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Voedingsstoelen / Mammografiestoel
‘Sommige pasgeborenen dienen regelmatig door ons gevoed te worden. Met name in de nachtdienst 
wanneer er minder bezetting is, breng ik veel tijd door in de voedingshouding, hierdoor kreeg ik op een 
gegeven moment last van mijn nek en schouders. Na heel wat stoelen te hebben uitgeprobeerd, hebben we 
contact opgenomen met ScoreMedi. Immers ScoreMedi heeft niet voor niets de slogan “ScoreMedi heeft een 
stoel voor iedere werkplek en anders maken we hem speciaal voor u!”. Aan de hand van een programma 
van eisen werd de Nutrimax ontworpen en geproduceerd. Eindelijk kan ik comfortabel voeden zonder nek- 
en schouderklachten!’

Voedingsstoelen
Mammo
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Voedingsstoel Nutrimax

Ontwikkelt voor het geven van flesvoeding door verplegend personeel en 
voorzien van speciaal ontworpen armleggers. Ze zijn eenvoudig instelbaar en 
bij het plaats nemen of opstaan zijn de armleggers wegklapbaar. Aangezien 
niet alle verpleegkundigen even lang zijn is de stoel voorzien van een 
telescoop hoogteverstelling zodat de stoel altijd op de juiste hoogte gebracht 
kan worden. Het synchromechaniek zorgt voor een schommelstand. Daarnaast 
kan de stoel worden voorzien van een hoofdsteun, belast geremde wielen of 
trompetvoeten. 

• telescoop hoogteverstelling: ca. 39-54 cm
• incl. set armleggers 9
• synchromechaniek

Voedingsstoel Nutrimax MC

De Nutrimax MC (Mother Care), is ontwikkelt voor het geven van borstvoeding 
en voorzien van speciaal ontworpen armleggers. Bij het plaats nemen of 
opstaan zijn ze makkelijk weg te klappen. Terwijl de moeder in de stoel zit, 
kan d.m.v. de hydraulische hoogteverstelling de stoel op de gewenste hoogte 
worden gebracht. Hierdoor kan het verplegend personeel de baby op de juiste 
manier “aanleggen”. Voorzien van makkelijk opklapbare voetenbeugels die bij 
het plaats nemen of opstaan makkelijk weg te klappen zijn. 

• hydraulische hoogteverstelling: ca. 45-62 cm
• incl. set armleggers 9
• draaiblokkering
• opklapbare voetenbeugels 

Mammografiestoel

Terwijl de patiënt in de stoel zit, wordt d.m.v. de hydraulische hoogteverstelling 
de stoel op de gewenste hoogte gebracht. De stoel wordt dichtbij de 
mammograaf gebracht waarna de wielen kunnen worden geblokkeerd, om 
de exacte positie te behouden. De voetenbeugel biedt niet alleen een goede 
ondersteuning maar maakt het mogelijk de stoel dichtbij het apparaat te 
brengen. De armleuningen zijn wegklapbaar dat goed van pas komt voor 
rolstoelpatiënten.

• Stamskin
• hydraulische hoogteverstelling: ca. 45-62 cm
• draaiblokkering




