
’MM     on monitoiminen apuväline henkilöille, joilla on vaikea liikkumisvamma ja suuri 
hoidon tarve, siirto sängystä tuoliin, wc-käynnit, seisomaharjoitus ja suihkulaveri.  

 
’MM     MM:ssä on tekniset ominaisuudet, joilla voidaan helposti välttää pitkäaikaisesta 

istumisesta aiheutuvat ongelmat 
 
 
’MM     tarjoaa mukavuutta ja hoidon helppoutta  
 
’MM     helpottaa hoitotyötä ja vähentää raskaita nostoja ja niiden aiheuttamia vammoja 

hoitotyössä  
 
’MM     muunneltavissa tarpeen mukaan  
 
’MM     saa myös sähköisesti ajettavana. Ajolaitteet joko käyttäjälle tai hoitajalle. Sekä 

sisä, että ulkokäyttöön  
 
’MM     voidaan ostaa tai vuokrata, täydellisellä huoltopalvelulla  
 

JATAB 
Jan Torgny AB 
Ringgatan 20 
SE-703 42 Örebro, Swe-
den 
Ph: +46(0)19 611 65 01 
Fax: +46(0)19 18 25 80 
jan.torgny@swipnet.se 

Maksimileveys 680 mm 
Istuinleveys 550 mm 
Istuinsyvyys 445 mm 
Paino 48 kg 
Maksimi kantavuus 120 kg 

Tekniset tiedot  
Runko jauhemaalattua alumiinia 
12V akut, latauslaitteella 220V 
Täyskumipyörät seisontajarruin 
Irrotettavat, paloturvalliset, konepestävät istuin ja selkätyynyn päälliset 
Ajomoottoreiden maksiminopeus 6km/t. Maksimimatka noin 20 km. 
Tuoli on CE-standardoitu 

’MM    JATAB MULTIFUNCTIONAL MOBILIZER 

Samhab Oy Olof Ekblom 
Ab 
Pl 49, Rautkalliontie 7 
01361 Vantaa 
09-871 1066 
fax: 09-871 1077 
ekblom@samhab.fi 
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YHDESSÄ APUVÄLINEESSÄ KAIKKI ARPEELLINEN  



LÄHTÖKOHTANA IHMISEN HYVINVOINTI 
 
Yksi apuväline riittää  
    Jatab on apuvälineenä ainutlaatuinen sillä se parantaa käyttäjän elämän laatua ja 
helpottaa huomattavasti hoitajan/avustajan työtä. 
Enää ei tarvita useita apuvälineitä sängystä siirtymiseen, seisoma-harjoitukseen tai 
käyntiin WC-ssä tai suihkussa. 

Siirtyminen      
Siirtyminen sängystä tuoliin 
voidaan tehdä turvallisesti ja 
helposti siirtolevyn ja siirtoliinan 
avulla. Isokin ihminen siirtyy 
vaivatta yhden henkilön avulla. 

Istuma-asennon muuttaminen         
Muuttamalla istuma-asentoa vältytään 
painehaavojen ja lonkan virheasentojen 
syntymiseltä. 
Istuminen ei väsytä vaan tuntuu 
mukavalta. Istuimen ja selkäosan 
tyynyjen muotoa voidaan muunnella 
käyttäjän tarpeen mukaan. 

Seisomaharjoitusten tärkeys      
Tuolin seisomatoiminto mahdollistaa 
säännöllisen seisomisen helposti. 
Useinhan seisominen jätetään 
hankalien laitteiden takia tekemättä. 
Seisominen vähentää mm. 
osteoporoosin riskiä, lonkan 
virheasentoja ja spastisuutta. 
Seisominen on myös tärkeää 
suoliston toimintojen ylläpitämiseksi. 

”Seisovin jaloin”      
Seisovassa asennossa tuolin 
käyttäjä pääsee samaan 
korkeuteen muitten seisovien 
kanssa.Tällä on suuri merkitys 
itsetunnon kannalta. Myös 
korkealla istuminen helpottaa 
ympäristön kokemista ja auttaa 
näkemään ulos ikkunoista ja 
parvekekaiteen yli. 
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Hygienia        
WC-käynnit helpottuvat ja 
nopeutuvat kun 
nostolaitteen ja erityisen 
wc-tuolin tarve jää pois. 
Se on helpottava tekijä 
varsinkin vierailu 
tilanteessa. 

Omatoimisuus    
Tuolin käyttäjä voi 
itse hoitaa tuolin 
toimintoja. 
Ohjaustoiminnot 
voidaan muunnella 
käyttäjän tarpeen 
mukaan. 

ANNA HOIDOLLE ARVOA 
 
Kevyempi työ, vähemmän vammoja 
Hoitajan työ helpottuu. Raskaiden nostojen 
poisjäänti vähentää kulumisriskiä. 
Työtapahtumien väheneminen ja keveneminen 
pienentävät  stressiä ja antavat enemmän aikaa 
muihin tehtäviin. 
 
Hoito kotona 
Yksi hoitaja riittää hoitotyöhön. 
Hoitohenkilökunnalle ja lähiomaisille tämä 
mahdollistaa ja helpottaa hyvinkin 
vaikeavammaisen henkilön hoidoa kotona. 

LAADUKASTA TURVALLISUUTTA 
 
Ajansäästö     
Seisomaharjoituksen Jatab 
mahdollistaa useita kertoja päivässä. 
Joustavasti muuteltavan istuma-
asennon ansiosta vältetään mm. 
painehaava vauriot. Terveempi 
hoidettava tarvitsee vähemmän hoitoa. 
Jatabia käytettäessä ei tarvita hankalia 
nostolaitteita, eikä erillisiin wc-tuoliin 
siirtymisiä. Näin vapautetaan hoitajan 
aikaa muihin tehtäviin 

Pienemmät kustannukset     
Jatabilla voidaan korvata useita 
apuvälineitä. Nostolaitteen ja wc/
suihkutuolin, sekä seisomatelineen 
tarve poistuu. Tämä voidaan 
huomioida hankintakustannuksissa. 
Useiden laitteiden vaatima tilantarve, 
huolto ja ylläpitokustannukset 
vähenevät merkittävästi. Erilaisten 
laitteiden käytöstä aiheutuvat 
ongelmat, sekä raskaiden nostojen 
aiheuttamat selkävaivat poistuvat ja 
lisäävät hoitajien motivaatiota. 

Osta tai vuokraa 
Jatab-tuolin voit joko ostaa tai 
vuokrata.  Samhab vastaa 
huollosta ja ylläpidosta määrätyn 
sopimuksen mukaisesti. Vuokra- ja 
huoltosopimuksella saat 
investointi- ja huoltokustennukset 
kuriin.. 

Valmistusmaa Ruotsi    Tuolin 
suunnittelu ja valmistus tehdään 
Ruotsissa. Jatabille on asetettu 
erittäin korkeat laatuvaatimukset. 
Tuolin muunneltavuus, huolto/
ylläpito ja korjaus on suunniteltu 
helpoksi ja laadukkaasti 
toteutttavaksi. 


