
Vena® Vario
Uitgekiend design voor comfort 
van patiënt én verpleegkundige
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De Vena® Vario bloedafname stoel combineert comfort en functionaliteit naadloos. De eenvoudige bediening van de Vena® Vario maakt 
het mogelijk om snel te handelen in noodsituaties. In één snelle handeling ligt de patiënt in Trendelenburgpositie. 
Ontspannen en lekker zitten tijdens een bloedafname is mogelijk gemaakt met de Vena® Vario. De verpleegkundige kan synchroon 
rug en beensteun eenvoudig bedienen en dat zorgt voor goede ondersteuning van het hele lichaam van de patiënt. In ligstand kan de 
verpleegkundige of medisch specialist de Vena® Vario ook als behandelbank gebruiken. 
Standaard is de Vena® Vario voorzien van twee in hoogte verstelbare bloedafname armleggers voor de linker- en rechterarm. Door te kiezen 
voor de multi-verstelbare armleggers is het nog eenvoudiger om de arm van de patiënt in een fijne en ontspannen positie te leggen en kan 
de verpleegkundige ergonomisch verantwoord bloed afnemen bij de patiënt.

Specially made
Vena® Vario

Comfortabele hoge rugleuning 
voor ontspannen en lekker zitten 

Trendelenburgpositie in 
2 seconden

Sta-op-beugels voor 
eenvoudig plaatsnemen 

en opstaan 
(optie, niet afgebeeld)

Stevig onderstel voor 
extra stabiliteit, ook in 

Trendelburgpositie!

Strakke afwerking voorkomt 
vuilophoping en maakt 
schoonmaken eenvoudig 

Keuze uit functionele 
en ergonomische 

armleggers  

Keuze uit teendoppen 
of hospital grade 
zwenkwielen voor 

wendbaarheid en transport

Standaard model: 
Armleggers: 2 x ‘Vena® vast’ Pur
Vaste zithoogte: 46 cm
Afm.: ligstand 167,5 cm, onderstel 58 (B) cm x 70 (L) cm
Robuust onderstel (wit RAL 9016)
Teendoppen

Stamskin kleuren 

Zwart PU05 Donkerblauw PU89 Grijs PU95Lichtblauw K80

PUxx kleuren

Felgroen K81

Donkerblauw K89

Opties/accessoires: 
Armleggers: ‘Vena® multi-verstelbaar’ in Pur of gestoffeerd in Stamskin of PUxx
Sta-op-beugels
Hospital grade zwenkwielen (met rem) 

De Vena®  Vario is één van de praktische stoelen die hoort tot 
de Medical Specials Line van ScoreMedi. 

Felrood K87

Antraciet K85

Stamskin® 100% waterdicht; urine-, bloed-, zweet-, schimmelbestendig; 
 te reinigen met water en zachte zeep
PUxx® 100% waterdicht, vrij van PVC en Ftlaat; bestand tegen de
 meeste schoonmaak- en desinfectiemiddelen 
 (op basis van alcohol, chloor en ammoniak)

Feloranje K93

Grijs K195

Turquoise K184

Zwart K05
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