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VELA ’Turn’ Thoraxstol bruges til 
røntgen af thorax, hvor en stil-
lesiddende og stabil patient er en 
forudsætning for korrekte billeder.

:: Låsbar sæderotation (45°/90° højre og ven-

stre) og nedklappelige armlæn giver let ad-

gang til billeder fra flere vinkler. Patienten 

placeres ved apparatet. Armlæn klappes 

ned og patienten kan drejes i stolen, når der 

tages billeder

:: Giver optimale thoraxbilleder af siddende 

patienter. Armlæn og ryglæn kan indstilles lavt 

så de ikke er i vejen for billeder af hele thorax

:: Optimal positionering af patienten med 

finindstillelig elektrisk højdeindstilling, er en 

forudsætning for korrekte billeder

:: Optimal ergonomisk arbejdsstilling for 

personalet uden unødige foroverbøjede 

stillinger, da stolen låses med fodpedal og 

højdeindstilling foregår via håndboks

:: Hurtig placering af patient i en sikker, låst 

base samt effektiv og nem tilpasning til det 

omkringværende apparatur

:: Nemt at flytte stolen til en anden positi-

onering af patienten pga. letløbende hjul, 

som fungerer godt på alle gulvtyper

VELA ’Turn’ Thoraxstol

LIILE RYGLÆN SOM

FIKSERER PATIENTEN

MEN IKKE ER I VEJEN FOR

BILLEDTAGNING

STOLEN LÅSES

MED FODBREMSE

OG SIKRER EN 

STILLESIDDENDE OG STABIL 

PATIENT

ELEKTRISK 

HØJDEINDSTILLING

SIKRE NEM OG KORREKT

PLACERING AF PATIENT 

IFT. APPARATURER

ARMLÆN KAN INDSTILLES

I NIVEAU MED SÆDET

HVILKET GIVER EKSTRA

BRED SIDDEFLADE OG

LETTER FORFLYTNING

NEMT AT FLYTTE STOLEN

PGA. LETLØBENDE HJUL
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VELA Røntgenstol benyttes ved 
røntgen af overekstremiteter, hvor 
det er vigtigt at patienten sidder 
stabilt ift. korrekt undersøgelse.

:: Patienten kan nemt selv sætte og rejse sig 

fra stolen ved hjælp af armlæn og den stabi-

le base, som stolen giver

:: Nemt at flytte stolen pga. letløbende hjul, 

som fungerer godt på alle gulvtyper

:: Optimal ergonomisk arbejdsstilling for 

personalet uden unødige foroverbøjede 

stillinger, da stolen låses med fodpedal og 

højdeindstilling foregår via håndboks

:: Giver optimal stabilitet til siddende patien-

ter, da ryglæn giver en sikker og stabil base

:: Mulighed for ekstra bred siddeflade, da 

armlæn kan foldes ned

:: Forflytning fra fx kørestol lettes, da arm-

læn kan foldes ned

VELA Røntgenstol

ARMLÆN KAN KLAPPES NED I

I NIVEAU MED SÆDET

HVILKET GIVER EKSTRA BRED

SIDDEFLADE OG LETTER

FORFLYTNING

RYGLÆN SOM GIVER

OPTIMAL STABILITET TIL

SIDDENDE PATIENTER

NEMT AT FLYTTE STOLEN

PGA. LETLØBENDE HJUL

STOLEN LÅSES

MED FODBREMSE

OG SIKRER EN 

STILLESIDDENDE OG 

STABIL PATIENT

Varenr. 70030
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VELA Samba 120

