Mobile pasientstoler for
sykehus og poliklinikker
Når kvalitet teller
MULTILINE NEXT
• Mobil pasientstol for poliklinisk kirurgi
• Stol for infusjon og transfusjonterapi
• Terapistol for dialyse og kjemoterapi
• Pasientbord
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postoperativ.

GREINER MEDBEST: MEDISINSK UTSTYR "MADE IN GERMANY"
Som svar på pasientenes og sykepersonalets ønsker, har GREINER tatt utfordringen med å utvikle innovative
løsninger som i like stor grad møter kliniske og økonomiske behov. GREINER medbest har levert produkter til
medisinske institusjoner siden 1970-tallet. En konsekvent høy standard brukes i utvikling og produksjon av GREINER
Medbest stolserie. Det samme gjelder for vårt utvalg av tjenester. Vi oppnår dette ved å omsette vår fascinasjon for
innovasjon til fullt automatiserte prosesser og håndlaget kvalitet. Høye standarder innen design, materialer, ingeniørarbeid og ergonomi kombinert med klientorientert fleksibilitet gjør GREINER til en partner for kvalitetsbevisste kunder
på høyeste nivå.

NYTT STOLKONSEPT FOR POLIKLINISK KIRURGI
Polikliniske kirurgiske sentre er avhengige av fleksibilitet, presisjon i timing og håndtering, mobilitet og sikkerhet;
Effektiv bruk av plass og kostnadseffektivitet er også kritisk. Kort sagt, pasienter bør være fullt involvert i prosesser
før og etter en operasjon. I det moderne kliniske miljøet gjør besværlige sykehussenger livet unødvendig vanskelig for
helsepersonell så vel som pasienter. Sykehusene trenger pasientstoler som kan gi forberedte pasienter for operasjoner maksimal fleksibilitet og stabilitet, transportere dem sikkert og komfortabelt til pre-op venterommet, med feilfri
reposisjonering, samt trygg og komfortabel transport av pasientene til rehabiliteringsrommet etter en operasjon.
Dette er nettopp det nye MULTILINE NEXT AC leverer.
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MULTILINE NEXT AC MOBIL STOL
Denne nye stolen møter utfordringer med pasientposisjonering og mobilisering som følge av et økende antall polikliniske
operasjoner. Den ideelle løsningen for kirurgisk forberedelse,
transport av pasienter til og fra operasjonsalen, posisjonering
etter operasjon og opphold på postoperativ etter anestesi.
Ergonomi, funksjonalitet, mobilitet og pasientkomfort danner
en unik kombinasjon for sittende eller liggende stilling. Lett og
enkel tilgang gjør desinfisering svært enkelt og sikrer maksimal hygiene. MULTILINE NEXT AC kan også installeres i små
rom hvor konvensjonelle senger ikke passer.

GREINER for poliklinisk kirurgi:

Anvendelsesområder: Kirurgisk forberedelse, rehabilitering og hvile etter
operasjon, undersøkelse, behandling, mobilisering, transport
Helt nytt konsept når det gjelder design, teknologi og funksjoner
Elektromotorisk justering av ryggstøtte, sete og benseksjon samt høyde
(justering opptil 90 cm)
Oppladbart batteri, håndtak, hjul og ramme for mobil drift
Nødfotbryter for Trendelenburg-posisjon, slik at personalet holder
hendene frie
Uavhengig sertifisert produktsikkerhet og suveren pålitelighet
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MULTILINE NEXT AC MOBIL PASIENTSTOL
Ergonomi, stabilitet, mobilitet og sikkerhet kombineres for å skape den perfekte løsningen for poliklinisk kirurgi. Tilgang til
stolen kombinert med komfortable polstringer sørger for at pasienter og personale forblir rolige og fattet til enhver tid, selv
i stressende og kritiske situasjoner. Det kraftige batteriet opprettholder mobilitet og sikkerhet i mange timer, mens
justering til riktig bordhøyde og pasientposisjonering til operasjonshøyde sikrer riktig ergonomi. De to fullt nedfellbare
armlene, som lett kan betjenes med en hånd, sørger for trygg hvile og transport, samt ideell tilgang når du reposisjonerer.

