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Stativ
I aluminium.

Fot
Fembensfot i aluminium, hopfällbar.

Handtag
Löstagbart, kombinerat bär-
och styrhandtag.

Krokar
För upphängning av droppåse samt
förvaring av infusionsstället.
Krokarna möjliggör upphängning av
ett eller flera infusionsställ på våra
en- eller tvåvåningsrack, på en 
väggkrok eller i skåp/garderob.

Hjul
Lättrullande, tystgående och stabila. 
Som tillval kan man välja låsbara hjul.

Färger
Röd är standard, andra färger
finns mot pristillägg.

Vikt
Ca 3 kg.

Höjd
Lägst 85 cm.
Högst 215 cm.
Avser 3-delad modell.

Infusionsställ
VIOLETTA 3-delad(std)
VIOLETTA 2-delad

Tillbehör
Handtag
Extra krokar, par
2-våningsrack,
för 16 VIOLETTA
1-våningsrack,
för 8 VIOLETTA

 Art Nr
 N1-080-3500
 N1-080-3500-2

 ART Nr
 080-3003
 080-3004
 080-3005

 080-3006

VIOLETTA
Lätt och portabelt 
En dröm för hemsjukvården
Upphängningsbart, frigör utrymme

Med ett hjärta för sjukvården

medicinska möbler sedan 1948

- Infusionsstället

2-våningsrack med åtta VIOLETTA

1-våningsrack

1-våningsrack med åtta VIOLETTA

2-delat VIOLETTA

Exempel på färger



Enkelt hopfällbar

Lätt att bäraPraktisk att förvara

Stabil och funktionell

Hur förvarar man så många som 16 infusionsställ på en yta av 0.5 m²?
Hur transporterar och bär hemsjukvårdaren ett infusionsställ på ett effektivt sätt?

VIOLETTA är i sanning en ny innovation som
kommer att förändra vår syn på infusionsställ.

Det är portabelt, ultralätt, praktiskt att
transportera och oerhört smidigt att förvara.

För hemsjukvård

Dess mobilitet och moderna design gör det 
perfekt för hemsjukvård och annan
mobil sjukvård.

Dess vikt på bara 3 kg gör VIOLETTA mycket
lätt att bära i exempelvis trappor och 
mycket smidigt att ta med i bilen, på bussen
eller annat transportmedel.

För sjukhus

Den verkliga revolutionen med VIOLETTA är
att dess kompakta hopfällbara design gör det
möjligt att förvara den hängande.

Med Sjöbloms upphängningsrack kan man
förvara så många som 16 VIOLETTA på
endast 0.5 m² yta.

Detta innebär slutet för kaotiska förvaringsrum
och en skog av infusionsställ som tar upp
värdefull förvaringsyta - en faktor lika viktig på
såväl sjukhus som på mindre vårdinrättningar.

För arkitekter och andra som planerar nya
sjukvårdsinrättningar sparar VIOLETTA
mängder av utrymme.

Häng upp det infusionsställ du inte använder på
en krok på väggen i stället för att snubbla på det.

VIOLETTA är tillgängligt i många olika färger, 
vilket exempelvis gör att man kan välja en färg
per avdelning.


