
Vena® Hydro
Uitgekiend design voor het comfort van patiënt én verpleegkundige
 
De Vena® Hydro bloedafname stoel is comfortabel en compact. Het functionele uitgekiende design maakt deze stoel heel geschikt voor 
kleinere ruimtes waar bloed wordt afgenomen. 
De standaard functionaliteiten van de Vena® Hydro maken het voor een verpleegkundige of laborant(e) heel gemakkelijk om ergonomisch te 
werken. De voetbediende hoogteverstelling maakt het mogelijk om de patiënt op een aangename werkhoogte te laten zitten. Met behulp van 
sta-op beugels kunnen kleinere en oudere patiënten gemakkelijk in de stoel gaan zitten en weer opstaan. 
Standaard is de Vena® Hydro voorzien van twee in hoogte te verstellen bloedafname armleggers voor de linker- en rechterarm. Door te kiezen 
voor de multi-verstelbare armleggers is het nog eenvoudiger om de arm van de patiënt in een fijne en ontspannen positie te leggen.



Vena® Hydro

Black PU05 Dark Blue PU89 Grey PU95Mouse grey K295Black K05

Ochre Yellow K190

Dark Blue K89

Taupe K258

Capri Blue K189

Burgundy Red  
K170

Anthracite K85

Blush K294 Pink Orchid  
K394

Dutch Orange 
K196

Forest Green K292

Standaard model: 
- Rughoekverstelling: tot 30° achterwaards
- Armleggers: 2 x ‘Vena® vast’ Pur
- Variabele zithoogte: 45 – 62 cm
- Hydraulische voetpomp voor hoogtevestelling
- Roteerbare stoel (rotatie blokkeering is mogelijk)
- Gepolijst aluminium onderstel Ø 70 cm
- Trompetvoetjes (5 stuks)

Opties/accessoires: 
- Armleggers: ‘Vena® multi-verstelbaar’ in Pur of gestoffeerd in 
  Stamskin of PUxx
- Sta-op-beugels
- Zwenkwielen (5 stuks) met rem

Comfortabele hoge rugleuning 
voor ontspannen en 

lekker zitten 

Sta-op-beugel voor 
eenvoudig zitten en opstaan 

(optioneel)

Voetpomp om patiënt op 
ergonomische werkhoogte 

te brengen

Draaigeblokkeerde voetpomp 
voor stabiel werken

Strakke afwerking voorkomt 
vuilophoping en maakt 
schoonmaken eenvoudig 

Keuze uit functionele 
en ergonomische 

armleggers  

Keuze uit 
trompetvoetjes of wielen 

om de stoel te verplaatsen in 
de ruimte
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Stamskin kleuren PUxx kleuren

Stamskin® 100% waterproof; urine-, bloed-, zweet-, schimmel- 
                    bestendig; reinigen met water en zachte zeep
PUxx® 100% waterdicht, vrij van PVC en Ftlaten; bestand 
                    tegen de meeste schoonmaak- en desinfectiemiddelen 
                    op basis van alcohol, chloor en ammoniak


