
riktig posisjon.
Alt tilbehør for multiLine 2 kan også brukes for multiLine 2 dc. Funksjonelle deler er innkapslet i plast, som også kan rengjøres på samme
måte som polstringen.
10
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multiLine 2

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

multiLine2 dc
Klassisk armstøtte

Komfort armstøtte

1)
Art.nr. 4951647
uten fotplate

2)
Art.nr. 4951645
uten fotplate

3)
Art.nr. 4951657
med fotplate, kan
justeres av pasienten

4)
Art.nr. 4951655
med fotplate, kan
justeres av pasienten

Mål:
Vekt

1)
2)
3)
4)

110 kg
110 kg
118 kg
118 kg

Sittebredde 

52 cm

Sittedybde 

47 cm

Total dybde 
med fotstøtte 
Total høyde

110 cm
134 cm
130-165 cm

Diameter på hjul
Sittehøyde
Total bredde
Liggelengde (i horisontal
posisjon)
Helning på ryggstøtte ved
helt horisontal posisjon
hode lav posisjon

125 mm
60-95 cm
90 cm
190 cm

-8°

Strømtilførsel230V/50-60Hz
3 motorer

Maksimal vekt på pasient
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24V, IP44

200 kg
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multiLine 2

Tilbehør

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

Infusjonsstativ

Art.nr. 4913230	Infusjonsstativ,
med uttrekkbar
teleskopstang.

Bilde viser også håndtak, hodestøtte, og
fothviler som kan justeres i lengderetning
og felles inn.

Papirrullholder

Art.nr. 4910400 	papirrullholder,
lengde 30-45 cm,
rygg i ett stykke.
Art.nr. 4910401 	papirrullholder,
lengde 30-45 cm,
rygg i 2 deler.

AML2V	4,5 A batteri,
oppladbart batteri,
med ekstern lader,
for mobilt bruk

Batteri

Kontakt

Beskyttelsesfolie

Art.nr. 4917602 	GB
Art.nr. 4917604 	C H

Art.nr. 1414911 	beskyttelsesfolie,
transparent beskyttelestrekk for fothviler, avtagbar
Art.nr. 1414912 	beskyttelsesfolie,
for fothviler, standard
Art.nr. 1414950 	beskyttelsesfolie,
for fothviler multiLine 2 dc
Beskyttelestrekk er ikke mulig for sammenleggbar forhviler.

12
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multiLine 2

Tilbehør

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

Hodepute

Håndtak

Art.nr. 4916700	hodepute,
hodepute, regulerbar og utskiftbar.

Art.nr. 4917600	håndtak,
håndtak, polstret med gummi, kan
reguleres i 3 forskjellige posisjoner

	1) Sitteposisjon
(transportposisjon)

1)

2

2

	2) halvt liggeposisjon og horisontal
posisjon
(fungere som ørelapper)
3
3) skulderstøtte

Pasientbord

Art.nr. 4912501 	pasientbord,
for modeller med sidebeskyttelse,
Stort bord for feste på sidebeskyttelse.

Art.nr. 4912500 	pasientbord,
bordplate med svingfunksjon for lettere tilgjengelighet, montert på den
venstre siden.

Sideskinner

Art.nr. 4910100 	sideskinne,
standard sideskinne(par), monteres
på begge sider av stol.

Urinposeholder

Art.nr. 4910300 	holder,
holder for urinpose, venstre og
høyre side, 1 par
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multiLine

bps

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

multiLine bps,
elektrisk justerbare med
komfort armlener og tilbehør
hodepute
Art.nr. 4946812

multiLine bps,
med komfort armlener og tilbehør
hodepute, infusjonsstang,
beskyttelsesdeksel
Art.nr. 4926812

Hele stoloverflaten på multiLine bps kan
justeres fra en komfortabel sittestilling til
sjokkposisjon. Denne bevegelsen gjøres
enten manuelt ved hjelp av en gassfjær
etter utløsning med en fotpedal, eller med
en elektrisk motor som opereres med en
fjernkontroll. Optimalisert for formålet med
armstøtter som har en stor fordypning, og
som kan vippes og dreies 360°. For enkel
tilgang kan armstøttene slås helt opp. De
fire doble hjulene med en diameter på 100
mm kan blokkeres helt. Ved hjelp av en
spak festet under setet, eller ganske enkelt
ved å trekke fotstøtten opp, kan den lett og
kontinuerlig justeres.

Detaljbilde av multiLine bps
med Klassisk armstøtte

14
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multiLine

bps

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

multiLine bps,
med klassiske armlener
og hode pute som tilbehør
Art.nr. 4926817

multiLinebps
Klassisk armstøtte

Komfort armstøtte

Art.nr. 4926817
manuell kontroll

Art.nr. 4926812
manuell kontroll

1) 76 kg

1) 76 kg

Art.nr. 4946817
elektrisk kontroll

Art.nr. 4946812
elektrisk kontroll

1) 78 kg

1) 78 kg

Mål:
Vekt

Tilbehør:
Hodepute

Infusjonsstativ

Beskyttelsestrekk

Batteri

Art.nr. 4916700	hodepute,
regulerbar og avtagbar

Art.nr. 4923220	infusjonsstativ,
med holder

Art.nr. 1414920	beskyttelsestrekk,
gjennomsiktig for fotstøtte

1)

Sittebredde 

51 cm

Sittedybde 

49 cm

Total dybde 

160 cm

Total høyde

126 cm

Diameter på hjul

100 mm

Sittehøyde

61 cm

Total bredde

82 cm

Liggelengde (i horisontal
posisjon)

180 cm

Elektrisk versjon:
Strømtilførsel230V/50-60Hz
1 motor
24V, IP44
Maksimal vekt på pasient

200 kg

Art.nr. ABPSV	batteri,
	2,3 A oppladbart batteri
med ekstern lader for mobilt
bruk
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multiLine

xxl

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

multiLine xxl,
med tilbehør styrehåndtak og batteri

multiLine xxl,
med hjelp til å stå opp, samt tilbehør
styrehåndtak, hodepute og batteri

Art.nr. 4111800

Art.nr. 4111900

5
multiLine xxl var spesielt designet for svært
overvektige pasienter med en kroppsvekt
på opptil 300 kg. Den mekaniske konstruksjonen, dimensjonering og møbeltrekk
oppfylle disse kravene. Denne pasientstolen
kan brukes til transport, for undersøkelser
og behandlinger, for mobilisering, som en
hvilestol eller som en stol for oppvåkning
fra bedøvelse.
multiLine xxl kan justeres i ulike posisjoner.
Alle innstillingsmuligheter gjøres ved hjelp
av en elektrisk motor, som høydejustering
fra 55 til 80 cm, hodet i lav stilling (-6°) eller
helning av hele den øvre delen i sitteposisjon
opp til 20 grader forover for oppreisningsbistand. På denne måten gis pleiepersonell
og leger avlastningshjelp, samt mer uavhengighet for pasienten.
Armlenene som også er sideskinner kan
enkelt tas av for flytting av pasienten, for
lateral tilgang eller for behandlinger.

2
3

3

4

6
6

16
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multiLine

Modulært stolsystem

xxl

Medisinske stoler

Elektrisk justering av høyde
samt sitte- og liggeflate

multiLinexxl

multiLine xxl,
med hjelp til å stå opp, samt tilbehør
styrehåndtak og batteri
Art.nr. 4111900

1)

Art.nr. 4111800
uten oppreisningsbistand

2)

Art.nr. 4111900
med oppreisningsbistand

Mål:
Vekt

Tilbehør:

1)
2)

140 kg
148 kg

Sittebredde 

70 cm

Sittedybde 

57 cm

1 Hodepute

Art.nr. 4116700	hodepute,
regulerbar og avtagbar

2 Styrehåndtak

Art.nr. 4117600	styrehåndtak,
mykt, gummiert overflate,
justerbar i to posisjoner

Total høyde

3 Støttehåndtak

Art.nr. 4111100	støttehåndtak,
(par) mykt, gummiert overflate for hjelp til å stå opp og
sitte ned

Sittehøyde

4 Pasientbord

Art.nr. 4112200	pasientbord,
roterbart, integrert i den
høyre siden

Liggelengde (i horisontal
posisjon)

