
MOVER AQUA

Mover Aqua
Mover Aqua är en överflyttningsplattform som är utvecklad för bekväm och smidig överflyttning inomhus/plana 
ytor. Den är enkel att använda och underlättar för brukare att förflyttas på ett säkert och bekvämt sätt. Mover 
Aqua är utrustad med en smal bottenram och dubbelhjul för enkel manövrering även på små utrymmen. Med 
en stabil ståplatta, bekväma sittdynor och ständig ögonkontakt med vårdgivaren kan brukaren alltid känna 
sig bekväm och trygg med Mover Aqua. Mover Aqua är designad för att också kunna användas i 
våtutrymmen/dusch. PU dynor och rostfria lösningar gör detta möjligt. Den nya designen underlättar också 
avtorkning/rengöring av produkten.
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Art. Nr. Produkt Max. brukarvikt Bredd, yttermått Bredd - insteg Höjd Längd Sitthöjd Vikt

53-301 Mover Aqua Överflyttningsplattform 150kg 63.5cm 38cm 107cm 94cm 83cm 28kg

Tekniska Specifikationer

Tvärstag och handtag
De breda tvärstagen och
de diagonala handtagen
gör att brukaren kan hitta
ett individuellt grepp vid
uppresning. Sittdynorna 

Sittdynorna kan enkelt fällas
och ger brukaren ett bra stöd.
Sittdynorna kan även 
anpassas individuellt 
genom att justerahöjden 
(justeringsmån 25 mm).

Underbenstöd 
Underbenstöden har en stor
anläggningsyta vilket gör uppresningen
behaglig för brukaren oavsett längd
på underbenen. Underbensstödet kan
även anpassas individuellt genom att
justera höjden (justeringsmån 25 mm).
Med tillbehör kan även underbens-
stödet anpassas på djupet mot
brukaren.

Lågt insteg 
Med ett lågt insteg behöver
brukaren inte lyfta fötterna
särskilt högt för att göra sig
redo för uppresning.

Dubbelhjul 
Hjulen är utrustade
med dubbel 
anläggningsyta för 
lättare manövrering.

Fast smal bottenram 
Den smala bottenramen
gör Mover Aqua lätt att 
manövrera på små ytor och 
enkel att förvara.

Körhandtag 
Körhandtagen som används
av vårdgivaren är ergonomiskt
utformade vilket gör det 
behagligt för vårdgivaren
att manövrera Movern.

Smalt insteg 
Instegets bredd har minimerats
för att också kunna komma nära 
brukare i rullstol.




