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Individuella tillbehör – harmonisk, modern design

Lampa Infusionsstativ SkyddshöljeHandtag

USB port

Pappersrullehållare

Konsolbord

www.therapychair.com

Mått

Total bredd, inkl. armstöd 90 cm

Sittbredd 58 cm

Total längd 203 – 230 cm

Armstöd 52 x 15,5 cm

Totalvikt    94 kg

Justeringsmöjligheter

Ryggstödets vinkel 75° – 0°  

Sätesektionens vinkel 30° – 5°

Bensektionsvinkel 5° – 30°

Fotstöd (manuell) 28 cm

Höjdjustering 54 – 80 cm

Electrical characteristics

Nätspänning 100 – 240 Volt 50/60 Hz

Skyddsklass II

Typ av skydd IPX 4

Motorer 4

Nominellt driftspänningsbatteri (tillval) 25,2 Volt

Batterikapacitet (tillval) 1800 mAh

Säkerhet

Säker arbetsbelastning 240 kg

Den illustrerade terapistolen har valfria tillbehör, som inte ingår i standardversionen. 
Standardfärgen är monokrom kromgrå.

Teknisk data



Den nya UniversalLine2 – alla viktiga funktioner med hög standard på utrustning och design

Den nya UniversalLine2 är perfekt för poliklinisk vård 

av dina patienter.

Den moderna designen, material av hög kvalitet och 

det mycket noggranna utförandet understryker den 

höga standarden på denna bekväma terapistol. Utöver 

detta finns det flexibla applikationsmöjligheter, som 

gör att stolen passar nästan alla patienter. 

UniversalLine2 har designats med alla funktioner i 

åtanken, som krävs i praktiken, med särskild hänsyn till 

prisvärdhet & prestanda.

Terapistolen kan anpassas helt till inredningen på din 

avdelning, då den finns i många olika färger och i en 

modern 2-färgsdesign.

Förutom färgproverna till höger finns den tillgänglig i 

andra färger. Kontakta oss på 

support@meditechnordic.se för en färgkarta. 

Den upplysta fjärrkontrollen 
har en tydlig design, vilket 
gör det enkelt när man ska 
justera de individuella 
segmenten.

Armstödet vrids intuitivt och 
enkelt åt sidan med hjälp av 
en spak och kan sänkas 
framåt för optimal 
positionering.

Den stora röda fotbrytaren 
gör det lätt att använda 
chockläget från båda sidor. 
Vårdpersonalens händer 
förblir fria för patienten.

Den bekväma kudden kan 
justeras individuellt i höjd 
med en stjärnskruv.

Ekvipotentiell bindning enligt 
EN 60601 ökar säkerheten för 
dina patienter.

De fyra motorerna är 
placerade direkt under det 
avtagbara sätet för enkel 
service.

Det manuellt justerbara 
fotstödet ger både små och 
stora patienter en känsla av 
säkerhet under 
behandlingen.

Förprogrammerad sittplats för in- och 
urstigning

Snabb justering av armstöd Optimal, individuell avkoppling genom 
individuellt justerbara segment

Snabb chockposition i nödsituationer

Atoll

Mint

Royal

 Cyclame

Cherry

Chrome 
(Standard)

Carneol

Orchid