Total dybde 
med fotstøtte 

110 cm
130 cm
134-160 cm

Diameter på hjul

6 Fotstøtter
Batteri

Art.nr. 4113200	infusjonsstativ,
med holder, justerbar i høyden med en justeringsring,
inkludert hold, kan tas av
over ringen
Art.nr. 1334100	fotstøtte,
(par) justerbare i lengden,
kan trekkes inn, vippbar og
avtagbar
Art.nr. AXXLV	batteri,
oppladbart batteri inkl. festesokkel og ladekabel

55-80 cm

Total bredde

Armlene

5 Infusjonsstativ

150 mm

89 cm
185 cm
70 x 7 cm

Helning på ryggstøtte ved
helt horisontal posisjon
hode lav posisjon

-6°

Strømtilførsel230V/50-60Hz
3 motorer
24V, IP44
4 motorer for oppreisningshjelp

Maksimal vekt på pasient
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Modulært stolsystem

careLine

careLine hv,
med uttrekkbare leggseksjon og elektrisk justering av polstret overflate
Art.nr. 4470221

Medisinske stoler

careLine fix,
med uttrekkbar leggseksjon
og hodepute som tilbehør
Art.nr. 4460121

Pasientens behov er dekket både i institusjonen og i hjemmet, og likeledes for pleiepersonalet. CareLine har både
ergonomisk sitte- og horisontal posisjon. Justering av ryggog leggseksjon utføres enten manuelt eller ved hjelp av 2
elektriske motorer.
CareLine er tilgjengelig enten med fast høyde eller med en
hydraulisk justerbar setehøyde opp til 20 cm. Den hydrauliske setehøydejusteringen kombinert med setetippjustering
forenkler inn- og utstigning. Armlenene kan svinges bakover
og felles ned slik at fri adgang sikres. Stolen kan vippes
fremover 10° og reduserer anstrengelsen ved å reise seg
opp av stolen. Ved å justere ryggen bakover opp til -10°
oppnås en avslappende posisjon (Trendelenburg posisjon).
Standard leggseksjon, så vel som uttrekkbare versjon, kan
utstyres sammen med avtakbar fothviler. På den måten
kan CareLine skreddersys til kroppsstørrelse og pasientens
behov.
Ved hjelp av 4 doble hjul er det enkelt å manøvrere stolen
presist i alle retninger. Retningsjustering gir rett kjørestabilitet. Bremser på alle 4 hjul holder stolen fast stasjonært når
den brukes.
De mekaniske deler, polstringer og tekstiler er utformet for
tunge belastninger og lang levetid. CareLine har et omfattende utvalg av tilbehør.
18
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Modulært stolsystem

careLine

careLine fix,
med uttrekkbar leggseksjon
og hodepute som tilbehør
Art.nr. 4460121

Medisinske stoler

careLine
Varianter

Ikke justerbar
høyde
Se side 20-21

Hydraulisk justerbar
høyde
Se side 20-21

Praktisk funksjonalitet og fleksibilitet
sammen med et
estetisk design er
de grunnleggende
kjennetegn for stolkonseptet careLine.
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Modulært stolsystem

careLine

careLine fix
Manuell justering
av rygg- og leggseksjon
Separat justerbar
ved 2 gassfjærer
Elektrisk justering av rygg- og
leggseksjon med
2 motorer

Medisinske stoler

Stol med fast høyde

Art.nr. 4460121

1) 67 kg

Art.nr. 4470121

1) 71 kg

Separat justerb.

careLine hv
Manuell justering
av rygg- og leggseksjon
Separat justerbar
ved 2 gassfjærer
Elektrisk justering av rygg- og
leggseksjon med
to motorer

Hydraulisk høydejustering

Art.nr. 4460221

1) 76 kg

Art.nr. 4470221

1) 80 kg

Separat justerbar

Fotstøtte

Fotstøtte regulerbar i lengderetning

20
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Modulært stolsystem

careLine

Medisinske stoler

careLine

Stol med fast høyde

fix

Art.nr. 4460141

1) 71 kg

Art.nr. 4470141

1) 75 kg

Hydraulisk høydejustering

hv

Mål:
Vekt 

1)

Sittebredde 

50 cm

Art.nr. 4460241

Sittedybde 

52 cm

1) 80 kg

Total dybde 

101 cm

Total dybde med fotstøtte  122 cm
Total høyde
fix
134 cm
		hv 134-154 cm
Art.nr. 4470241

1) 84 kg

Diameter på hjul
Sittehøyde
fix
		hv
Total bredde
Liggelengde (stol i
horisontal posisjon)
Lengde på regulerbart
leggseksjon
Maksimal vekt på pasient

125 mm
50 cm
50-70 cm
73 cm
176 cm
14 cm
200 kg

Fotstøtte regulerbar i lengderetning med integrert fotplate som er justerbar og avtagbar
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Modulært stolsystem

careLine

Medisinske stoler

Tilbehør

1
2

3

3

4

4

13

10

5

8
11

12

6
9

22

7
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Modulært stolsystem

careLine

Hodepute
Polstret armlener

Sidedeksler

Armstøtte
Standardskinner
Festearm
Infusjonsstativ
Urinposeholder
Pasientbord

Trådkurv
Støtteputer
Setebelte
Beskyttelsesdeksel

Tilbehør

Medisinske stoler

1

Hodepute, kan skiftes ut

Art.nr. 4467303

2

Armlener, polstret, begge sider

Art.nr. 4877603

3

Sidebeskyttelse i rustfritt stål, for pasientstol
med laterale standardskinner, par

Art.nr. 4303209

4

Sidedeksel, polstret, begge sider

Art.nr. 4460005

Sidedeksel, polstret, begge sider, for pasientstol med laterale standardskinner

Art.nr. 4460006

5

Armstøtte for blodgivning, med doble kuleledd, 1 stk.

Art.nr. 4301100

6

Standardskinne, lengde 34 cm, 1 par

Art.nr. 4870100

7

Festearm for blodgivningsarmstøtte, 1 stk.

Art.nr. 4871400

8

Infusjonsstativ, med feste, justerbart i høyden

Art.nr. 4303207

9

Holder for urinpose, venstre og høyre side,
1 par

Art.nr. 4461300

10

Pasientbord, plastikk, overflatebehandlet, motstandsdyktig mot desinfeksjonsmidler, festes
med klemmer på armlenene.
for standard armlener

Art.nr. 4462500

for polsrede armlener

Art.nr. 4462501

11

Trådkurv, festet til stolrygg

Art.nr. 4303204

12

Støtteputer

Art.nr. 4303304

13

Setebelte

Art.nr. 4303205

Transparent deksel for fothviler

Art.nr. 1414462
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carryLine

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

carryLine mobil,
med tilbehør polstret armlener, hodepute og avtagbar fothviler som kan
svinges under stolen
Art.nr. 4870210

Et komplett utvalg av tilbehør og innovative
funksjoner gjør pasientstolkonseptet carryLine
ideelt for daglig bruk. Basis for alle carryLine
modellene er en stålramme. carryLine pasientstoler har et lavt setenivå og leggstøtte med en
negativ helningsvinkel som tillater pasientene å
komme inn og ut på en komfortabel måte. Den
automatiske justeringen av setet ved 10° gir en
avslappet horisontal hvilestilling, hindrer pasienten fra å gli ut av posisjon og avlaster dessuten
belastningen på knærne. Stolryggen med sitt
anatomiske design og sidestøtter kan justeres

24

carryLine mobil hv,
med tilbehør polstret armlener
og hodepute
Art.nr. 4872200

synkront med leggstøtten manuelt eller elektrisk.
På modeller som er justerbare i høyden kan
setehøyden justeres trinnløst ved hjelp av en hydraulisk pumpe, betjent med fotpedal på både
venstre og høyre side. Dette letter forflytning
av pasienten fra sengen til hvilestolen. carryLine pasientstoler er tilgjengelig i en stasjonær
versjon (carryLine fix), i en versjon med 300 mm
styrehjul foran og 125 mm låsbare hjul bak
(carryLine mobil). Samt i en versjon som lett kan
manøvrere selv om det er trangt om plassen
(carryLine cross).
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carryLine

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

carryLine

carryLine fix,
med todelt ryggstøtte

Varianter

Art.nr. 4870000

carryLine mobil
uten høydejustering

carryLine mobil hv
med hydraulisk høydejustering

carryLine cross hv,
med hydraulisk høydejustering,
elektromotorisk justering av ryggstøtte
og forhviler, med nakkestøtte som tilbehør

carryLine cross
uten høydejustering

Art.nr. 4880500

carryLine cross hv
med hydraulisk høydejustering

carryLine fix, manuell,

carryLine fix, elektrisk,

1-delt ryggstøtte

2-delt ryggstøtte

1-delt ryggstøtte

2-delt ryggstøtte

Art.nr. 4870002

Art.nr. 4870000

Art.nr. 4873002

Art.nr. 4873000

manuell synkron justering av rygg- og
benstøtten, benstøtte separat justerbare,
1-delt eller 2-delt ryggstøtte

1) 45 kg

1) 45 kg

elektrisk justering av rygg- og benstøtte,
benstøtte separat justerbare, 1-delt eller
2-delt ryggstøtte

1) 45 kg

1) 45 kg

careLine
fix
uten høydejustering, uten hjul

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

25

carryLine

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

carryLine mobil

Ikke justerbar høyde, manuell synkron justering av rygg- og leggseksjon, leggseksjonen separat justerbar

Ryggstøtte
Ryggstøtte i en
del

carryLine mobil hv

Art.nr. 4870200

Art.nr. 4870210

1) 50 kg

1) 63 kg

Hydraulisk justerbar høyde, manuell synkron justering av rygg- og leggseksjon,
leggseksjonen separat justerbar

Ryggstøtte
Ryggstøtte i en
del

Art.nr. 4872200

Art.nr. 4872210

1) 67 kg

1) 70 kg

Fotstøtte

Standard fotstøtte

26

Svingbar fotstøtte
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carryLine

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

Ikke justerbar høyde, elektrisk synkron justering
av rygg- og leggseksjon, leggseksjonen separat
manuelt justerbar

carryLine mobil

uten høydejustering
Art.nr. 4870300

Art.nr. 4870310

1) 54 kg

1) 67 kg

Hydraulisk justerbar høyde, elektrisk synkron
justering av rygg- og leggseksjon, leggseksjonen
separat manuelt justerbar

carryLine mobil hv

med hydraulisk høydejustering

Mål:
Vekt 

1)

Sittebredde 

49 cm

Art.nr. 4873300

Art.nr. 4873310

Sittedybde 

50 cm

1) 71 kg

1) 75 kg

Total dybde
fix
mobil
mobil hv

79 cm
93 cm
93 cm

Total høyde
fix
mobil
mobil hv

127 cm
130-150 cm
130-150 cm

Setehøyde
mobil
mobil

Standard fotstøtte

Svingbar fotstøtte

fix

49 cm
51 cm
51-71 cm

Total bredde
fix
mobil
mobil hv

66 cm
70 cm
72 cm

Liggelengde (stol i
horisontal posisjon)

179 cm

Diameter på hjul
foran
bak
Maksimal vekt på pasient
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200 kg
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carryLine

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

carryLine cross
Ryggstøtte
Ryggstøtte i en del
Todelt ryggstøtte

carryLine cross hv

Ryggstøtte
Ryggstøtte i en del
Todelt ryggstøtte

Ikke justerbar høyde, manuell synkron
justering av rygg- og leggseksjon, leggseksjonen separat justerbar
Art.nr. 4880200

Art.nr. 4880210

1) 58 kg

1) 71 kg

Art.nr. 4880202

Art.nr. 4880212

1) 58 kg

1) 71 kg

Hydraulisk justerbar høyde, manuell synkron justering av rygg- og leggseksjon,
leggseksjonen separat justerbar
Art.nr. 4880400

Art.nr. 4880410

1) 67 kg

1) 80 kg

Art.nr. 4880402

Art.nr. 4880412

1) 67 kg

1) 80 kg

Fotstøtte
Standard fotstøtte

28

Svingbar fotstøtte
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carryLine

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

Ikke justerbar høyde, elektrisk synkron justering
av rygg- og leggseksjon, leggseksjonen separat
manuelt justerbar
Art.nr. 4880300

Art.nr. 4880310

1) 62 kg

1) 75 kg

carryLine cross

uten høydejustering
Art.nr. 4880302

Art.nr. 4880312

1) 62 kg

1) 75 kg

carryLine cross hv

med hydraulisk høydejustering

Hydraulisk justerbar høyde, elektrisk synkron
justering av rygg- og leggseksjon, leggseksjonen
separat manuelt justerbar
Art.nr. 4880500

Art.nr. 4880510

1) 66 kg

1) 79 kg

Art.nr. 4880502

Art.nr. 4880512

1) 66 kg

1) 79 kg

Mål:
Vekt 
Sittebredde 

49 cm

Sittedybde 

50 cm

Total dybde 

88 cm

Total høyde
cross
130 cm
cross hv
130-150 cm
Setehøyde
cross
cross hv
Total bredde
Liggelengde (stol i
horisontal posisjon)
Diameter på hjul
Maksimal vekt på pasient

Standard fotstøtte

1)

51 cm
51-71 cm
72 cm
179 cm
125 mm
200 kg

Svingbar fotstøtte
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carryLine

Modulært stolsystem

1

Medisinske stoler

Tilbehør

2

3
4

5
14

9

11

6

12
7
8

10

13

30

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

carryLine

Modulært stolsystem

Hodepute
Polstret armlener

Pasientbord

Setebelte
Beskyttelsesdeksel

Art.nr. 1446900

2

Hodepute, med sidestøtter, bevegelig og
avtagbar

Art.nr. 4867303

3

Armlener, polstret, begge sider

Art.nr. 4877603

4

Sidebeskyttelse i rustfritt stål, for pasientstol
med laterale standardskinner, par

Art.nr. 4303209

5

Pasientbord, plasikk, overflatebehandlet, motstandsdyktig mot desinfeksjonsmidler, festes
med klemmer på armlenene.
Art.nr. 4462501

6

Armstøtte for blodgivning, med doble kuleledd, 1 stk.

Art.nr. 4301100

7

Standardskinne, lengde 34 cm, 1 par

Art.nr. 4870100

8

Festearm for blodgivningsarmstøtte, 1 stk.

Art.nr. 4871400

9

Infusjonsstativ, med feste, justerbart i høyden

Art.nr. 4303207

Holder for urinpose, venstre og høyre side,
1 par

Art.nr. 4871300

10

Trådkurv, festet til stolrygg

Art.nr. 4303204

11

Ryggstøtter, avtagbare, begge sider

Art.nr. 4303301

12

Sidestøtter, avtagbare, begge sider

Art.nr. 4303304

13

Svingbar fothviler, kan svinges under stolen

Infusjonsstativ

Fothviler

Hodepute, standard, bevegelig og avtagbar

for polsrede armlener

Festearm

Sidestøtter

1

Art.nr. 4462500

Standardskinner

Trådkurv

Medisinske stoler

for standard armlener

Armstøtte

Urinposeholder

Tilbehør

(Ikke
avbildet)

14

for carrLine mobil/mobil hv

Art.nr. 4879923

for carrLine cross/cross hv

Art.nr. 4889923

Setebelte

Art.nr. 4303205

Transparent deksel av folie, avtagbar, for mobil
Transparent deksel av folie, avtagbar, for cross

Art.nr. 1414870
Art.nr. 1414880
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Modulært stolsystem

taxelo

taxelo,
med tilbehør hodestøtte

Medisinske stoler

1

Art.nr. 4270200
1

Med sitt spesielle chassis (diskhjul på
300 mm og låsbare bakre styrehjul på
125 mm), kommer taxelo enkelt over
barrierer som terskler og små plattformer. I forbindelse med det gummierte
håndtaket, har taxelo alle funksjoner
klinikker og boliger forventer at en stol
har. Den øvre delen av stolen kan legges ned ved hjelp av spaker, festet på
begge sider under armlenene. Den kan
også vippes fremover ved 5° slik at det
blir enkelt å stige inn og gå ut av stolen. Den øvre delen kan legges bakover
trinnløst i en avslappende posisjon. Benstøtten kan justeres trinnløst ved hjelp av
en spak, som er festet under setet, eller
32

ganske enkelt ved å trekke den opp. I
forbindelse med setevinkel kan benstøtten justeres fra en avlastende og avslappende stilling opp til 19° hevet posisjon på benene.
taxelo er også tilgjengelig med en stor
gummiert fotstøtte som også kan lastes
med en maksimalvekt på 200 kg.
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Modulært stolsystem
2
1

taxelo

Medisinske stoler

taxelo

taxelo,
med tilbehør hodestøtte, infusjonsstativ,
pasientbord, og urinposeholder
Art.nr. 4270210

1)

Art.nr. 4270200
uten fotstøtte
1) 39 kg

3
2)

Art.nr. 4270210
med fotstøtte
1) 43 kg
4

Mål:
Vekt 1)

Tilbehør:
1 Hodepute

Armstøtte

Art.nr. 1446900	hodepute,
standard, regulerbar og
avtagbar
Art.nr. 4867303	hodepute,
med lateral støtte, regulerbar
og avtagbar
Art.nr. 4877603	armstøtte polstret,
venstre og høyre side

2 Infusjonsstativ

Art.nr. 4273200	infusjonsstativ,
med holder, justerbar i høyden, inkludert hold, montert
på venstre side

3 Pasientbord

Art.nr. 4462500	pasientbord,
plast, desinfeksjonssikker,
festet til armstøtter

4 Urinposeholder
Beskyttelsesdeksel

Sittebredde 

47 cm

Sittedybde 

47 cm

Total dybde 

110 cm

Total høyde

137 cm

Diameter på fremre hjul

300 mm

Diameter på bakre hjul

125 mm

Sittehøyde

46 cm

Total bredde

65 cm

Liggelengde (i avslappet
posisjon)
Dimensjon på fotstøtte

173 cm
20x30 cm

Maksimal vekt på pasient

200 kg

Art.nr. 4271300	urinpopseholder,
montert på høyre side

Art.nr. 1414270	beskyttelsesdeksel,
transparent deksel for fotstøtte, avtagbar
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Modulært stolsystem

sita

Medisinske stoler

sita,
stasjonær versjon, uten hjul og
styrehåndtak

sita,
mobil versjon, med hjul
og styrehåndtak

Art.nr. 4490000

Art.nr. 4490200

sita, i horisontal posisjon.
mobil versjon, med hjul og
styrehåndtak
Art.nr. 4490200

34
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Modulært stolsystem

sita

Det stilrene og funksjonelle designet på sita gjør bruken
meget enkel. Når du trekker bakover i spaken, som er
festet på høyre side av stolen, kan ryggen, med støtte
av en gassfjær, trinnløst justeres til en helt horisontal liggende posisjon. Ved å slippe spaken, kan ryggen justeres
uavhengig. Skyves spaken forover kan benstøtten justeres, også støttet av en gassfjær.
Stolen er utstyrt med store polstrede flater, en integrert
bevegelige nakkestøtte samt polstrede armlener. Dette
gir svært stor sittekomfort for pasienten i enhver posisjon.
Sidestøttene hindre at pasienten faller ut av stolen.
Den mobile versjonen av stoler har en solid ramme
av stål med fire doble hjul (Ø 1OO mm) som kan låses
individuelt. Med tilbehør kan stolen utstyres etter mange
individuelle behov.

Medisinske stoler

sita
Varianter

Art.nr. 4490000
1) Vekt: 40 kg

Art.nr. 4490200
1) Vekt: 41 kg

Mål:
Vekt1)
Sittebredde 

50 cm

Sittedybde 

49 cm

Total dybde 

82 cm

Total høyde

126 cm

Diameter på hjul

100 mm

Sittehøyde

55 cm

Total bredde

63 cm

Liggelengde (i horisontal
posisjon)

185 cm

Maksimal vekt på pasient

150 kg
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sita

Modulært stolsystem

Medisinske stoler

Tilbehør

1

2

3

4

3

4

5

36
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Modulært stolsystem

sita

Infusjonsstativ
Armstøtte
Festearm
Standardskinner
Urinposeholder

Beskyttelsesfolie

Infusjonsstativ, med feste, justerbart i høyden

Art.nr. 4303208

2

Armstøtte for blodgivning, med doble kuleledd, svingbar, 1 stk.

Art.nr. 4301100

3

Festearm for blodgivningsarmstøtte, 1 stk.

Art.nr. 4871400

4

Standardskinne, lengde 34 cm, 1 par

Art.nr. 4490100

Holder for urinpose, venstre og høyre side,
1 par

Art.nr. 4871300

Pasientbord, plasikk, overflatebehandlet, motstandsdyktig mot desinfeksjonsmidler, festes
med klemmer på armlenene.

Art.nr. 4492500

Gjennomsiktig beskyttelsesfolie for fotstøtte,
avtagbart

Art.nr. 1414490

5

(Ikke
avbildet)

Medisinske stoler

1

(Ikke
avbildet)

Pasientbord

Tilbehør
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Modulært stolsystem

medseat

medseat,
med elektrisk høydejustering
og elektrisk synkron justering
av liggeflaten ved hjelp av
fotpedal eller kontrollpanel i
ryggseksjon
Art.nr. 4736108

Medisinske stoler

medseat,
med elektrisk høydejustering
og elektrisk synkron justering
av liggeflaten ved hjelp av
fotpedal

medseat,
med elektrisk høydejustering
og elektrisk separat justering
av ryggstøtte og fotstøtte og
kontrollpanel i ryggstøtte

Art.nr. 4736100

Art.nr. 4736218

Som et resultat av 30 år med kontinuerlig design og produktutvikling
har medseat undersøkelses- og behandlingsstoler en kompromissløs
kvalitet og høy funksjonalitet.
Undersøkelses- og behandlingsstoler kombinerer en behagelig sittestilling, enkel betjening og
stor slitestyrke som gir lang driftstid. Justering
av rygg- og benstøtte kan gjøres enten manuelt eller med hjelp av en elektrisk motor. Seter
med manuell justering kan roteres uten hindring, mens modeller med elektrisk justering av
ryggstøtte og benstøtte kan roteres 350°. Alle
stoler kan låses i alle posisjoner. Armlenene som
er laget av integralskum kan vippes opp, og
dermed gjøre stolen veldig praktisk tilgjengelig
for behandlingspersonalet. Synkron justering av
rygg- og benstøtte letter behandling i horisontal
posisjon. Setet og høyden kan justeres med 20

38

cm med hydraulisk fotpumpe eller 30 cm med
elektrisk motor.
Det er 3 alternative faste fotstøtter som tilbehør.
Alternativt kan du velge modeller uten benstøtte. Modeller med elektrisk justering har en
egen fotkontroll, eventuelt med kontrollpanel i
ryggseksjonen avhengig av modell (se bilde på
høyre side). En svingbar setepute kan leveres
som tilbebør, slik at pasienten kan snues 90° til
en av sidene.
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Modulært stolsystem

medseat

Medisinske stoler

medseat,
med hydraulisk justering av
høyde og utfoldbar fothviler
som tilbehør

medseat,
med hydraulisk justering av
høyde, svingbar setepute og
fothviler som tilbehør

Art.nr. 4612000

Art.nr. 4622000

medseat
Varianter

Elektrisk høydejustering med 30 cm

Elektrisk høydejustering med 30 cm,
flyttbar

Hydraulisk høydejustering med 20 cm

2
1

1. Valgfritt: Kontrollpanel montert i ryggseksjon. Stoler med
synkron justering

2. Valgfritt: Kontrollpanel montert i ryggseksjon. Stoler med
separat justering av ryggstøtte
og fothviler

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

39

Modulært stolsystem

medseat
Setepute
Uten svingbar
setepute
Med svingbar
setepute, 90° til
begge sider

medseat
Setepute
Uten svingbar
setepute
Med svingbar
setepute, 90° til
begge sider

medseat

Medisinske stoler

Manuell justering av seteflater ,
uten kontrollpanel i ryggseksjonen
Art.nr. 4616100

Art.nr. 4636100

1) 90 kg

1) 98 kg

Art.nr. 4626100

Art.nr. 4646100

1) 90 kg

1) 98 kg

Elektrisk justering av seteflater,
uten kontrollpanel i ryggseksjonen
Art.nr. 4716100

Art.nr. 4736100

1) 93 kg

1) 101 kg

Art.nr. 4726100

Art.nr. 4746100

1) 93 kg

1) 101 kg

Uten svingbar
setepute

Fotstøtte
Uten fotstøtte
40

Med fotstøtte
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Modulært stolsystem

medseat

Manuell justering av øvre seksjon
med kontrollpanel i ryggseksjonen
Art.nr. 4616108

