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Sjøblom Kombigyn 



Beskrivelse Art. nr.
Kombigyn m/standard benholdere SJ015-2050

Kombigyn m/svarte benholdere, 
integral

SJ016-2050

Tilbehør
Hvitlakkert understell SJ010-0000

Nakkepute SJ010-0100

Pasienthåndtak, sett SJ010-2033

Proktologi/rektoskopitilsats SJ010-2034

Kolposkopfeste SJ010-2035

Elektrisk regulerbar ryggstøtte SJ010-2062

Batteri back up SJ010-8201

Undersøkelseslampe LED SJ15 473 000

Lampefeste for benk SJ090-5004

Undersøkelseslampe kan 
monteres direkte på benken.

Sjøblom Kombigyn
Benk for gynekologi og allmennundersøkelser. 

Vår kombigyn-benk er designet i samarbeid med pleiepersonell, med fokus på funksjonalitet, brukervennlighet,  
pasientkomfort og kvalitet. Resultatet er en funksjonell, smidig og stødig benk som tar liten plass, med en “vennlig” design 
som gjør at pasienten kjenner seg mer velkommen inn i undersøkelsesrommet.
Høy liggekomfort med puter i skumplast polstret med skai. Enkle å rengjøre.

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

Som tilvalg kan benken fås med en ekstra motor for elektrisk regulering av fremre del av rygg.
• Benstøtter, papirrullholder, hjul 125mm m/sentralbrems og skylleskål i rustfritt stål leveres som standard. Integrert  

oppbevaringsskuff under benken. Designet for enkel rengjøring.
• Motorer 220-240V / 24V. Bryter for fotregulering er standard. Håndkontroll kan fås som tilvalg.Kan leveres med  

batteri back up (tilvalg).
• Benstøtter  spesialdesignet ergonomisk utførelse. Benstøttene er enkle å justere i alle retninger og kan føres langsmed 

tilbehørsskinnen avhengig av pasientens størrelse. De er også enkle å ta av.
• Liggeflatens avviserramme beskytter polsteret mot støt og er konstruert slik at det ikke er noe klemfare.
• Stort tilbehørsprogram

Understellet er konstruert i en kraftig utførelse, og har fire løftepunkter, noe som gjør benken stabil og trygg. 
Høyderegulerbar fra 57-95 cm gir en god ergonomisk arbeidsstilling for personalet, samtidig som det gjør det enkelt for 
pasienten å komme inn og ut av stolen. Sitteputen er smalere enn benken ellers for å enklere komme til ved gynekologiske 
undersøkelser. Puten tas enkelt av for rengjøring. 

Vår kombigyn kan også brukes som vanlig 
behandlingsbenk.  
Benstøtter og pasienthåndtak er avtagbare.

Mål
Lengde 200 cm

Lengde ryggstøtte 1 75 cm

Lengde ryggstøtte 2 (gyn-ryggstøtte) 85 cm

Bredde 70 cm

Bredde seteplate/pute 55 cm (pute 53 cm)

Høyde 57-95 cm. Maks setehøyde v/tilt 110 cm

Ryggstøtte vinkel 70°

Gyn-ryggstøtte vinkel 53°

Sjokkleie vinkel -7°

Vekt u/pasienthåndtak 88 kg

Maks belastning 165 kg

Posisjoner:

Modell SJ016-2050 
med pasienthåndtak 
art. nr. SJ 010-2033


