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CureMed Nordic AB e-post info@curemednordic.se  telefon 031-47 58 00

postadress Box 1128, 405 23 Göteborg  besöksadress Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag 
med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner 
ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik 
varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att  
alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande 
producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

Funktioner 

• Lätt att använda och underhålla.

• Ny design epoximetallram utrustad med  
tre motorer. Justerbar huvudkudde.

• Centralbroms och nödknapp för att  
öka patientens säkerhet.

• Trendelenburg-läge - 12° manövrerbar via fjärrkontroll.

• Manuell fotstödsjustering.

• Handtag i ryggen för att enkelt flytta stolen  
och krok för kabeln.

• Elektrisk höjdjustering från 55 cm till 75 cm.

• Elektrisk rygg- och benstödsjustering.

• Stålramsstruktur med ljusgrå epoxifinish.

• Flerpositionsarmstöd.

• Justering av armstödets lutning.

• Klädsel i flera olika färger. 12 cm tjock komfortdyna.

• 4 x 10 cm hjul med individuellt låssystem Testad och 
godkänd patientviktkapacitet: 250 kg (testad vid en 
dynamisk vikt på 250 kg och en statisk vikt på 500 kg).

Blodgivarstol  
Comfort
Trygg och pålitlig blodgivarstol.  
Utvecklad för att ge komfort under  
blodgivning.

Fördelar

• Skumtjocklek: 12 cm. 3 elmotorer: 
ryggstöd, variabel höjd och benstöd. 
Jämna elektriska rörelser.

• Variabel höjd från 55 till 75 cm.

• Röd knapp på kontrollen för att styra 
Trendelenburg-positionen. 

• Stabil.

• Lätt att rengöra och underhålla.

Valbara tillägg

• Armstöd: rostfritt stål.

• Fotstöd: med metallstrukturskydd  
och alternativ för plastskydd.

• Klädsel med extra komfort.

• Ryggrörelsehandtag.

• Pappersrullehållare.

• Batteri.

• Motor för fotstöd.

Teknisk data

• Strömförsörjning: 110-230 V 50-60 Hz

• Skyddskategori: IP44  
Handenhet och MCL skyddskategori: IP6

• Sitsbredd: 54 cm

• Total bredd inklusive armstöd: 88 cm 

• Höjdjusterbar från 55 till 75 cm 

• Total standardlängd: 205 cm 

• Total valfri längd: 217 cm

• Vikt: 80 kg

Donor lounge Comfort

Quality has a new name

Tel: +49 - 8122 - 880 96 - 0
Fax:+49 - 8122 - 880 96 - 60

Lmb Technologie GmbH
Möslstr. 17
D-85445 Schwaig

www.lmb.de 
info@lmb.de
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Options

Arm rest support: stainless steel
Foot rest: with metal structure protection and 

plastic protection options
Extra comfort upholstery
Coated fabric M2 or M1
Back movement handle
Paper roll holder 
IV serum pole
Battery
Crash button
Foot rest motor
Foldable ABS tray

Technical data

Power supply: 110-230 V 50-60 Hz
Protection category: IP44
Handset and MCL
protection category: IP66
 
Standard Dimensions
Seat width: 54 cm
Total width 
including arm rests: 88 cm
Height adjustable from 55 to 75 cm
Total standard length:205 cm
Total standard 
optional length: 217 cm

Logistic Data Net
Weight: 80 kg
Gross weight with 
pallet and box: 120 kg

Advantages

Comfort
Foam thickness: 12 cm
3 electrical motors: back rest, 
variable height and leg rest
Smooth electrical motions
 

Accessibility
Variable height from
55 to 75 cm
 

Security
Red key on the
handset to operate the 
Trendelenburg position
Granted stability
 

Hygiene
Coated fabric Upholstery
Easy to clean and 
maintain

R 03 260219

Economic and Reliable. Developed to give comfort and 
security during long treatments such as Dialysis, Blood 
transplantation, Oncology and other medical treatments.

Easy to use and maintain
 

New design epoxy metal frame equipped with 
3 motors adjustable head cushion Handset

Central brake and emergency button to increase 
patient's security

Trendelenburg position - 12 ° operated  on the handset

Manual  foot rest adjustment

Back handle to move the chair easily and hook for 
the cable

Electric height adjustment from 55 cm to 75 cm

Electric back rest adjustment

Electric leg rest adjustment 

Steel frame structure with light grey epoxy finish

Multi position arm rests

Arm rest inclination adjustment

Upholstery with seams, 12 cm foam thickness

4 x 10 cm castors with individual locking system

Tested and approved patient weight capacity: 
250 kg (tested at a dynamic weight  of 250 kg 
and  a static weight of 500 kg)

Tillgängliga färger


