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Tillbehör för individuella behov

De individuellt avtagbara, robusta arm-
stöden av PU-skum kan justeras optimalt 
för respektive patient med hjälp av en 
kulled.

En infusionsstolpe kan också enkelt fästas 
på DreamLines huvuddel för att spara 
utrymme.

Mått 
Total bredd utan armstöd 90 cm
Total längd 230 cm 
Bredd madrass 75 cm
Längd madrass 215 cm
Totalvikt 123 kg

Elektriska egenskaper
Skyddsklass 2 
Skyddstyp IPX 4
Motsvarar EN 60601
Motorer 5

Justeringsalternativ 
Bakre sektionsvinkel 0° – 75°
Sitsdelens vinkel 0° – 25°
Benvinkel 0° – 25° (55°) 
Fotstöd 23 cm 
Höjdjustering, inkl. madrass 53 – 93 cm

Säkerhet 
Säker arbetsbelastning 250 kg 
Vinkel chockposition – 12°
Tid chockposition 15 sec

Teknisk data:

Av säkerhetsskäl för dina patienter 
kan sidogaller snabbt och enkelt fästas 
på fyra punkter på DreamLine.

Den flexibla LED-lampan ger dina patienter 
ett behagligt ljus för att läsa eller arbeta 
under behandlingen.

Handtag som underlättar för dina 
patienter att resa sig upp och gör dem 
oberoende av extern hjälp.

Fotstöd och huvudgavel finns i många 
färger. Madrassen är alltid vit. Vänligen 
kontakta oss!

Amazonas Feuer
Standardfarbe 

Chromgrau
Atoll

www.therapy-chair.com

Velo möjliggör extra rörelse under behand-
lingen. Det kan justeras optimalt för varje 
patient med det elektriskt justerbara 
fotstödet.



DreamLine - se till att dina patienter både kan sitta och vila bekvämt under behandlingen

Den förbättrade DreamLine utökar perfekt 
fördelarna med en terapistol med en 
sammanhängande, liggande yta och erbjuder 
samtidigt flexibilitet och speciell komfort. 

Den uppfyller dina patienters individuella behov, 
har justerbara  sitt- och komfortpositioner samt 
erbjuder även ett avkopplande liggande viloläge. 

De fem tysta motorerna möjliggör enkel och 
steglös justering av önskad liggande och sittande 
position med hjälp av en lättanvänd fjärrkontroll 
på vardera sidan av stolen. Det elektriskt 
justerbara fotstödet ger mer komfort under 
behandlingen – även för patienter med olika längd. 
En Velo-tränare kan också fästas på fotstödet.

Den stabila konstruktionen gör DreamLine mycket 
säker att använda i alla positioner. Potentialutjäm-
ningen enligt EN 60601 ger ytterligare säkerhet för 
dina patienter.

Under den avtagbara madrassen finns individuella 
plastpaneler som är enkla att desinficera, vilka 
även säkerställer både liggande och sittande 
komfort för patienten när DreamLine används.

Dessutom ger ett stort förvaringsutrymme i under-
ramen tillräckligt med utrymme för tillbehör eller 
fungerar som en förvaringsyta, till exempel för dina 
patients skor.

I nödsituationer kan baksektionen sänkas manuellt 
från båda sidor och chockläget kan snabbt nås via 
fotomkopplaren.

Individuella tillbehör som armstöd, infusionsstolpe, 
velo-motion-tränare och handdtag för att resa sig 
upp, ökar DreamLines funktionalitet och flexibilitet 
och kan fästas på ett platsbesparande sätt. Om din 
patienter vill läsa eller arbeta ger LED-lampan ett 
behagligt ljus. För extra säkerhet finns totalt fyra 
fästbara sidogaller tillgängliga.

Dessa kan enkelt förvaras på hållaren vid huvud-
gaveln.

Den användarvänliga fjärrkontrollen, 
med permanent programmerad liggande, 
sittande och vilande position, möjliggör 
enkel individuell justering. För ännu mer 
komfort finns det en fjärrkontroll på 
vardera sidan av stolen.

Med det elektriskt justerbara fotstödet kan 
DreamLine enkelt anpassas till patientens 
längd. Fotstödet kan också tas bort som 
tillval.

I nödsituationer kan HLR-handtaget 
användas för att snabbt sänka baksektionen 
manuellt. För säkerhet är ett HLR-handtag 
installerat på båda sidor av DreamLine.

Fotpedalerna för chockläget liksom den 
färgkodade centralbromsen finns på 
underramen.

Huvudgaveln kan snabbt och enkelt tas 
bort  i en nödsituation, så man kommer åt  
patienten utan hinder.

Under madrassen, som är lätt att rengöra, 
ligger individuellt avtagbara plastplattor 
vilka ger en stabil, säker och hygienisk 
stödyta. Det förprogrammerade ren-
göringsläget garanterar enkel åtkomst till 
alla delar vilket ökar infektionskontroll.

En mycket låg i- & urstigningshöjd underlättar åtkomst för 
dina patienter - speciellt för dina patienter i rullstolar.

Under behandlingen kan dina patienter röra sig självständigt
i en bekväm och avkopplande position - med en fjärrkontroll 
vid varje sida. 

Om dina patienter vill vila kan DreamLine enkelt justeras till 
en bekväm liggposition. 

Chockpositionen - omedelbart aktiverad med fotomkopplare 
på båda sidor - ger personalen båda händerna fria för att 
hjälpa patienten.




