Sella Patiëntenstoel

Multifunctionele transport- en behandelstoel
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Uitgekiend ontwerp

nieuwe generatie multifunctionele patiëntenstoel
Ideale patiëntenstoel
Door het lage gewicht, de optimale wendbaarheid en
het zitcomfort is de SELLA de ideale patiëntenstoel in
verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen.

Diverse uitvoeringen en accessoires om uw eigen SELLA samen te stellen

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

Compact ergonomisch ontwerp
De SELLA is eenvoudig in te stellen en ontworpen om
een minimale vloeropppervlakte te gebruiken. Dat
maakt de SELLA ook geschikt als onderzoeks- of bloedprikstoel. Door het ergonomische ontwerp kan de arts
of verpleegkundige snel en vakkundig zijn of haar werkzaamheden verrichten.

Uitvoering					

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

Minder fysieke belasting, maximaal comfort
De SELLA is in hoogte verstelbaar. De types IX en JX
beschikken daarnaast nog over een sta-op-functie voor
het kantelen van de zitting. Hierdoor wordt de fysieke
inspanning van de verpleegkundige tot een minimum
beperkt bij het tillen en verplaatsen van patiënten.

Mobiliteit naar keuze
De SELLA kan geleverd worden met kleine of grote voorwielen. De kleine zwenkwielen zorgen voor optimale
wendbaarheid in kleine ruimtes. De grote wielen zijn
meer geschikt voor langere afstanden of oneffen terrein.

SELLA DX		

SELLA IX		

Totale lengte in basisstand								

91 cm

Totale lengte in ligstand								

161 cm

Totale breedte										

69 cm

Rughoek verstelbaar									

			

17°- 70°

•		

SELLA JX

•			

•
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Grote transportwielen voor
							
•
Sta-op-functie
			
			
•			
Centrale voetrem achterwielen
		 •
•		
•			
Voorwielen met rijrichting vastzetter 		
•		
•		 			
Wegklapbare armleggers
		 •
•		
•			

•

Hoogte verstelbaar
Veiligheid staat voorop
De centrale rem verhoogt de veiligheid van de patiënt
en het bedieningsgemak voor de verpleegkundige. De
uitschuifbare voetensteun is zo ontworpen dat bij het
opstaan de stoel automatisch vergrendelt tegen onbedoeld wegrollen.

SELLA CX		

Zithoogte

Zwenkwielen voor

Verstelbare bloedprik armsteunen							

optie

Maximaal patiënt gewicht								

150 kg
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•

