
DreamLine, behandlingsstolen med én stor overfl ade 
-oplev mere fl eksibilitet og komfort
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Tilbehør for individuelle ønsker

Det bevægelige, a� agelige og robuste 
armlæn er lavet i PU skum. Justeres nemt 
for op� mal stø� e af pa� entens arm.

Der er mulighed for at montere et 
dropsta� v ved stolens hovedende.

Dimensioner
Bredde ekskl. armlæn  90 cm
Total længde  230 cm  
Madrasbredde 75 cm
Madraslængde 215 cm
Total vægt  123 kg

Elektriske specifi ka� oner
Besky� elsesklasse 2  
Besky� elseskategori IPX 4
Godkendt e� er standard  EN 60601
Antal motorer  5

Justeringer
Rygområdets vinkel  0° – 75°
Sædeområdets vinkel  0° – 25°
Benområdets vinkel  0° – 25° 
Fodstø� e 23 cm 
Højdejustering, inkl. madras  55 – 95 cm

Sikkerhed
Maksimal belastning  250 kg
Vinkel ved Trendelenburg  – 12°
Tid for Trendelenburg posi� on  15 sec

Teknisk data:

Hovedgærde og fodstø� e er � lgængelig i 
ovenstående farver, andre ved forespørgsel. 
Madrassen kommer kun i hvid.

4 sengeheste kan hur� gt og nemt monteres 
for at øge sikkerheden.

LED lampen giver et behageligt lys, så 
pa� enten har mulighed for at læse eller 
arbejde under behandlingen.

Sengegalge giver øget fl eksibilitet og 
handlefrihed � l pa� enten.

Amazonas

Fire

Standard colour
 Chrome(grey)

Atoll
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DreamLine -� lbyder din pa� ent forskellige siddeposi� oner, samt en meget afslappende � lbagelænet posi� on

DreamLine har forbedret fordelene ved en behand-
lingsstol ved at � lføje én stor overfl ade, med mere 
fl eksibilitet i funk� onerne. Udover din pa� ents 
behov for en behagelig siddes� lling, så giver stolen 
også mulighed for en behagelig liggende posi� on. 

5 lydsvage motorer sikrer en jævn og kon� nuerlig 
justering � l enhver ønsket siddende eller liggende 
s� lling, styret nemt med � ernbetjeningen. Højden 
kan justeres elektrisk mellem 55 og 95 cm. Og for en 
endnu mere behagelig s� lling, a� ængig af pa� en-
tens højde, så er der en elektrisk justerbar fodstø� e.

På grund af den stabile ramme, så er DreamLine me-
get sikker i alle posi� oner. Den elektriske EN60601 
standard � lføjer yderligere sikkerhed for din pa� ent.

Under madrassen, som er nem at � erne, ligger en 
plas� kbund. Denne er nem at rengøre, samt mod-
standsdyg� g overfor desinfek� ons midler. Plas� k-
bunden og madrassen er � lsammen med � l at give 
den unikke DreamLine sidde -og liggeposi� on.

Sengens nederste ramme har god plads � l pa� en-
tens ejendele.

I aku� e situa� oner kan stolens ryg sænkes manuelt 
med håndtag og Trendelburg posi� on ak� veres hur-
� gt og nemt ved hjælp af fodpedal.

Yderligere kan hovedgærdet hur� gt og nemt � ernes 
for at sikre fuld adgang � l pa� entens hoved.

Tilbehør for individuelle ønsker, herunder armlæn, 
dropsta� v og sengegalge, forøger funk� onaliteten 
og fl eksibiliteten ved denne DreamLine behandlings-
stol. Stolen kan desuden justeres for at spare plads. 
Hvis din pa� ent ønsker at læse eller arbejde under 
behandlingen, så giver LED lampen et behageligt lys. 
Og for mere sikkerhed, så kan der nem mulighed for 
at montere op � l 4 sengeheste.

Fjernbetjeningen giver mulighed for en 
simpel og nem justering, både ved forud 
programmerede posi� oner, og ved 
individuelle ønsker.

Med den justerbare elektriske fodstø� e, så 
kan DreamLine � lpasses din pa� ents højde. 
Fodstø� en kan let � ernes, hvis den er 
uønsket.

I aku� e situa� oner kan stolens ryg sænkes 
manuelt med håndtag for øget sikkerhed, 
fi ndes håndtag, på både højre og venstre 
side.

Fodpedalen � l Trendelenburg og den 
farvekodede bremse er placeret på stolens 
ramme.

Hovedgærdet kan hur� gt og nemt � ernes 
for at sikre fuld adgang � l pa� entens hoved.

Under madrassen ligger en plastbund, der er 
nem at rengøre, samt sikrer en stabil, sikker 
og hygiejnisk overfl ade.

Den lave højde giver pa� enten nem adgang, -også fra en 
kørestol.

Under behandlingen kan pa� enten � lpasse stolen for at opnå 
den bedste, mest behagelige og komfortable posi� on med � ern-
betjening på begge sider – højre og venstre side.

DreamLine kan justeres � l komplet horisontal posi� on for 
op� mal afslapning.

Trendelenburg ak� veres ved fodpedal, så sundhedspersona-
let har hænderne fri.
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