Mammografiestoel

De mammografiestoel wordt standaard geleverd met
rugleuning en zitkussen in comfortabel schuim. Er kan
gekozen worden uit veel verschillende kleuren skai
waardoor de stoel bij elk interieur past.
De zit- en rugkussens zijn bevestigd met drukknoppen
waardoor deze makkelijk verwijderd kunnen worden voor
reiniging.
De standaard armleuningen zijn eenvoudig in hoogte,
lengte en breedte verstelbaar en zijn optioneel wegklapbaar. Alle bediening zit standaard aan de rechterkant
maar deze kunnen indien gewenst ook aan de linkerkant
geplaatst worden. De stoel is voorzien van veel verschillende instelmogelijkheden waardoor een goede zithouding
gerealisserd kan worden.
Verder wordt de stoel geleverd met een centrale voetrem
aan de achterkant, een hoogteverstelling middels een
voetpomp en een stevige voetsteun.

Het gebruik maken van een stoel bij het
maken van een mammogram:
Twee belangrijke voordelen bij het gebruik maken van een goede stoel zijn:
1. Het totaal overzicht op de borst bij het maken van de CC opnamen is veel groter wanneer de
patiënt zit in vergelijking met een staande patiënt. De hoogte waarop gewerkt wordt is veel lager, de
view komt daardoor van bovenaf en in één oogopslag is zowel de mediale zijde als de laterale zijde in
zijn geheel en goed te overzien. Dit geeft een veel beter zicht op het totaal van de afbeelding.
2. Het hanteren van de borst bij de CC opname is voor de Mbb-er bij een patiënt die zit ergonomisch
veel meer verantwoord. De hoogte waarop gewerkt, gekeken en gehandeld moet worden is veel lager
en daardoor voor schouders, ellenbogen en polsen veel minder belastend.

MT&C:
Onze ruim 30 jarige ervaring heeft geleerd dat het gebruik
van een goede stoel kwaliteit verhogend kan werken. Een
goede mammografie stoel dient stabiel, ruim, gemakkelijk
verrijdbaar, toegankelijk stuurbaar, gemakkelijk rembaar en
op alle momenten in hoogte verstelbaar te zijn. Ook een
goede stabiele voetensteun is van belang. Uiteraard moet
de stoel daarnaast ook goed en eenvoudig te reinigen zijn.
De stoel van Kantoorexpert Trigon is in samenwerking met
MT&C, Preston Ability en mammografie Mbb-ers van
radiologie afdeling van Radboudumc ontwikkeld.

Specificaties:
Afmeting zitting
Diepte zitting
Zithoogte
Rugleuning
Verstelbare hoogte rugleuning
Verstelbare hoek rugleuning
Verstelbare breedte armleuning
Verstelbare hoogte armleuning
Maximaal gebruikersgewicht
Gewicht mammografiestoel

46 x 42cm
42cm
63 - 73cm
40 x 36cm
+ 8cm
+5 tot -48°
42 - 52cm
150kg
26kg

