
Medische zadelkrukken
Ondersteun je natuurlijke houding voor optimale ontspanning 

tijdens inspannend werk

• Staand zitten, zittend staan.

• Geen vermoeide afgeknelde benen meer, door de spreidstand van je 
benen kantelt je bekken en draait je wervelkolom in de juiste stand 
waardoor je automatisch rechter dus beter gaat zitten.

• Door de compacte kruisvoet en wielen kun je eenvoudig rond de 
patiënt bewegen.

• De medische zadelkrukken van ScoreMedi zijn leverbaar in twee 
uitvoeringen: Jumper met brede zitting, en Amazone met 
smallere zitting.

Optimale Hygiëne

• De medische zadelkrukken van ScoreMedi kunnen geleverd 
worden met hoogwaardige PUxx bekleding en zijn eenvoudig te 
desinfecteren met chloor, waterstofperoxide en alcoholoplossingen.

• De naadloze stoffering voorkomt stofnesteling.

• Naar wens is de kruisvoet ook glad leverbaar voor extra hygiëne.

• Met voetbediening kunt u de zadelkruk in hoogte instellen zonder 
uw handen te gebruiken.
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Medische zadelkrukken

Jumper laag

• Hoogteverstelling 49-63 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Naadloos gestoffeerd
• Afmeting zitting B 44 cm x D 30 cm

Ju
m

pe
r

Jumper

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Naadloos gestoffeerd
• Afmeting zitting B 44 cm x D 30 cm

Jumper hoog

• Hoogteverstelling 63-88 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Naadloos gestoffeerd
• Afmeting zitting B 44 cm x D 30 cm

Jumper lendensteun

• Hoogteverstelling 60-79 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Naadloos gestoffeerd
• Verkrijgbaar in diverse hoogtes

Jumper Balance

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Naadloos gestoffeerd
• Verkrijgbaar in diverse hoogtes

Ju
m

pe
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Barrage (incl arml. 8)

• Hoogteverstelling 67-92 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Verkrijgbaar in diverse hoogtes
• Jumper of Amazone zitting

Standaard uitvoering en instellingen

Alu. onderstel 
ø 54 cm

Alu. onder-
stelø 68 cm 
(Barrage)

Verstelbare zithoek Vaste zithoek Zachte wielen 
ø 65 mm (zww21)

Stamskin

Opties zonder meerprijs

Alu. onderstel rond 
en glad ø 60 cm

Alu. onderstel rond 
en glad ø 50 cm 
(taboeretten)

Zachte wielen 
ø 50 mm

Harde wielen 
ø 50 mm

Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs

Alu. onderstel 
ø 68 cm

360° Support, 
draaibare rug/
armsteun

Voetbediening Voetenring 
ø 45 cm

Verstelbare zithoek Balance Zachte wielen - 
belast geremd

PUxx

Stamskin Kleuren

Felgroen
K81

Felrood
K87

Feloranje
K93

Turquoise
K184

Lichtblauw
K80

Donkerblauw
K89

Grijs
K195

Antraciet
K85

Zwart
K05

PUxx Kleuren

Donkerblauw
PU89

Grijs
PU95

Zwart
PU5
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Hoe zit je goed?
In 1978 publiceerde NASA een studie over de natuurlijke houding van de mens in een 

gewichtsloze situatie. Doel was een optimale werkplek in de ruimte te creëren. De 

werkhouding van een ruimtevaarder is niet recht of hoekig. Bij de ruimtevaarder maken 

de heupen een ruime hoek en staan de benen iets gespreid. 

Op aarde is deze natuurlijke houding van de ruimtevaarder de fundering voor een 

gezonde zithouding. ScoreMedi zadelkrukken zijn ontworpen voor een heuphoek 

tussen de 120° en 135°. Je zit hoger en het bekken kantelt licht voorover waardoor 

de stand van de wervelkolom positief wordt beïnvloed. De zwaartekracht is nu 

minimaal van invloed doordat het hoofd, de wervelkolom en het bekken in 

lijn staan. De vorm van het zadel ondersteunt spreidstand van de benen 

voor een ontspannen zithouding.

