“Het principe van mobiel opereren
krijgt een nieuwe dimensie”

iMoc | Ophtha

De mobiele operatiestoel voor oogheelkunde,
KNO, orale en plastische chirurgie

Maten
Voetensteun:
Rugsteun:
Afstand tussen
de assen:
Wielen:
Armleuning:

100%
Nederlands
fabricaat

606cm x 71cm
60cm x 67cm
80,5cm x 55,5cm x 59,5cm
ø15cm x 7cm
8cm x 35cm

Gewicht

Instellingen
Zitting neighoek:
Voetsteunhoek:
Rugleuninghoek:
Hoofdsteun:
Verschuifbaar over:

17˚
0˚ - 45˚
20˚ - 90˚
30˚ - 180˚
20cm

Net. gewicht:
±175 Kg
Maximale draaglast /
belasting:
180 Kg

Specificaties

60cm

55cm

80cm

• Eenvoudige lage instap

Verstelbare hoogte van de stoel

Sneller

• Lichte besturing, zeer wendbaar

Efficiënter

• Quick-Fix-mechaniek voor maximale stabiliteit

85cm*

• Maximaal belastbaar gewicht 180 kg
• De Trendelenburgpositie kan onmiddellijk met de rode knop

3cm*

bereikt worden
* excl. kussen
17°

• Vier wielen met elektrische remmen
• Elektrisch te activeren vijfde wiel

behandelen

opereren

• Elektrisch instelbare hoofdsteun

Ergonomisch gevormd,
eenvoudige fixatie

vriendelijk

ombedden

• Fris modern design
• Ultiem gebruikersgemak

Patiënt-

Niet meer

• Onafhankelijke elektrische verstelling rughoek, neighoek en
voetensteun
• Handbediening met 5 programmeerbare instellingen, remmen,
centrale wielen en Trendelenburgpositie

Zitting neighoek

• Uitneembaar accupack, 24V max. capaciteit 9Ah, zekering 10A
• Intelligente lader 100-240V, 50-60Hz, max. 900mA
• Randaarde aansluiting
Handbediening met 5
geheugenprogramma’s

Finetuning elektrisch
instelbare hoofdsteun

Maximale breedte
74cm

• 2 Antistatische wielen

58cm

70

°

20°

Vier elektrische
remmen

Optimale wendbaarheid
d.m.v. het elektrisch te
activeren vijfde wiel

Veel bewegingsruimte

Voetpedalen t.b.v.
finetuning

Afneembare / inklapbare
armsteunen

Ergonomische
duw-handvatten

Dockx Medical
Moorland 3F
5688 GA Oirschot
T: +31 (0)499 582120
M: +31 (0)6 226 087 54 (Jacques Verheij)
F: +31 (0)499 582121
E: info@dockx.nl

45°

Neem voor meer informatie
contact op met:
Rug- en voetneighoek

www.dockx.nl
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IN- EN UITSTAP

1

De perfecte zit-positie
Deze operateurstoel beschikt over traploos verstelbare en
ergonomisch gevormde armleuningen. De armsteunen laten zich

POSTOPERATIEF

5

dankzij de kogelgewrichten en zwaai-armen op iedere gewenste

MOBIEL
OPEREREN

CHIRURGISCHE INGREEP

4

OK-positie instellen. Dit is niet alleen comfortabel, maar voorkomt

TRANSPORT

ook vermoeidheid bij langere ingrepen. Met de voetbediening

2

kunt u de stoel onder steriele omstandigheden in hoogte verstellen.

PREOPERATIEF

3

Mobiel opereren heeft de toekomst
Meer aandacht voor de patiënt én logistieke tijdwinst. Betere arbeidsomstandigheden

Optimaal verpleegcomfort

Multidisciplinair

De iMoc Ophtha biedt ook het verpleegkundig personeel al het

De iMoc Ophtha is bruikbaar voor verschillende disciplines.

gewenste comfort. Het centrale vijfde wiel bijvoorbeeld zorgt

Ook het ombedden is geen probleem omdat de stoel

voor extra wendbaarheid. Omdat ombedden niet nodig is, zijn

horizontaal gezet kan worden. Daardoor beschikt de

transportstretchers overbodig en worden tilmomenten tot een

stoel over goede zijwaartse transfers. Door meerdere

oogheelkunde, KNO, orale en plastische chirurgie. Zowel voor de patiënt, de verpleging

minimum beperkt. De stoel is eenvoudig schoon te maken en

operatiestoelen in te zetten, ontstaat een optimale

als het operatieteam.

laat zich gemakkelijk duwen dankzij de ergonomische

roulatie van de opname-afdeling naar de OK en terug.

duw-handvatten, conform Arbonorm.

