Gipsstoel Proceed
Comfort en gebruiksgemak

Compacte
gipsstoel

Comfort en
gebruiksgemak

Veel gipsverbandmeesters lopen
jarenlang tegen hetzelfde probleem
aan. Grote banken in vaak kleine
ruimtes die niet alle functionaliteiten
bieden. Met de gipsstoel/behandelstoel
Proceed is dit verleden tijd! De gipsstoel
is een compacte stoel met veel
verstelmogelijkheden, om zo goed als
alle gipsen aan te kunnen brengen.

De gipsstoel – behandelstoel is
kenmerkend vanwege comfort en
gebruiksgemak. Comfort voor de
patiënt in zowel het bieden van goede
kussens, maar ook in het bieden van
een comfortabele instapstand en
uitstapstand. Daarbij is de gipsstoel zo
te positioneren dat elke comfortabele
positie voor de patiënt eenvoudig te
verstellen is.

Vanuit de praktijk is de gipsstoel/
behandelstoel ontwikkeld. Dit betekent
dat er veel praktische eigenschappen
aan de stoel zijn die bijdragen aan
verbetering voor patiënt en de
gipsverbandmeester.
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Gebruiksgemak voor de gipsverbandmeester is ook van groot belang. De
gipsverbandmeester moet zichzelf kunnen focussen op de zorg, en de gipsstoel dient
hierbij ondersteunend te zijn. Met een intuïtieve bediening en verstelmogelijkheden
zorgen we voor het makkelijk aanbrengen van diverse gipsen.

Ontwikkeling
Door en voor gipsverbandmeesters. De gipsstoel Proceed is ontwikkeld in nauwe
samenwerking met gipsverbandmeester Leon Brouwers, eveneens directeur van
Medi-Chair. Vanuit jarenlange ervaring is de stoel tot stand gekomen door kennis
vanuit de praktijk.

Accessoires

Kniesteun

RVS Materiaalbak

Steunkussen

Accu

Details
Breedte:

53 cm

Rug verstelling:

85˚

Hoogte verstelling:

60-100 cm

Trendelenburg verstelling:

15˚

Maximum gewicht:

150 kg

Wielen:

Ø100mm

Materiaal:

Staal gecoat

“Efficiëntie was
nog nooit zo
comfortabel”
Dhr. Leon Brouwers, Eigenaar van
Medi-Chair en gipsverbandmeester
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Improving Healthcare
TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren
door het leveren van technische innovatie.
TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten,
ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.
We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel
en productie faciliteiten. Voor meer informatie:
www.technicare.nl

Roermondsestraat 54

Nikkelstraat 24

5912 AK Venlo

2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)6 403 94 738

T +31 (0)85 0870 421

info@medi-chair.nl

info@technicare.nl

www.medi-chair.nl

www.technicare.nl

