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Mammografi
Stole der giver de bedste forudsætninger

for korrekte undersøgelser

Dansk design og produktion siden 1935



VELA Mammografistol er optimal til 
patienter, som har brug for at sidde 
ned ved undersøgelser, fx kvinder, der 
har tendens til at besvime, kørestols-
brugere eller patienter med sygdom-
me, der påvirker bevægeapparatet.

:: Hurtig placering af patienten i en sikker og låst 

base. Det er nemt at flytte og placere patien-

ten ift. undersøgelsesapparatet, da stolen har 

letløbende hjul, fodbremse og skubbebøjle

:: Mere præcis undersøgelse af utrygge patienter da 

de slapper mere af, når de sidder ned ift. at stå op

:: Optimal positionering af patienten med indstil-

lelig elektrisk højdeindstilling, som gør det nemt 

at indstille højden, så det passer til apparatur 

og personalet

:: God arbejdsstilling for personalet, uanset pa-

tientens højde, da patienten kan sidde i en pas-

sende arbejdshøjde for personalet, uden unø-

dig belastning af ryg, skuldre og nakke

:: Patienten kan fikseres i en fremadrettet stilling 

vha. indstilling af ryglæn 

:: Patienten kan forflyttes mellem f.eks. kørestol 

og patientstol pga. nedklappelige armlæn

VELA Mammografistol

ARMLÆN GØR DET NEMT 

FOR PATIENTEN AT SÆTTE 

OG REJSE SIG FRA STOLEN

SKUBBEBØJLE GØR DET 

NEMT AT FLYTTE OG 

PLACERE PATIENT KORREKT

FODSTØTTE GIVER 

PATIENTEN ØGET 

STABILITET UANSET 

HØJDEINDSTILLING   

STOLEN LÅSES  LET MED FODBREMSE 

OG SIKRER EN STILLESIDDENDE OG 

STABIL PATIENT

ELEKTRISK HØJDE-

INDSTILLING SIKRER 

EN HURTIG OG 

KORREKT PLACE-

RING AF PATIENT 

IFT. APPARATUR

Varenr. 70032

BATTERIINDIKATOR







VELA Samba 120

VELA Latin 100

Personalestole

VELA Latin 100 

:: Ideel flerebruger stol til alle typer af sidden-

de arbejde på kontor eller ved computer, hvor 

der er behov for en støttende, komfortabel 

og nemt indstillelig stol.

:: Nem og trinløs indstilling af sædehøjde og kip 

samt rygfunktioner, der muliggør varierende 

siddestillinger og fremmer bevægelse og 

en aktiv siddestilling

:: Ergonomisk formet sæde og ryglæn, som 

støtter og stimulerer en god siddestilling

:: Hurtig og nem indstilling af stolen for per-

sonalet, da stolens håndtag har letaflæselige 

piktogrammer

VELA Samba 120

:: Ståstøttestol, som er ideel til skiftende stå-

ende og siddende arbejde

:: Aflaster ryg og lænd ved stående eller skif-

tende arbejdsstillinger

:: Kort sæde gør det muligt at komme let ind og 

ud af stolen og samtidig undgå en forover-

bøjet stilling

:: Nemt at flytte stolen med sig rundt, imens 

man sidder, pga. sædets udformning

:: Ergonomisk, indstilleligt ryglæn, som støtter 

en aktiv sidestilling og giver frie bevægelses-

muligheder omkring skulder, arme og nakke

Alle stole og taburetter kan fås med forskellige 
typer hjul og fodbetjent højdeindstilling

Varenr. 80142

Varenr. 80131



VELA Samba 420

VELA Samba 400

VELA Samba 520

VELA Samba 500

VELA Samba 420 

:: Taburet med sadelsæde og smalt ryglæn, 

som sikrer en aktiv siddestilling til varieren-

de, siddende 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

:: Giver siddende mobilitet, da det er nemt at 

flytte sig rundt til forskellige arbejdsopgaver

:: Giver mulighed for at sidde meget tæt på ap-

paratur eller patient

VELA Samba 400 

:: Taburet med sadelsæde, som fremmer en 

god arbejdsstilling, hvor man undgår for-

overbøjede arbejdsstillinger

VELA Samba 520

:: Lille og kompakt taburet med et ergonomisk 

ryglæn, som er ideel til kortere, stillesid-

dende arbejde

:: Ergonomisk, indstilleligt ryglæn, som støtter 

en aktiv siddestilling og giver frie bevægel-

sesmuligheder omkring skuldre og arme 

:: Let at flytte taburetten med sig rundt imens 

man sidder

:: Nemt at variere siddehøjde

VELA Samba 500

:: Kompakt taburet uden ryglæn, som er nem 

at gemme af vejen, fx under et bord, når der 

ikke er behov for den 

Taburetter

Artikel Nr. 80145

Artikel Nr. 80148

Artikel Nr. 80144

Artikel Nr. 80149



Alle stole og taburetter kan fås med forskellige 
typer hjul og fodbetjent højdeindstilling
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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 ud-

viklingsafdeling, produktion og polsterværksted. For at være tæt på 

vores kunder, har vi desuden 3 salgs- og servicekontorer i Danmark.

STOLE MED OMHU OG PRÆCISION

Udviklingsafdelingen hos VELA har konstant fokus på at optimere 

sikkerhed, funktionalitet og ergonomi i samarbejde med fagperson-

ale 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 de 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

Forhandlerinformation:


