Patientstolen FLOW HI-LOW HMI-nr. 123239

Varenr. FLOWHILOW

FLOW HI-LOW-stolen er den ideelle patientstol, da den via en tilt- og højdejusteringsfunktion forebygger tryk og yder en optimal ergonomisk tilpasningsevne og komfort,
som er nødvendig for at kunne være med til at forbedre patientens helbred og
livskvalitet.
Produktegenskaber:
• 100 % anvendelig brugerflade.
• Synkroniseret bevægelse af ryglæn og benstøtte via gasfjeder.
• Muligheden for tilt af ryglæn og et ergonomisk design kombineret med bevægelse af
sædet gør, at der undgås tryk i den nedre del af ryggen samt bækkenet og benene.
• Den afrundede forreste del af ryglænet stimulerer blodcirkulationen.
• Sædet tiltes mod ryglænet for at undgå, at patienten bevæger sig fremad.
• Højt anatomisk ryglæn, polstret i højdensitet indsprøjtet og koldstøbt polyurethanskum,
designet til optimal komfort og ergonomisk tilpasning.
• Betrukket med antibakteriel, slidstærkt og selvslukkende vinyl (i henhold til M2-standard.
EN1021.1-2), som er let at rengøre og vedligeholde.
• Højdejusterbar polstret og aftagelig hovedstøttepude, for maksimal komfort.
• Højdejusterbare armlæn i polyurethan, kan justeres i fem forskellige positioner ved hjælp af
en integreret knap.
• Hydraulisk højdejustering med bilateral pedal.
• Ergonomisk håndtag til nem transport, lavet af epoxybelagt stålrør.
• Fire dobbelthjul med Ø 100 mm i diameter, tre med bremse og et styrehjul - de er ABSdækket og beskyttet mod støv.
• Findes i mange farver.
Produktspecifikationer:
Ydre mål
Mål på ryglæn
Mål på sæde
Mål på benstøtte
Hældning af ryglæn
Udstrækkelig fodstøtte
Mål på PUR armstøtte
Max. belastning
Egenvægt uden tilbehør

H: 141 cm, B: 73,5 cm, D: 80 cm.
H: 84 cm, B: 51 cm.
H: 54-79,5 cm, B: 51cm, D: 54 cm.
B: 51cm, D: 34 cm.
Fra 85° til 168°
B: 22 cm, L: 29-35 cm.
L: 49 cm, B: 7 cm.
180 kg.
45 kg.
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