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voor medische
werkruimtes
In 1977 werd Score opgericht met als doel
werkstoelen te ontwikkelen en te produceren.
We vestigden een goede reputatie als producent
van robuuste en degelijke instelbare werkstoelen.
Ruim veertig jaar later richten we ons vooral
op de meest uiteenlopende werksituaties van
verschillende mensen. In de zorg moeten artsen,
chirurgen en verpleegkundigen soms moeilijke
werkhoudingen aannemen. De fysieke belasting van
een zorgprofessional is enorm. Met succes helpt Score
werkplekken in de zorg in te richten.
We geven je graag inspiratie voor verschillende
zitoplossingen voor werkruimtes in de zorg.
Heb je informatie nodig over werkhoogtes, opties,
accessores of mogelijke afwerkingen?
Ga naar www.zitten.nl of neem contact op met je
Score leverancier voor uitgebreid zitadvies.
Voor het mogelijk maken van een proefopstelling of test
situatie mag je ook contact opnemen met Score BV.

Beeld: Interflow BV
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Krukken in de
onderzoekskamer
Een kort gesprekje met een patiënt of een langdurig
onderzoek? Je werk als arts of verpleegkundige is ontzettend
dynamisch. Soms moet je minutenlang een onmogelijke
houding aannemen tijdens een onderzoek, een ander moment
is het juist fijner om met je patiënt, die op een onderzoekstafel
ligt, op ooghoogte te communiceren. Score Medical biedt
diverse zitoplossingen die inspelen op de behoefte van de
praktijkruimte of onderzoekskamer, zodat jij op een gezonde
en fijne manier je werk kunt doen.

Krukken in de onderzoekskamer

Medical Line taboeret
Wellicht ons meest bekende krukje in de zorg. De Medical Line taboeret wordt
iedere dag met tientallen artsen en verpleegkundigen gedeeld. Je kunt de Medical
Line taboeret samenstellen op basis van gebruiksduur, werksituatie en passend bij
jouw werkhoogte.
• De Score Ergoshape zitting biedt extra zitcomfort
• Keuze uit vele opties en accessoires, waaronder een lendensteun, voetbediening, etc.
• Medische stoffering in Stamskin Top of PUxx

Medical Zadelkruk
Hoger zitten, wendbaar en bewegelijk zijn. Dat is waarom de zadelkruk zo
ontzettend populair is in de zorg. De vorm van het zadel geeft je houvast en je
glijdt er niet af als je heen en weer rolt om een onderzoekstafel heen of tussen
twee bedden. Omdat je hoger zit, zit je ook dichter bij je patiënt tijdens onderzoek.
• Naadloos gestoffeerd voor extra hygiëne
• Kies voor standaard de Amazone met een smallere zit of de Jumper
met een bredere zit
• Hoogwaardige afwerking in Stamskin Top of PUxx bekleding

Opti Line en Base Line krukken
Werkkrukjes heb je in vele soorten en maten. De Base Line
krukjes zijn handige bijzetkrukjes op 4 pootjes in vrolijke kleuren.
De Opti Line is in hoogte verstelbaar en heeft wieltjes. Het ronde
zitje is mogelijk in beukenhout, pur of met een vrolijke Stamskin
stoffering. De kwaliteit is duurzaam en gaat jaren mee. Deze krukken
zijn jouw perfecte partner in een ziekenhuis of zorginstelling.
• Super sterk en duurzaam
• Praktisch en eenvoudig te reinigen
• Kies voor vrolijke kleuren in iedere ruimte

Configureer jouw ideale werkstoel op zitten.nl en vraag een gratis proefplaatsing aan
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Krukken en stoelen
in de operatiekamer
Werken op de OK is intensief. Op de ene dag worden er veel
korte ingrepen achter elkaar uitgevoerd, op de andere dag
enkele die lang duren en zwaar zijn. Dit vraagt veel van de
chirurg, anesthesist, arts en verpleegkundige.
Goede ondersteuning van het lichaam is daarbij belangrijk,
zeker als de werkhoogte, werkduur of werkhouding ongemakkelijk
zijn. Om het OK personeel zo gemakkelijk mogelijk te maken,
hebben onze werkstoelen en taboeretten eindeloze mogelijkheden.
Hoe intensief je werkdag ook is, wij helpen jou er doorheen.

