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Kirurgistole
Stole der giver de bedste 

forudsætninger for præcisionsarbejde

Dansk design og produktion siden 1935



VELA ’Support+’ Kirurgistol forbedrer 
kirurgens forudsætninger for en god 
arbejdsstilling ved længerevarende 
præcisionsarbejde, hvor det er afgø-
rende, at stolen kan indstilles til at un-
derstøtte den enkelte kirurgs behov.

:: De multiindstillelige armstøtter hjælper med at 

holde arme og hænder stabile samt aflaster ryg, 

skuldre og nakke

:: De multiindstillelige armstøtter kan indstilles og 

låses i mange positioner, så det passer præcis til 

typen af operation og ønsket arbejdsstilling

:: Optimal positionering og fin-indstilling af stolens 

højde i forhold til lejet via elektrisk højdeindstil-

ling, som indstilles med fødderne og derfor ikke 

kompromitterer sterilitet

:: En kompakt og fleksibel stol, der, pga. sit unikke 

design, giver god plads til fødderne og gør, at 

man kan komme ekstra tæt på lejet

:: Stolen kan nemt flyttes rundt ifm. operationer, 

da alle hjul kan låses/låses op med foden

:: Det lave ryglæn støtter i lænden og giver fri be-

vægelse af arme og skuldre

VELA ’Support+’ Kirurgistol

FODBETJENT, 

ELEKTRISK

HØJDEINDSTILLING, 

SIKRER NEM OG

KORREKT 

PLACERING

IFT. LEJET

HJUL KAN NEMT LÅSES/

LÅSES OP, SÅ STOLEN BÅDE 

KAN FLYTTES RUNDT SAMT 

BREMSES

NEDKLAPPELIG FODPLADE UNDER-

STØTTER FØDDERNE OG GIVER ØGET 

STABILITET VED HØJ ARBEJDSSTILLING

LAVT RYGLÆN STØTTER I 

LÆND OG GIVER SAMTIDIG 

FRI BEVÆGELSE AF ARME 

OG SKULDRE

Varenr. 80115
MULTIINDSTILLELIGE 

ARMSTØTTER SOM AFLASTER 

ARME, SKULDRE OG NAKKE







VELA ’Basic+’ Kirurgistol forbed-
rer kirurgens forudsætninger for 
en god arbejdsstilling, hvor det er 
afgørende, at stolen kan indstil-
les til at understøtte den enkelte 
kirurgs behov og arbejdsstilling.

:: Optimal positionering og fin-indstilling af 

stolens højde i forhold til lejet via elektrisk 

højdeindstilling, som indstilles med fødder-

ne og derfor ikke kompromitterer sterilitet

:: En kompakt og fleksibel stol, der, pga. sit unik-

ke design, giver god plads til fødderne og 

gør, at man kan komme ekstra tæt på lejet

:: Stolen kan nemt flyttes rundt ifm. operatio-

ner, da alle hjul kan låses/låses op med foden

:: Det lave ryglæn støtter i lænden, og giver 

fri bevægelse af arme og skuldre

:: Stolen er nem at indstille, også af assiste-

rende personale, hvis der er behov for det 

under længerevarende operationer

:: Stolen er optimal til operationer, hvor der 

ikke er behov for armstøtte

VELA ’Basic+’ Kirurgistol

OPKLAPPELIG FODSTØTTE

GIVER ØGET STABILITET VED 

HØJ ARBEJDSSTILLING

LAVT RYGLÆN STØTTER I 

LÆND OG GIVER SAMTIDIG 

FRI BEVÆGELSE AF ARME OG 

SKULDRE

Varenr. 80114

HJUL KAN NEMT LÅSES/

LÅSES OP, SÅ STOLEN 

BÅDE KAN FLYTTES 

RUNDT SAMT BREMSES

HØJDEN 

INDSTILLES MED 

FØDDERNE OG 

KOMPROMITTERER 

IKKE STERILITET 

FODBETJENT, 

ELEKTRISK

HØJDEINDSTILLING, 

SIKRER NEM OG

KORREKT 

PLACERING

IFT. LEJET



VELA Samba 150

VELA Samba 120

VELA Samba 110

Varenr. 80142

Varenr. 80143

Varenr. 80141

Personalestole til undersøgelser

VELA Samba ståstøttestole
Eneste forskel på de to modeller er sædet:

VELA Samba 110 har afrundet forkant med kap, 

som giver god stabilitet i stående stilling

VELA Samba 120 har ’cykelsæde’-udskæring i 

forkant, som gør det let at flytte sig rundt, mens 

man sidder på stolen

:: Ståstøttestole er ideelle til variation mellem 

stående og siddende arbejde

:: Aflaster ryg og lænd ved stående eller skif-

tende arbejdsstillinger

:: Kort sæde gør det muligt at komme helt tæt 

på lejet og samtidig undgå en foroverbøjet 

arbejdsstilling

:: Ergonomisk, indstilleligt ryglæn, som støtter 

en aktiv sidestilling og giver frie bevægelses-

muligheder omkring skuldre, arme og nakke

VELA Samba 150

:: Et ekstra kort sæde med kip gør det muligt at 

komme helt tæt på lejet og samtidig undgå 

en foroverbøjet arbejdsstilling

:: Ergonomisk, indstilleligt ryglæn, som støtter 

en aktiv siddestilling og giver frie bevægel-

sesmuligheder omkring skuldre og arme

:: Sædet aflaster siddeknoglerne og øger 

komforten, da det er opbygget med for-

skellige typer skum, bl.a. en trykaflastende 

zone i sædets midte.

:: Designet til at man kan sidde længe i sam-

me stilling, da den afrundede forkant på 

sædet giver god blodcirkulation i benene



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 varierende, sid-

dende arbejde

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

sæde med kip giver en åben hoftevinkel

:: Giver siddende mobilitet, da det er nemt at flyt-

te sig rundt imellem forskellige arbejdsopgaver

:: Giver mulighed for at sidde meget tæt på lejet

VELA Samba 400
:: Taburet med sadelsæde, som fremmer en god 

arbejdsstilling, hvor man undgår foroverbø-

jede arbejdsstillinger

VELA Samba 520

:: Lille og kompakt taburet med ergonomisk 

ryglæn, som er ideel til kortere, stillesiddende 

arbejde

:: Ergonomisk, indstillelig ryglæn, som støtter en 

aktiv siddestilling og giver frie bevægelsesmu-

ligheder 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 

få af vejen, fx under et bord,  når der ikke er 

behov for den 

Varenr. 80145

Varenr. 80148

Varenr. 80144

Taburetter

Varenr. 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 såsom blod på overfladerne

Hygiejnefordele

Forhandlerinformation:


