
Platssparande, flexibel och bekväm 
– SlimLine för infusionsterapi
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Tillbehör för dina individuella krav

Den praktiska väskhållaren 
kan snabbt och enkelt 
monteras på armstödet.

SlimLine kan utrustas med en 
ekvivalent potentialbindning 
om så önskas.

54 cm
Bredd inkl armstöd 80 cm
Höjd (fast, med hjul, standard) 57,5 cm 
Höjd (fast, med fötter, valfritt) 54 cm
Total längd 185 cm
Total vikt 51 kg

Säkerhet
Maxbelastning 175 kg 

Vinkel chockposition - 10°

Justeringsmöjligheter
Vinkel ryggsegment 37° – 90°
Vinkel sätessegment - 4° – 20°
Vinkel bensegment 0° – 90° 

Elektriska specifikationer 
Skyddsklass 2 

Skyddskategori IPX 6
Skyddskategori (motorer) IPX 4
I överensstämmelse med EN 60601
Motorer 2

Teknisk data:
Dimensioner
Bredd sätessegment

Den praktiska lampan ger 
dina patienter möjlighet till 
extra ljus för t ex läsning.

Det flexibla och platssparande 
bordet är enkelt att justera 
och ger dina patienter en 
högre komfort.

För högre hygienkrav kan en 
pappersrullehållare enkelt 
monteras på stolens 
baksegment.

Infusionsstativet kan 
monteras på vänster eller 
höger sida av basramen för 
att spara plats.

www.therapychair.com

Stabila fötter kan, vid behov, 
ge en ännu lägre ingångshöjd 
på endast 54 cm.

Tillgängliga färger: Armstöd, basklädsel och nackkudde utförs alltid i Anthrazit. Atoll är standard som klädselfärg. Det finns många 
andra färger tillgängliga. Be om vår färgkarta. Avfärgningar från jeans eller andra textilier undantas från tillverkarens garanti. 

Atoll
(Standard)

Royal Orchidee Cyclame Kirsche  Safran Limone Chrom



SlimLine – minimalt utrymmesbehov samt maximal komfort och flexibilitet för dina patienter

SlimLine behandlingsstol har utvecklats för behoven 
till onkologikliniker och för infusionsterapier. 

Den smala och lätta behandlingsstolen, med sina 
två motorer, ger möjlighet till flexibilitet och högsta 
komfort även i små rum och garanterar dina 
patienter god komfort under behandlingen.  

Med hjälp av den användarvänliga och enkla 
fjärrkontrollen kan rygg-, sätes- och bensegmenten 
justeras till önskat läge. Bensegmentet rör sig 
synkroniserat med sätet och ryggsegmentet kan 
justeras separat. Med en förprogrammerad knapp kan 
SlimLine enkelt flyttas till ett avslappnat komfortläge. 
Och vid ev. nödsituation flyttar man till 
chockposition med ett knapptryck. Det finns en 
praktisk hållare till fjärrkontrollen på varje armstöd 
och fjärrkontrollen är därför alltid lättillgänglig för 
patienterna.

Armstödets speciella koncept och design garanterar 
högsta stabilitet även vid i- & urstigning från stolens 
framsida. Armstödet kan snabbt och enkelt sänkas 
genom ett knapptryck och kan på så sätt enkelt 
anpassas efter dina patienters önskemål.

Den avtagbara madrassen är lätt att rengöra och i 
kombination med den unika basklädseln garanteras 
komforten. Det ergonomiskt formade ryggsegmentet 
och den separata sätesmadrassen, ger en bekväm och 
avslappnad position under långvariga behandlingar. 

Den bekväma nackkudden kan enkelt justeras till 
önskat läge med en motvikt. 

Ytterligare individuella tillbehör som infusionsstativ, 
pappersrullehållare och bord kan monteras direkt på 
SlimLine och är kräver därför minimalt med utrymme. 
En praktisk lampa finns som tillval och ger dina 
patienter möjlighet till extra ljus för t ex läsning eller 
arbete.  SlimLine kan även utrustas med en ekvivalent 
potentialbindning om så önskas. 

Basramen, armstöden och den valfria nackkudden 
är alltid utförda i Anthrazit. Till SlimeLine-madrassen 
finns det 30 olika färger att välja mellan och kan 
därför anpassas, så den passar in i behandlings-
rummet. 

Fjärrkontrollen är användarvänlig och 
har två förprogrammerade knappar för 
en enkel styrning. Varje armstöd är 
utrustat med en lättåtkomlig hållare för 
fjärrkontrollen.

Den unika basklädseln består av ett 
ergonomiskt format ryggsegment och ett 
flexibelt sätesegment.

Den löstagbara madrassen är lätt att 
rengöra och ger, i kombination med 
basklädslen, en god komfort.

De stabila armstöden kan sänkas genom 
ett knapptryck och kan på så sätt enkelt 
anpassas efter dina patienters önskemål.

Enkel i- & urstigning från stolens framsida är möjlig tack vare den låga 
sitthöjden på endast 57,5 cm, det justerbara och vinklade bensegmentet 
samt den perfekta sitslutningen.

SlimLine behandlingsstol har utvecklats speciellt för infusionsterapi och kan 
snabbt och enkelt justeras till ett bekvämt komfortläge med två motorer.

I en nödsituation kan SlimLine flyttas till chockposition för hjärt- & lungräddning 
genom att trycka på en knapp. Även om basramen är liten och platsbesparande 
har stolen en perfekt stabilitet.

Nackkudden erbjuder högre komfort för 
patienten och kan justeras individuellt 
med en motvikt.

Mer flexibilitet: SlimLine är utrustad 
med hjul (7,5 cm ø) med broms.




