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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 brugeren 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 Aqua er 
specielt designet til anvendelse ved/i brusebad. PU-sæder sikrer i kombination med 
udformningen i rustfrit stål, at dette er muligt. Det er samtidig blevet lettere at sikre, at 
hygiejnen er i orden.

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

Skridsikker overflade 
Den skridsikre overflade hjælper bru-
gerne med at stå oprejst, både med og 
uden sko. Platformen er fremstillet af 
marine/bådekrydsfiner.

Fast og smal basisramme   
Den smalle basisramme gør 
Mover nem at manøvrere på 
snævre steder, og samtidig er 
den nem at opbevare.

Slank udformning 
Platformen er udformet 
med den smallest mulige 
åbning, og derfor kan 
Mover Aqua rulles meget 
tæt ind til brugeren, også 
når denne sidder i kørestol.

Tværstang    
Tværstang lader brugeren 
finde sin egen måde at holde 
fast, og brugeren står derfor 
mere sikkert.

Styregreb    
De ergonomisk designede 
styregreb gør styringen af 
Mover bekvem og ubesværet 
for brugeren. Skinnebensstøtter   

Skinnebensstøtterne har store kon-
taktflader, 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.

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

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

Art.nr. HMI-Nr. Produkt Maks. brugervægt Bredde - udvendig Bredde - trin Højde Længde Sædehøjde Vægt

53-301 118857 Forflytningsplatform Mover Aqua 180 kg 635 mm 380 mm 1070 mm 960 mm 800 mm 28 kg
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