Patientstolar
UNDERSÖKNINGSSTOLAR | BEHANDLINGSSTOLAR
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Produktion
GREINERs fabrik på ca 16,000 kvadratmeter hittar du
i byn Pleidelsheim I södra Tyskland.
Datorstödd automation har länge varit en del av företagets
produktionshallar och är även en av anledningarna till att
GREINERS produkter har så hög kvalitet. GREINERs
enastående kvalitet när det gäller design, funktionalitet
och teknologi, i kombination med en stor flexibilitet för att
integrera nödvändiga arbetsmoment, gör företaget till en
självklar partner till kvalitetsmedvetna kunder.

GREINER utvecklar kontinuerligt nya produkter, vilket
skapar standarder när det gäller innovation, design,
individualitet och funktionell kvalitet. Ett oberoende certifierat
kvalitetssäkringssystem befäster företagets genomgående
höga standard. GREINER är certifierade enligt DIN EN ISO
9OO1.
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Produktion

Översikt
Medseat
GREINERS undersökningsstolar och behandlingsstolar
MEDSEAT är ett resultat av 30 års konstant design och
utveckling. Stolarna har en kompromisslös kvalitet samt
en praktisk funktion och kombinerar avslappnat sittande
med effektivt arbete för långvarig användning.

medseat hve

Medseat hve sep

Elektrisk höjdjustering och synkron

Elektrisk höjdjustering och separat,

elektrisk eller manuell justering av rygg-

elektrisk justering av rygg- och

och benstöd.

benstöd.

medseat hvh

medseat podologie

Hydraulisk höjdjustering och manuell

Elektrisk eller hydraulisk höjdjustering;

synkron justering av rygg- och benstöd.

manuell eller elektrisk justering av
ryggstöd, benstöd i fyra delar för
podiatri .

Översikt
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Teknisk information
Tillbakalutande justering
Elektromotorisk synkron (1)

Elektromotorisk separat (2)

Manuellt synkron (3)

Ryggstödet och benstöden kan

Ryggstödet och benstöden kan

Rygg- och benstöd kan justeras

justeras synkront till horisontellt läge

justeras synkront till horisontellt läge

synkront till horisontellt läge

med hjälp av fotpedalen, eventuell

med hjälp av fotpedalen, eventuell

med hjälp av en gastrycksfjäder.

även med ytterligare styrelement

även med ytterligare styrelement i

Behandlingsstolar med fällbara

i ryggstödet (8) (beroende på

ryggstödet (9). Stolen kan roteras runt

ytor som justeras manuellt kan

modell). Stolen kan roteras runt sin

sin egen axel begränsat till ca 330°.

roteras oändligt runt sin egen axel.

egen axel begränsat till ca 330°.

Behandlingsstolen kan säkras säkert i

Behandlingsstolen kan säkras säkert

Behandlingsstolen kan säkras säkert

valfritt läge.

i valfritt läge.

i valfritt läge.
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Benstöd
Medseats med synkront roterande benstöd (4) gör det möjligt att behandla patienter i liggande läge. Som alternativ

finns modeller utan benstöd (5); ett urval av 3 fasta fotstöd finns som tillbehör
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Armstöd
De integrerade armstöden (6) kan vridas bakåt, vilket gör stolen helt tillgänglig för behandling.
Armstöden sänks när ryggstödet justera till liggande nivå, vilket underlättar åtkomsten till patienten.
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Teknisk information

Sittdyna
Varje behandlingsstol, oavsett sittyta, kan förses med en roterande sittdyna (7) på vilken patienten vrids 90° åt vänster
eller höger.
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Fundament
Elektriskt justerbar (10)

Elektriskt justerbar, mobil (11)

Hydrauliskt justerbar (12)

Justeringsomfånget för den

Justeringsomfånget för den

Justeringsomfånget för den

elektromotoriska sitt- och liggytan

elektromotoriska sitt- och liggytan är

hydrauliska sitt- och liggytan är

är 30 cm. Justering sker med hjälp

30 cm. Justering sker med hjälp av en

20cm. Justering sker med hjälp av

av en fotpedal, eventuell även med

fotpedal, eventuell även med ytterligare

en pumpspak.

ytterligare styrelement i ryggstödet

styrelement i ryggstödet (8) (beroende

(8) (beroende på modell).

på modell).
Med hjälp av en fotpedal höjs stolen och
fyra hjul fälls ut. Stolen kan sedan lätt
flyttas i behandlingsrummet.
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Teknisk information
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MedSeat HVE

Elektromotorisk höjdjustering och
synkron justering av fällbar yta

Justeringsomfånget för den elektromotoriska sitt- och

benstöd till horisontellt läge sker med hjälp av en

liggytan är 30 cm. Justering sker med hjälp av en fotpedal,

gastryckfjäder. Stolen finns i en mobil version som tillval.

eventuell även med ytterligare styrelement i ryggstödet

Med hjälp av en fotpedal höjs stolen och fyra hjul fälls ut.