De ScoreMedi zadelkruk is bij uitstek geschikt om deze gewichtloze 

situatie – ook wel ‘Zero Gravity’ genoemd – op aarde te benaderen. 

Innovatie van de Score Balance
Score zadelkrukken zijn er in verschillende types, hoogtes en maten te

leveren, zodat jouw zadelkruk ook echt bij je bewegingsapparaat past. Uniek

is het Score Balance mechaniek waardoor de zadelzitting dynamisch met je

meebeweegt en hierdoor je lichaam volgt. Ons Balance mechaniek laat de

grens tussen zitten en zweven vervagen. Een beetje Zero Gravity op aarde.

Jumper & Amazone zadelzit
De spreidstand van de benen maakt het mogelijk om de gezonde

stand van het bekken te stabiliseren. Voor het comfort van het

bekken, biedt Score twee zadel types. De Score Jumper heeft een

brede zadelzit. De Score Amazone is iets smaller en ronder dan de

Score Jumper. Kies voor de vorm die jou lekker laat zitten.

- +
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Medische zadelkrukken

Amazone laag

• Hoogteverstelling 49-63 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Naadloos gestoffeerd
• Afmeting zitting B 34 cm x D 30 cm

A
m
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on
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Amazone

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Naadloos gestoffeerd
• Afmeting zitting B 34 cm x D 30 cm

Amazone hoog

• Hoogteverstelling 64-89 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Naadloos gestoffeerd
• Afm. zitting  B 34 cm x D 30 cm

Amazone lendensteun

• Hoogteverstelling 60-79 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Naadloos gestoffeerd
• Verkrijgbaar in diverse hoogtes

Amazone Pur

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Afmeting zitting B 34 cm x D 30 cm
• Verkrijgbaar in diverse hoogtes
• Polyurethaan zadel

Amazone Balance

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Naadloos gestoffeerd
• Verkrijgbaar in diverse hoogtes
• Instelbaar Balance mechaniek

A
m

az
on

e 
B

al
an

ce

Standaard uitvoering en instellingen

Alu. onderstel 
ø 54 cm

Verstelbare zithoek Vaste zithoek Zachte wielen 
ø 65 mm (zww21)

Stamskin

Opties zonder meerprijs

Alu. onderstel rond 
en glad ø 60 cm

Alu. onderstel rond 
en glad ø 50 cm 
(taboeretten)

Zachte wielen 
ø 50 mm

Harde wielen 
ø 50 mm

Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs

Alu. onderstel 
ø 68 cm

360° Support, 
draaibare rug/
armsteun

Voetbediening Voetenring 
ø 45 cm

Amazone Pur 
Lendensteun

Verstelbare zithoek Balance Zachte wielen - 
belast geremd

PUxx

Stamskin Kleuren

Felgroen
K81

Felrood
K87

Feloranje
K93

Turquoise
K184

Lichtblauw
K80

Donkerblauw
K89

Grijs
K195

Antraciet
K85

Zwart
K05

PUxx Kleuren

Donkerblauw
PU89

Grijs
PU95

Zwart
PU5
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Daarom zit je goed!
Al in 2001 kwam Score met de eerste zadelkruk 

op de markt. De theorie over een verbrede 

heuphoek bestond al een paar decennia, echter 

het ontwikkelen van een comfortabele stoel 

die deze zithoek met gespreide beenstand 

kan simuleren verdiende een revolutionaire 

ontwikkeling. 

Zittend staan, of staand zitten?

Het maakt niet uit. De zadelkruk 

maakt het werken met ondersteuning 

aan een hogere behandelbank of 

–tafel mogelijk. Op een zadelkruk 

worden de benen licht gespreid 

waardoor het bekken iets kantelt en de 

wervelkolom in een gezonde, neutrale 

stand gaat staan. De onderbenen 

worden op een zadelkruk nooit 

afgekneld en de drukpunten bevinden 

zich op het zitvlak (foto 1). Door te 

kiezen voor het Balance mechaniek, 

beweeg je constant op de zadelkruk 

en zullen je drukpunten nog minder 

belast worden en je rugspieren 

zichzelf versterken. 

