Weegstoelen

Elektronische weegstoel MCC250K
Deze weegstoel is het ideale meetinstrument voor het wegen van zware personen in ziekenhuizen,
woonzorgcentra, verzorgingstehuizen of revalidatiecentra..
Het verrijdbare model met vier geremde wielen zorgt voor een maximale mobiliteit bij de verzorging van
patiënten. Dit betekent dat het personeel efficiënter kan werken. De vier zwenkwielen maken het mogelijk om comfortabel over randen en drempels heen te rijden. De inklapbare armleuningen en de voetsteunen maken het makkelijker om plaats te nemen, ook voor patiënten met overgewicht. Zo is het ook
mogelijk om iemand zonder hindernissen te laten wisselen van stoel.
Het beeldscherm heeft een cijferhoogte van 25 mm en een contrastrijk LCD-display, voor comfortabel
invoeren en aflezen. U krijgt altijd precieze en stabiele resultaten, ook bij onrustige patiënten. Door het
“Automatic Data Hold functie” blijft het gewicht 10 seconden zichtbaar in het display, zodat de patiënt
rustig gewogen kan worden. De weegschaal werkt op een accu die tot 20 uur lang kan meegaan.

Voordelen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zeer licht - slechts 22 kg eigen gewicht.
Uiterst wendbaar.
Belastbaar tot 250 kg.
Eenvoudig te reinigen en te desinfecteren.
Inklapbare voeten- en armsteun.
Vier geremde wielen.
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Elektronische stoelweegschaal AMB100
Deze stoelweegschaal is het premium-model onder de stoelweegschalen.
Hij staat voor robuuste kwaliteit en is geschikt voor dagelijks professioneel gebruik in de zorg. Met de
soepele wielen is hij ideaal voor het wegen van zware personen in ziekenhuizen, woonzorgcentra, verzorgingstehuizen of revalidatiecentra.
Het verrijdbare model met vier wielen zorgt voor een maximale mobiliteit bij de verzorging van patiënten. Dit betekent dat het personeel efficiënter kan werken. De vier zwenkwielen maken het mogelijk om
comfortabel over randen en drempels heen te rijden. De inklapbare armleuningen en de voetsteunen
maken het makkelijker om plaats te nemen, ook voor patiënten met overgewicht. Zo is het ook mogelijk
om iemand zonder hindernissen te laten wisselen van stoel. Het gewicht van de patiënt wordt gemeten
in stappen van 100 gram. Het ergonomische beeldscherm heeft grote toetsen en een contrastrijk LCDdisplay, voor comfortabel invoeren en aflezen. U krijgt altijd precieze en stabiele resultaten, ook bij onrustige patiënten. De weegschaal werkt op een accu die tot 100 uur lang kan meegaan.
Voordelen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zeer licht - slechts 18 kg eigen gewicht.
Uiterst wendbaar.
Wielen zijn zeer stil en soepel.
Belastbaar tot 300 kg.
Eenvoudig te reinigen en te desinfecteren.
Krachtige accu - tot 100 uur.
Inklapbare voetensteun.
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Weegplateaus

Rolstoelweegplateau MWS300K / MWS400K
Dit weegplateau is het ideale meetinstrument voor het wegen van zware personen in ziekenhuizen,
woonzorgcentra, verzorgingstehuizen of revalidatiecentra.
Ook kan deze door zijn breedte goed benut worden door extra breed uitgeruste rolstoelen.

Klasse 3 geijkt en goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EWG
Groot stalen weegplateau met antislip- en slijtagebestendig oppervlak
Geringe hoogte van het platform alsmede geïntegreerde oprijplaten aan beide zijden vergemakkelijken
het oprijden
Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare rubberen pootjes
Intuïtieve bediening via toetsenblok .

PRE-TARE-functie voor 5 gewichten
BMI-functie voor het bepalen van het normale gewicht/overgewicht
Batterij- en netvoeding mogelijk
Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard.
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