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REAL ÖGONKLINIKSTOLAR
Elektriska undersökningsstolar tillverkade i egen regi i Sverige

1808

Nyheter! Se baksidan av broschyren.

Smidiga, ergonomiska och effektiva
ögonklinikstolar både för personal och patient.
ögonklinikstol
ska kunna uppfylla de flesta behov en
ögonklinik har. Stolen är smidig och
funktionell samtidigt som den är stabil och
säker. REAL 9100 PLUS EL har dessutom
lång livslängd med minimalt behov av
underhåll.

REAL 9100 PLUS EL

Ergonomi, säkerhet och funktion
Vi har fokuserat på din arbetsmiljö. Därför
har vi gjort stolen säker för patienten, men
samtidigt smidig och lättskött för dig.
REAL 9100 PLUS EL EASY och REAL 9100
PLUS EL EFFICIENT har hela 28 cm elektriskt
lyftintervall som regleras från armstödet
eller med en fjärrkontroll. Fjärrkontrollen
ger läkaren/ sköterskan möjlighet att
manövrera stolen även på avstånd. REAL
9100 PLUS EL EFFICIENT har även elektrisk
sitstilt (som både går att tilta bakåt och
framåt). Stolen kan utrustas med fler
elektriska funktioner (t ex elektrisk broms)
för att effektivisera undersökningen. Allt
regleras från fjärrkontrollen.
Undvik konflikt med marknadens
smalaste klinikstativ
Vårt smalaste PLUS-stativ är endast 43 cm
brett och 53 cm djupt. Det är marknadens
enda kliniksstativ som är tillräckligt smalt
för klara alla typer av undersökningsbord
oavsett bredd. Patientstolar med ett
skrymmande stativ kan medföra konflikt
för att stolens främre stativben kan då
vara för breda för komma in emellan
stativbenen på undersökningsbordet och
nära intill undersökningsapparaturen.
Fotpedal baktill gör att du enkelt kan
bromsa stolen utan att behöva
använda bromsspaken.
Tillbehör
kan kompletteras med
ett brett tillvalsprogram som gör ditt arbete
lite enklare (se baksida av denna broschyr).

REAL 9100 PLUS EL

[ stol på bilden är utrustad med

PLUS-stativ klinik 43x53cm ]

[ stol på bilden är utrustad med

REAL 9100 PLUS EL EFFICIENT

PLUS-stativ klinik 48x53cm ]

REAL 9100 PLUS EL EASY

• Elektrisk höj-/sänkning med fjärrkontroll
(med eller utan sladd)
• Sitthöjd 47-75 cm (alt. 40-60 cm)
• Utan sitstilt (alt. finns)
• Sits ErgoMedic 44x48 cm (alt. finns)
• Ryggplatta ErgoMedic 38x26 cm (stol på bilden
har ryggplatta 40x34 cm)
• PLUS-stativ 43x53 cm (alt. 48x53 cm)
• Hjul 100mm XL (alt. finns)
• Armstöd 35 cm (alt. finns)
• Klädsel konstläder (alt. färger finns)

• Elektrisk höj-/sänkning med fjärrkontroll
(med eller utan sladd)
• Sitthöjd 47-75 cm (alt. 40-60 cm)
• Elreglerad sitstilt (alt. finns)
• Sits ErgoMedic 44x48 cm (alt. finns)
• Ryggplatta ErgoMedic 38x26 cm (stol på bilden
har ryggplatta 42x43 cm)
• PLUS-stativ 43x53 cm med fotbroms (alt. 48x53 cm)
• Fot- och handbroms (alt. elbroms)
• Hjul 100mm XL (alt. finns)
• Fällbara armstöd 35 cm (alt. finns)
• Klädsel konstläder (alt. färger finns)
• ¼ uppfällbar fotring (tillval)

För pris och offert vänligen
kontakta kundtjanst@mercado.se

För pris och offert vänligen
kontakta kundtjanst@mercado.se

REAL

9100 PLUS EL ögonklinikstol är en modern svensktillverkad elektrisk patientstol,

konstruerad med fokus på patientsäkerhet, ergonomi och funktion. För att öka
flexibiliteten har vi tagit fram en undersökningsstol där du som kund kan välja mellan
två moderna PLUS-stativ med olika bredd. För att öka effektiviteten på undersökningen
är REAL 9100 PLUS EL EFFICIENT utrustad med fler elfunktioner än REAL 9100 PLUS EL EASY.
Stolarna är individuellt anpassningsbara med alternativa funktioner för olika behov.

REAL ÖGONKLINIKSTOLAR – ett urval av tillbehör
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Fjärrkontroll		
Elreglage i lös dosa (4-funktion)
Fällbart armstöd			
Provtagningsarmstöd		
SL-hjul, extra lättrullat länkhjul, 100 mm		
BXL-hjul, extra brett och lättrullat länkhjul, 100 mm
Bord/Bricka

8 Fotring 1/4, uppfällbar, X-stativ		
Fotring 1/4, uppfällbar, PLUS 48
Fotring 1/4, uppfällbar, PLUS 43
9 Armstödsplatta ErgoMedic 25, 30, 35
10 Stativ 9000 PLUS 43 100 XL		
11 Stativ 9000 Plus Klinik 48 100 XL Vit
12 Extra hög ryggplatta ErgoMedic 42x43 cm
13 Körhandtag klinik

Färgalternativ konstläder

Nyheter
Provtagningsarmstöd och
avlastningsbricka för instrument

[ 31 röd ]

[ 32 brun ]

[ 35 blå ]

[ 36 grå ]

[ 38 svart ]

Önskar ni någon annan färg?
Kontakta oss!

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email
info@mercado.se
Internet www.mercado.se