(beroende på modell). Synkron justering av rygg- och

Stolen kan sedan lätt flyttas i behandlingsrummet.

4736100

4736208

Elektriskt höj- och sänkbar, övre

Elektriskt höj- och sänkbar, flyttbar, övre delen har elektrisk

delen har elektrisk, synkron höjd-

höjdjustering med manuell kontroll i ryggstödet

justering
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Medseat HVE

MedSeat HVE SEP

Elektromotorisk höjdjustering
och separat, elektromotorisk
justering av rygg- och
benstöd

Justeringsomfånget för den elektromotoriska sitt- och

till horisontellt läge med hjälp av den manuella brytaren.

liggytan är 30 cm. Höjden på stolen kan justeras och den

Stolen finns i en mobil version som tillval.

fällbara ytan kan flyttas synkront till horisontellt läge med

Med hjälp av en fotpedal höjs stolen och fyra hjul fälls ut.

hjälp av fotpedalen. Höjden på stolen kan justeras samt rygg-

Stolen kan sedan lätt flyttas i behandlingsrummet.

och benstöd kan även justeras separat och elektromotoriskt

4736218

4736118

Elektriskt höj- och sänkbar, flytt-

Elektriskt höj- och sänkbar, sepa-

bar, separat och synkron justering

rat och synkron justering av rygg-

av rygg- och benstöd.

och benstöd.

Medseat HVE sep
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MedSeat HVH

Hydraulisk höjdjustering och manuell
justering av fällbar yta

Justeringsomfånget för den hydrauliska sitt- och liggytan är

roterande benstöd gör det möjligt att behandla patienter

20 cm. Justering sker med hjälp av en pumpspak. Rygg-

i liggande läge. Som alternativ finns modeller utan

och benstöd kan justeras synkront till horisontellt läge med

benstöd; ett urval av 3 fasta fotstöd finns som tillbehör.

hjälp av en gastrycksfjäder. MEDSEATs med synkront

4632000

4622000

4612000

Hydraulisk höjdjustering, manuell

Hydraulisk höjdjustering, manuell

Hydraulisk höjdjustering, manuell

justering av ryggstödet, vridbar

justering av ryggstödet.

synkron justering.

sits, med benstöd som tillbehör
(1330900)
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Medseat HVH

MedSeat Podologie

Stolar för undersökning och
behandling av fötter och
blodkärl
4616190
Elektrisk höjdjustering,
manuell justering av
ryggstöd, med benstöd
för podiatri som tillbehör
(1337000)

Stolar för behandling av fötter och ben är utrustade med

höger sida justerar samt fixeras i höjd separat. Båda

benstöd i fyra delar, vilket ger möjlighet att justera benstödet

halvor kan dessutom svängas i 45° för att på så sätt göra

enligt patientens vader och hälar. Hälstöden kan förlängas

plats för den behandlande personalen.

med 28 cm. Med hjälp av en gasfjäder kan vänster och

3988300

3978600

4612090

Elektrisk höjdjustering, rund bot-

Elektrisk höjdjustering, rund

Hydraulisk höjdjustering, manuell

tenplatta, manuell justering av

bottenplatta, fixerat ryggstöd, med

justering av ryggstöd, med benstöd

ryggstöd.

benstöd för podiatri som tillbehör

för podiatri som tillbehör

(1337000)

(1337000)

Med lås (1434240), nackstöd
(1434240) och benstöd för podiatri (1337000) som tillbehör.

Medseat Podologie
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PATIENTSTOLAR FÖR FLEBOTOMI

Hydraulisk höjdjustering

Stolar från GREINERs 22-serie har en hydraulisk pump

utrustas med ett nackstöd som kan justeras i höjdled.

med rund bottenplatta eller polerat fotkryss, utrustat med

Patientstolen för flebotomi har en hållare på höger sida

antingen glidkuddar eller hjul (ø 50 mm) och centralbroms.

och ett mångsidigt, justerbart armstöd på vänster sida.

Stolen har ett fixerat eller lutningsbart ryggstöd och kan

Vid behov kan ytterligare ett armstöd beställas.

2227640

2207302

Hydraulisk höjdjustering, fotkryss med

Hydraulisk höjdjustering,

glidkuddar.

flebotomi-armstöd och
rund bottenplatta.
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PATIENTSTOLAR FÖR FLEBOTOMI

ARBETSSTOLAR OCH PALLAR
GREINERs arbetspallar och arbetsstolar finns tillgängliga

och tre olika sittdynor. Bromsade säkerhetshjul erbjuds

i en mängd olika varianter. Höjden kan justeras antingen

också, med elektrisk konduktivitet om så önskas. För

manuellt eller med fotpedal. Välj mellan två olika ryggstöd

detaljer se vår broschyr för arbetsstolar.

Arbetsstolar och pallar med handreglage

4185005

3006205

4124205

Handreglage för höjdjustering,

Handreglage för

Handreglage för höjdjustering och

ergonomiskt formad sittdyna, ryggstöd

höjdjustering.

ergonomiskt formad sittdyna.

svängbart ca 180° och fotring.