Art.nr. 4636108

1) 90 kg

1) 98 kg

Art.nr. 4626108

Art.nr. 4646108

1) 90 kg

1) 98 kg

Medisinske stoler

medseat

Elektrisk høydejustering

Elektrisk justering av øvre seksjon
med kontrollpanel i ryggseksjonen
Art.nr. 4716108

Art.nr. 4736108

1) 93 kg

1) 101 kg

Mål:
Vekt 

Art.nr. 4726108

Art.nr. 4746108

1) 93 kg

1) 101 kg

1)

Sittebredde 

51 cm

Sittedybde 

45 cm

Total dybde 

Elektrisk justering av ryggstøtte og fotstøtte, betjent
separat med kontrollpanel i
ryggseksjonen, synkron justering med fotkontroll (under).
Art.nr. 4736118

1) 102 kg

Total høyde

70-80 cm
136-166 cm

Setehøyde
Total bredde

58-88 cm
70 cm

Liggelengde, med fotstøtte (stol i
horisontal posisjon)
194-204 cm
Liggelengde, uten fotstøtte (stol i
horisontal posisjon)
135-145 cm
Strømtilførsel230V/50-60Hz
Øvre seksjon manuell justering
1 motor

24V, IP44

Øvre seksjon elektrisk synkron justering
2 motorer
24V, IP44
Øvre seksjon elektrisk separat justering
3 motorer
24V, IP44

Uten fotstøtte

Med fotstøtte

Maksimal vekt på pasient
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41

Modulært stolsystem

medseat
Setepute
Uten svingbar
setepute
Med svingbar
setepute, 90° til
begge sider

medseat
Setepute
Uten svingbar
setepute
Med svingbar
setepute, 90° til
begge sider

medseat

Medisinske stoler

Manuell synkron justering av seteflater ,
uten kontrollpanel i ryggseksjonen
Art.nr. 4616200

Art.nr. 4636200

1) 97 kg

1) 105 kg

Art.nr. 4626200

Art.nr. 4646200

1) 97 kg

1) 105 kg

Elektrisk synkron justering av seteflater,
uten kontrollpanel i ryggseksjonen
Art.nr. 4716200

Art.nr. 4736200

1) 100 kg

1) 108 kg

Art.nr. 4726200

Art.nr. 4746200

1) 100 kg

1) 108 kg

Uten svingbar
setepute

Fotstøtte
Uten fotstøtte, bevegelig,
låsbar
42

Med fotstøtte, bevegelig,
låsbar
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Modulært stolsystem

medseat

Manuell synkron justering av øvre seksjon
med kontrollpanel i ryggseksjonen
Art.nr. 4616208

Art.nr. 4636208

1) 97 kg

1) 105 kg

Art.nr. 4626208

Art.nr. 4646208

1) 97 kg

1) 105 kg

Medisinske stoler

medseat

Elektrisk høydejustering,
bevegelig, låsbar

Elektrisk synkron justering av øvre seksjon
med kontrollpanel i ryggseksjonen
Art.nr. 4716208

Art.nr. 4736208

1) 100 kg

1) 108 kg

Mål:
Vekt 

Art.nr. 4726208

Art.nr. 4746208

1) 100 kg

1) 108 kg

1)

Sittebredde 

51 cm

Sittedybde 

45 cm

Total dybde 

Elektrisk separat eller synkron
justering av ryggstøtte og
fotstøtte betjent med kontrollpanel i ryggseksjonen
(under).
Art.nr. 4736218

1) 109 kg

Total høyde

70-80 cm
136-166 cm

Setehøyde
Total bredde

58-88 cm
70 cm

Liggelengde, med fotstøtte (stol i
194-204 cm
horisontal posisjon)
Liggelengde, uten fotstøtte (stol i
horisontal posisjon)
135-145 cm
Strømtilførsel230V/50-60Hz
Øvre seksjon manuell justering
1 motor

24V, IP44

Øvre seksjon elektrisk synkron justering
2 motorer
24V, IP44
Øvre seksjon elektrisk separat justering
3 motorer
24V, IP44

Uten fotstøtte, bevegelig, låsbar

Med fotstøtte, bevegelig,
låsbar

Maksimal vekt på pasient
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Modulært stolsystem

medseat

medseat

Medisinske stoler

Manuell justering av
seteflater

medseat

Setepute
Uten svingbar
setepute

Med svingbar
setepute, 90° til
begge sider

Art.nr. 4612000

Art.nr. 4632000

1) 55 kg

1) 63 kg

Art.nr. 4622000

Art.nr. 4642000

1) 55 kg

1) 63 kg

Hydraulisk høydejustering

Mål:
Vekt 

1)

Sittebredde 

51 cm

Sittedybde 

45 cm

Total dybde 
Total høyde

Fotstøtte

70-80 cm
130-150 cm

Setehøyde
Total bredde

54-74 cm
70 cm

Liggelengde, med fotstøtte (stol i
194-204 cm
horisontal posisjon)
Liggelengde, uten fotstøtte (stol i
135-145 cm
horisontal posisjon)

Uten fotstøtte

44

Med fotstøtte,
synkron justering

Maksimal vekt på pasient

200 kg
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Modulært stolsystem

medseat

1

Hodestøtte

Medisinske stoler

Tilbehør

2

3

1

Spesiell ENT hodestøtte av svart integralskum, justerbar til alle
sider ved hjelp av dobbet kuleledd, forkrommet festearm

Art.nr. 1445000

2

hodestøtte av svart integralskum, justerbar til alle sider ved hjelp
av dobbet kuleledd, forkrommet festearm, uten festeplate, passer
til serie 461-474, 22, 39 og multLine

Art.nr. 1444100

3

Standard hodestøtte, inkludert i versjoner 461-474

Art.nr. 1461000

Låsespak for hodestøtte 1445000, 1444100, 1461000 på serier
22 og 39

Art.nr. 1440000

Aluminiumsplate nødvendig for festearm på serier 22 og 39

Art.nr. 1430200

Fotstøtte
4

5.1

5.2

6

7

4

Fotstøtte for serier uten synkront bevegelig leggstøtte, med fast
fotplate, forkromet overflate

Art.nr. 1330900

5.1
5.2

Fotstøtte for serier uten synkront bevegelig leggstøtte, med
foldbar fotplate, forkromet overflate

Art.nr. 1337100

6

Fotstøtte for serier uten synkront bevegelig leggstøtte, forkromet
overflate

Art.nr. 1330850

7

Podriatisk fotstøtter, kan justeres individuelt, for serier uten synkront bevegelig leggstøtte

Art.nr. 1337000
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Modulært stolsystem

medseat

Medisinske stoler

Stoler for b ehandling av fø t ter og årer
multiLine 2 hve,
med elektrisk høydejustering og
ryggstøtte, og podiatrisk fotstøtte
(se side 17-18)

serie 461,
med elektrisk høydejustering og podiatrisk
fotstøtte

Art.nr. 4941690

Art.nr. 4616190

Stoler for behandling av føtter og ben er utstyrt med en firedelt
fotstøtte, som gir mulighet for individuell justering av fotstøtten til
pasientens legger og hæler. Hælstøtten kan forlenges med 28
cm. Med hjelp av en gassfjær kan venstre og høyre side justeres
separat og stillingen kan låses. I tillegg kan begge halvdeler svinges utover med 45° for å gi plass for behandlende personale.