6

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

Sittende posisjon

Hvileposisjon

GREINER håndkontrollenhet med intelligent drift: enkle, internasjonalt
forståelige symboler; Knapper for grunnleggende innstillinger for sitteposisjon, hvileposisjon, Trendelenburg og liggeposisjon er lett tilgjengelige i
nødstilfeller. Sikkerhet er garantert takket være en magnetisk nøkkellås og
batteriindikator.

Liggende posisjon

Komfort, funksjonalitet og ergonomi
Med trinnløs motorisert justering og intelligent og intuitiv
betjening via valg- og kontrolltastene på GREINER-kontrollenhet, leverer MULTILINE NEXT AC mobil pasientstol en
enestående sitte- og liggekomfort i alle situasjoner. Fra
sitte- og hvileposisjon til den flat liggeposisjon og Trendelenburg stilling, beveger stolen seg raskt og jevnt til en
hvilken som helst nødvendig eller foretrukket posisjon ved
å trykke på en knapp.
GREINER designkonseptet gjør det enkelt for både pleiere
og pasienter å bruke de fire motorene for ryggstøtte, seteog benseksjon samt høydejustering (opptil 90 cm) effektivt. Stolen er mobil, stabil og sikker.

Trendelenburg posisjon
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MULTILINE NESTE AC POLIKLINISKE STOLER – KOMFORT PÅ ET NYTT NIVÅ
GREINER gir deg muligheten til å individualisere behandlingsstoler i henhold til dine behov. For eksempel kan du velge din
foretrukne møbelfarge fra vårt omfattende fargekart. Materialene i polstringene har en biokompatibel overflate, er
motstandsdyktig mot urin og blod, ripefast, varmebestandig og ugjennomtrengelig for desinfeksjonsmidler og tilsmussing.
Utstyr og tilbehør er utformet med fokus på detaljer.

Pasientvennlig tilgang med en høyde på 58-90 cm

Enkel tilgang til et kraftig oppladbart batteri
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Håndtak for sittende og tilbakelent
posisjon

Helt nedfellbare armstøtter

Sentrallås/retningsstabilitet

Nødfotbryter

12.5 cm hjul, perfekt mobilitet

Standard sideskinner

Svingbar infusjonsstang

Veggmontert ladestasjon
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Hygiene
Overholder de strengeste forskrifter,
enkel tilgang, rene overflater, overflater
som er testet, sparsom anvendelse av
sømmer gir glatte overflater

Produktsikkerhet
GREINER behandlingstoler er
testet og sertifisert

Sittende og liggende komfort
Komfortabel, 60 cm bred polstring for
pre- og postoperative venterom og
restitusjon
Ergonomi
Flush polstringer pluss faste
og nedfellbarebare armlener
for enkel posisjonering før
og etter operasjonen

Minimalt plassbehov
Normal stoleposisjon med 90 °
vinkel på benseksjon, perfekt for
tilgang i en høyde på 58 cm;
minimalt plassbehov

Mobilitet
Hjul med 12,5 cm i diameter for
komfortabel transport, sentralt
bremsesystem

Retningsstyrt
Ett justerbart hjul for presis
mobilitet i en rett linje

MULTILINE NEXT AC: Utstyr og tilbehør

Dimensjoner og tekniske data

Hodestøtte, kan skyves og avtagbar

Stol oppreist (gulvplass)

Mobilitet: 12,5 cm hjul, sentralt bremsesystem, ett hjul med
retningsstabilitet

Liggeposisjon (gulvplass)

200 x 77 cm

Total bredde

77 cm

Sikkerhet: Fotbryter/nødbryter
Batteripakke, inneholder oppbevaringsbrett og ladeledning

107 x 77 cm

Overflate i liggende posisjon (L x W) 200 x 60 cm
Tykkelse på polstring

9 cm

Tilbehør:

Armlener (L x W)

73 x 7 cm

Standard sideskinner

Tilgangshøyde

58 cm

Håndtak, gummibelagt

Høydejustering

32 cm (58 - 90 cm)

Infusjonsstangholder, dreibart, enhånds betjening

Hjuldiameter

12,5 cm (1 x retningsbestemt)

