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Prikstoelen
‘Bij het bloed prikken probeer ik ervoor te zorgen dat de patiënten zich op hun gemak voelen. Een comfortabele 
zithouding en de vele instelmogelijkheden van de prikstoelen helpen hierbij. De speciale armleggers zorgen 
ervoor dat de patiënt zijn arm ontspannen kan laten rusten. De armlegger is zo in te stellen, dat de arm van 
de patiënt in een zo optimaal mogelijke positie ligt zodat ik snel en vakkundig bloed kan afnemen’. 

Prikstoelen
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Het basis model uit onze serie prikstoelen die door zijn compacte uitvoering 
praktisch overal inzetbaar is.

• hoogteverstelling: ca. 44-57 cm
• aluminium onderstel ø 70 cm
• vloerdoppen
• inclusief 1 armlegger M Pur vast

Prikstoel standaard

Een comfortabele prikstoel die wanneer de patiënt onwel wordt, in een 
handomdraai in de “Trendelenburg” stand gezet kan worden. Gelijktijdig met 
het kantelen van de rug komt de beensteun omhoog. Sta-op beugels zijn 
optioneel en met name makkelijk voor de oudere patiënten. Deze prikstoel is 
uit te breiden met wielen met rem en een extra armlegger.

• vaste zithoogte van 46 cm.
• voorzien van beensteun
• vloerdoppen
• inclusief 1 armlegger M Vario Pur

Prikstoel Vario

Prikstoel Vario Hydro

Terwijl de patiënt in de stoel zit, kan de stoel d.m.v. de hydraulische 
hoogteverstelling op de gewenste hoogte worden gebracht. Met name oudere 
patiënten kunnen daardoor makkelijker in en uit de stoel stappen. Deze 
prikstoel is uit te breiden met wielen met rem en een extra armlegger.

• hydraulische hoogteverstelling: ca. 45-62 cm.
• aluminium onderstel ø 70 cm
• vloerdoppen
• inclusief 1 armlegger M Vario
• rug tot 45˚ kantelbaar
• draaiblokkering

Vario Nurse

Een taboeret met een armlegger die gedurende het bloed afnemen 
ondersteuning biedt aan de arm van de verpleegkundige. De uitsparingen in 
de zitting voorkomen “slapende bovenbenen” (ergoshape). Ook verkrijgbaar 
met ronde zitting.

• hoogteverstelling: ca. 55-74 cm
• werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
• vaste zithoek
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