VELA Latin 100

VELA Latin 100 

:: Ideel til kortere- og længerevarende, sid-

dende arbejde

:: Hurtig og nem indstilling af stolen for per-

sonalet, da stolens håndtag har letaflæseli-

ge piktogrammer

:: Ergonomisk formet sæde og ryglæn, som 

støtter og stimulerer en god siddestilling

:: Nem og trinløs indstilling af sædehøjde og 

kip samt rygfunktioner, der muliggør vari-

erende siddestillinger og fremmer bevæ-

gelse og en aktiv siddestilling

VELA Samba 120

:: Ståstøttestol, som er ideel til skiftende 

stående og siddende arbejde

:: Aflaster ryg og lænd ved stående eller 

skiftende arbejdsstillinger

:: Kort sæde gør det muligt at komme let 

ind og ud af stolen og samtidig undgå en 

foroverbøjet stilling

:: Nemt at flytte stolen med sig rundt, imens 

man sidder, pga. udformningen af sædet

:: Ergonomisk, indstillelig ryglæn, som støt-

ter en aktiv sidestilling og giver frie be-

vægelsesmuligheder omkring skulder, 

arme og hoved

Personalestole til undersøgelser

Varenr. 80142

Varenr. 80131



VELA Samba 420

VELA Samba 400

VELA Samba 520

VELA Samba 500

VELA Samba 420 

:: Taburet med sadelsæde og smalt, indstil-

leligt ryglæn, som sikrer en aktiv sidde-

stilling til kortere stillesiddende arbejde

:: Lille og kompakt taburet, som er nem at  

flytte rundt, imens man sidder på den

:: Fremmer en aktiv, rank siddestilling, da sa-

delsæde med kip giver en åben hoftevinkel

:: Nem at håndtere pga. lille stel og letlø-

bende hjul

:: Anatomisk udformet sadelsæde, der 

fås i to størrelser

:: Kan bruges både stående og siddende

VELA Samba 400
:: Taburet med sadelsæde, som fremmer 

en god arbejdsstilling hvor man undgår 

foroverbøjede arbejdsstillinger

VELA Samba 520

:: Lille og kompakt taburet med ergonomisk 

ryglæn, som er ideel til kortere, stillesid-

dende arbejde

:: Ergonomisk, indstillelig ryglæn, som 

støtter en aktiv siddestilling og giver frie 

bevægelsesmuligheder omkring skulder, 

arme og hoved 

:: Let at flytte taburetten med sig rundt 

imens man sidder

:: Nemt at variere siddehøjde

VELA Samba 500
:: Taburet uden ryglæn, som er lille og 

kompakt og nem at få af vejen, fx under 

et bord,  når der ikke er behov for den 

Taburetter

Varenr. 80148

Varenr. 80149

Varenr. 80145

Varenr. 80144
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VELA er en dansk, familieejet virksomhed, som er grundlagt i 1935 

af Vermund Larsen. VELA har hovedsæde i Aalborg og har egen 

udviklingsafdeling, produktion, polsterværksted, salg og marketing. 

For at være tæt på vores kunder, har vi desuden 3 salgs- og service-

kontorer i Danmark.

STOLE MED OMHU OG PRÆCISION

Udviklingsafdelingen hos VELA har konstant fokus på at optimere 

sikkerhed, funktionalitet og ergonomi i samarbejde med fagperso-

nale fra sundhedssektoren, 

Vi tager højde for, at stolene er udsat for hårdt slid i mange timer 

dagligt i sundhedssektoren. VELA bruger hårdføre mekaniske dele 

og beklæder stolene med ekstra slidstærke materialer, så de holder 

sig pæne og funktionsdygtige i mange år.

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og bliver produceret i Aalborg, 

hvorfor vi kan tilbyde markedets hurtigste leveringstid.

Dansk kvalitet

Stole fra VELA Medical er designet så de lever 
op til alle hygiejne- og desinficeringskrav der 
er i sundhedssektoren

:: For optimal hygiejne er alle stolens overflader rengøringsvenlige 

og lette at aftørrer/desinficere - også på stolens underside

:: Alle ryglæn leveres med kantbånd, så der ikke kommer snavs i 

samlingerne og rengøring lettes

:: Stolene har rengøringsvenlige overflader uden fordybninger, så 

snavs ikke kan samle sig

:: Alle dele på stolene tåler desinfektion med fx alkohol eller klor 

ved de anbefalede koncentrationer og blandingsforhold

:: Stolens lyse ramme gør det nemt at identificere, om der er uren-

heder på overfladerne

Hygiejnefordele
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