én lagere kosten. De in Nederland ontwikkelde en gefabriceerde iMoc Ophtha van DOCKX
is een serieus antwoord op de actuele uitdagingen in de gezondheidszorg.
iMoc staat voor Innovated Mobile Operation Chair en is de optimale keuze voor de disciplines

Voordelen mobiel opereren

Optimaal patiëntcomfort

Optimaal operatiecomfort

Bovendien:

Mobiel opereren biedt vele voordelen t.o.v. conventioneel

De iMoc Ophtha is zowel operatiestoel als -tafel. De patiënt hoeft

Uiteraard komt de iMoc Ophtha ook optimaal tegemoet aan de

• Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met led-verlichting

opereren. Niet alleen is het stukken efficiënter door logistieke

zo maar één keer plaats te nemen en niet omgebed te worden.

wensen van specialisten. Dankzij de positie van de kolom is de

• Uitgebreide Din-rail-mogelijkheden voor plaatsen

tijdwinst, ook de verminderde fysieke belasting van het personeel

De stoel biedt optimaal comfort dankzij een lage instap,

stoel zeer stabiel en zijn de pedalen goed bereikbaar. De kolom

is evident. Deze voordelen worden vooral gerealiseerd doordat

uitgekiende stoffering, lumbaalsteun en ergonomisch zit- en

heeft een extra grote slag om de stoel op werkhoogte te brengen.

• Eenvoudig accu’s vervangen d.m.v. centrale accupack

ombedden niet meer nodig is. Dit biedt de patiënt eveneens veel

ligcomfort. De stoel heeft een draagvermogen van maar liefst 180

Maximale werkruimte is gegarandeerd, zowel in de 12-uur als

• Nieuwe software voor betere programmering

extra comfort.

kilo en de armleuningen zijn wegklapbaar en afneembaar.

temporale positie. Terwijl de patiënt stabiel ligt, kan het hoofd

• Uitleesbaar met laptop voor service

“Met de combinatie iMoc Ophtha en
iMoc Surg is het moeiteloos
en comfortabel opereren”

van accessoires

gefixeerd worden. De hoofdsteun is elektrisch instelbaar en
beweegt desgewenst met het hoofd mee.
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“Het principe van mobiel opereren
krijgt een nieuwe dimensie”

iMoc | Ophtha

De mobiele operatiestoel voor oogheelkunde,
KNO, orale en plastische chirurgie

Maten
Voetensteun:
Rugsteun:
Afstand tussen
de assen:
Wielen:
Armleuning:

100%
Nederlands
fabricaat

606cm x 71cm
60cm x 67cm
80,5cm x 55,5cm x 59,5cm
ø15cm x 7cm
8cm x 35cm

Gewicht

Instellingen
Zitting neighoek:
Voetsteunhoek:
Rugleuninghoek:
Hoofdsteun:
Verschuifbaar over:

17˚
0˚ - 45˚
20˚ - 90˚
30˚ - 180˚
20cm

Net. gewicht:
±175 Kg
Maximale draaglast /
belasting:
180 Kg

Specificaties

60cm

55cm

80cm

• Eenvoudige lage instap

Verstelbare hoogte van de stoel

Sneller

• Lichte besturing, zeer wendbaar

Efficiënter

• Quick-Fix-mechaniek voor maximale stabiliteit

85cm*

• Maximaal belastbaar gewicht 180 kg
• De Trendelenburgpositie kan onmiddellijk met de rode knop

3cm*

bereikt worden
* excl. kussen
17°

• Vier wielen met elektrische remmen
• Elektrisch te activeren vijfde wiel

behandelen

opereren

• Elektrisch instelbare hoofdsteun

Ergonomisch gevormd,
eenvoudige fixatie

vriendelijk

ombedden

• Fris modern design
• Ultiem gebruikersgemak

Patiënt-

Niet meer

• Onafhankelijke elektrische verstelling rughoek, neighoek en
voetensteun
• Handbediening met 5 programmeerbare instellingen, remmen,
centrale wielen en Trendelenburgpositie

Zitting neighoek

• Uitneembaar accupack, 24V max. capaciteit 9Ah, zekering 10A
• Intelligente lader 100-240V, 50-60Hz, max. 900mA
• Randaarde aansluiting
Handbediening met 5
geheugenprogramma’s

Finetuning elektrisch
instelbare hoofdsteun

Maximale breedte
74cm

• 2 Antistatische wielen

58cm

70

°

20°

Vier elektrische
remmen

Optimale wendbaarheid
d.m.v. het elektrisch te
activeren vijfde wiel

Veel bewegingsruimte

Voetpedalen t.b.v.
finetuning

Afneembare / inklapbare
armsteunen

Ergonomische
duw-handvatten

Dockx Medical
Moorland 3F
5688 GA Oirschot
T: +31 (0)499 582120
M: +31 (0)6 226 087 54 (Jacques Verheij)
F: +31 (0)499 582121
E: info@dockx.nl

45°

Neem voor meer informatie
contact op met:
Rug- en voetneighoek

www.dockx.nl
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