Infusjonsstang

Ryggseksjon

- 5 ° til 78 °

Veggladerstasjon

Seteseksjon

0 ° til 22 °

Reservebatteri

Benseksjon

0 ° til 90 °

LED-leselys

Maksimal pasientvekt

220 kg

Spenning

100-240 V / 50-60 Hz

Batteriets ytelse

24 V DC, 1 x 2,9 Ah (opptil 40 bevegelser)

Vekt på stolen

128 kg
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MULTILINE NEXT AC – FLEKSIBEL LØSNING FOR INNOVATIVE KIRURGISKE KONSEPTER
Ergonomisk, sikker og enkel mobilitet i alle retninger gir en perfekt stol for poliklinisk kirurgi posisjonering og forflytning i operasjonssalen.
Standard sideskinner på begge sider og på baksiden for tilkobling av applikasjoner som operasjonsbord, og gir mulighet for å utføre et
bredt spekter av minimalt invasive kirurgiske prosedyrer. Med Göpel benholdere utvider klinisk bruk opp til gynekologisk posisjonering.

Minimalt invasive kirurgiske prosedyrer, f.eks. kan håndkirurgi
utføres på stolen.

Göpel benholdere montert på standard sideskinner (f.eks. gynekologi).

Gynekologisk posisjonering – pasientens
bevegelser justeres trinnløst i høyde og
vinkel.

10

Enkle og raske tilkobling for kliniske applikasjoner på stedet.
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Skyvehåndtak

Standard sideskinne
på ryggseksjon

Armlener
fullt
nedsenkbare

Standard sideskinne
på seteseksjon

Benseksjon
i 90° vinkel

Nedfellbar
fotstøtte

Høydejustering
58 - 90 cm

MULTILINE NEXT AC – Mobil stol for poliklinisk kirurgi
 Kirurgiske klinikker
 Poliklinikker
 Kirurgi med postoperativ restitusjon
 Kosmetisk og plastisk kirurgi
Trendelenburg posisjon

Standard sideskinne på ryggseksjon

 Gynekologi
 Traumekirurgi
Applikasjoner:
 Tilgangshøyde på 58 cm - høydejustering opp til 90 cm som
operasjonsbord
 Ansiktskosmetisk kirurgi - optimal tilgang i vertikal posisjon
 Minimalt invasive kirurgiske prosedyrer, f.eks. håndoperasjon,
utført direkte på stolen

Pasientbord på høyre side

Lagringsposisjon for pasientbord

 Göpel benholdere for gynekologisk posisjonering
 Komfortabel og uanstrengt mobilitet til og fra operasjonsalen
 Gi sikkerhet under hvile og transport (som transportbåre) og
perfekt ergonomisk tilgang under reposisjonering med fullt
nedsenkbare armlener
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Når kvalitet teller
Alle enheter for undersøkelse, dialyse, onkologi, blodprøvetaking, pleie og transport er laget
i Tyskland. Produsentens kvalitetsforpliktelse er verifisert av et uavhengig revidert kvalitetssikringssystem: Produsenten er sertifisert i henhold til DIN EN ISO 9001 og 13485.

http://www.intertek.de
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www.mdc-ce.de

https://www.tuvsud.com/
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infusjon.

MULTILINE NEXT IT – STOL FOR INFUSJON OG TRANSFUSJONTERAPI
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infusjon.

GREINER MEDBEST: MEDISINSK UTSTYR “MADE IN GERMANY”
Som svar på pasientenes og sykepersonalets ønsker, har GREINER tatt utfordringen med å utvikle innovative løsninger
som i like stor grad møter kliniske og økonomiske behov. GREINER medbest har levert produkter til medisinske institusjoner siden 1970-tallet. En konsekvent høy standard brukes i utvikling og produksjon av GREINER Medbest stolserie. Det
samme gjelder for vårt utvalg av tjenester. Vi oppnår dette ved å omsette vår fascinasjon for innovasjon til fullt automatiserte prosesser og håndlaget kvalitet. Høye standarder innen design, materialer, ingeniør-arbeid og ergonomi kombinert
med klientorientert fleksibilitet gjør GREINER til en partner for kvalitetsbevisste kunder på høyeste nivå.

