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Senge til specialpleje
motordrevet, drejelig liggeflade • ekstremt effektiv udstigningshjælp

Yderligere mobilia varianter:

Udstigningsseng mobilia cura e plus
mobilia cura e plus er den komplette model blandt vores senge til specialpleje og fungerer derfor også som
udstigningsseng. Med dens alsidige funktioner, først og fremmest en motoriseret, drejelig liggeflade i forbindelse
med en ligeledes motoriseret udstigningsfunktion, er dette produkt enestående på markedet på nuværende
tidspunkt. Med sine mange funktioner er denne seng ofte den optimale løsning til en lang række forskellige
plejebehov. Nem mobilitet med mobilia cura e plus.
mobilia casa e

mobilia integra (sing-in-sing)

mobilia integra

mobilia cura e plus

• Drejning af liggefladen kan vælges til begge sider
• Liggefladehøjde 37 til 77cm, kan indstilles elektrisk
• Trælister eller stålsengeheste
• Elektrisk indstilling af ryg-, over og under benvinkel, løfte- og
udstigningshjælp
• Løft: Model casa med frontlift,
Model integra og cura med sakselift

• Centralt bremsesystem med enkelthjul, 2 eller 4 hjul
• Model casa og cura kan bruges sammen med personløfter
• Hyggeligt træmøbel
• Egen produktion
• Høj sikkerhed gennem overholdelse af sikkerhedsbestemmelser for møbler
• Bæreevne ca. 125kg

Senge til specialpleje
Kan stilles skråt over længdeaksen • enorm udstigningslettelse

Udstigningsseng medial plus

medial plus er den klassiske udstigningsseng med en skrå indstilling over liggefladens længdeakse op
til en vinkel på 21 grader. Denne seng er en stor hjælp, især for plejepersonalet. De ellers påkrævede
løftebevægelser, som fx ved den daglige og ofte flere gange forekommende hygiejne og ved hjælp til udstigning, forsvinder helt eller bliver i hvert fald stærkt reduceret; her kan beboeren støtte sig til grebene,
der kan anbringes forskellige steder.

medial plus, grundindstilling

medial plus, skråstilling 21 grader

• Ekstremt lav indstigningshøjde fra ca. 25 eller 40 cm
• Optimal plejevenlig højdeindstilling på ca. 65 eller 80 cm
• Ingen synlig teknik
• Forskellige liggeflader med trælister eller metalsengeheste
• Helt åbent rum under liggefladen betyder nem kørsel
med bl.a personløfter og gode rengøringsmuligheder.
• Kan transporteres i alle højdeindstillingerr

• 4-delt liggeflade, motordrevet indstilling af ryg og vinkelben
samt elevation og udstigningshjælp
• Høj sikkerhed, ingen fare for at komme i klemme eller
skære sig
• Valgfri sengeforlænger, Trendelenburg, specialmadras
• Valgfri indstilling af fodenden (anti-Trendelenburg)
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