
Hyvinvointia ja itsenäisyyttä

Sella



Sellan edut

Hyvinvointiasi 
ajatellen
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Benefits of Sella

P
ot

ila
s

— Itsenäisyys ja itseluottanus

— Erinomainen mukavuus

— Hydraulinen nostin parantaa   

     liikkuvuutta ja tuolin säätämistä

H
en

ki
lö

ku
nt

a— Helppo kuljettaa sisä- ja ulkotiloissa

— Tuolin keveys ja ergonomiset säädöt 

     vähentävät fyysistä rasitusta

— Potilaan  tutkiminen tuolissa on     

     vaivatonta koska henkilökunta 

     pääsee lähelle potilasta  

Jo
ht

o
— Ainutlaatuinen suunnittelu

— Tehostaa toimintaa 

     sairaalaosastolla 
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Erinomainen ohjattavuus
Tarpeellisten toimintojensa, ergonomisen mitoituksensa ja miellyttävän 
rakenteensa ansiosta monitoimituoli SELLA tarjoaa lukuisia etuja ja 
vaivattomuutta liikuntarajoitteiselle henkilölle ja hoitohenkilökunnalle.

Tuolin keveys, erinomainen käsiteltävyys ja istumamukavuus tekevät 
tästä tuotteesta loistavan apuvälineen hoitokodeissa, 
pitkäaikaishoitolaitoksissa sekä kotihoidossa.

Miellyttävään liikkumiseen ulkona
Suurilla pyörillä varustettu tuoli on soveltuvampi 
miellyttävään kuljettamiseen ulkosalla tai 
epätasaisella alustalla.



Keskusjarru lisää potilaan turvallisuutta ja 
yksinkertaistaa hoitajan toimintaa.

Miellyttävän kuljetuksen lisäksi tuolin 
keveys mahdollistaa myös ergonomisen 
hallinnan.

Helppo kuljettaa
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Excellent manoeuvrability 
Akselinsa ympäri 
kääntyvät pyörät
Pienillä pyörillä varustettu tuoli 
soveltuu paremmin miellyttävään 
kuljettamiseen ahtaissa ja 
kapeissa tiloissa. 
Akselinsa ympäri kääntyvät pyörät 
helpottavat tuolin käsiteltävyyttä 
avoimessa tilassa.



Tuolin jarrut kytkeytyvät automaattisesti päälle 
turvalautaa jaloilla alas painettaessa
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Mobilisointi

Hydraulisella nostolaitteella 
saadaan istuinkulmaa 
säädettyä ja käsinojat 
tukevat potilaan käsivarsia, 
jolloin siirtymiset eivät 
kuormita avustajaa.

Helppoa mobilisointia

Mobilisointi on 
yksi fyysisesti 
vaativimmista 
toimenpiteistä 
terveydenhoidon 
piirissä.



Säädöt asiakkaan maksimaalisen mukavuuden 
saavuttamiseksi

Ainutlaatuiset 
säädöt
Potilaan itse suorittama 
selkänojan miellyttävä ja 
yksinkertainen säätö 
lisää riippumattomuutta 
ja itseluottamusta.
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Ainutlaatuinen 
säädettävyys
Asentojen monipuolinen säädettävyys antaa potilaille 
mahdollisuuden säätää tuolia yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Korkeudensäätö Vaakatasoon säätö



Tehokkaaseen hoitoon
Miellyttävät siirrot
Korkeussäätö helpottaa hoitajan työtä 
mahdollistamalla potilaan 
vaivattoman siirtämisen tuolista 
vuoteeseen.

Yksinkertainen tutkiminen
On myös mahdollista suorittaa yksinkertaisia 
tutkimuksia tai ottaa verinäyte suoraan tuolissa 
istuvasta potilaasta.

Helppo pääsy
Sella-tuolin rakenne mahdollistaa 
helpon pääsyn henkilökunnalle 
potilaan luo, esimerkiksi silloin, 
kun tarvitaan ultraäänitutkimusta.
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Lisävarusteet

Pöytä Selkänojan itsenäinen säätö Jalkatuen itsenäinen säätö

Sivutuki (pari) Tasku Virtsapussin pidike

Päätuki, suuri Pöydän turvalukitus Pöytä turvareunuksella
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Infuusiotelineen kannatin
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Pöydän kuljetusteline                        Teleskooppinen infuusioteline

Helppo puhdistaa

Helppo ja nopea puhdistus tavallisilla 
puhdistus- ja desinfiointiaineilla.

Irrotettava istuinosa 
helpottaa huoltoa.

Tuolin rakenne ja käytetyt materiaalit mahdollistavat 
helpon puhdistuksen ilman suurta fyysistä rasitusta.
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Värivaihtoehdot

Pink Blue Green Yellow Orange Violet

1,610 mm

500 m
m

Tekniset tiedot
MALLI

SLA-AX Kiinteä alusta suurilla etupyörillä

SLA-BX Nostoalusta suurilla etupyörillä

SLA-CX Kiinteä alusta kääntyvillä etupyörillä

SLA-DX Nostoalusta kääntyvillä etupyörillä

SLA-IX
Nostoalusta suurilla etupyörillä ja 
siirtymistä helpottavalla aputoiminnolla

SLA-JX
Nostoalusta kääntyvillä etupyörillä ja 
siirtymistä helpottavalla aputoiminnolla

SLA-MX Nostoalusta suurilla etu- ja takapyörillä

Mitat
Kokonaispituus perussäädöillä 910 mm

Kokonaispituus makuuasennossa 1,610 mm

Kokonaisleveys 685/705 mm*

Suurin nostokorkeus (korkeussäätö) 205 mm

Minimikorkeus 490 – 505 mm**

Maksimikorkeus 490 – 745 mm**

Selkänojan kallistussäätö 12° to 70°

Jalkatuen kallistussäätö 12° to 87°

Käsinojan kallistussäätö -25°, 0°, 25°, 90°

Maksimipaino
Käyttäjän maksimipaino: 150 kg

* standardikäsinojat/käsinojat verenluovutusta varten
 ** vaihtelee kokoonpanon mukaan

Standardivärit

Erikoisvärit (lisämaksulliset)
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— Riippumattomuus ja 
     itseluottamus

— Suuri mukavuus

— Hydraulinen nostoalusta  
    parempaan mobilisaatioon
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— Miellyttävä muotoilu

— Tehostaa toimintaa 

     sairaalaosastolla 
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a

Sella
— Helppo kuljettaa sisällä ja   
     ulkona
— Kevyt ja ergonominen
— Vähentää fyys.kuormitusta 

— Helppo suorittaa tutkimus-  
     ja hoitotoimenpiteitä
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