’MM

JATAB MULTIFUNCTIONAL MOBILIZER

’MM

är ett multifunktionellt hjälpmedel som klarar all förflyttning, ståträning, toalettbesök, duschning utan tunga lyft eller lyfthjälpmedel

’MM

har behandlingstekniska funktioner som avsevärt minskar riskerna för skador till följd av långtidssittande

’MM

erbjuder god komfort och en värdig vårdmiljö. Brukaren kan själv enkelt
justera sin sittkomfort

’MM

underlättar vårdarbetet, minskar tunga lyft och därmed riskerna för förslitningsskador hos personalen

’MM

specialanpassas efter behov

’MM

finns i manuellt utförande och med el-framdrivning

’MM

kan köpas eller hyras med full service och underhåll

’MM

är upphandlad av Handikappinstitutet, HI

’MM
JATAB
MULTIFUNCTIONAL
MOBILIZER

Tillbehör
Klädsel
Extra dynor
Glidskiva
Fotglidskiva
Gliddyna
Bäcken
Duschkapell
Ställbart bord
El-framdrivning

Avtagbar, tvättbar, inkontinensskydd vid behov
Med stoppning av ventilerande fibermaterial
Specialskiva med mycket låg friktion
Underlättar överflyttning för ensam vårdare
Av tvättbar textil
Plastbäcken med upphängningsbeslag
Med duschkapell används stolen som duschbår
Av klarplast med spillskydd. Kan användas sittande och stående
Navmotorer med joy-stickmanöverering

Tekniska data
Stomme av pulverlackerad aluminium. Eldrivna ställdon.
12V batterier med 220V laddningsaggregat. Pumpfria gummihjul. Sittdyna och ryggdyna av integralskum med tät yta. Avtagbar, tvättbar klädsel.
Framdrivningsmotor 24V, maxfart 6 km/tim. Max körlängd ca 20 km.
’MM -stolen är CE-märt

Max bredd 680 mm
Sittbredd 500 mm
Sittdjup 445 mm
Vikt 48 kg vid manuell framdrivning
Max belastning 120 kg

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

ETT HJÄLPMEDEL SOM RÄCKER...

’MM

JATAB MULTIFUNCTIONAL MOBILIZER

MED MÄNNISKAN I FOKUS...
Ett hjälpmedel räcker

Hygienen

’MM-stolen är ett unikt, multifunktionellt hjälpmedel som både förbättrar livet för brukaren
och avsevärt underlättar arbetet för vårdaren.
Det är inte längre nödvändigt att använda andra hjälpmedel vid överflyttning från säng.
Ståträning, toalettbesök och övriga dagliga aktiviteter görs utan förflytningar och lyft.
Vården blir bekväm och värdig. Risken för fallolyckor är liten.
’MM-stolen är elektriskt manövrerad och mycket enkel att bruka.

Toalettbesöken klaras
enkelt och snabbt eftersom lyft och förflyttning
med andra hjälpmedel
inte behövs. Det är inte
minst viktigt vid besök
utanför hemmet.
Med
duschkapellet
klaras dusch och tvätt
utan andra hjälpmedel.

Överflyttning

Överflyttning mellan säng
och rullstol sker enkelt i liggande med vår speciella överflyttningsskiva och dyna. Även en
tung person flyttas utan besvär
av en vårdare.

Genom att enkelt ändra
sittställning undviks riskerna
för trycksår och höftkontrakturer. Sittandet är bekvämt
och blir inte tröttande. Vila i
liggande läge görs enkelt
när så önskas.
Sits och ryggdyna kan
specialanpassas efter brukarens behov.

Brukaren kan själv
manövrera stolen.
Manöverdonen specialanpassas till brukarens behov och förmåga.

VÄRDERA VÅRDMILJÖN
Lättare arbete, färre skador

Den viktiga ståträningen

Ståfunktionen medger en
regelbunden ståträning, något som annars ofta blir eftersatt. Träningen är nödvändig
bl.a. för att minska risken för
osteoporos och kontrakturer
och som behandling av spasticitet. Ståträning är också
nödvändig för att upprätthålla funktionen i tarmmotorik,
andning och blodcirkulation.

”På stående fot”

I stående läge kan brukaren komma i jämnhöjd med
andra stående vilket har stor
betydelse för självförtroendet i
umgänget med andra människor. Även i upphöjt, sittande
läge, förbättras relationen till
omgivningen. Inte minst viktigt
är detta för att kunna se ut
över fönsterbröstningar, balkongräcken mm.

Mer tid till annat

Träningsmöjligheterna
och
den flexibla sittkomforten minskar risken för följdskador av sittandet. Friskare vårdtagare ger
mindre vårdbehov.
Mindre tidskrävande vårdarbete gör att personalen får
mer tid till andra aktiviteter.

Lägre kostnader

Kan själv
Varierad sittställning

TRYGGHET
OCH KVALITET

Arbetet underlättas för vårdaren. Ett minimum av tunga lyft minskar risken för förslitningsskador.
Färre och lättare arbetsmoment ger
mindre stress i arbetet.

Vård i hemmet

En vårdare kan klara största delen av arbetet själv. Detta har stor betydelse för
både personal och anhöriga och underlättar vård i hemmet, även av svårt funktionshindrade vårdtagare.

Färre hjälpmedel behöver
hanteras. Det innebär lägre
kostnader och mindre utrymmesbehov, service och underhåll.
Färre förslitningsskador genom färre tunga lyft ger en
friskare och mer motiverad personal.

Köpa eller hyra

’MM-stolen kan antingen köpas på vanligt sätt eller hyras.
JATAB tillhandahåller service
och underhåll enligt särskilt avtal. Genom hyres- och serviceavtal behöver köparen inte
belastas av investeringskostnaden eller hålla produkten i lager och utbilda servicepersonal.

Svensk tillverkning

Konstruktion och tillverkning
sker i Sverige. Därigenom upprätthåller vi en hög kvalitetssäkring och håller en mycket hög
service på specialanpassningar, underhåll och reparationer.
’MM-stolen har tillverkats sedan 1990.