46
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Modulært stolsystem

medseat

Medisinske stoler

Stoler for b ehandling av fø t ter og årer
Varianter

multiLine2 hve

serie 461,
med hydraulisk høydejustering
og podiatrisk fotstøtte

Se side side 640-641

Art.nr. 4612090

1) Vekt: ca 97 kg

Art.nr. 4921690

Elektrisk høydejustering,
liggeflater manuelt justbare

medseat
Art.nr. 4616190
1) Vekt: ca 98 kg
Elektrisk høydejustering,
liggeflater manuelt justbare

medseat
Art.nr. 4612090
1) Vekt: ca 63 kg
Hydraulisk høydejustering,
liggeflater manuelt justbare

Mål:
Vekt1)
Sittebredde 

51 cm

Sittedybde 

45 cm

Total dybde 

70 cm

Total høyde,
hydraulisk
elektrisk

130-150 cm
136-166 cm

Sittehøyde,
hydraulisk
elektrisk
Total bredde

54-74 cm
58-88 cm
70 cm

Liggelengde (i horisontal
posisjon)
168-208 cm
Maksimal vekt på pasient
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Modulært stolsystem

39 s e r i e

Medisinske stoler

Stoler for behandling av føtter og årer
serie 39,
med hydraulisk høydejustering,
podiatrisk fotstøtte og fembens
fotkryss
Art.nr. 3978600

Øvre del

serie 39 behandlingsstol føtter og årer

Uten justerbart
ryggstøtte

Art.nr. 3978600

Art.nr. 3978700

Art.nr. 3978300

1) 19 kg

1) 20 kg

1) 22 kg

Med justerbart
ryggstøtte

Art.nr. 3988600

Art.nr. 3988700

Art.nr. 3978600

1) 19 kg

1) 20 kg

1) 22 kg

Nedre del

,

Hydraulisk høydejuste- Hydraulisk høydejuste- Hydraulisk høydejusring, fembens fotkryss, ring, fembens fotkryss tering, rund gulvplate,
diam. stolpe 85 mm
med hjul og brems,
diam. stolpe 85 mm
diam. stolpe 85 mm
48
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Modulært stolsystem

22 s e r i e

Medisinske stoler

Stoler for behandling av føtter og årer
serie 39,
med hydraulisk høydejustering,
podiatrisk fotstøtte, rund gulvplate og hodestøtte (tilbehør)

Varianter

serie 39

Art.nr. 3988300

Med podiatrisk fotstøtte

Stoler i seriene 39 har en hydraulisk pumpe med en rund gulvplate eller et polert fotkryss med fem bein - enten med eller uten
hjul (doble, diameter 50 mm, sentralbrems). Stolen har en fast eller
tiltbar rygg og kan utstyres med hodestøtte som kan justeres i
høyden.
For behandling av føtter og vener kan vi tilby en firedelt benstøtte
med separate puter for legger og hæler. Hælputen kan forlenges
med 28 cm. Med hjelp av en gassfjær på venstre og høyre side
kan de hver for seg justeres og festes i høyden. I tillegg kan begge
halvdelene svinges utover med 45° for å gjøre plass til behandlende personale.

Tilbehør:
Hodestøtte

Art.nr. 1434240	Hodestøtte,
for serier 39,
justerbar i høyden

Mål:
Vekt1)
Sittebredde 

51 cm

Sittedybde 

47 cm

Total dybde 

98 cm

Total høyde 

88-107 cm

Sittehøyde
Total bredde
Maksimal vekt på pasient

Feste

50-69 cm
61 cm
130 kg

Art.nr. 1430340	Feste for hodestøtte
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Modulært stolsystem

22 s e r i e

Medisinske stoler

Pasient stoler
serie 22,
med hydraulisk høydejustering,
fembens fotkryss uten hjul
Art.nr. 2227640

serie 22,
med hydraulisk høydejustering,
rund gulvplate og armstøtte
for blodgivning
Art.nr. 2207302

Øvre del

serie 22 pasientstol

Uten justerbart
ryggstøtte

Art.nr. 2207640

Art.nr. 2207740

Art.nr. 2207340

1) 16 kg

1) 17 kg

1) 19 kg

Med justerbart
ryggstøtte

Art.nr. 2227640

Art.nr. 2227740

Art.nr. 2227340

1) 16 kg

1) 17 kg

1) 19 kg

serie 22 blodgiverstol
Uten justerbar
ryggstøtte

Art.nr. 2207602

Art.nr. 2207702

Art.nr. 2207302

1) 18 kg

1) 19 kg

1) 21 kg

Med justerbar
ryggstøtte

Art.nr. 2227602

Art.nr. 2227702

Art.nr. 2227302

1) 18 kg

1) 19 kg

1) 21 kg

Nedre del
Hydraulisk høydejuste- Hydraulisk høydejuste- Hydraulisk høydejusring, fembens fotkryss, ring, fembens fotkryss tering, rund gulvplate,
diam. stolpe 85 mm
med hjul og brems,
diam. stolpe 85 mm
diam. stolpe 85 mm
50
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Modulært stolsystem

35 s e r i e

Medisinske stoler

Pasient stoler
Varianter

serie 35,
pasientstol med armlene i integralskum
Art.nr. 3500040

serie 22
Uten armstøtte for
blodgivning

serie 22
Med armstøtte for
blodgivning

serie 35
Art.nr. 3500040
Med armlene i integralskum

Stoler i serien 22 har en hydraulisk pumpe med en rund bunnplate
eller et polert fotkryss med fem ben – enten med glideflater eller
doble hjul (Ø 5O mm) og låseanordning. Stolen har en fast eller
justerbar rygg og kan utstyres med en nakkestøtte som kan justeres i høyden.
Blodgiverstol har en holder på venstre og høyre side for å montere fleksibel justerbar armstøtte for blodprøvetaking – justerbar i
alle retninger. En ekstra armstøtte kan bestilles som tilleggsutstyr.

Tilbehør:
Hodestøtte
Feste
Armstøtte

Art.nr. 1434240	Hodestøtte,
	for serier 39 og 22, justerbar
i høyden

Art.nr. 1430340	Feste for hodestøtte

Art.nr. 4301100 	Armstøtte for
blodprøvetaking

Mål:
Vekt1)
Sittebredde
serie 22 
serie 22 blodgiverstol 
serie 35 

50 cm
50 cm
49 cm

Sittedybde
serie 22 
serie 22 blodgiverstol 
serie 35 

47 cm
47 cm
47 cm

Total dybde
serie 22 
serie 22 blodgiverstol 
serie 35 

66 cm
66 cm
74 cm

Total høyde,
serie 22 
85-104 cm
serie 22 blodgiverstol  85-104 cm
serie 35 
78 cm
Sittehøyde,
serie 22
serie 22 blodgiverstol
serie 35

47-66 cm
47-66 cm
43 cm

Total bredde
serie 22
serie 22 blodgiverstol
serie 35

60 cm
70 cm
56 cm

Maksimal vekt på pasient

130 kg
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arbeidsstoler

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

A r b e i d s k r a k k e r, a r b e i d s s t o l e r, o p e r a s j o n s s t o l e r

Arbeidskrakk, (Liftomatkrakk)
arbeidskrakk med håndutløser under
setet, og automatisk hjulbrems

Arbeidskrakk, (Liftomatkrakk)
arbeidskrakk med fotutløser, sadelformet stolsete, og automatisk
hjulbrems
Art.nr. 4185305

Art.nr. 3004105

Arbeidskrakk,
arbeidskrakk med hydraulisk
høydejustering
Art.nr. 3047700

Operasjonskrakker og arbeidsstoler
finnes i ulike varianter. Ulike seter og
rygger og justeringsmuligheter er tilgjengelig. I tillegg kan du velge mellom
hånd-utløser og fotutløser, og med eller
uten fotringpedal. Alle krakker og arbeidsstoler har et blankpolert fotkryss

52

i aluminium, forkrommet stolpe og er
utstyrt med sikkerhetshjul som holder
stolen på plass når du ikke sitter på
den. Alle versjoner er også tilgjengelig i
en elektrisk ledende versjon.
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arbeidsstoler

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

A r b e i d s k r a k k e r, a r b e i d s s t o l e r, o p e r a s j o n s s t o l e r
Varianter
Arbeids- og kontorstol,
arbeids- og kontorstol med armlener, og automatisk hjulbrems

Operasjonsstol,
antistatisk med elektrisk jording, og
multiregulerbare armlener, hjulbrems
ikke mulig

Art.nr. 3064400

Art.nr. 3094700

arbeidskrakker

Arbeidskrakker og -stoler,
se side 54–57.

serie 305-306

Arbeids- og kontorstoler,
se side 58–59

serie 309
Arbeids- og
kontorstoler:
Ryggen med dempefunksjon
er justerbar i høyde og dybde.
Setet har en regulerbar helningsvinkel, som kan tilpasses
vekten på brukeren ved hjelp
av en spak. Høyden kan justeres ved hjelp av en håndspak,
som ligger under setet. Stolen
er tilgjengelig med eller uten
armlener.

Operasjonstoler:
Operasjonstolene er designet
for å møte de spesielle kravene
i operasjonsstuen. Stolsetet kan
justeres i høyden og kan roteres 360° rundt sin egen akse.
Ryggen er justerbar i høyde og
dybde. Stolen har en kontroll
for valgbar helning på stolsetet.
Stolene er elektrisk ledende og
høydejustering gjøres enten for
hånd eller fot.

Operasjonsstoler,
se side 58–59
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arbeidsstoler

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

Rund setepolstring
Høydejustering
med håndutløser
Vekt1)
Sete, diameter

40 cm

Polstring, tykkelse

75 mm

Hjul, diameter

50 cm

Total bredde

67 cm

Maksimal vekt på pasient

130 kg

Uten fotring

Setehøyde

Art.nr.

Art.nr.

Sittehøyde

43-55 cm

3006105

3044105

Sittehøyde

47-59 cm

3006205

3044205

Sittehøyde

54-73 cm

3006305

3044305

1) ca. 7 kg

1) ca. 9 kg

Total vekt

Med fotring
Sittehøyde

47-59 cm

3007005

3045005

Sittehøyde

54-73 cm

3007105

3045105

1) ca. 8 kg

1) ca. 10 kg

1) Total vekt

Rund setepolstring
Høydejustering
med fotutløser
Vekt1)
Sete, diameter

40 cm

Polstring, tykkelse

75 mm

Hjul, diameter

50 cm

Total bredde

67 cm

Maksimal vekt på pasient

130 kg

Med fotring

Setehøyde

Art.nr.

Art.nr.

Sittehøyde

43-56 cm

4105205

3045205

Sittehøyde

51-71 cm

4105305

3045305

1) ca. 11 kg

1) ca. 13 kg

1) Total vekt

54
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arbeidsstoler

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

Rund setepolstring

Ergonomisk setepolstring

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

4154105

4124105

4184105

4154205

4124205

4184205

4154305

4124305

4184305

1) ca. 10 kg

1) ca. 7 kg

1) ca. 10 kg

4155005

4125005

4185005

4155105

4125105

4185105

1) ca. 11 kg

1) ca. 8 kg

1) ca. 11 kg

Rund setepolstring

Anatomisk setepolstring

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

4155205

4125205

4185205

4155305

4125305

4185305

1) ca. 14 kg

1) ca. 11 kg

1) ca. 14 kg
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arbeidsstoler

Medisinske stoler

Modulært stolsystem

Håndutløser
Høydejustering
med håndkontroll
Vekt1)
Sete, diameter

36 cm

Polstring, tykkelse

75 mm

Hjul, diameter

50 cm

Total bredde

67 cm

Maksimal vekt på pasient

130 kg

Uten fotring

Setehøyde

Art.nr.

Art.nr.

Sittehøyde

43-55 cm

3004105

3014105

Sittehøyde

47-59 cm

3004205

3014205

Sittehøyde

54-73 cm

3004305

3014305

1) ca. 7 kg

1) ca. 9 kg

Total vekt

Med fotring
Sittehøyde

47-59 cm

3005005

3015005

Sittehøyde

54-73 cm

3005105

3015105

1) ca. 8 kg

1) ca. 10 kg

Total vekt
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Hydraulisk høydejustering
Høydejustering med
hydraulisk pumpe
Vekt1)
Ø Sete

40 cm

Polstring, tykkelse

75 mm

Hjul, diameter

50 cm

Total bredde

67 cm

Maksimal vekt på pasient

130 kg

Uten fotring
Sittehøyde
Total vekt

Setehøyde

Art.nr.

Art.nr.

47-66 cm

3007700

3047700

1) ca. 11 kg

1) ca. 13 kg
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Uten armlener
Kontor- og arbeidsstol, høydejustering
med håndutløser
Vekt1)
Setebredde

44 cm

Setedybde

44 cm

Hjul, diameter

50 cm

Total bredde

76 cm

Maksimal vekt på pasient

Uten fotring

130 kg

Setehøyde



42-54 cm



46-58 cm



56-75 cm

Total vekt

Operasjonsstol,
med høydejustering
Armlener for kirurgi,
individuelt justerbare

Art.nr.
3054400
3054500
3054600
1) ca. 10 kg

M e d h å n d u t l ø s e r, s e n t r a l l å s

Vekt1)
Setebredde

44 cm

Setedybde

44 cm

Hjul, diameter

50 cm

Total bredde

76 cm

Maksimal vekt på pasient

Uten fotring

Setehøyde



49-61 cm



56-75 cm



53-73 cm

Total vekt

58

130 kg

Art.nr.
3094700
3094800
–
1) ca. 12 kg
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Med armlener

Art.nr.
3064400
3064500
3064600
1) ca. 11 kg

Med fotutløser

Art.nr.
–
–
3095305
1) ca. 16 kg
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relax,
med hjul og hodepute som tilbehør
Art.nr. 4860100

Relax hvilestol er designet for komfort. Kombinasjonen av lettstelte overflater og treverk av
bøk skaper en hyggelig atmosfære. Ryggen og
benstøtten på alle stolene er synkront justerbar
med ca 50° til en hvileposisjon — enten elektrisk
eller manuelt med støttet av en gassfjær. I tillegg kan benstøtten justeres opp til 90° separat.
Seteputen og trekket kan tas av. I avslappet stillingen heves stolsetet foran med 10° og hindrer
dermed at den sittende personen sklir ut av
setet. Stolen er utformet for å gi en behagelig hvilestilling, og de avrundede armlenene
gjør det lett å komme opp fra stolen fra alle
stillinger.
Relax er tilgjengelig som en standard modell,
samt en mobil modell med hjul.

relax,
med hjul og hodepute som tilbehør
Art.nr. 4860100
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relax hvilestol

relax,
stasjonær versjon med sidepolstring, nakkepute og polstring på armlenene som
tilbehør
Art.nr. 4861000

Art.nr. 4860000
uten hjul
1) ca. 32 kg
Art.nr. 4861000
uten hjul, med sidepolstring
1) ca. 36 kg

Art.nr. 4860100
med hjul
1) ca. 33 kg
Art.nr. 4861100
med hjul, med sidepolstring
1) ca. 37 kg

Elektrisk eller manuel
justering av rygg- og
fotstøtte

Tilbehør:
Elektrisk
Nakkepute
Nakkepute
Armlener
Sidepolstring

Art.nr. 4867608	elektrisk synkron
justering av rygg- og
benstøtten, benstøtte kan
justeres manuelt separat
Art.nr. 1446900	hodepute, standard,
regulerbar og avtagbar

Mål:
Vekt 	

1)

Sittebredde 

48 cm

Sittedybde 

49 cm

Art.nr. 4867303	hodepute, med sidestøtter,
hindrer at sklir til sidene

Total dybde, sitteposisjon 

81 cm

Art.nr. 4867604	armlener,
med polstring

Total høyde, sitteposisjon

119 cm

Total høyde, liggeposisjon

90 cm

Art.nr. 4867606	sidepolstring,
for sidestøtte i hvilestilling

Total dybde, liggeposisjon  160 cm

Liggelengde (i horisontal
posisjon)

170 cm

Sittehøyde

46 cm

Pasientbord

Art.nr. 4302202	pasientbord,
utført i treverk i overflatebehandlet bøk, kan tas av

Total bredde

63 cm

Diameter på hjul

75 mm

Skyvehåndtak

Art.nr. 4867605	håndtak,
utført i treverk i overflatebehandlet bøk

Maksimal vekt på pasient

125 kg
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relax 2,
med nakkepute og polstring på
armlenene som tilbehør
Art.nr. 4760203
5
Denne hvile- og mobiliseringsstolen Relax 2 er
en videreutvikling av den etablerte modellen.
Den har en helt ny teknologi for justering av
rygg- og benstøtte. Som nå kan betjenes med
to gassfjærer, og muliggjør synkron regulering
av rygg- og benstøtte, og samtidig en separat
justering av benstøtte i hver posisjon. Den
elektrisk justerbare versjonen er utstyrt med 2
motorer, som tillater en separat eller synkron
bevegelse av rygg- og benstøtte. Et kraftig
batteri er inkludert for å gi bevegelsesfrihet til
enhver tid.
En betydelig økning av hellingsvinkelen på
ryggen for horisontal posisjon, viskoelastisk
skum integrert i møbeltrekk og den ergonomiske formen gir størst mulig komfort for
brukeren. Sideveggende er laget av bøk,
motstandsdyktig mot desinfeksjonsmidler og
tilgjengelig i fire forskjellige fargenyanser: (i)
naturlig bøk, (ii) beiset bøk schoko, (iii) beiset
bøk havanna eller (iv) eik. Stolen er utstyrt
med svingarmlener som går bak ryggstøtten som på denne måten gir full støtte av
armene også i liggende posisjon og gjør det
behagelig å reise seg opp fra hvileposisjon.
Fire hjul (Ø 75 mm) – de to bakre hjulene kan
låses – og et ergonomisk formet skyvehåndtaket (ekstrautstyr), som er spesielt utviklet for
denne stolen, gir full mobilitet.

