
Scaun multifuncțional

Pura



Soluții flexibile pentru

Chirurgie de o zi
Scaun echipat complet pentru chirurgia de zi, recuperare și diagnostic.
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îngrijirea în sistem clinic 
"de o zi" 

Tratament
Comfortabil pentru dializă, tratamente oncologice sau donare de sânge.
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TRANSPORT UȘOR
Transportul pacientului este sigur și fără efort fizic.

ȘEDERE 
PLACUTĂ
Confortul 
pacientului este 
asigurat în timpul 
procedurilor de 
lungă durată 
datorită cadrului 
ergonomic și a 
căptușelii moi.

Îngrijire la 360 
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SIGURANȚA ESTE PE PRIMUL LOC
Designul unic al panourilor laterale oferă siguranță pacienților în timp ce 
mecanismul Soft Drop asigură coborârea ușoară a panourilor laterale și 
accesul ușor la pacient.

RECUPERARE RAPIDĂ
Poziția cea mai joasă este sigură și confortabilă atât când pacientul 
este așezat cât și atunci când acesta se așază sau se ridică din scaun. 
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Tehnologia Soft Drop 
Panourile laterale sunt echipate cu tehnologia Soft Drop 
pentru optimizarea și ușurința mișcării. Coborârea lină și 
silențioasă a panourilor laterale este confortabilă, nu doar 
pentru personal, ci face și mai plăcută șederea pacientului 
pe scaun.

Siguranța pe primul loc
Noul concept al scaunului Pura Surgery cu panouri laterale crește nivelul de 
siguranță al îngrijirii profesionale ambulatorii și oferă pacienților o protecție și 
un confort sporit. Tehnologiile LINET aplicate susțin ergonomia și facilitează 
foarte mult munca asistentelor medicale.
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SafetyFocused on safety

Funcție mecanică CPR 
Un mecanism rapid permite ajustarea 
simplă a condițiilor optime de CPR. 
Platforma scaunului se aplatizează 
pentru a oferi sprijin în masajul inimii.

Cotiere ergonomice
Scaunul Pura este echipat cu cotiere 
confortabile pentru o ședere mai lungă în timpul 
dializei sau terapiei oncologice.

Poziția Trendelenburg 
Poziția anti-șoc, sau așa-numita poziție Trendelenburg, este utilizată pentru 
colapsul pe termen scurt și este una dintre funcțiile prestabilite ale 
scaunului Pura.
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Gama variată de poziții a secțiunilor pentru spate și picioare permit utilizarea 
scaunului Pura într-o gamă largă de moduri, de la proceduri terapeutice în poziție 
orizontală până la reglarea individualizată și ajustări ușoare în timpul șederilor lungi pe 
scaun pentru proceduri de tratament.

Poziții variate
Comanda electrică rapidă și ușoară reglează înălțimea scaunului pentru o 
colaborare ergonomică cu pacientul.
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RecoveryVariability in positioningVariability in positioning
Poziția lui Fowler
Scaunul Pura vă permite să utilizați așa-numita poziție Fowler pentru a 
plasa în mod optim pacientul într-o poziție semi-culcată pentru a 
calma durerea și a sprijini respirația.

Panou de control portabil
Panoul de control ușor de utilizat și 
ergonomic include o poziție TR 
prestabilită, una plană și una de 
primire. De asemenea, include un 
buton de blocare de siguranță a 
funcțiilor, buton GO și alte 
caracteristici intuitive pentru reglarea 
ușoară și rapidă a scaunului.
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Transport ușor
Funcțiile de conducere și manevrabilitate permit transportul rapid și 
sigur al pacientului cu efort fizic minim.

Transport ușor și sigur
Structura de ultimă generație a trenului de rulare echipat cu roți de 150 cm diametru și frână 
centrată este cea mai bună opțiune pentru transportul pacienților. Împreună cu detaliile sale bine 
proiectate, cum ar fi mânerul de transport sau barele de protecție, creează condiții excelente 
pentru a conduce scaunul în ambulatoriu și spitale.
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TransportTransport is easy
Mâner de transport
Secțiunea pentru picioare poate fi echipată cu mâner robust care 
permite manevrarea ergonomică a scaunului, în special în timpul 
transportului.

