
TRACTUS Comfort behandelstoel
Multifunctionele stoel voor chemo-, dialyse- en 
dagbehandeling

Technische specifi caties

 
  
Leeg gewicht stoel           70-100 kg
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Standaard uitvoering

Elektrische rug-/beenhoekverstelling

Elektrische hoogteverstelling

4 RVS zwenkwielen diam. 100 mm, centrale rem op achterwielen

Wielen met rijrichtingvastzetter

Trendelenburg positie en reanimatiestand

2 multi instelbare armleggers, wegklapbaar

Brandwerende en antimicrobiële bekleding 
  
Duwbeugel

Maximaal patiënt gewicht       200 kg

Zithoogte          55 cm

Verstelbare zithoogte            56-88 cm

Totale breedte incl. armsteunen    105 cm

Breedte liggedeelte      184 cm

Lengte liggedeelte      199 cm

Opties

Elektrische verstelling voetensteun

ABS afdekkap onderstel

Infuuspaalhouder en infuusstandaard

Duwbeugel

Duwbeugel met lamp en papierrolhouder

Anatomisch nekkussen

Kussen voor voetensteun  
  
PVC hoes voor voetensteun en beensteun



Unieke fl exibiliteit
Het aantrekkelijke design 
van de TRACTUS creëert een 
gevoel van welzijn voor de 
patiëntHoog comfort en bedieningsgemak

De intuïtieve handbediening maakt het voor de patiënt 
eenvoudig om de TRACTUS naar wens in te stellen. De 
TRACTUS is gebouwd om veel comfort te bieden aan de 
patiënt als deze wat langer gebruik moet maken van de 
stoel.  De multi-instelbare armleuningen bieden optima-
le ondersteuning en dat geldt tevens voor de (elektrisch)
verstelbare voetensteun.

Breed inzetbaar
Een hele reeks aan accessoires maken dat de TRACTUS 
breed inzetbaar is. Hierdoor is de stoel onder andere ge-
schikt voor dialyse-, chemo- en diverse andere dagbe-
handelingen.

Ergonomisch ontwerp
De TRACTUS is ontworpen met het oog op gebruik in 
kleine ruimtes zonder concessies te doen aan de com-
fortbeleving. Daarnaast zijn er tal van voorzieningen die 
er voor zorgen dat de TRACTUS zonder extra veel inspan-
ningen verplaats kan worden, denk hierbij o.a. aan een 
duwbeugel op de juiste hoogte en grote zwenkwielen.

Compromisloze hygiëne
Naadloze bekleding, kussen/been uit één stuk, gelakt 
stalen frame met antimicrobiële laag, ABS kunststof af-
dekkappen en antimicrobiële bekleding zorgen er voor 
dat de TRACTUS snel en eenvoudig te reinigen is.

Veiligheid boven alles
De bediening van de TRACTUS is gericht op snel en 
veilig handelen als de situatie daar om vraagt. Zo zijn 
er twee ‘paniek’ knoppen aanwezig; één om de stoel in 
Trendelenburg positie te brengen en een tweede voor 
de reanimatie stand. Voor snel en veilig transport zitten 
er extra grote wielen op de stoel en is de stoel voorzien 
van een centrale rem (aan beide zijden van de stoel te 
bedienen).

Een hele zorg minder voor het personeel

Multifuctionele handbediening 
met sneltoetsen voor veelge-
bruikte posities.

Bed en stoel in één
De TRACTUS is geschikt voor diverse dagbehandelin-
gen en kleine medische ingrepen. Het is niet nodig om 
de patiënt te verplaatsen en daarmee worden onnodi-
ge transfers voorkomen. Dit is plezierig voor de patiënt 
maar ook voor het verplegend personeel.

Lage instap en groot verstelbereik
De lage zithoogte van 56 cm maakt het instappen voor 
de patiënt veilig en eenvoudig. Bovendien kun je ook 
vanaf de zijkant in de TRACTUS stappen. Doordat de 
TRACTUS tot een hoogte van maar liefst 88 cm kan wor-
den versteld, kan de arts of verpleegkundige in iedere 
gewenste houding werken, ook staand.