Krukken en stoelen tijdens een operatie

Medical Line in ESD
De Medical Line krukken kun je samenstellen voor verschillende functierollen
binnen de OK ruimte; zoals keuze voor werkhoogtes, voetenring, voetbediening,
ronde of Ergoshape zitting, lendensteun, etc. Deze krukken zijn ook allemaal
beschikbaar in ESD uitvoering. Als alternatief voor ESD kun je in de operatiekamer
ook kiezen voor PUxx-bekleding, dat bestand is tegen hoog concentraat
desinfectiemiddelen.
• Keuze uit vele opties en accessoires, waaronder een lendensteun, voetbediening, etc.
• Score ESD stoelen worden met ESD meetrapport afgeleverd
• PUxx gestoffeerde krukken zijn zeer goed te desinfecteren

Medical zadelkrukken in ESD en cleanroom
Wil je wendbaar en bewegelijk zijn tijdens een operatie of liever een kruk of
stoel die statisch en stevig staat tijdens een operatie? Onze zadelstoelen zijn
een prima alternatief voor een stoel om hoger te zitten, of als fijne stahulp die
je kunt inzetten tijdens lange en vermoeiende operaties. Met het Score Balance
mechanisme voeg je kleine bewegingen toe aan de zitting van de zadelstoel voor
een meer dynamische werkhouding. De Score zadelkruk Cleanroom, die tevens
ESD gekeurd is, is gemaakt van zacht kunstleer. Comfortabel en zeer veelzijdig in
elke operatiekamer.
• Op de zadelkruk zit je rechtop en dichterbij aan de patiënt
• Veel opties en accessoires mogelijk
• Score ESD stoelen worden met ESD meetrapport afgeleverd

Ergo Support
Met de Score Medical Ergo Support houd je de meest extreme precisiebehandelingen
met gemak vol. Als je tijdens de behandeling met een microscoop werkt, dat
gebruikelijk is in o.a. oogchirurgie microchirurgie, endodontologie etc. geeft deze
stoel je heel veel support zodat je rug, schouders en nek fysiek ontlast worden.
De brede armleggers geven je onderarmen veel ondersteuning zodat je lange
ingrepen met gemak vol houdt.
• Voor langdurig medisch precisiewerk
• Brede armleggers voor goede ondersteuning van onderarmen
• Ook mogelijk met voetenrem en voetbediening
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Vena® Line
patiëntenstoelen
voor bloedafname
Een gezondere werkhouding voor de werkende mens
is de drijfveer voor de professionals van Score.
Zo kregen we de vraag of we de zithouding van de laboranten
en verpleegkundigen op de bloedafname afdeling kunnen
verbeteren. Per dag worden er bij duizenden mensen bloed
afgenomen. Een ergonomische werkplek is essentieel
voor die verpleegkundigen en laboranten. De Vena® Line
bloedafnamestoelen van Score Medical zijn comfortabel voor de
patiënt en biedt mogelijkheden zoals liggend bloed afnemen en
Trendelenburg om te voorkomen dat een patiënt flauw valt.

