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volledig motorisch draaibaar ligvlak • bijzonder makkelijk opstaan

Andere mobilia varianten:

Opstabed mobila cura e plus

mobilia e plus staat voor het luxe model van ons bed voor speciale verpleging en daarmee ook ons opstabed.
Met zijn veelzijdige functies, voor alles echter een volledig motorisch draaibaar ligvlak met een net zo volledig
motorische opstafunctie, is dit bed op dit moment uniek op de markt. In zijn totaliteit is dit bed zeker de optimale oplossing voor een scala van de meest uiteenlopende verplegingsbehoeften. Mobiliteit is met mobilia
cura e plus zeer gemakkelijk.
mobilia cura e

mobilia integra (bed in bed)

mobilia integra (basismechaniek)

mobilia casa e plus

• Kan aan beide kanten met het ligvlak draaien
• Hoogte ligvlak 37 tot 77 cm, elektrisch verstelbaar
• Rooster van staal of hout
• Elektr. verstellen van de leuning voor de rug, het
bovenbeen en het onderbeen, draaipunt en ook opstahulp
• Draaipunt: model casa met draaipunt voor,
model integra en cura met schaarhefsysteem

• Vastzetten van rollen van 1, 2 of 4 wielen centraal
• Modellen casa en cura met liften uitvoerbaar
• Comfortabele ombouw van hout
• Eigen productie
• Hoge veiligheid door in acht nemen van de MPG
• Draaglast circa 125 kg

Schuizetten langs de lengteas • maak opstaan veel makkelijker

Opstabed medial plus

medial plus is het klassieke opstabed met de mogelijkheid tot schuinzetten langs de lengteas van het
ligvlak tot een hoek van 21 graden. Juist voor verplegenden betekent dit bed een enorme hulp. Anders
nodige tilbewegingen zoals bijvoorbeeld bij de dagelijks vaak meermalen nodige hygiëne en om op te
staan vallen weg of worden op zijn minst sterk verminderd. Hierbij wordt de bewoner door de variabel
aanbrengbare, stabiele greep ondersteund.

medial plus, uitgangspositie

medial plus, schuinzetten 21 graden

• Extreem lage instaphoogte van circa 25 of 40 cm
• Maximale, verpleegvriendelijke bedhoogte circa 65 of 80 cm
• Geen zichtbare techniek
• Variabel ligvlak met houtlijst of metalen rooster
• Absolute vrije ruimte onder het ligvlak, er kunnen liften onder
gereden worden en ook gunstige reinigingsvoorwaarden
• Kan op elke hoogte gereden worden

• In 4-gedeeld ligvlak, motorische verstelling van
rugleuning en leuning voor het bovenbeen en ook de
hefboom en de opstahulp
• Zeer veilig, want er zijn geen plekken waar men zich
kan verwonden of snijden
• Verlenging bed mogelijk, Trendelenburg, speciale matras
• Optional Fusstieflage (Anti-Trendelenburg)
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