Pura Behandelstoel
PURA Comfort

Uitvoering

  PURA Exclusive

Lengte van het liggedeelte

210 cm

Breedte van het liggedeelte

  59 cm

Totale breedte inclusief armsteunen
Verstelbereik zithoogte
Trendelenburg sneltoets
Trendelenburg voetbediening
Zitpositie sneltoets

73 cm

•
•

  73 cm
55 - 80 cm

•
•

Horizontale ligpositie 0°sneltoets
Diameter zwenkwielen

100 mm

Centrale vergrendeling zwenkwielen
Wielen met rijrichting vastzetter
Verstelbare bloedprik armsteunen
Combi armsteun - uitval beveiliging
Aansluitpunt medische aarding
Leeg gewicht stoel

100 mm

•

•

•

•

•

    PURA Daybed

65 cm

•
•
•
•
125 mm

•
•

•
•

         95 -110 kg

Maximaal patiënt gewicht

180 kg

Voor de PURA zijn diverse accessoires beschikbaar.
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Multifunctionele stoel voor dialyse-, chemo- en
dagbehandeling

Unieke flexibiliteit

een hele zorg minder voor het personeel

Het aantrekkelijke design van
de PURA creëert een gevoel
van welzijn voor de patiënt.

Hoog comfortniveau en bedieningsgemak
De intuïtieve handbediening maakt het voor de patiënt
eenvoudig om de stoel naar wens in te stellen. Ook de
armleuningen en voetensteun kunnen worden bediend
door de patiënt zelf, wat het werk van de verpleegkundigen vergemakkelijkt.

Bed en stoel in één
De PURA is geschikt voor diverse dagbehandelingen
en kleine medische ingrepen. Het is niet nodig om  de
patiënt te verplaatsen. De PURA voorkomt hiermee rugklachten en spaart tijd uit voor verplegend personeel.

Breed inzetbaar
Meerdere   uitvoeringsvormen   en een hele reeks aan
accessoires maken dat de PURA inzetbaar is bij dialyse-,
chemo- en diverse dagbehandelingen.

Lage instaphoogte
Een laagste zithoogte van 55 cm maakt het instappen
voor de patiënt veilig en eenvoudig.

Compact ergonomisch ontwerp
De PURA is ontworpen met het oog op gebruik in kleine
ruimtes zonder concessies te doen aan de comfortbeleving. De afneembare armleuningen maken vervoer door
smalle ruimtes mogelijk.

Groot verstelbereik
De patiënt kan in de PURA tot een hoogte van 80 cm
worden gebracht om zo het werk van de behandelend
arts te vereenvoudigen.

Compromisloze hygiëne
Het compacte ontwerp zonder uitstekende hendels, de
naadloze bekleding en de samengestelde zit- en beensectie maakt dat de PURA snel en eenvoudig te reinigen
is.

Veiligheid boven alles
De bediening van de PURA is gericht op snel en veilig
handelen; Zo is het centraal remsysteem van beide zijden makkelijk bereikbaar en zitten er op de handbediening diverse snelknoppen voor veelgebruikte posities  
zoals de Trendelenburgpositie, de rechtoppositie en de
vlakke ligpositie (deze laatste alleen bij de PURA daybed
uitvoering). Een aansluitpunt voor medische aarding is
standaard aanwezig.

De PURA is kantelbaar en kan
in hoogte worden versteld.
Deze flexibiliteit zorgt ervoor
dat de stoel geheel naar wens
van de patiënt kan worden
ingesteld.

Multifuctionele handbediening
met sneltoetsen voor veelgebruikte
posities.