KOMPAKT BEHANDLINGSSTOL FOR INFUSJON OG OVERFUSJON
Kjemoterapi i polikliniske onkologiske avdelinger er et viktig tema i vår tid. Med mye av behandlingen som administreres
mens pasientene sitter, er det en etterspørsel etter behandlingsstoler som også gir maksimal komfort i denne stil lingen.
Med ledig plass ofte begrenset, er det behov for stoler som kan demonstrere kvalitet selv i svært lukkede områder.
Polstring og armlener er avgjørende for pasientens komfort. Avhengig av alder og helsetilstand spil ler pasientti lgang i
sittende stilling også en sentral rolle i å imøtekomme behov for pasienter og personale. Generelt sett er kravene høye og
den nye MULTILINE NEXT IT møter dem i sin helhet takket være den pasienttil-gangen den tilbyr.
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MULTILINE NEXT IT
Den kompakte behandlingsstolen oppfyller de spesifikke behovene
til onkologiske daghospitaler, infusjonsmedisin og transfusjonsmedisin. Den kombinerer plassbesparende design med komfort og
sikkerhet for full t utstyrte modeller. Pasienter og personale, nyter
godt av hele spekteret av bekvemmeligheter og funksjoner, mens
pasienter raskt posisjoneres ti l den mest passende stil lingen for
behand-ling. Med en setebredde på 60 cm og den vinkelrette benprofilen kan den brukes i sittestilling. Den komfortable, ekstra myke
polstringen, pasientvennlige armlener som støtter behandlingen
og et bredt utvalg av beslag gjør MULTILINE NEXT IT til en neste
generasjons behandlings-stol.

MULTILINE NEXT IT – for onkologi:
 Helt nytt konsept nar det gjelder design, teknologi og funksjoner; smidig mobili-

tet med sentrallas ved behov
 Versjon med tre motorer for trinnløs justering av ryggstøtte, sete og benseksjon

i nædvendige stillinger, inkludert Trendelenburg-stilling i nødstilfeller
 Komfortabel polstring i et bredt spekter av farger, uovertruffen sittende og

liggende komfort, maksimal hygiene med et minimum av sømmer

 Unikt design med 90 X vinkel pa benprofilen - perfekt for sittende tilgang og

utgang, minimal plassbehov

 Fleksible designvarianter og konfigurasjoner tilpasser seg alle praktiske formål
 Uavhengig sertifisert produktsikkerhet og suveren pålitelighet
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MULTILINE NEXT IT - ONKOLOGISK BEHANDLINGSSTOL
Den nye behandlingsstolen som er utviklet av GREINER kombinerer funksjonaliteten i en teknisk sofistikerte stol i en
kompakt form tilpasset trange rom. Designet for pasienter som kan være svært svake eller rammet av ekstreme symptomer, hjelper stolen dem med å takle problemene. Den har lett tilgang, smidige hjul, lett forståelige funksjoner, trinnløse
motoriserte bevegelser til ønsket posisjon, komfortable armlener og behagelige polstringer i rolige farger. Fokus har vært
på pasientens komfort, ergonomi og effektivitet for å sikre de beste behandlingsbetingelser for pasienter i løpet av timer
med kjemoterapi.
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Sittestilling

Hvilestilling

GREINER håndkontrollenhet med intelligent betjening: enkel, internasjonalt
forståelige symboler; taster for grunnleggende innstillinger for sittestilling,
hvilestilling, og liggestilling samt Trendelenburg stillinger er lett tilgjengelig i en
nødsituasjon. Sikkerheten er sikret takket være et magnetisk tastelås.

Liggestilling

Komfort, funksjonalitet og ergonomi.
Med trinnløs motorisert justering og intelligent og intuitiv
betjening via tastene på GREINER kontrollpanel, gir MULTILINE NEXT IT for infusjon og transfusjonsterapi et høyt nivå av
sittende og liggende komfort i alle situasjoner.
Stolen med tre motorer beveger seg raskt og forsiktig til
ønsket eller foretrukket stilling - fra sittestilling, hvilestilling og
liggestilling til Trendelenburg-posisjonen - med et tastetrykk.
Tilgang og utgang er betydelig lettet med den vertikale benprofilen og tilgangshøyde på 54 cm.
GREINER designkonseptet gjør det enkelt for både personalet og pasienter å effektivt bruke de kraftige motorene for
ryggstøtte, sete og benprofiler. Stolen er mobil, stabil og
sikker.

