Pura

Multifunctionele stoel

Variabele oplossingen voor

Pura Day Surgery
Volledig uitgeruste stoel voor dagchirurgie, herstel of diagnostische procedures.
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Dagbehandeling

Pura Treatment
Comfortabel voor dialyse, oncologische behandelingen of bloeddonaties.
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360 zorg met de Pura
GEMAKKELIJK TE TRANSPORT
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Transport van de patiënt is veilig en fysiek niet inspannend.
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Het ergonomische
frame en de zachte
kussens bieden
de patiënt comfort
tijdens langdurige
procedures.
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NADRUK OP VEILIGHEID
Het unieke ontwerp garandeert de veiligheid van de patiënt. Het "Soft Drop"-mechanisme
laat de bedhekken soepel en gemakkelijk zakken en biedt eenvoudig toegang tot de patiënt.
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HERSTEL EN TERUG NAAR HUIS
De lage, veilige stand is comfortabel bij het blijven of gaan zitten in de stoel
of bij het opstaaan.
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Nadruk op veiligheid
Het nieuwe concept van de Pura Surgery vergroot de veiligheid van de professionele
poliklinische patiëntenzorg en biedt meer bescherming en comfort aan de patiënt.
De toegepaste LINET-technologie is uiterst ergonomisch en maakt het werk van
verpleegkundigen een stuk gemakkelijker.
Soft Drop-technologie
De bedhekken zijn uitgerust met Soft Drop-technologie voor het
optimaliseren en verzachten van de bewegingen. Het soepele en
geluidloze neerklappen van de bedhekken is een fluitje van een
cent, niet alleen voor het personeel, maar ook voor de patiënt
wordt het verblijf in de stoel een stuk aangenamer.
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Veiligheid
Trendelenburg-stand
De anti-shockstand of de zogenaamde Trendelenburg-positie, wordt gebruikt in
geval van een shock en is één van de voorgeprogrammeerde functies van de Pura.

Mechanische CPR
Het snelle mechanisme zorgt ervoor
dat de stoel gemakkelijk naar de meest
optimale CPR-omstandigheden kan
worden versteld. Het gehele zitvlak
van de stoel gaat plat en zorgt zo voor
een stevige ondersteuning tijdens een
hartmassage.

Ergonomische armsteun
De Pura Treatment beschikt over comfortabele
armsteunen die belangrijk zijn voor patiënten die
lang in de stoel zitten, bijvoorbeeld tijdens dialyse of
oncologische infusietherapie.
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Variabele posities
Met de snelle en intuïtieve bediening kan de hoogte van de stoel
versteld worden zodat een ergonomische behandeling van de
patiënt mogelijk is.
Het variabele bereik van de rugleuning en de beensteun zorgt ervoor dat de Pura op
veel verschillende manieren kan worden gebruikt: van horizontale ingrepen tot individuele
instellingen en eenvoudige bijstellingen tijdens lang verblijf in de stoel bij langere
behandelingen.
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Herstel
Fowlerstand
In de Pura kunt u de zogenaamde Fowler-houding gebruiken om de
patiënt optimaal te positioneren in een halfliggende positie om zo de pijn te
verminderen en het ademen te vergemakkelijken.

Draagbare handbediening
De gebruikersvriendelijke en
ergonomische handbediening bevat
voorgeprogrammeerde standen,
waaronder TR, vlak en welkom. Daarnaast
heeft de bediening functievergrendeling
voor de veiligheid, een GO-knop en
andere intuïtieve eigenschappen voor snel
en eenvoudig verstellen van de stoel.
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Gemakkelijk transport
De rijeigenschappen en manoeuvreerbaarheid maken het transport van patiënten
snel en veilig zonder dat dit veel fysieke inspanning kost.
Gemakkelijk en veilig transport
De moderne structuur van het onderstel heeft een zwenkwiel
met een diameter van 150 mm en een centrale rem. Dit is
de beste optie voor transport van patiënten in een stoel.
In combinatie met doordachte kenmerken, zoals een
transporthandvat en stootbumpers, zorgt dit voor uitstekende
mogelijkheden voor transport in poliklinieken en ziekenhuizen.
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Transport
Transporthandvat
Aan het voeteind kan een stevig handvat worden bevestigd die
ergonomisch werken met de stoel mogelijk maakt, in het bijzonder
tijdens \ transport.

