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Sjøblom Gynekologistol
Elektrisk regulerbar

Vår gynekologistol er designet i samarbeid med pleiepersonell, med fokus på funksjonalitet, bruker-
vennlighet, pasientkomfort og kvalitet. Resultatet er en funksjonell, smidig og stødig stol som tar liten 
plass, med en “vennlig” design som gjør at pasienten kjenner seg mer velkommen inn i undersøkelses-
rommet.

Benken kan fås med:

• Forkrommet (standard) eller hvitlakkert understell.
• Elektrisk regulering med 2 eller 3 motorer, der to motorer (innstilling av høyde, samt sjokkleie/

setevinkel) er standard. Den elektriske kan fås med 1-3 motorer.
• Gass sylinder (standard) eller motor for regulering av ryggstøtte.
• Fotpedal (standard) eller håndkontroll. Kan også fås med doble kontroller. 
• 100 mm grå standardhjul, eller hjul i hvit design.
• Benstøtte i to ulike utførelser.
• Ulike farger på polsteret for å kunne matche rommets farger.
• Sidestøtte (tilbehør) som kan felles ut og gi bredere ryggstøtte.
•  Stort tilbehørsprogram

Understellet er konstruert i en kraftig utførelse, og har fire løftepunkter, noe som gjør benken stabil og 
trygg.

Liggeflatens avviserramme beskytter polsteret mot støt og er konstruert slik at det ikke er noe klemfare.

Benstøtter i spesialdesignet ergonomisk utførelse, en i hvit design der myke overdrag inngår, og en 
modell med svart integralskum. Benstøttene er enkle å justere i alle retninger og kan føres langsmed 
tilbehørsskinnen avhengig av pasientens størrelse. De er også enkle å ta av.

Benken har god tilt på sjokkleie som reguleres elektrisk. 
Benplaten (tilbehør), som finnes under setedelen, dras 
enkelt ut når pasienten kommer i sjokk eller bare behøver 
å hvile bena.

Nedsenket til laveste leie blir benken veldig lav,. Man kan enkelt ta 
av benstøtte og pasienthåndtak fra tilbehørsskinnen, samt brette 
ned sidestøtten (tilbehør), noe som forenkler pasientens på- og 
avstigning fra en rullestol, pasientvogn eller lignende.



Pasienthåndtakene (tilbehør) kan justeres langs tilbehørsskinnen oger enkle å ta av. Forkrommede i 
hygienisk, helsveiset design.

Papirrullholderen følger med som standard. Plastdekselet forenkler rengjøringen.

Ryggstøtten reguleres trinnløst med gass sylinder (standard). En elektrisk regulerbar ryggstøtte (tilbe-
hør)  er en fordel i virksomheter der mange justeringer av ryggstøtten forekommer. Kan bestilles med 
eller uten Quick Release. Ryggstøtten kan leveres med utfellbare sidestøtter (tilbehør).

Høyderegulering kan skje fra et lavt til et høyt leie, noe som gir personlaet gode forutsetninger for 
en riktig ergonomisk arbeidsstilling, og forenkler pasientens på- og avstigning. For at man enkelt skal 
kunne flytte over pasienten fra for eksempel en rullestol, pasientvogn eller seng, kan man ta bort ben-
støtter og andre detaljer fra tilbehørsskinnen med et enkelt håndgrep.

Rustfritt oppsamlingskar med flat bunn leveres som standard. Karet er enkelt løstagbart for desinfek-
sjon. Finnes også i modell med senket bunn med avløp, noe som passer utmerket ved urologiunder-
søkelser.

Setedelen reguleres elektrisk. Ved forhøyning og nedsenking reguleres både setedel og ryggstøtte 
samtidig. Seteplaten er enkel å ta av ved rengjøring.

Motorenes drivenhet kobles til vanlig strømuttak, 220-240V. Motorer og konotroller har 24V via 
drivenheten. Batteri back-up finnes som tilbehør. Fotkontroll er standard. Håndkontroll kan fås som 
tilbehør.

Polstrene av skumplast er kledd med høykvalitets skai og gir en god liggekomfort, vel anpasset til un-
dersøkelser. Trekket finnes i et stort utvalg av farger.

Sentrallåste hjul (100 mm) leveres som standard. De er lettrullende, noe som både gjør det enklere 
ved rengjøring og at man enkelt kan styre stolen med en pasient i. Låsebryteren, som låser alle fire 
hjulene, sitter ved hodeenden. Hjulene kan også fås i hvit design (tilbehør).

Stolen kan reguleres til et vedig lavt leie, samtidig som 
seteplaten kan reguleres nedover i vinkel, noe som gjør 
det lettere for pasienter som trenger lav høyde for å kunne 
sette seg i stolen.

Ved at stolen kan reguleres fra et veldig lavt leie til et veldig høyt 
leie, gir det personalet gode forutsetninger for en ergonomisk 
riktig arbeidsstilling. Undersøkelsen blir enklere da seteplaten kan 
justeres i vinkel, og ettersom ryggplaten da følger med i justerin-
gen oppleves dette positivt for pasienten. 



Standard utførelse, elektrisk Art. nr.

Med standard benolder SJ015-2031

Med svarte benholder, inegral SJ016-2031

Tilbehør
Hvitlakkert understell SJ010-0000

Nakkepute SJ010-0100

Pasienthåndtak, par SJ010-2033

Kolposkopfeste (angi modell) SJ010-2035

Benplate, utdragbar/innfellbar SJ010-2036

Sidestøtte, nedfellbare* SJ0102061

Elektrisk regulerbar ryggstøtte* SJ010-2062

Fotskammel SJ010-2063

Hvite hjul* SJ010-2064

Tilsats for proktologi/rektoskopi, 

knestøtte reegulerbart i høydeledd, 

rullen regulerbar i høydeledd og 

skyvbar på tilbehørsskinnen SJ010-2034

Urologitilbehør SJ010-2065

Infusjonsstativ SJ010-8080

Batteridrift* SJ010-8201

Håndkontroll, 2 motorer SJ010-8203

Håndkontroll, 3 motorer SJ010-8204

Fotkontroll, 2 motorer SJ010-8206

Fotkontroll, 3 motorer SJ010-8207

Adapter, doble kontroller* SJ010-8208

* Kan ikke etterbestilles

Mål
Bredde 55 cm

Ryggstøtte Lengde 90 cm, vinkel +54°

Benplate Lengde 43 cm, bredde 55 cm

Seteplate Lengde 34 cm, vinkel fra +15°  til -10°

Totalelngde inkl. benplate 175 cm

Totallengde uten benplate 126 cm

Høyde 53-110 cm, vinkel fra -10° til +15°

Sjokkleievinkel -15°

Vekt 55 kg
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