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 SNadNá MobILIzacE

 PříjEMNý dESIgN 

 děLENé PoSTraNIcE

 bEzPEčNoST

Vyšší kVaLITa ŽIVoTa
 Snadnější vstávání i uléhání: automatické 

nastavení polohy vsedě, postranice slouží 
jako opora pro vstávání a  výška ložné plochy 
jen 38 cm.

 dvoudílné dělené postranice lze nastavit podle 
přáni nebo aktuálního individuálního stavu kli-
enta (ve čtyřech úrovních do výšky 40 cm).

 barevné odstíny: třešeň, buk, javor, olše.
 Pohodlné a zdravé ležení umožňuje speciální 

ložná plocha „comfort“, která individuálně 
rozkládá váhu pacienta a předchází vzniku 
dekubitů.

PoMoc Pro ošETřoVaTELE
 Výškové nastavení v rozmezí 42 cm umož-

ňuje práci bez namáhání zad. 
 Lehce dostupná nožní brzda, lůžko lze se-

šlápnutím zabrzdit v každé poloze. 
 Snadné ovládání pomocí ručního ovladače: 

zdvih zádového dílu, výškové nastavení 
lůžka, automatické nastavení polohy v sedě 
a klíč pro uzamknutí funkcí

 odnímatelné díly ložné plochy usnadňují 
hygienu.

dVojITá auTorEgrESE
 dvojitá autoregrese je speciální funkce pro 

prevenci vzniku dekubitů. jedná se o sou-
časné odsouvání zádového a stehenního dílu 
při polohování pacienta do sedu.

  Pomocí dvojité autoregrese je při napoloho-
vání do sedu automaticky zvětšen prostor v pá-
nevní oblasti o 17cm. 

 Výrazné snížení tlaku na pokožku pacienta i na 
orgány dutiny břišní, značně zlepší komfort 
sedu a hlavně sníží riziko vzniku dekubitů.

MobILIzacE 

 zvednutím zádového dílu docílí klient bez 
námahy polohy v sedě.

 Při procesu mobilizace klienta (vstávání 
či usedání) lze díky ergonomii madla po-
stranice využít jako praktické a bezpečné 
opory.

 Výšku lůžka při mobilizaci lze přizpůsobit 
individuální výšce klienta dokonce i v pří-
padě, že se jedná o klienta velmi malého 
vzrůstu.

TEchNIcké ParaMETry
Vnější rozměry 206×105 cm
Ložná ploch (matrace) 87×200 cm
Výškové nastavení
ložné plochy 38–80 cm
Výška postranic 40 cm
Náklon zádového dílu  70°
Náklon stehenního dílu 32°
dvojitá autoregrese 17 cm
bezpečné prac. zatížení  205 kg
hmotnost 130 kg

Pečovatelské lůžko Movita je určeno pro klienty vyžadující dlouhodobou 
péči. bylo vyvinuto  s důrazem na příjemný vzhled, funkčnost a individuální 
komfort. 

Dělené postranice podporují uživatele lůžka při 
vstávání a umožňují individuální mobilizaci. 