5e wiel
Een 5e wiel onder het onderstel is optioneel. Dankzij dit slimme
mechanisme kunt u de stoel in krappe ruimtes, gangen en liften
manoeuvreren.
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Veilige en comfortabele zorg
Om het werk van verpleegkundigen en ondersteunend personeel te
vergemakkelijken introduceert de Pura een innovatief infectiebeheersingsconcept
en een aantal geavanceerde praktische eigenschappen.

Infectiebeheersing
De gladde kolomconstructie
en de compacte oppervlakken
vormen de basis voor
eenvoudige hygiëne. Het
gebruikte materiaal en de
antibacteriële afwerking
van de stoffering bieden
effectieve ondersteuning
bij het bestrijden van
ziekenhuisinfecties.
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Zuurstoffleshouder

Plastic bak

Urinezakhouder

Deze is ontworpen om de
zuurstoffles horizontaal te
bevestigen.

Ruimte voor persoonlijke zaken.

Hierin kan de urinezak (max. 2 l)
worden geplaatst.
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Comfort
De stoel is in de eerste plaats
ontworpen om ervoor te zorgen
de patiënt een aangenaam verblijf
heeft. Het materiaal dat gebruikt
is voor de bekleding en de zachte
vulling zijn hiervoor een essentiële
voorwaarde.

Gaan zitten en opstaan
De lage, veilige stand is aangenaam voor de
patiënt, zowel voor zolang hij in de stoel zit, als
wanneer hij wil gaan zitten of wil opstaan.

Afsluitbaar vakje voor
persoonlijke zaken
Ontworpen voor het veilig
opbergen van kleine persoonlijke
zaken van de patiënt zoals sleutels,
telefoon en portemonnee. Het
vakje is inclusief een sleutel.
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Papierrolhouder

Verwijderbare tafel

Deze multifunctionele stoel
beschikt over een ingebouwde
papierrolhouder aan het
hoofdeinde.

Praktische tafel met
afzonderlijke houder voor meer
patiëntencomfort.
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Technische parameters
Pura Treatment
1

4

Armsteunen
1

2

Voetsteun

3

Infuushouder

3

2
4

Transporthandvat

Technische parameters
Lengte

Totaal rustvlak

2.123 mm

Breedte

Zitsectie

590 mm

Hoogte (zwenkwielen 100 mm)

MAX. - rustoppervlak tot zitsectie

934 mm

Hoogte (zwenkwielen 150 mm)

MAX. - rustoppervlak tot zitsectie

970 mm

Diameter zwenkwielen / rem

100 mm / apart geremd

Diameter zwenkwielen / rem

150 mm / centrale rem

Ruggedeelte

70°

Armsteun – verticaal

+ 42° / − 8,5°

Armsteun – horizontaal

360°

Bescherming tegen water en stof

IPX4

Beschermingsklasse apparaat

I.

Classificatie gebruikte onderdelen

B

Voltage reserveaccu's

24 V / 1,2 Ah

Ingangsvoltage

100–240 V

Zwenkwielen

Hoekaanpassing

Elektrische parameters

Trendelenburgstand (TR)

12°

Veilige werklast

205 kg

Maximum gewicht patiënt

190 kg
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Pura Day Surgery

4

1

3

2

1

Bedhekken

3

Infuushouder

2

Zwenkwielen

4

Transporthandvat

KLEURKEUZES
Standaard kleuren

Blauw

Geel

Oranje

Groen

Lavendel

Niet-standaard kleuren
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Management

— Nieuwe, veilige bedhekken

— Betere functionaliteit en
ergonomie

— Comfortabel gaan zitten
en opstaan

— Beter dan gemiddelde
— ?????????????
transportmogelijkheden

— Zelfredzaamheid en comfort

— Gemakkelijk te reinigen en
hygiënisch

— Een ontwerp voor verhoogd
aanzien
— Uitstekende prijs-kwaliteit
verhouding
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