Trendelenburg- og sjokkposisjon
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MULTILINE NEXT IT. NYTT NIVÅ PÅ KOMFORT FOR INFUSJON OG TRANSFUSJON.
GREINER produserer behandlingstoler skreddersydd til dine eksakte behov. Du velger deksler og puter individuelt. Premium-dekkmateriale
og polstringer gir ekstra myke, slitesterke overflater; Et dynamisk fleksibelt fjæringssystem i seteseksjonen gir fri bevegelse for ryggraden,
bekken og hofter, og dermed letter trykket til fordel for pasientene. Videre hever også armlenene standarden for pasientvennlig posisjonering.

Lav og lett tilgang fra forsiden og siden

Hodestøtte som standard

Unik armleneteknologi med pasientvennlig posisjonering

LED leselys

Høy komfort med BT pasientbord

Pasientbord BT og BT pluss

800 mm

1400 mm

280 mm

Dreieradius for
infusjonstativ

Velg polstringer fra fargekart

18

Håndtak med papirrullholder

1100 mm

Perfekt teknologi selv i svært trange rom
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Hygiene
Fleksibilitet
Holder for infusjonstativ kan
dreies til venstre og høyre
med bare én hånd

Design som er kompatibel med strenge regler, enkel
tilgang, ren overflatefinish, testede overflater, minimalt
med sømmer

Stabilitet på bevegelse
Fastsetting av ryggseksjon i alle stillinger gjør
stolen lettere å skyve
Farger og tilbehør Omfattende
utvalg med mange konfigurasjoner

Ergonomi

Sitte og hvilekomfort
Mykt møbeltrekk (bredde på 60 cm),
komfortabel sittestilling for pasienter i alle
størrelser

Unik armleneteknologi med pasient-vennlig posisjonering — ideell for infusjons
behandling

Tilgang
Enkel tilgang fra forsiden eller siden med
sammenfoldet armlen, tilgangshøyde på
54 cm

Sittestilling
Skikkelig sitteposisjon med
benseksjon i 90° vinkel

Mobilitet og bremse 10 cm
tvillinghjul med sentrallås,
hvis ønskelig

Dimensjoner og tekniske data
 Infusjons-/transfusjonsstol, 3 motorer, med/uten sentrallås,
hodestøtte, polstret armlener
Tilbehør
 LED leselys
 Beskyttelsesdeksel for benseksjon
 Oppladbart batteri
 Håndtak med papirrullholder
 Infusjonsstativholder, dreibart, enhåndsbetjening
 Infusjonsstativ
 Integrert skumpolstring på armlener
 Standard sideskinner for utstyr og tilbehør
 Premium polstring dekkmaterialer
 Sete med trykkavlastende fjærer

Dimensjoner og tekniske data
 Stol sittestilling (gulvplass)

110 x 78 cm

 Stol liggestilling (gulvplass)

196 x 78 cm

 Total bredde

78 cm

 Stol liggeflate (L x B)

196 x 60 cm

 Tykkelse på polstring

7,5 cm

 Armlener (L x B)

56 x 12 cm

 Tilgangshøyde

54 cm

 Hjul diameter

10 cm

 Ryggstøtte

-5° to 78°

 Seteseksjon

0° to 22°

 Benseksjon

0° to 90°

 Maksimal pasientvekt

220 kg

 Spenning

230 V/50-60 Hz,
110 V/50-60 Hz

 Vekt på stol

78 kg

 Fotbryter/nødbryter
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4 motorer
MULTILINE NEXT IT – MED 4 MOTORER ENDA MER FLEKSIBEL.
Pasientkomfort, sikkerhet og en plassbesparende design har vært kjennetegnene til denne kompaktstolen i mange år. Det overbeviser
under begrensede plassforhold i travle lokaler med mange pasienter, spesielt i operasjonssaler eller onkologiske dagklinikker. Nå har serien
blitt utvidet med fire nye modeller med fire motorer for et bredt spekter av kliniske applikasjoner. De ekstra funksjonene inkluderer høydejustering, samt et utvalg av armlener og fotstøtte.

MULTILINE NEXT IT (eksempel på modell med standard armlener) beveger seg raskt og forsiktig inn i ønsket stilling.