A 5-a roată
O a cincea roată pe trenul de rulare este o caracteristică opțională. 
Acest mecanism ingenios vă permite să manevrați scaunul în spații 
restrânse, pe coridoare sau în ascensoare.
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Controlul infecțiilor
Linia curată a coloanei 
împreună cu suprafețele 
compacte constituie baza 
pentru o igienă ușoară.

Îngrijire sigură și confortabilă

Pentru a facilita la maximum activitatea asistenților medicali și a personalului, 
scaunul Pura introduce un concept inovator de control al infecțiilor și un set 
sofisticat de detalii practice.

Suport sticlă de 
oxigen
Este proiectat pentru 
suportul sticlei de oxigen în 
poziție orizontală.

Cutie plastic
Spațiu pentru lucruri 
personale.

Suport pungă de urină
Servește pentru punga de urină 
(maxim 2 l).
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Comfort

Designul scaunului a fost 
adaptat în primul rând pentru  
asigurarea unei șederi plăcute 
a pacientului. Căptușeala 
moale și materialul folosit 
pentru tapițerie sunt condiția 
prealabilă de bază.

Urine bag holder
It serves for the lodgment of the 
urine bag (maximally 2 l). 

Suport rolă de hârtie
Acest scaun multifuncțional 
este echipat cu suport pentru 
rola de hârtie.

Cutie cu încuietoare
pentru lucruri personale
Proiectată pentru lucrurile 
personale de valoare ale 
pacientului, cum ar fi cheile, 
telefonul, portofelul. Cutia 
include chei pentru încuietoare.

Masă detașabilă
Masă practică cu suport separat, 
ce sporește confortul pacientului.

Așezarea și ridicarea de pe 
scaun
Poziția joasă și sigură este confortabilă 
pentru pacient, atât atunci când stă pe 
scaun, cât și atunci când se așază sau 
se ridică de pe scaun.
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Parametri tehnici

Scaun de tratament Pura

1  Cotiere

2  Secțiune picioare

3  Suport stativ IV 

4  Mâner de 
transport

Parametrii tehnici

Lungime Zona totală de odihnă 2,123 mm

Lățime Secțiune șezut 590 mm

Înălțime (roți de 100 mm) MAX. – zona de odihnă până la secțiunea șezut 934 mm

Înălțime  (roți de150 mm) MAX. – zona de odihnă până la secțiunea șezut 970 mm 

Roți
Diametru roată / frână 100 mm / frânare individualizată

Diametru roată / frână 150 mm / frână centrată

Unghiuri de reglare

Secțiune spate 70°

Cotiere – verticală + 42° / − 8.5°

Cotiere – orizontală 360°

Parametrii electrici

Protecție împotriva apei și a prafului IPX4

Clasă protecție dispzitiv I.

Clasificarea părților aplicate B

Baterii de rezervă 24 V / 1.2 Ah

Tensiune - intrare 100–240 V

Poziție Trendelenburg (TR) 12°

Sarcină de siguranță 205 kg

Greutate maximă pacient 190 kg
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Scaun Pura pentru
chirurgia de zi 

1 Panouri laterale 

2   Roți

3 Suport stativ IV 

4 Mâner de transport
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Galben  Portocaliu Verde  Lavandă 

OPȚIUNI CULOARE
Culori standard

 Albastru

Alete culori



Members of LINET Group
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— Panouri laterale de siguranță

— Așezare și ridicare 

confortabile

— Încăpător și confortabil
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—  Design de prestigiu 
 
— Raport calitate-preț 
excelent
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Pura

— Grad mai înalt de funcționalitate
și o ergonomie mai bună

——Posibilități de transport peste standard
— Curățare și igienă ușoare