Arbetsstolar och pallar med fotpedal

3045305

4105305

Fotpedal för höjdjustering och

Fotpedal för höjdjustering.

justerbart ryggstöd.

4155305
Fotpedal för höjdjustering,
ryggstöd svängbart ca 180°.

ARBETSSTOLAR OCH PALLAR
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Alternativ
Medseat HVE
Styrelement i ryggstöd | Utan (1) eller med (2)

1

3

2

4

Synkron justering av rygg- och benstöd | Elektromotorisk (3) eller manuell (4)

Medseat HVE, Medseat HVE SEP
Fundament | Rörlig (5) eller ej rörlig (6)

5

6

Medseat HVE, Medseat HVH
Sittdyna | Standard (7) eller vridbar 90° (8)

7

Benstöd | Utan (9) eller synkront (10)

10

9

8

Medseat Podologie
Fundament | Elektrisk höjdjustering (11) eller hydraulisk höjdjustering (12)

11

12

13

Fotkryss med glidkuddar (13), hjul (14) eller rund bottenplatta (15)
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Alternativ

14

15

Tillbehör
TILLBEHÖR FÖR BEHANDLINGSSTOLAR

Nackstöd
ÖNH-nackstöd (1)

1445000

Nackstöd - Special (2)

1444100

Nackstöd - Standard (3)

1461000

(inkluderas i modell 461-474)

2

1

3

Benstöd
med platta (4)

1330900

4

Med vikbar platta (5.1/2)

1337100
5.1

5.2

med platta (6)

1330850

6

Benstöd för podiatri (7)

1337000

7

Tillbehör
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Teknisk data
MEDSEAT HVE | MEDSEAT HVE SEP
Vikt ���������������������������������������������������������� 90-109 kg
Sitsbredd ������������������������������������������������������� 51 cm
Sitsdjup ���������������������������������������������������������� 45 cm
Totalt djup ����������������������������������������������� 70-80 cm
Total höjd �������������������������������������������� 136-166 cm
Total bredd ��������������������������������������������������� 70 cm
Sitthöjd ���������������������������������������������������� 58-88 cm
Anslutning �������������������������������������� 230V/50-60 Hz
Max. patientvikt ����������������������������������������� 200 kg
Lutning av ryggstödet till helt horisontellt läge

Längd för tillbakalutad stol
Med benstöd �������������������������������������� 194-204 cm
Utan benstöd �������������������������������������� 135-145 cm

justering av stolens övre del
Manuell justering, 1 motor ����������������� 24V, IP 44
Elektronisk, synkron justering, 2 motorer �� 24V, IP 44
Elektrisk, separata justering, 3 motorer ������ 24V, IP 44

MEDSEAT PODOLOGIE
MEDSEAT HVH

Lutning av ryggstödet till helt horisontellt läge

Vikt ������������������������������������������������������������� 63-98 kg
Sitsbredd ������������������������������������������������������� 51 cm
Sitsdjup ���������������������������������������������������������� 45 cm
Totalt djup ����������������������������������������������������� 70 cm
Total höjd, hydrauliskt ����������������������� 130-150 cm
Total höjd, elektriskt �������������������������� 136-166 cm
Total bredd ���������������������������������������������������� 70 cm
Sitthöjd, hydrauliskt ������������������������������� 54-74 cm
Sitthöjd, elektriskt ���������������������������������� 58-88 cm
Längd för tillbakalutad stol ��������������� 184-194 cm
Anslutning ��������������������������������������� 230V/50-60 Hz
Max. patientvikt ����������������������������������������� 200 kg

Längd för tillbakalutad stol

JUSTERING AV STOLENS ÖVRE DEL

Med benstöd �������������������������������������� 194-204 cm
Utan benstöd �������������������������������������� 135-145 cm

Manuell justering, 1 motor ����������������� 24V, IP 44

Vikt ������������������������������������������������������������ 55-63 kg
Sitsbredd ������������������������������������������������������� 51 cm
Sitsdjup ���������������������������������������������������������� 45 cm
Totalt djup ����������������������������������������������� 70-80 cm
Total höjd �������������������������������������������� 130-150 cm
Total bredd ���������������������������������������������������� 70 cm
Sitthöjd ���������������������������������������������������� 54-74 cm
Max. patientvikt ����������������������������������������� 200 kg
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Teknisk data

Elektronisk, synkron justering, 2 motorer ����� 24V, IP 44

Industrigatan 58
SE-291 36 Kristianstad
Tel +46 (0)44 21 21 26
Fax +46 (0)44 21 21 79
www.mikronmed.se
info@mikronmed.se

Riedbachstraße 5
74385 Pleidelsheim
Tyskland
Tel +49-7144-8112-O
Fax +49-7144-8112-99
www.greiner-gmbh.de
info@greiner-gmbh.de

Certifierat kvalitetssystem DIN EN ISO 13485

Greiner medseats - 160229

