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Röntgenstoelen
‘Als radiodiagnostisch laborante begeleid ik patiënten bij een MRI onderzoek. Soms is het wenselijk de 
patiënt gedurende het onderzoek bij te staan. Doordat er zich in de MRI scan een scanmagneet van 4600 
kg bevindt, kan ik niet plaats nemen op een stoel met magnetische onderdelen. Voor het “UMC Utrecht” 
aanleiding om samen met ScoreMedi een non ferromagnetische (niet-magnetische) stoel en taboeret te 
ontwikkelen. Nu kan ik mijn patiënt gedurende het onderzoek veilig bijstaan.’

Röntgen
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Vario Nucleo

Wordt op de afdeling nucleaire geneeskunde o.a. gebruikt voor het maken 
van een echo van de schildklier. De armlegger Vario maakt het mogelijk dat 
de patiënt zijn arm ontspannen kan laten rusten wanneer het radiofarmacon 
d.m.v. een injectie in een bloedvat wordt toegediend. Gedurende de opname 
(10 min.) dient de patiënt het hoofd volledig stil te houden. De hoofdsteun is zo 
ontworpen dat het hoofd er precies in past en op die manier gefixeerd blijft. 
Terwijl de patiënt in de stoel zit kan de stoel met behulp van de hydraulische 
hoogteverstelling op de juiste hoogte worden gebracht.

• gestoffeerd in Stamskin 
• hydraulische hoogteverstelling: ca. 45-62 cm
• draaiblokkering
• optioneel: blokkeerbare wielen

MRI stoel

Opgebouwd uit non ferro magnetische onderdelen (niet magnetisch)

• beuken kuipzitting
• hoogte 50 cm
• ook in de hoogtes 45- en 55 cm
• aluminium onderstel ø 67 cm
• vloerdoppen

Fotostoel

Gezichten van patiënten die voor plastische chirurgie in aanmerking komen, 
kunnen onder vijf verschillende hoeken worden gefotografeerd. Dit gebeurt 
vooraf en tijdens het behandelingstraject om de voortgang goed te kunnen 
volgen. Een speciaal voor dit doel geconstrueerde draaiblokkering zorgt ervoor 
dat de foto’s altijd onder dezelfde hoek genomen worden. 

• speciale hoofdsteun om het hoofd te fixeren
• gestoffeerd in stamskin
• hoogteverstelling 60-80 cm
• aluminium onderstel ø 70 cm
• trompetvoeten
• exacte draaiverstelling in 5 standen

MRI kruk

Opgebouwd uit non ferro magnetische onderdelen (niet magnetisch)

• zitting Polyurethaan
• hoogte 45 cm
• ook in de hoogtes 50- en 55 cm
• aluminium onderstel ø 50 cm
• vloerdoppen
• zachte wielen
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