Zadelkruk

Naast de medische zadelkrukken heeft ScoreMedi ook medische taboeretten in het assortiment voor een gezonde zithouding 

(zie pagina 6).

Foto 1
Druktest Amazone 

zadelkruk met Balance 

mechaniek 
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Zadelkrukken

Jumper Laag

• Hoogteverstelling 49-63 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Afm. zitting  B 44 cm x D 30 cm

Ju
m

pe
r

Jumper

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Afm. zitting  B 44 cm x D 30 cm

Jumper Hoog

• Hoogteverstelling 63-88 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Afm. zitting  B 44 cm x D 30 cm

Jumper Lendensteun

• Hoogteverstelling 60-79 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verkrijgbaar in diverse hoogtes
• In hoogte en hoek verstelbare 

lendensteun

Jumper Balance

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verkrijgbaar in diverse hoogtes
• Instelbaar Balance mechaniek

Ju
m

pe
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B
al

an
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Barrage (incl. arml. 8)

• Hoogteverstelling 67-92 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Verkrijgbaar in diverse hoogtes
• Jumper of Amazone zitting
• Verstelbare armleggers
• In hoogte en hoek verstelbare 

lendensteun

Standaard uitvoering en instellingen

Alu. onderstel 
ø 54 cm

Alu. onder-
stelø 68 cm 
(Barrage)

Vaste zithoek Zachte wielen 
ø 65 mm (zww21)

Kunstleer zwart

Opties zonder meerprijs

Verstelbare zithoek Zachte wielen 
ø 50 mm

Harde wielen 
ø 50 mm

Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs

360° Support, 
draaibare rug/
armsteun

Voetbediening Voetenring 
ø 45 cm

Verstelbare zithoek Balance Zachte wielen - 
belast geremd

Stamskin Stamskin Bicolor Trevira Bicolor

Trevira Bicolor Kleuren

BC8580 BC8581 BC8505

Stamskin Kleuren

Felgroen
K81

Felrood
K87

Feloranje
K93

Turquoise
K184

Lichtblauw
K80

Donkerblauw
K89

Grijs
K195

Antraciet
K85

Zwart
K05

Stamskin Bicolor Kleuren

K81/K85 K87/K85 K93/K85
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Zadelkrukken

Amazone laag

• Hoogteverstelling 49-63 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Afm. zitting  B 34 cm x D 30 cm

A
m
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Amazone

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Afm. zitting  B 34 cm x D 30 cm

Amazone hoog

• Hoogteverstelling 64-89 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Afm. zitting  B 34 cm x D 30 cm

Amazone lendensteun

• Hoogteverstelling 60-79 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verkrijgbaar in diverse hoogtes
• In hoogte en hoek verstelbare 

lendensteun

Amazone Balance

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verkrijgbaar in diverse hoogtes
• Instelbaar Balance mechaniek

A
m
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on

e 
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 P
ur

Amazone Pur

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verkrijgbaar in diverse hoogtes
• Polyurethaan zitting

Jolly

• Hoogteverstelling 61-86 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Zitting in de vorm van een 

fietszadel

Standaard uitvoering en instellingen

Alu. onderstel 
ø 54 cm

Vaste zithoek Zachte wielen 
ø 65 mm (zww21)

Kunstleer zwart

Opties zonder meerprijs

Verstelbare zithoek Zachte wielen 
ø 50 mm

Harde wielen 
ø 50 mm

Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs

360° Support, 
draaibare rug/
armsteun

Voetbediening Voetenring 
ø 45 cm

Verstelbare zithoek Balance Zachte wielen - 
belast geremd

Stamskin Stamskin Bicolor Trevira Bicolor

Trevira Bicolor Kleuren

BC8580 BC8581 BC8505

Stamskin Kleuren

Felgroen
K81

Felrood
K87

Feloranje
K93

Turquoise
K184

Lichtblauw
K80

Donkerblauw
K89

Grijs
K195

Antraciet
K85

Zwart
K05

Stamskin Bicolor Kleuren

K81/K85 K87/K85 K93/K85
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