
Arbetsskador orsakade av tunga lyft, är ett jättelikt problem inom sjukvården. Tyngre 
patienter och brist på bra hjälpmedel orsakar lidande och stora kostnader, men också 
risk för att adekvat vård inte går att utföra i full utsträckning. 

 

Comfort  
Pondus  AVANCERAD TEKNIK 

 

Jatab MM har utvecklats och produceras i Sverige sedan 15 år. Stolen används i 
det dagliga arbetet på många sjukhus, på vårdavdelningar för intensivvård, stroke, 
ortopedi, geriatrik, medicin, sjukgymnastik. 
 

Jatab MM finns i två modeller med olika sittbredder:  
Jatab Comfort, bredd 50 cm och Jatab Pondus, bredd 60 cm. 
 
För uppgift om distribution utom Sverige se vår hemsida www.jatabcare.se 

Säkerhetsband 
För stabilisering av knän, höft- och 
bålparti vid ståträning 

www.jatabcare.se 

Jatab Care AB • Drottninggatan 42 • Box 1540 SE-701 15 • Örebro • Sweden 
Tel +46 (0)19 611 99 42 • Mob +46(0)70 557 25 58 • Fax +46(0)19 611 99 49 • Mail info@jatabcare.se 

Max bredd 680/780 mm 
Sittbredd 500/600 mm 
Sittdjup 445 mm 
Sitshöjd 450 - 850 mm 
Vikt 35kg  
Brukarvikt 150 kg 

Tekniska data 
Stomme av pulverlackerad aluminium. Eldrivna li-
järställdon. 
24V batteri med 220V laddningsaggregat.  
Pumpfria gummihjul.  
Avtagbar, tvättbar klädsel i velour eller galon.  

INGA LYFT - FÄRRE SKADOR - BÄTTRE VÅRD 

Jatab ’MM  
M U LT I F U N C T I O N A L  M O B I L I Z E R 

Jatab MM är omtanke om både patient och vårdpersonal.  
 

När det är lätt att vårda finns tid och kraft till bra vård.  

Tillbehör 
 
Glidskiva 
Stadig specialskiva med mycket 
låg friktion 

Gliddyna 
Av tvättbar textil eller galon 

 

FÖR EFFEKTIV OCH SKONSAM MOBILISERING 



Transporter 
 

Jatab MM är en lättkörd, vårdarmanöv-
rerad rullstol som är gjord att även köras 
utomhus. 
 

Transporter av patienter i samband med 
operation, behandlingar, sjukgymnastik, 
tandläkarbesök etc. görs mycket smidigt 
sittande eller liggande .  

Hygienen 
 

Jatab MM har en inbyggt WC-sits. Sittdynan tas bort i liggande ställning. Toalett-
besöken klaras enkelt och snabbt. Lyft och förflyttning med andra hjälpmedel be-
hövs inte.  
Med duschkapellet används Jatab MM som duschstol eller duschbrits. 

Mobilisering 
 

När mobiliseringsinsatserna startas tidigt förbättras behandlingsresultatet. Riskerna 
för följdsjukdomar minskas och vårdtiden förkortas.  
 

Jatab MM gör vårdarbetet enkelt och skonsamt. Förflyttning görs utan tunga lyft. 
Stolen justeras steglöst från liggande till sittande.  
 

Patienten behöver inte flytta ur stolen vid blodtrycksfall, trötthet eller toalettbesök. 
Mobiliseringsarbetet kan bedrivas längre tid utan avbrott och blir därigenom effektivt 
och verkningsfullt. Behandlingsresultatet förbättras. Vårdtiden förkortas. 

 
 

Bättre vårdresultat 
Kortare vårdtider 
Färre arbetsskador 
Lägre kostnader 

Säker för patienten 
Skonsam för personalen 
Lätt att använda 
Driftsäker 

MINDRE LYFT OCH MERA VÅRD…    

Överflyttning 
 

Överflyttning mellan säng och rullstol 
sker liggande med en speciell över-
flyttningsbräda och gliddyna. Över-
flyttningen ger minimal arbetsbelast-
ning, sker utan lyft, går snabbt och 
är mycket skonsam för patienten.  

Sittande 
 

Sittställningen kan varieras obegrän-
sat. Blir patienten trött eller drabbas 
av blodtrycksfall, lutas stolen till en 
liggande position och träningen kan 
senare återupptas. 
Genom att ändra sittställning regel-
bundet förhindras trycksår, kontrak-
turer och trötthet i muskler. 

Ståträning 
 

Ståfunktionen medger gradvis ståträning 
upp till 60o. Träningen är nödvändig för att 
upprätthålla funktioner i tarmmotorik, and-
ning och blodcirkulation. Träningen motver-
kar spasticitet och benskörhet. 