Inngangshøyde på 54 cm og med plassbesparende design. Den utfoldbare
fotstøtten på benseksjon i 90° gir komfort og sikkerhet. Modellen er vist med
standard armlener.

20

Ergonomisk sittestilling fra 54 til 75 cm høyde takket være motorisert
høydejustering, svingbare og sammenleggbare armlener polstret (som vist
ovenfor) eller laget med fulllskum.
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Hodepute

Håndtak med
papirrullholder

Armlener polstret
eller fullskum

Benseksjon
i 90° vinkel

Høydejustering
54 – 75 cm

Utfoldbar
fotstøtte

10 cm
tvillinghjul

MULTILINE NEXT IT – med 3 og 4 motorer fleksible for alle applikasjoner
Art. nr.

Motorer
3
4

4243110






4244100

—

4244110

—

4243001

4243111






4244101

—

4244111

—

4243000
4243100
4243010

4243101
4243011

Armlener
Standard
Polstret eller
fullskum

—

—

—

—

—

—

—

—



—
—
—
—




—
—















Hjul
Enkle
bremser

Sentrallås

Fotstøtte
Utbrettbar



—

—

—



—



—




Dimensjoner og tekniske data med 4 motorer
 Stol oppreist (gulvplass)

110 x 78 cm

 Liggende posisjon (gulvplass)

196 x 78 cm

 Total bredde

78 cm

 Liggeflate (L x B)

196 x 60 cm

 Tykkelse polstringer

7.5 cm

 Armlene (L x B)

56 x 12 cm

 Høydejustering

54 – 75 cm

—





—



—

—

—

—



—

 Diameter hjul

10 cm

—



—

-5° to 78°

—




 Ryggseksjon

—
—

—

 Seteseksjon

0° to 22°

—

—

 Benseksjon

0° to 90°

 Maksimal pasientvekt

220 kg

 Spenning

230 V/50-60 Hz,
110 V/50-60 Hz

 Vekt av stol

105 kg

—
—





—



—
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Når kvalitet teller
Alle enheter for undersøkelse, dialyse, onkologi, blodprøvetaking, pleie og transport er laget
i Tyskland. Produsentens kvalitetsforpliktelse er verifisert av et uavhengig revidert kvalitetssikringssystem: Produsenten er sertifisert i henhold til DIN EN ISO 9001 og 13485.

http://www.intertek.de
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dialyse.

MULTILINE NEXT DC – TERAPISTOL FOR DIALYSE OG KJEMOTERAPI
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MEDBEST: MEDISINSK UTSTYR ”MADE IN GERMANY”
Som svar på pasientenes ønsker og de som behandler dem, har vi tatt utfordringen med å utvikle innovative løsninger som møter kliniske
og økonomiske behov i like stor grad. MEDBEST medisinske stoler er laget i Tyskland.
GREINER medbest har levert produkter til medisinske institusjoner siden 1970-tallet. En konsekvent høy standard brukes i utvikling og produksjon av MEDBEST stolserie. Det samme gjelder for vårt utvalg av tjenester. Vi oppnår dette ved å omsette vår fascinasjon for innovasjon
til fullt automatiserte prosesser og håndlaget kvalitet.
Høye standarder innen design, materialer, ingeniørarbeid og ergonomi kombinert med klientorientert fleksibilitet gjør at vi er en partner for
kvalitetsbevisste kunder på høyeste nivå.

TID FOR DEN NESTE GENERASJON DIALYSESTOL.
Det er ingen tvil om at dialyse er en av de mest krevende typer behandling for både pasienter og pleieteam. Personer med kronisk nyresvikt
viser ofte svært forskjellige, og noen ganger ekstreme symptomer. Dette problemet er sammensatt av individuelle forskjeller i høyde, vekt,
alder og helsetilstand, som varierer mye fra person til person.
Alvoret i tilstanden og behandlingen som varer i flere timer utgjøre store utfordringer når det gjelder komfort og sikkerhet i dialysestolen.
Tiden er kommet for den nye MULTILINE NEXT DC.
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dialyse.

