
• Diverse armleggers, van vaste hoek tot volledig vrij 
instelbaar.

• Bloedafnamestoelen die passen in kleine ruimtes.

• Stoelen met Trendelenburg-stand, voor als het bloed snel 
naar het hoofd moet kunnen stromen.

• Bijzetstoelen voor de medewerker bloedafname.

Bloedafnamestoelen
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Bloedafnamestoelen

Vena® Standaard

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

• Hoogteverstelling: ca. 44-57 cm
• Trompetvoetjes
• Aluminium onderstel ø 60 cm 
• Inclusief 1 armlegger Vena®, Pur vast

Vena® Vario

Een comfortable bloedafnamestoel 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 stoel is uit te breiden met geremde wielen en ook te 
verkrijgen met multi verstelbare armleggers.

• Teendoppen
• Beensteun
• 4-Poots stalen onderstel, wit
• Vaste hoogte 46 cm
• Inclusief 2 armleggers Vena®, Pur Vast

Vena® 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 bloedafnamestoel is uit te breiden met wielen met rem en optioneel 
te verkrijgen met multi verstelbare armleggers.

• Trompetvoetjes
• Aluminium onderstel ø 70 cm
• Hydraulische hoogteverstelling 45-62 cm
• Rugleuning kan tot 30° kantelen
• Draaiblokkering
• Inclusief 2 armleggers Vena®, Pur Vast

Vena® 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.

• Trompetvoetjes
• Aluminium onderstel ø 70 cm
• Hydraulische hoogteverstelling 45-62 cm
• Draaiblokkering
• Inclusief 1 armlegger Vena®, multi verstelbaar Pur
• Optioneel: extra armlegger Vena®, multi verstelbaar Pur

ziekenhuisstoelen.nl 25



“Door onze samenwerking met ScoreMedi hebben we nieuwe 
invalshoeken gevonden“

Het Finse laboratoriumbedrijf ISLAB startte in 2012 een project om het aantal fysieke 
klachten bij biomedische laboranten te verminderen. Het project bestond onder 
andere uit een bewustwordingscampagne en een onderzoek omtrent ergonomische 
oplossingen voor het bloedonderzoeklab. Gehoorde klachten waren pijn in de 
onderrug, de nek, benen, pols en de vingers. ISLAB vroeg de Finse partner van 
ScoreMedi, Ergotekniikka Tuolitalo OY, bij diverse ergonomische uitdagingen om hulp. 

Anne Lankinen, verantwoordelijk voor arbo en ergonomie binnen ISLAB, nodigde Oskar Ylänko van 
Ergotekniikka en exportmanager Tom Smit van ScoreMedi uit om naar de praktijk te kijken en op basis 
daarvan advies uit te brengen. Beide heren zagen dat de werkplekken voor het afnemen van bloedmonsters 
wel erg klein waren. Ze noteerden de wens voor een stoel voor gebruik bij het afnemen van bloedmonsters, 
die zowel staand als zittend bediend kon worden. Daarnaast was er behoefte aan een bloedafname armlegger 
die met één hand kan worden bedient. Lankinen van ISLAB wist nu wat er nodig was. Er was echter een 
probleem: de gewenste producten bestonden nog niet. Daarom vroeg ISLAB Ergotekniikka en ScoreMedi om 
dé oplossing te ontwikkelen.

Samen met Ergotekniikka ontwierp en produceerde ScoreMedi een nieuwe ministoel voor bloedafname 
met een kleine bloedprikarmlegger (MPC). De patiënt kan zijn bovenarm en elleboog op de MPC-armslegger 
laten rusten. De armlegger kan gedraaid worden en kan heel gemakkelijk met één hand in hoogte worden 
aangepast. De MPC-stoel mét twee armleggers past binnen een radius van 70 cm. Omdat de patiënt in 
een MPC-stoel hoger zit dan normaal, kan hij gemakkelijk plaatsnemen en weer uit de stoel komen. De 
wetenschappers kunnen daarnaast óf gaan zitten óf blijven staan om bloedmonsters af te nemen. 

Anna Lankinen vond dat de samenwerking met Ergotekniikka en ScoreMedi bijzonder goed verliep: “Ze 
hebben echt naar onze wensen geluisterd.” Tijdens de ontwikkelingsfase was er een team vanuit ISLAB 
betrokken: prototypes werden aan hen voorgesteld. Lankinen: “Omdat we er tijdens de ontwikkelingsfase 
bij betrokken werden, zagen we onze wensen werkelijkheid worden en maakten we ook kennis met andere 
invalshoeken.” De MPC-stoel met de MPC armlegger werd in de herfst van 2014 geïntroduceerd. Binnen een 
jaar stonden ze bij alle grote bloedafname-instituten in Finland.

Samen creëerden we de  
mini-bloedafname stoel MPC

Anna Lankinen – ISLAB 
& Oskar Ylänko – Ergotechniikka Tualitalo OY
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Armleggers

• Basis armlegger voor bloedafname stoelen.
• Standaard in Pur. Ook leverbaar 

in verschillende stofferingen.
• In hoogte verstelbaar.
• Draaibaar.
• Vaste hoek.

• 4D verstelbaar: hoogte, breedte, 
diepte en hoek instelbaar

Ook voor de ScoreMedi zadelkrukken 
(Jumper & Amazone)

• 4D verstelbaar: hoogte, breedte, 
diepte en hoek instelbaar.

• Brede en fijne opdek voor het 
laten rusten van de armen.

• Eenvoudig opstaan na behandeling
• Extra stevige ondersteuning
• Gemakkelijk en veilig in- en uitstappen

• Ontwikkeld voor precisiewerk (bijv. 
laboratorium werkzaamheden 
of microchirurgie).

• Door de ronde vorm heel dicht 
rond je lichaam te draaien.

• Optioneel andersom te monteren 
als kortere armlegger 9.

• 360°rond te draaien armlegger/rugleuning.
• Eenvoudig uit de weg te draaien
• Voor ondersteuning van één of beide armen.
• Ook als rugsteun te gebruiken.

Ook voor de ScoreMedi zadelkrukken 
(Jumper & Amazone)

• Zeer compacte bloedafname armlegger.
• Met één hand in te stellen.
• Werken op hoogte. Zelfs staand 

bloed afnemen is mogelijk.
• Met comfortabel, afneembaar 

oplegdeel voor de armen.

• Instelbare armlegger voor bloedafname stoelen.
• Volledig in alle richringen te roteren en 

in hoogte in te stellen voor het comfort 
van patiënt en verpleegkundige.

• Standaard in Pur. Ook leverbaar in 
verschillende stofferingen.

• In breedte en hoogte instelbaar
• multi-inzetbaar op verschillende 

Score werkstoelen.
• Ook beschikbaar in ESD-uitvoering.

• Grote armlegger. Ook geschikt voor 
het voeden van baby’s.

• Door de ronde vorm heel dicht rond 
je lichaam te draaien. 

• Ondersteuning voor gehele onderarm.
• Op een aantal stoelen kan de armlegger optioneel 

naar achteren worden weg geklapt (Swing Support).

Bloedafname armleggers 
instelbaar standaard of verkort

360 support

Armlegger 9

Score At Work 4D armlegger

Sta Op beugels

Bloedafname armleggers Vast

MPC armlegger

Armlegger 6 

Armlegger 5 / Armlegger 5 XL

Armlegger 8
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