Vena® Line patiëntenstoelen voor bloedafname

Vena® Standaard
De Vena® Standaard is een robuuste Score stoel met bloedafname armleggers.
De Vena® Standaard is ons instapmodel die vooral op ambulante bloedafname
locaties te vinden is. De stoel is in hoogte instelbaar en is comfortabel voor de
patiënt. De stoel draait om zijn as zodat zowel de linker- of rechterarm gemakkelijk
kan worden aangeprikt. Kortom, een basisstoel die in iedere eenvoudige
bloedafnameruimte aanwezig dient te zijn.
• Compacte bloedafname stoel
• Geschikt voor kleinere bloedafname locaties
• Stamskin Top of PUxx bekleding

Vena® Hydro
De Vena® Hydro past in een professionele bloedafnameruimte. Het grote voordeel
van deze bloedafnamestoel is dat deze compact is voor een professionele
patiëntenstoel. De Vena® Hydro kan doormiddel van een voetpomp in de gewenste
werkhoogte worden ingesteld waardoor de verpleegkundige of laborante altijd
rechtop kan zitten. Door de rug iets naar achteren te kantelen, is het voor de
patiënt gemakkelijker om te ontspannen tijdens de bloedafname. Een keuze uit
verschillende soorten instelbare bloedafname armleggers en andere accessoires
maakt het mogelijk om een stoel samen te stellen die past bij de afdeling én bij de
mensen die daar werken.
• Compacte en comfortabele bloedafnamestoel
• Hoogteverstelling door middel van een voetpomp
• Stamskin Top of PUxx bekleding

Vena® Vario
Veel patiënten voelen zich niet comfortabel tijdens de bloedafname. Natuurlijk wil
je voorkomen dat je patiënt flauw valt. Met de Vena® Vario bloedafnamestoelen
kun je bij de patiënt zowel zittend als liggend bloed afnemen. Valt je patiënt toch
flauw? In 2 seconden beweeg je de patiënt tot 7° Trendelenburg. Het basis model
Vena® Vario heeft een standaard hoogte. De Vena® Vario Levant modellen kunnen
in hoogte worden ingesteld op werkpositie van de verpleegkundige.
• Ligstand tot 7° Trendelenburg
• Keuze uit meerdere soorten armleggers, opties en accessoires
• Vena® Vario Levant is instelbaar in hoogte

Configureer jouw ideale werkstoel op zitten.nl en vraag een gratis proefplaatsing aan
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Zitoplossingen
voor het laboratorium
Medische laboratoria vind je op verschillende afdelingen
in het ziekenhuis. De werkdruk kan er hoog zijn.
De stoelen zijn robuust, betrouwbaar en goed schoon te
maken. Maar het allerbelangrijkste is dat Score Medical stoelen
geschikte oplossingen zijn die passen bij de functie, de werkplek
en de werkhouding van een laborant.

Zitoplossingen voor het laboratorium

Score At Work 4400
De Score At Work Line is de meest individueel aan te passen werkstoel van de
Score familie waardoor je nog beter ergonomisch kunt werken op het laboratorium.
De hoogte van de werkplek is geen probleem door de vele configuratie
mogelijkheden van de stoel met voetenringen of een voetenplank. Voor een betere
werkhouding kun je kiezen uit verschillende instelmogelijkheden. Standaard heeft
de stoel een goede rug ondersteuning. Wel of geen armleggers en dat alles ook
nog in ESD? Het is allemaal mogelijk. De Score At Work 4400 is een robuuste PUR
stoel die vooral fijn zit.
• Keuze uit vaste of verstelbare zithoek
• Individueel aan te passen
• Slijtvast en super sterk

Spirit Line werkstoel
Zoek je een meer eenvoudige, niet te grote en toch duurzame stoel voor
het laboratorium? De Spirit Line stoel is een professioneel basismodel.
De samenstelling van de stoel is eenvoudiger dan de Score At Work 4400, echter
je hebt wel keuzes. Werkhoogte, ESD, wel of geen armleggers? Dat is allemaal
mogelijk met de Spirit Line. De Spirit Line is ook leverbaar in pur en beukenhout.
Hout is vooral gemakkelijk als je met componenten en materialen werkt zoals gips.
• Sterk, licht en compact
• Leverbaar in pur of beukenhout
• Slijtvast en eenvoudig te reinigen

