Mover Plus
FORFLYTNINGSPLATFORM

Mover er en forflytningsplatform, der er designet til at sikre bekvem og ubesværet
forflytning inden døre og/eller på et glat underlag. Den er let at anvende og hjælper
med til at forflytte patienter på en sikker og bekvem måde. Mover har en smal
basisramme og dobbelte styrehjul, der gør det nemt at manøvrere selv på begrænset
plads. Mover har en stabil platform og komfortable sædepuder, og da der hele tiden er
øjenkontakt med plejepersonen, kan brugeren føle sig veltilpas og tryg. Mover Plus er
vores basisversion, hvor materialevalg og maks. brugervægt har lavere specifikationer
sammenlignet med Mover Aqua.
Tværstang
3 tværstænger placeret i forskellig
højde lader brugeren finde sin egen
måde at holde fast, og brugeren
står derfor mere sikkert.

Polstrede sæder
De polstrede sæder giver
brugeren god støtte og er
lette at folde ud.

Styregreb
De ergonomisk designede
styregreb gør styringen af
Mover bekvem og ubesværet
for plejepersonen.
Skinnebensstøtter
Skinnebensstøtterne har store kontaktflader, og det er derfor komfortabelt for
brugerne at stå oprejst, uanset om de
har lange eller korte underben. Skinnebensstøtterne er samtidig velpolstrede
for at forhindre tryk på underbenene.
Fast og smal basisramme
Den smalle basisramme gør
Mover nem at manøvrere på
snævre steder, og samtidig er
den nem at opbevare.

Skridsikker overflade
Den skridsikre overflade hjælper brugerne
med at stå oprejst, både med og uden
sko. Platformen er fremstillet af marine/
bådekrydsfiner.
Slank udformning
Platformen er udformet
med den smallest mulige
åbning, og derfor kan
Mover Plus rulles meget tæt
ind til brugeren, også når
denne sidder i kørestol.

Dobbelte styrehjul
Styrehjulene har
dobbelt kontakt
med underlaget og
er derfor lette at
manøvrere.

Lavt trin
Det lave trin betyder, at brugerne ikke behøver at løfte deres
fødder så højt op, når de skal
træde op på platformen.

Tekniske specifikationer

CE-mærkning iht. MDD 93/42/EØF.

Art.nr.

HMI-Nr.

Produkt

Maks. brugervægt

Bredde - udvendig

Bredde - trin

Højde

Længde

Sædehøjde

Vægt

53-302

120315

Forflytningsplatform Mover Plus

150 kg

635 mm

380 mm

1070 mm

960 mm

800 mm

28 kg
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Pos.nr.

Art.nr.

Beskrivelse

1

53-341

Endeskrue M10, Ø30 mm

2

53-342

Skrue, knæstøtteplade (x4)

3

53-344

Gummihåndtag, L=92 mm (x2)

4

53-350

Trin Plus

5

53-336

Skrue, sædeplade (x3)

6

53-337

Skrue, trin (x4)

7

53-338

Spændeskive, sædeplade (x3)

8

53-339

Låsemøtrik, M10

9

53-340

Spændeskive, M10

12
13

10

53-312

Dobbelte styrehjul uden bremse Ø75 mm

11

53-351

Dobbelte styrehjul med fuld bremse Ø75 mm

12

53-352-L

Støtteplade, venstre sædeplade

13

53-352-R

Støtteplade, højre sædeplade

14

53-353-L/R

Sædepude, Plus

15

53-354

Knæpude, Plus

16

53-334

Spændeskive, knæstøtteplade (x4)
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Rengøring
Produktet skal rengøres/desinficeres regelmæssigt – om nødvendigt efter hver anvendelse eller mindst en gang om dagen.
Rens produktet med en fugtig klud, der er vredet op i varmt
vand og desinficerende rengøringsmiddel. Aftør grundigt, så alle
overflader desinficeres.
Brug ikke klorin, fenoler, pentanoler eller andre kraftige rengøringsmidler, der kan beskadige overfladen, udtørre puderne eller
forårsage revner i betrækket.

Genanvendelse/bortskaffelse
Når produktet ikke længere kan bruges, skal det bortskaffes i
overensstemmelse med loven/regulativerne for affaldshåndtering
i det pågældende land. Alle elektriske dele, inkl. batterier, skal
fjernes og bortskaffes som elektriske komponenter.
(Bed din lokale genbrugsstation om flere oplysninger om, hvordan
de forskellige materialer i produktet [metal, plastic, elektroniske
dele] skal bortskaffes).

Pleje og vedligeholdelse
Plan for forebyggende vedligeholdelse
Hvis produktet, når det kontrolleres, har fejlbehæftede/defekte
dele, må det ikke bruges, før de fejlbehæftede dele er blevet
udskiftet.
Handling/Kontrol

Før hver
anvendelse

Udfør en generel kontrol
– afprøv produktets funktioner. Kontrollér at der
ikke er defekte eller revnede dele. Kontrollér at
produktet føles stabilt.

X

Kontrollér at halv-sæderne kan slås op/ned.

X

Kontrollér at de bagerste dobbelte styrehjul kan
roteres, og at bremserne virker.

X

Kontrollér at trinnet sidder fast.

X

Årligt
eftersyn

X

X

Kontrollér at de dobbelte styrehjul er grundigt
fastgjort til rammen.

X

Undersøg de udsatte dele for revner eller
skarpe kanter (disse kan blive uhygiejniske eller
skade modtageren af plejen)

X

Kontrollér at der ikke er løse boltede samlinger.

X

Reparér alle skader på malingen, så der ikke
opstår korrosion af overfladen – dette gælder
især Mover Plus. Der kan bestilles maling til
genopfriskning hos forhandleren.

X
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