MULTILINE NEXT DC.
Med MULTILINE NEXT DC er en stol som representerer en helt ny
teknologisk utvikling for sykehus og klinisk praksis – og i en retning
som oppfyller de spesifikke kravene til dialyse. Ekstra myke polstringer og komfortable, men slitesterke møbeltrekk sørger for maksimal
komfort for pasientene, mens glatte overflater og minimalt med
sømmer optimaliserer hygiene. Innovative fem-posisjons armlener
setter ny standard innen det terapeutiske området, mens elektriske
motorer med høy ytelse posisjonerer pasientene til den ønskede
sittende eller liggende stillingen (inkludert Trendelenburg-posisjon) i
en jevn, trinnløs bevegelse.

MULTILINE NEXT DC FOR ONKOLOGI:
 Helt nytt design-, teknologi- og ytelseskonsepter, valg av modeller med 3-5 motorer, med
og uten sentrallås
 Elektrisk justering av rygg-, sete- og benseksjoner samt justering av høyde og fotstøtte i
raske, stille og sikre bevegelser
 Komfortabel, myk pute for maksimal komfort i sittestilling og hvilestilling, selv etter flere
timer
 Perfekt ergonomi takket være lav tilgangshøyde, bred liggeflate, innovative armlener med
fem posisjoner og store tvillinghjul
 Uavhengig sertifisert produktsikkerhet og suveren pålitelighet
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Når kvalitet teller
Alle enheter for undersøkelse, dialyse, onkologi, blodprøvetaking, pleie og transport er laget
i Tyskland. Produsentens kvalitetsforpliktelse er verifisert av et uavhengig revidert kvalitetssikringssystem: Produsenten er sertifisert i henhold til DIN EN ISO 9001 og 13485.

http://www.intertek.de
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https://www.tuvsud.com/
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komfort.

MULTILINE NEXT BT OG BT PLUS – PASIENTBORD
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BT og BT plus pasientbord:
 Praktiske, robuste og anvendelige pasientbord, lett å bevege rundt
 Robust metallramme er sikker for belastninger på opptil 30 kg
 Høyden kan enkelt justeres med én hånd – av deg eller pasienten
 Mekanisme for å vippe bordplaten 20° eller 40° på begge sider (BT plus)
 Avtakbar bordplate med innfelt grep, sikkert festet
 Meget hygienisk takket være enkle, rene overflater
 Plassbesparende lagring – bordene kan nestes tett sammen

MULTILINE NEXT BT AND BT PLUS – PASIENTBORD FOR SYKEHUS
Mykt justering. Greiner BT og BT pluss pasientbord. Utviklet og designet som toppkvalitets tilbehør til MULTILINE NEXT DC og IT behandlingsstoler, disse sidebordene sikrer at fokuset er tydelig på pasientkomfort. BT med fast skuff og BT plus med svingbrett er fleksible pasientbord som gjør det mulig å sørge for at pasientene har det så behagelig som mulig når de gjennomgår dialyse, kjemoterapi eller andre
behandlinger. De gir en unik kombinasjon av stabilitet og lyshet og kan justeres med en hånd. Alt du trenger for å ta vare på pasienten.

28
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BT pluss pasientbord
Variabel høydejustering med en
hånd, svingbar bordplate, krok for
tilbehør og holder for magasiner
eller pasientfiler.

BT pluss pasientbord
Variabel høydejustering med én hånd, svingbare bordplate, krok for tilbehør og holder for
magasiner eller pasientjournaler.

Enestående funksjonalitet, ergonomi, stabilitet og hygiene. De nye
pasientbordene er nøye designet for å sikre at de oppfyller de strengeste kravene til pasienter og sykepleiere. Den robuste rammen i
overlegen kvalitet er kombinert med lettgående hjul for å sikre at
bordet er lett å bevege, mens det fortsatt tar en sikker belastning
på inntil 30 kilo. Kraftige pneumatiske fjærer gjør det enkelt å justere
bordplatens høyde med en hånd – og gir ekstra sikkerhet hvis pasienten er i Trendelenburg-posisjon.
På BT pluss kan bordplaten vippes med et tastetrykk, slik at det
kan ergonomisk plasseres riktig for både pasient og sykepleier. Den
avtagbare bordplaten har innfelt grep og har perfekt størrelse for å
holde matbrett, pasientartikler, klinisk tilbehør og desinfeksjonsmidler.
De slitesterke, motstandsdyktige overflatene er raske og enkle å
rengjøre og desinfisere. En rekke tilbehør er også tilgjengelig for å
forbedre pasientopplevelsen ytterligere.