Amazone of Jumper zadelkruk
Wil jij in een natuurlijk houding zitten tijdens je laboratorium werkzaamheden,
zodat je dat werk zo ontspannen mogelijk kunt uitvoeren? Dan is een zadelkruk
voor jou gemaakt. Een zadelkruk is een aangename stoel bij hogere werkplekken
of achter bijvoorbeeld een flowkast. Je werkhouding is anders dan op een stoel,
doordat je benen op een zadel meer aan de zijkant afhangen. Zadelkrukken zorgen
ervoor voor dat je actiever en dynamischer zit, waardoor je een stuk productiever
en creatiever bent.
• Heel goed alternatief voor traditionele stoelen en krukken
• Keuze uit drie verschillende hoogtes
• Ook in ESD en Cleanroom uitvoering
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Werkstoelen voor
in het ziekenhuis
Werk jij o.a op de spoedeisende hulp, bij de technische dienst,
in de apotheek of de Centrale Sterilisatie Afdeling? Score heeft
voor de meest uiteenlopende werkplekken krukken of stoelen die
passen bij het soort werk dat nodig is. Bij Score Medical vinden
we dat iedere werkende mens recht heeft een gezonde werkplek.

Werkstoelen voor in het ziekenhuis

Robuuste werkstoelen
Score is gespecialiseerd in zitoplossingen voor de werkende mens. We hebben
de afgelopen jaren duizenden mensen blij gemaakt met een oplossing voor
hun werkplek. Zitoplossingen op de CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling), in de
linnenkamers achter strijkbouten, op werkplekken van de technische dienst,
krukjes op ziekenzalen of wachtkamerstoelen voor patiënten die lijden aan
obesitas. Hoe gek de vraag ook is op het gebied van zitten, wellicht heeft Score
Medical de juiste oplossing. Ga naar www.zitten.nl voor ons volledige assortiment
van stoelen, krukken en accessoires.

Balance op de werkvloer
Score Medical heeft een uniek mechaniek voor zadelkrukken en taboeretten: het
Balance mechaniek. Dit Balance systeem zorgt ervoor dat de zitting van je stoel of
kruk met je meebeweegt tijdens het werk. Hierdoor maakt je lichaam de hele dag
door kleine bewegingen waardoor jij fitter wordt en je meer energie over houdt
aan het einde van je werkdag om leuke dingen te doen.

Wachtkamerstoel voor de zwaardere patiënt
Score Medical is ontwikkelaar en producent van stoelen voor de werkende
mens. Soms krijgen we speciale verzoeken en werken we deze uit voor de klant.
Een goed voorbeeld hiervan is de wachtkamerstoelen voor zwaarlijvige mensen.
De Score wachtkamerstoel heeft een draagvermogen tot 250 kg en is verkrijgbaar
in beukenhout of gestoffeerd in Stamskin.
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Snelleverprogramma
Heb je snel een stoel nodig, dan kun je deze
ook uitzoeken uit ons snelleverprogramma.
Vraag hiervoor naar de voorwaarden bij je Score
leverancier of bel Score +31 (0)594 554 000.

Proefplaatsingen
Wil je een stoel eerst uitproberen? Ook dat kan!
We bieden je de mogelijkheid om de producten eerst
14 dagen vrijblijvend uit te proberen. Via onze website
kan je een proefplaatsing aanvragen.

Stel je eigen stoel samen
Op www.zitten.nl staat het hele assortiment Score
stoelen. Hier kun je je je eigen stoel samenstellen in
kleur, werkhoogte en accessoires.
Kom je er niet uit? Neem dan contact op met
je Score leverancier of bel +31 (0)594 554 000.
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Score BV
Feithspark 5
9356 BX TOLBERT
T. +31 (0)594 554 000
E. info@scorenl.com

www.zitten.nl

