
VELA Rumba til Coronapatienter

Har I plads- eller sengemangel ift. indlæggelse af Coronapatienter?

I de kommende måneder står samtlige danske hospitaler over for et massivt pres ift. at skulle rumme alle de 

coronapatienter, der i stigende grad vil blive indlagt på hospitalerne. 

Flere regioner og kommuner er på nuværende tidspunkt ved at investere i senge for at afhjælpe problema-

tikken. Men er flere senge den rette løsning for hospitalerne? Og hvor skal disse anvendes og opbevares 

efter Corona-pandemien?

Som et alternativ til en seng tilbyder VELA Medical jer en danskproduceret stol, som er udviklet i samarbejde 

med Kolding Sygehus og Odense Universitetshospital. 

Stolen har et væld af anvendelsesmuligheder når Corona-pandemien er over

• Kan anvendes på samtlige sengeafdelinger efter Corona-pandemien.

• Fylder mindre end en hospitalsseng, hvilke betyder mulighed for flere patienter på stuerne.  

• Stolens indstillingsmuligheder gør det muligt, at patienterne altid kan sidde eller lejres komfortabelt.

• Oplagt til ambulante patientforløb, hvor patienten skal hjem samme dag, da stolens design og ud-

formning understøtter “den opadgående patient”.

Stolen bruger mindre plads end en seng, 

men har mange af sengens fordele:

:: ”Døgn-produkt” til kortere indlæggelse af   

 patienter

:: Særdeles anvendelig til patienter med   

 luftvejsinfektioner, da stolens gode sidde- 

 og hvilestillinger kan afhjælpe åndenød, 

 hoste og lignede.

:: Mange elektriske indstillingsmuligheder, 

 som patienten selv kan indstille til en god 

 sidde-/hvilestilling med bedst mulig komfort. 

:: Elektrisk udstigningshjælp, som giver afkræftede 

 patienter mulighed for selv at sætte sig ned eller 

 rejse sig op – uden at skulle tilkalde personale.

Stolen kan anvendes på følgende afdelinger:  

intensiv, akutmodtagelse, skadestue samt efterfølgende 

på neonatal, dialyse, onkologisk og alle medicinske afde-

linger, som et alternativ til almindelige lænestole.  

Læs mere om stolen og se video på: 

www.vela-medical.dk/rumba

Kontakt kundeservice:

Tlf.: 96 34 76 00
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