relax 2,
Art.nr. 4760203
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relax 2 hvilestol

relax 2,
elektrisk justerbare versjonen,
håndtak som tilbehør
Art.nr. 4763200

Art.nr. 4760200
naturlig bøk
Art.nr. 4760201
beiset bøk schoko
Art.nr. 4760203
beiset bøk havanna
1) ca. 53 kg – manuell justering
Art.nr. 4763200
naturlig bøk
Art.nr. 4763201
beiset bøk schoko
Art.nr. 4763203
beiset bøk havanna
1) ca. 58 kg – elektrisk justering

Elektrisk eller manuel
justering av rygg- og
fotstøtte

Tilbehør:
Nakkepute
Armlener

Art.nr. 4766900	hodepute, med sidestøtter, hindrer at man sklir til
sidene

Mål:

Art.nr. 4767604	armlener,
med polstring

Sittebredde 

51,5 cm

Sittedybde 

48,5 cm

Vekt 	

1)

Sidepolstring

Art.nr. 4767606	sidepolstring,
for sidestøtte i hvilestilling
(par)

Total dybde, sitteposisjon 

Pasientbord

Art.nr. 4762500	pasientbord,
utført i treverk i overflatebehandlet bøk, kan tas av

Total høyde, sitteposisjon

130 cm

Total høyde, liggeposisjon

87 cm

Skyvehåndtak

Art.nr. 4767600	skyvehåndtak,
utført i treverk i overflatebehandlet naturlig bøk
Art.nr. 4767601	beiset bøk schoko
Art.nr. 4767603	beiset bøk havanna

82 cm

Total dybde, liggeposisjon  169 cm

Liggelengde (i horisontal
posisjon)

180 cm

Sittehøyde

47 cm

Total bredde

63 cm

Diameter på hjul

75 mm

Maksimal vekt på pasient

150 kg
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recrea

Medisinske stoler

recrea,
i sittende stilling

1

Art.nr. 4770200

Hvile lenestol Recrea skaper komfort. Lenestolen er spesielt egnet for daghjem fordi helling
av sitteflaten fungerer som vitalisering og
avslapping. Den viskoelastiske overflaten på
polstringen tilpasser seg raskt til kroppsformen
til brukeren og gir en behagelig sittestilling
og liggeposisjon. Når du betjener spaken på
trehåndtak, kan den øvre delen enkelt og greit
justeres fra sittende til hvile stilling. Benstøtten
kan manuelt svinges ut og opp til horisontal.
Understells del av lenestolen er meget fleksibel,
ideelt i små rom. De to svinghjulene kan låses
i kjøreretningen - derfor har Recrea utmerket
styre stabilitet. Alle hjulene har en diameter på
125 mm og en låseanordning.

recrea,
elektrisk justerbare
i hvile/liggende posisjon
Art.nr. 4770300
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recrea
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recrea hvilestol

recrea,
stasjonær versjon med sidepolstring, nakkepute og polstring på armlenene som
tilbehør
Art.nr. 4861000

Art.nr. 4770200
manuell justering
1) ca. 59 kg

Art.nr. 4770300
elektrisk justering
1) ca. 62 kg

Elektrisk eller manuel
justering
Mål:
Vekt 	
Total bredde 

1)
68 cm

Total dybde, sitteposisjon  103 cm
Total dybde, liggeposisjon  160 cm
(med fothviler opp)
Den midterste polstringen er
avtagbar for å lette rengjøring.
Plastdekselet under kan også
rengjøres og desinfiseres.

Total høyde, sitteposisjon

126 cm

Total høyde, liggeposisjon

99 cm

Sittehøyde

51 cm

Overflatearealet, liggepos 175 cm
Diameter på hjul
Maksimal vekt på pasient
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Art.nr. 1500001, Komfort, 130 cm bredde

Art.nr. 1500002, Compact, 130 cm bredde

Art.nr. 1500003, Airpor, 130 cm bredde

Art.nr. 1500009, Etnic, 130 cm bredde
Materiale
Kombinasjon av et glatt og slitesterkt plastbelegg og et tøyelig førsteklasses trikotstoff.
Egenskaper
Flammehemmet, holdbart, lysekte, slitesterk , ripesikkert, lett å rengjøre, og motstandsdyktig mot desinfeksjonsmidler.
Rengjøring
For å bevare kvalitet på møbeltrekket bør du rengjøre det regelmessig. Flekker forårsaket
av olje, fett, blekk, blod, urin eller organisk syre må fjernes umiddelbart. Rengjør med
lunkent vann eller en varm og mild såpeløsning og en mikrofiberklut . Ikke bruk løsemidler, klorid, skuremiddel, kjemiske rengjøringsmidler eller poleringsvoks. Unngå kontakt
med desinfeksjonsmidler som inneholder jod eller fargestoff, kontrastmiddel, elektrode
gel, etc. Vær oppmerksom på at misfarging fra jeans eller andre tekstiler ikke omfattes av
produsentens garanti.
Desinfisering
Passer for overflatedesinfeksjon.
Flammehemming
Airpor: MVSS 302, DIN 75200
Compact: MVSS 302, EN 1021-1+2
Komfort: NF M2, BS 5852 ER 0+1, EN 1021-1+2, MVSS 302, DIN 53438 (del 2), DIN 4102
(del 1, B2), UNI 9175-1 IM, ÖS B3825, ÖNORM EN 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)
Etnic: DIN4102 del 1 brannklassifisering B1, NF M1, IS-0 BS5852+1+5, EN1021,
DIN4102 (del 1, B2), MVss302, DIN53438 (Del 2), ÖNORM B3825 flammehemmende
(B1), ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)
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Elektrisk ledende overtrekk og hjul
Elektrisk ledende overtrekk (bare tilgjengelig i svart) og hjul.
Pristillegg EL 11 for krakker
Serie 300
Serie 306
Serie 410
Serie 412
Pristillegg EL 11 for arbeidsstoler og pasientstoler
Serie 22 Serie 316
Serie 301 Serie 390
Serie 304 Serie 392
Serie 305 Serie 415
Serie 306 Serie 418
Pristillegg EL 11 for operasjons-/blodgiverstoler
Serie 22
Serie 309
Serie 395
Serie 396
Pristillegg EL 11 for pasientstoler
CarryLine/Sita/MobiLine/MultiLine/Relax
Serie 461-484
Glideføtter
Alle arbeidskrakker, arbeidsstoler og kontorstoler kan også leveres med glideføtter i stedet for hjul.
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A56

A633

A709

A342

A211

A15

E340

E310

E850

E890

etnic

Små avvik i farge og struktur er produksjonsrelatert og kan ikke utelukkes. Det gir ikke rett til reklamasjon

A428

A87

airpor

E10

E230

E660

E770

møbeltrekk
Medisinske stoler
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Fargekart møbeltrekk
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C350

C390

C360

C450

C422

C435

C111

C711

C706

C700

C220

C214

C637

C530
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Slight differences in colour and structure are due to production and cannot be excluded; therefore such differences are not subject to complaint.

C830

C811

compact

K115

K215

K815

K510

K436

komfort

møbeltrekk
Medisinske stoler

Modulært stolsystem

Fargekart møbeltrekk

69

svas svalland a.s

telefon: 222 80 896
telefaks: 222 89 196
epost: firmapost@svas.no
webside: www.svas.no

svas svalland as

Copyright © 2016 svas svalland as, Oslo, Norway.
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.

KONTAKTINFORMASJON

