
Manchester 3

Transportkørestol  
med forbremse

Ergonomisk
Massere af tilbehør er tilgængelig for at tilpasse 
vores produkt til netop dit behov.

Patientkomfort
Komfortable armlæn og polstring. Sammenfoldeligt 
armlæn for nem adgang til patientens side.

Sikkerhed
Meget stabil stol med stel af epoxybelagt stål.  
M1brandsikker.

Håndtering
Stolen er meget mobil og nem at styre og er ud-
styret med et stort håndtag, 

Standard funktioner
• Letvægts stålramme med hvid epoxybelagt fod-
bremse
• Brandsikker polstring M1 Urban Protective
kofangere  
• To IV stangholdere

• Sammenfoldelig fodstøtte
• To foldbare armlæn
• Stort styrehåndtag
• To sidekroge

Ekstraudstyr
• Tyveristikkerring
• Standard eller teleskopisk IV-stang
• Dokumentholder (bag på stolen)
• Holder til patientens ejendele (under sædet)
• Vægfiksering låsesystem
• Møntlåsesystem
• Nøglelåsesystem
• Urinposeholder
• Tværgående ortopædisk benstøtte opbevaring
• Ortopædisk benstøtte med støtte
• Personlig identifikationsplade (angiv selv
teksten) 
• Iltflaskeholder i rustfrit stål
• Justerbar iltflaskeholder i plast
• Farvet ramme (blå, rød, grøn eller gul)
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Kontakt vores produktspecialister for at høre nærmere om produktet.

Takket være sin bløde polstring og foldbare armlæn installeres patienten komfortabelt under over-
førslen. Den passive håndbremse stopper stolen, så snart grebet løsnes. Håndterbarheden er let 
og med et stort håndtag har denne stol uden sidestykke mange muligheder.



Manchester 3

Samlet bredde: 640 mm

Samlet længde: 1100 mm

Sædehøjde: 570 mm

Sædebredde: 480 mm

Forhjul: 150mm

Baghjul: 200 mm

Betræk tykkelse: 50 mm

Maksimal belastning: 200 kg

Tekniske data
Manchester 3 speficikationer
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Multidirektionselle forhjul for lettere styring

To IV stangholdere medfølger

Kraftig ramme lavet i let-
vægtsmateriale

Sammenklappelig fodstøtte

Brandsikker polstring

Ergonomisk og let at styre

Vare nr.: 010ACIME

HMI nr.: 133724

Transportkørestol  
med forbremse

Kan bruges både indendørs og udendørs


