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•  Hoog comfortniveau en bedieningsgemak voor de patiënt

•  Breed toepasbaar door vele accessoires en 
instelmogelijkheden

•  Door ergonomisch ontwerp een hele zorg minder voor
 het personeel”
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Unieke flexibiliteit
De PURA is kantelbaar en kan in hoogte worden versteld.  
Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de stoel geheel naar de 
behoefte van de patiënt kan worden ingesteld.

Door het uitgekiende ontwerp van de stoel en de vele
instelmogelijkheden, is de Pura ook uitermate schikt als 
stoel voor:

• algemene behandelingen

• kleine medische ingrepen

• chemotherapie

Het aantrekkelijke design van 
de PURA creëert een gevoel van 
welzijn voor de patiënt.

Dit unieke product kent een 
hoge kwaliteitsstandaard en 
verhoogt het prestige van een 
dialysecentrum.

Ontworpen om een minimale 
vloeroppervlakte te gebruiken.

Unieke vormgeving in 
combinatie met een hoge mate 
van comfort.

Dialyse stoel 
PURA
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Brede ergonomisch 
verstelbare armleuningen 
verhogen het comfort  en 
de onafhankelijkheid van de 
patiënt. De armleuningen 
kunnen worden bediend door 
de patiënt zelf, wat het werk 
van de verpleegkundigen 
vergemakkelijkt.

De unieke voetsteun 
verhoogt het comfort 
voor de patiënt en 
stelt hem/haar in 
staat zijn/haar positie 
moeiteloos aan te 
passen.

Versies van de PURA stoel
PURA Standard Comfort Exclusieve

Hoogte instelbaar vaste hoogte hoogte elektrisch 
verstelbaar

hoogte elektrisch 
verstelbaar

Zit gedeelte stoel vast verbonden met rest 
van de stoel

onafhankelijk instelbaar onafhankelijk instelbaar

Wielen

75 mm 100 mm 100 mm

Voetsteun bediend door

verpleegkundige verpleegkundige en 
patiënt

verpleegkundige en 
patiënt

Vergrendeling wielen ieder wiel afzonderlijk ieder wiel afzonderlijk centrale vergrendeling 

Snel en 
eenvoudig te 
reinigen en 
desinfecteren 
door de 
naadloze 
bekleding.

Afneembare 
armleuningen 
voor het vervoer 
van de stoel 
door smalle 
ruimtes.
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Technische specificaties
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Accessoires

DIA-ZP-009.X
Verstelbare voetensteun

B-brilliant blue

F-ocean green

P-orange

M-corn yellowDIA-ZP-003
Infuus houder

DIA-ZP-010 
PVC hoes t.b.v. voetensteun

DIA-ZP-002
Duwbeugel

DIA-ZP-006
Lamp in combinatie met 
duwbeugel

DIA-ZP-003
Telescopische infuus 
standaard

DIA-ZP-004.X
Hoofdkussen

DIA-ZP-001.X
Nek/hoofdsteun

PURA  
Standard

PURA  
Comfort/Exclusive

Lengte 2100 mm 2100 mm

Breedte (ex armsteunen) 590 mm 590 mm

Hoogte van de stoel, inclusief bekleding

Minimum 630 mm 610 mm

Maximum 630 mm 1100 mm

Trendelenburg-positie -12˚ -12˚

Verstelbaarheid armleuningen

Verticaal +15˚/-30˚ +15˚/-30˚

Horizontaal -10˚/-170˚ -10˚/-170˚

Maximale belasting 180 kg 180 kg

2100 mm

590 mm
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