
Jatab ’MM 
Multifunksjonell Mobiliseringsstol 

- for raskere, tryggere og enklere mobilisering 

Forhandles i Norge av: 

Ramme av pulverlakkert aluminium   
Elektrisk drevne aktuatorer 
24V batteri med 220V lader 
Pumpefrie gummihjul 
Avtakbare, vaskbare trekk i velur el. skai 
 

Vare nr.  Produkt     
 
1221   Jatab Comfort Mobiliseringsstol, 50 cm sete bredde 
 
1222   Jatab Pondus Mobiliseringsstol, 60 cm sete bredde 
 
Tilbehør: 
 
00815   Glidebrett 
00598   Glidedyne 
02817   Sikkerhetsbånd, smalt / hoftebånd 
02818   Sikkerhetsbånd, bredt / knebånd 
02820   Dusjkapell/-trekk 
02831   Bekken 
02750    Festebøyler for bekken 

           Comfort       Pondus 
Max bredde:  680 mm 780 mm 
Sete bredde: 500 mm       600 mm  
Sete dybde:  445 mm 445 mm  
Sitte høyde:         450-850 mm 
Vekt:     35 kg   40 kg 
Brukervekt:  150 kg 150 kg 
 

Tekniske data; Viktige mål; 

Bestillingsinformasjon; 

1221 Comfort             00815 Glidebrett            00598 Glidedyne 
1222 Pondus                                                    02817 Sikkerhetsbånd, smalt 
                  02818 Sikkerhetsbånd, bredt 

Boks 341, Bragernes 
3001 Drammen 
Tel.: 32 83 59 00 / Faks.: 32 83 59 01 
E-post: info@bragemedical.no 
Web: www.bragemedical.no 



 Stå-trening 
 
Stå-funksjonen tillater gradvis stå-trening. Treningen er            
——nødvendig for å stimulere og vedlikeholde tarmfunksjon, 
 respirasjon og sirkulasjon.  Treningen kan også  
 ha gunstig effekt på spasmer. 

 Hygiene 
  
Jatab ’MM har innebygd toalettsete.      
Toalettbesøk foregår enkelt og hurtig 
uten løft eller forflytning med andre             
hjelpemidler. Eget dusjtrekk gjør        
Jatab ’MM om til dusjsete.  Brukeren 
kan også dusje liggende.   
 
Metalloverflater og tekstiler kan desinfi-
seres (Virkon) og tekstiler kan vaskes    
i maskin. 

 Overflytting 
 
Overflytting mellom seng og stol skjer liggende, 
ved hjelp av en spesiell glideplate og glidedyne.  
Overflyttingen foregår uten løft, gir minimal   
belastning, og er meget skånsom for brukeren. 

 Transport 
 
Transport av brukeren i forbindelse med  
operasjon, behandlinger, sykegymnastikk og 
fysioterapi gjøres smidig i liggende eller   
sittende stilling. Store hjul gjør stolen       
enkel å manøvrere. 

 Tidlig mobilisering gir bedre behandlingsresultater 
Jatab ’MM Mobiliseringsstol er et unikt, multifunksjonelt hjelpemiddel for mobilisering og for-
flytning. Mobiliseringsarbeidet blir trygt, effektivt, enkelt og arbeidsbesparende.  Derfor er det 
større muligheter for at mobiliseringsarbeidet kommer i gang tidlig og blir mest mulig effektivt. 

 Effektive hjelpemidler reduserer behovet for tunge løft og          
 reduserer dermed risikoen for belastningsskader 

Jatab ’MM Mobiliseringsstol gjør at behovet for belastende arbeidsmoment minimeres. Selv 
dusj– og toalettbesøk kan skje uten overflyttinger til andre hjelpemidler.  Brukeren kan overflyt-
tes liggende fra seng til Jatab ’MM.  Farene for fall- og arbeidsskader reduseres. 

 Ny teknologi skal være enkel i bruk 

Jatab ’MM Mobiliseringsstol kontrolleres med en oversiktlig styringsenhet 
som aktiverer de batteridrevne motorene. Stå-, ligge- og sittestillingen  
justeres trinnløst.  Stolen har store hjul og er derfor enkel å manøvrere. 

 Ny teknologi skal være kostnadseffektiv. 
Jatab ’MM Mobiliseringsstol erstatter i mange tilfeller en rekke 
andre hjelpemidler som heis, hvilestoler og stå-brett. Mobilise-
ringsstolen er solid bygget, driftsikker og lett å vedlikeholde. 

Hvorfor velge JATAB ’MM? Multifunksjonell JATAB ’MM ... 


