Jatab ’MM
MULTIFUNCTIONAL MOBILIZER

Jatab MM Comfort
Jatab MM Pondus
Jatab MM är ett unikt hjälpmedel med många
funktioner som medger enkel och skonsam förflyttning, aktivt sittande, vila, ståträning och även
toalettbesök.
Vårdarbetet underlättas väsentligt. Jatab MM är
mycket lätt att arbeta med och minskar behovet
av tunga lyft och förflyttning mellan olika hjälpmedel.

Ett hjälpmedel som räcker...
Må bra i din rullstol...

Ny modell!

Du som är beroende av din rullstol utsätts för stora påfrestningar. Ett långvarigt stillasittande innebär statisk belastning på skelett och muskler. Det kan ge upphov till
deformationer, utmattning, stelhet och trycksår. Sittandet begränsar tarmfunktion, andning och blodcirkulation. Förflyttning till och från stolen kan vara påfrestande och förenad med risk för fallolyckor.
Många gånger behövs lyfthjälpmedel och kanske flera personer tillgängliga. Det kan innebära att önskad förflyttning inte blir gjord, toalettbesök fördröjs, när resurserna är begränsade. Som vårdtagare kan
det kännas besvärande att be om hjälp …
För dig som är svårt rörelsehindrad och beroende av hjälp för att komma ur och i sängen, sköta hygienen etc så innebär Jatab MM unika möjligheter till en mera aktivt och värdigt liv. Du får ett bekvämt
och varierat sittande. Du kan få stå upp när du vill. Om du nyttjar toalett är också det mycket enkelt
om du har svårigheter med andra hjälpmedel

Lätt att vårda, lätt att hjälpa

Du som är anhörig eller assistent vet, att vårda och sköta en funktionshindrad som inte själv kan förflytta
sig ur och i en rullstol, är tungt och svårt. Ofta behövs lyfthjälpmedel, ibland på flera ställen. Skadliga
påfrestningar på ryggen är vanligt hos vårdaren. När arbetet är tungt, omständligt och arbetskrävande kan det innebära att man helt enkelt inte hinner med önskade förflyttningar.
Det är lätt att hjälpa och vårda med Jatab MM. Inga tunga lyft och skadade ryggar. Lätt att ändra ställning mellan aktivitet och vila.

MINDRE LYFT OCH MERA VÅRD

Jatab ’MM
MULTIFUNCTIONAL MOBILIZER

Överflyttning
Överflyttning mellan säng och rullstol sker liggande med
den stadiga glidbrädan och överflyttningsdyna.
Även en tung person flyttas utan problem av en vårdare.

Varierad sittställning
Sittenheten kan lutas och ställas i valfri vinkel vilket bidrar till
goda ergonomiska egenskaper och höga sittkomfort.
Genom att regelbundet ändra sittställning undviks riskerna för trycksår
och höftkontrakturer.
Vila i liggande läge görs enkelt när så önskas.

Den viktiga ståträningen
Ståfunktionen möjliggör en regelbunden ståträning. Träningen är nödvändig för att
minska risken för osteoporos och kontrakturer och som behandling av spasticitet.
Ståträning är viktig för att upprätthålla funktionen i tarmmotorik, andning och blodcirkulation.
I stående läge kommer man i jämnhöjd med andra stående vilket har stor betydelse för självkänslan. Det underlättar umgänget med andra människor.

Hygienen
Toalettbesöken klaras enkelt och snabbt eftersom lyft och förflyttning med
andra hjälpmedel inte behövs. Det är inte minst viktigt vid besök utanför
hemmet.
Med duschkapellet utförs dusch och tvätt utan andra hjälpmedel.

Tillbehör
Glidbräda och gliddyna. Mycket stadigt utförande. Konstruktionen
gör att brädan inte glider med vid förflyttningen.
Mycket bra vid all liggande förflyttning mellan säng och olika hjälpmedel.
Säkerhetsband för knä, höft och bål att användas vid stående.
Max bredd 680 resp 780 mm
Sittbredd 500 resp 600 mm
Sittdjup 445 mm
Sitshöjd 450 - 850 mm
Brukarvikt 120 kg

Jatab MM finns i två bredder. Comfort med sittbredd 50 cm och
Pondus med sittbredd 60 cm.
Jatab MM Comfort finns vårdarstyrd eller med motordrift.
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