Kies je zitting
Ieder mens verdient het om comfortabel en gezond te zitten
Een goede stoel moet vooral lekker zitten. Bij ScoreMedi vinden
we dat iedereen een goede werkplek verdient, of je nu dokter,
chirurg, anesthesist, verpleegkundige of een ander medische
professional bent. Bij ScoreMedi vind je de zitoplossing die bij jou
en je werkplek past. Zo zit je niet alleen lekker, maar ook gezond.
Het functionele gebruik van een ziekenhuisstoel of taboeret
wordt uitvoerig door de productontwikkelaars van ScoreMedi
onder de loep genomen. In onze eigen testomgeving doen we
drukmetingen, duurtesten en simuleren we zitopstellingen die
dagelijks te vinden zijn in een medische werkomgeving.

Ronde zitting
De traditionele ronde zitting is functioneel als de persoon
met een kniehoek van 90° kan werken en de bovenbenen
horizontaal houdt. Ga je toch hoger zitten, dan knelt de
rand van de zitting de bovenbenen af.
In dit geval biedt de ScoreMedi 6100 Medical Line
uitkomst. Deze heeft een ronde zitting en is standaard
voorzien van vormschuim. Wanneer je deze gebruikt in
combinatie met een naar voren neigende zitting, dan
voorkom je dat de bovenbenen worden afgekneld door de
rand van de zitting (foto 1).

Ergoshape zitting
De Ergoshape zitting, met uitsparing voor de dijbenen,
is door ScoreMedi ontworpen om afknelling van de
bovenbenen te voorkomen (foto 2). Zit je langer op een
ziekenhuisstoel of -taboeret, wisselt de hoogte van je stoel
vaak, of zit je op een taboeret met een kniehoek groter dan
90°, dan kun je beter kiezen voor de 6300 Medical Line
met Ergoshape zitting. De drukpunten zitten zo waar ze
horen, namelijk onder de zitbeenknobbels (foto 2).
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Naast de Medical Line ziekenhuisstoelen heeft ScoreMedi voor een gezonde zithouding ook medische zadelkrukken in het
assortiment (zie pagina 8).
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