
Funktion och komfort för dina patienter
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Stolen visas här med extra tillbehör.



BasicLine2  – Funktionell design för bästa behandlingsförhållanden

BasicLine2 utvecklades speciellt för kraven i dialyspraxis, onkologiska dagkliniker, infusions- och 
transfusionsmedicin och är också mycket lämplig för användning i allmänmedicinsk praxis. 

De innovativa armstöden ger stolen sitt speciella utseende. De kan manövreras intuitivt och ger 
möjlighet till flexibel justering för en ideal punktering samt en bekväm sittställning för patienterna 
eller blodgivarna/plasmagivarna. 

BasicLine2 kombinerar mångsidighet med ekonomi. Smidiga hjul, enkelt i- och urstigning, 
kontinuerligt motoriserad rörelse till önskad position och samma högkvalitativa material som i 
alla Bionic-behandlingsstolar erbjuder de bästa behandlingsförhållandena. 

Armstöden med överbelastningsskydd och basramen, som garanterar stabilitet, ger nödvändig 
säkerhet. Fotpedal finns på båda sidor om underramen och används för att aktivera det 
omedelbara chockläget.

Det valfria, individuellt justerbara fotstödet erbjuder ännu mer komfort för dina patienter. 
Som ett alternativ för nätanslutning kan BasicLine2 även drivas med ett kraftfullt 
uppladdningsbart batteri och därmed placeras var som helst.

Den upplysta handkontrollen är tydlig 
och enkel. Den upprättstående 
positionen är enkelt tillgänglig med 
endast en knapp.

Det överbelastningsskyddade 
armstödet kan svängas intuitivt och 
enkelt åt sidan samt sänkas framåt 
med spaken för optimal position.

Chockpositionen kan aktiveras 
handsfree med den extra breda 
röda fotpedalen - från båda sidor.

Den bekväma fasta kudden ger bra 
komfort under behandlingstiden.

Strömutjämning enligt EN 60601 
förbättrar säkerheten för din 
patient.

De två motorerna är placerade direkt 
under den avtagbara sätesdelen.

Den upprätt positionen för i- och urstigning ställs 
enkelt in med en förprogrammerad knapp.

Med hjälp av spaken kan armstödet justeras till önskad 
position och lutning.

För optimal avkoppling erbjuder BasicLine2 
individuell justering av alla segment.

Den extra breda fotpedalen aktiverar chockpositionen
– en handsfree-funktion för den medicinska personalen.

Atoll

Mint

Royal  Cyclame

Kirsche Chrom 
(Standard)

Karneol

Orchidee

Fotstöd är ett tillval Fotstöd är ett tillval Fotstöd är ett tillval Fotstöd är ett tillval

BasicLine2 finns i många färger 
och kan anpassas till din interiör. 
Kontakta oss för det omfattande 
färgschemat!
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Individuella tillbehör - harmonisk i modern design

Lampa

Infusionsstativ

Skyddshölje för benstöd

Handtag

Justerbart fotstöd

USB port för laddning Pappersrullehållare

Dimensioner
Bredd inkl armstöd 90 cm
Bredd sätessegment 58 cm
Totalt längd 203 – 230 cm
Armstöd 52 x 15,5 cm
Totalt vikt   80 kg

Justeringsmöjligheter
Vinkel ryggsegment 75° – 20°  
Vinkel sätessegment 30° – 5°
Vinkel bensegment 5° – 30°
Fotstöd 30 cm

Elektriska specifikationer
Strömförsörjning/spänning 100 – 240 Volt 50/60 Hz
Skyddsklass II
Skyddskategori IPX 4
Motorer 2
Driftspänning på batteriet (tillval) 25,2 Volt
Batteriets kapacitet (tillval) 1800 mAh

Säkerhet
Maxbelastning 175 kg

Den illustrerande stolen visar även tillval som inte ingår i standardversionen. 
Stolens standarddesign är enfärgad Chromgrå.

Teknisk data

Utrustningsbord