Dimensjoner og tekniske data
Perfekt i kombinasjon med MULTILINE NEXT DC and IT (IT vist her)

Høydejustering med dobbel kontroll

Svingbar bordplate (BT plus)

 Pasientbord (L x B)

97 cm x 46 cm

 Bordoverflate (L x B)

56 cm x 39 cm

 Sidebrett (L x B)

37 cm x 21 cm

 Variabel høydejustering

25 cm (79 – 104 cm)

 Diameter på hjulene

50 mm

 Tiltvinkel bordplate (BT plus)

20 ° / 40 ° på hver side

 Maksimal belastning

30 kg

 Vekt

ca. 22,5 kg

 Farge

RAL 7047

Tilbehør

Toppmoderne design og kvalitet

Multifunksjonell tilbehør, se tabell

 Krok (1)

For poser, etc.

 Magasinholder (2)

For magasiner, pasientfiler etc.

 Dobbel, multifunksjonell lagringsrom (3)

For sko, kluter, bøker, etc.
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POLSTRINGER OG FARGER
Komfort, polstringer og farger. Høye standarder med hensyn til design, materialer, teknologi og ergonomi kombinert med fleksibilitet tilpasset kundens behov, gjør GREINER til en premium partner for en kvalitetsbevisst klienter. Dette er grunnen til at polstringer og møbelstoffet
handler om å gi pasientene det nivået av komfort de leter etter når de sitter eller legger seg - om nødvendig i flere timer, da enkelte behandlinger kan ta lang tid. I tillegg til at det ikke er noe som mangler med hensyn til utseende og komfort, er stoffet også robust nok til å håndtere daglig bruk, rengjøring og desinfisering.

compact.
Hvit C811

Lys grå

30

C213

Mint C450

Cyan C422

Petrol C435

Sten C214

Antrasitt C220

Sort

Mocca C330

Sjokolade C360

C350

C111

Beige C830

Brun

Himmel C700

Atoll C706

Marine C711

Fiolett C715

Sitron C500

Oransje C530

Rosso C637

Fuchsia C610
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Det finnes to typer GREINER polstringer som du kan velge mellom: den mangfoldige ”Compakt”-serien, som gir pasientkomfort og holdbarhet, kommer i 20 farger, og det innovative ”Premium” -serien, som setter en ny standard med sin ultralette men mye sterkere overflate
og som har en enestående grad av komfort i kombinasjon med trykkfjærende fjærer i setet. Tilgjengelig i 12 forskjellige farger, er serien et
førsteklasses valg, spesielt for pasienter som ligger i flere timer.

Egenskaper:

premium.
Hvit P800

Lys grå

P200

Slitesterk, biokompatibel, skrape- og
smussbestandig, motstandsdyktig
mot varme, desinfeksjonsmiddel,
urin og blod.
Rengjøring:

Antrasitt P210

Rengjør regelmessig og grundig.
Olje, fett, blekk, blod, urin og organiske syrer må straks rengjøres med
en fuktig mikrofiberduk og enten
lunkent vann eller et mildt oppvaskmiddel i varmt vann. Ikke bruk
løsemidler, klorider, poler (inkludert
poleringsvoks) eller kjemiske rengjøringsmidler. Misfarging på grunn av
jeans eller andre klær er ikke dekket
av produsentgaranti.
Desinfeksjon:
Egnet for desinfeksjon ved å tørke
med et overflatedesinfeksjons
middel.
Flammehemming:

Gress P400

Mocca P300

Sjokolade P310

FMVSS 302, DIN EN 1021 1 +
2 et al.
Slitestyrke:
Testet ved bruk av Martindale-metoden> 100.000 sykluser (Compact.),>
300.000 sykluser (Premium).

Sitron P500

Sinoberrød P600

Fuchsia P610

Aqua P700

Marine P710

Sort

Mindre avvik i farge og struktur
forårsaket av produksjonsprosessen
kan ikke utelukkes. Dette gir ikke
saklig grunnlag for klage.

P100
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NOTATER
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