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innovaties in
dienst van de 
praktijk

eMotio & eMotio+ De geheel elektrische eMotio bank is de meest doeltreffende 

onderzoeksbank die ooit werd ontworpen en wil de nieuwe as-

sistent zijn van huisartsen en specialisten. Promotal heeft name-

lijk het grootste onderzoek ooit uitgevoerd op het gebied van 

medische onderzoeksmeubels onder 200 artsen afkomstig uit 6 

europese landen.

Het eindproduct dat het resultaat is van drie jaren ontwikkeling, 

biedt de arts de mogelijkheid om zich volledig te kunnen concen-

treren op de diagnose en zowel tijd als ruimte te winnen. De pa-

tiënt heeft meer comfort en minder stress wat een evenwichtige 

dialoog bevordert.

Stoel- en bankposities worden

met 1 klik bereikt

Gemakkelijke

toegang rond de bank

MeT emotio & emotio+, HerorganiseerT 

ProMoTal MeDiscHe consulTaTies ronDoM Drie THeMa’s:

GelIJke BeHanDelInG :

ontvangst en onderzoek in zittende positie

lage stand tot 45 cm

Zachte veilige elektrische bewegingen

Meer evenwichtige relatie tussen arts en

patiënt

inklapbare hulphandgrepen

(niet compatibel met de eMotio+)

Zeer groot ligcomfort

geschikt voor patiënten tot 205 kg

uw favoriete posities met één enkele impuls : Twee

100% instelbare onderzoeksposities, Terug naar de 

ontvangstpositie, bank- en fauteuilposities

gemakkelijk en snel toegang rondom de bank

gynaecologische positie met de mogelijkheid het bek-

ken tot een hoogte van 105 cm te brengen

(standaard voor de eMotio+, optioneel voor de eMotio)

Variabele hoogte van 

45cm tot 96cm

(105cm met 

kantelsysteem)

Zeer groot ligcomfort

eFFIcIËntIe :



uw favoriete ontvangst-en onderzoeksposities in één klik

Geheel elektrisch : hoogte, helling van rugdeel en beensteunen worden 

moeiteloos ingesteld

ergonomische bediening : hoogte- en hellinginstelling (optioneel) met

behulp van voetbesturing en roterend bedieningspaneel

lage stand tot 45 cm, hoge stand tot 96 cm

elektrisch geactiveerde wieltjes door vasthoudcontact

pediatrische & gynaecologische onderzoeksposities

Hoogte-instelling via voetbesturing

inklapbare hulphandgrepen
(niet compatibel met de eMotio+ )     

Paar hielsteunen

arm- en beensteun 2-in-1

Verstelbare hoofdsteun

railsset voor zitting

beugel lamp

elektrisch verstelbare schuine
gynaecologische stand

ref. 40922 

ref. 40850

ref. 40923

ref. 11679-01

ref. 40878

ref. 40950

ref. 40300

Zeer groot ligcomfort

2 volledig instelbare Quick Exam

posities, zodat u met 1 enkele impuls

kunt kiezen uit 2 favoriete onderzoeks-

posities

erGonomIScH In Het GeBruIk :

acceSSoIreS

optIeS

 

Modellen

4050-20 emotio

4055-20 emotio+

converteer-

bare arm- en 

beensteun

accessoire

Verstelbare 

hoofdsteun

accessoire

kantel-

systeem

optie

ingebouwde netvoedingsaansluiting
+ equipotentiaalaansluiting

euroPe, uk, us - ref. 40400-1 
Dk, iT, aus, cH – ref. 40400-2



Verkrijgbare
kleuren

Bruto gewicht : 175 kg

eMotio+ 4055-20

Netto gewicht : 138 kg

VoluMe : 0,71 m3

promotal.com

22 rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, FRANCE
Telefoon : + 33 (0)2 43 05 68 95
Fax : + 33 (0)2 43 05 72 00

eMotio 4050-20 


