
 

Fotvårdsstol

010-5000
Art no

Tillbehör/tillval

Fotvårdsstol elektrisk
Benämning

Handkontroll, trådlös
Batteriuppbackning
Vridbara armstöd
Dyna med ansiktshål

010-5000-20
010-5000-70
010-5000-80
                 

Hängare för handkontroll finns 
på stolens båda sidor.

Fotstödet går att reglera i längd och
kan även enkelt tas bort helt.

Hjul
100 mm centrallåsta hjul ingår.

Nackkudde
Ingår. Mycket bekväm, reglerbar.

Garanti
Två år.

Mått & vikt
Längd med fotstöden utdragna: 202 cm.
Längd med fotstöden indragna: 185 cm.
Längd utan fotstöd: 167,5 cm.
Benstödets längd från sittdynans fram-
kant: inkl fotstöd 40-62 cm, exkl fotstöd 27 cm.
Bredd: 55 cm
Höjd: 53-93 cm.
Max arbetshöjd vid patientens häl: 130 cm.
Vikt: 95 kg.
Max patientlyft: 160 kg.
Sittvinkel: 0-24º.
Ryggstöd vinkel: 0-71º.

Dyna med ansiktshål finns som tillval. Kan med fördel användas tillsammans med
de vridbara armstöden, som också finns som tillval.

Designad i nära samarbete med erfarna fotvårdare. 
Resultatet blev en smidig, användarvänlig och 
ergonomisk fotvårdsstol med en modern design.
Med sina fyra motorerna kan den mycket enkelt 
regleras till perfekt arbetsställning.

Stativ
Helsvetsat pulverlackerat stålrörsstativ, elektriskt 
höj- och sänkbar, stabil konstruktion. Stolen kan 
fällas till så kallat chockläge. Centrallåsta hjul ingår.
Eftersom stolen kan placeras i helt plant läge,
kan den även användas som undersöknings-
brits eller behandlingsbänk vid behov.

Tiltfunktion av sits
Elektriskt reglerbar.

Ryggstöd
Regleras manuellt med gaskolv.

Ben/fotstöd
Benstöden individuellt elektriskt reglerbara i 
vinkel. Fotstöden manuellt reglerbara i längd, 
kan även tas bort helt. Arbetshöjd vid patientens 
häl max ca 130 cm.

Armstöd
Mycket stabila. Dynornas mått ca 41x9 cm.
Patienten kan med fördel ta hjälp av armstöden 
för att häva sig upp eller sätta sig ner, om så behövs.
Armstöden kan fällas undan för att underlätta om 
patienten behöver komma på  stolen från sidan,
från exempelvis en rullstol eller en brits.

Motorer och kontroller
Nätspänning 220-240 V, motorer 24 V.
Fotkontroller samt en sladdbunden handkontroll 
ingår. Om man föredrar en trådlös handkontroll
kan detta väljas mot pristillägg. 

Båda handkontrollerna har - förutom separata 
reglage för varje motor och en knapp som styr 
båda benstöden samtidigt - även en extra funktion:
med en knapptryckning kan alla fyra motorer (vinkel,
höjd och båda benstöden) regleras från högsta 
position till den startposition där patienten kan  gå 
på och av stolen, och vice versa, lägsta till högsta.
Handkontrollen har separata upp/nerknappar för
hela sex justeringar:

* Höger benstöd
* Vänster benstöd
* Båda benstöden samtidigt
* Stolens höjd
* Sätestilt
* Höjd, tilt + båda benstöden samtidigt

Den sladdbundna handkontrollen kan hängas 
upp i ett av de fästen som finns monterade på
stolens båda sidor.

Dynor
Av skumplast klädda med konstläder med hög
liggkomfort. Flera olika färger finns att välja mellan,
för att matcha rummets dekor.
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