Nousutuki EVA, lattiatuellinen

Nousutuki EVA, lattiatuellinen
151060X
Nousutuki EVA on hyvin vakaa, lattiaan ja sängyn reunaan tukeutuva nousutuki.
Siron ja kauniin muotoilunsa ansiosta se sopii erinomaisesti käytettäväksi kotona
tai kodinomaisessa hoivaympäristössä. EVA tarjoaa hyvin tukea sängyssä
kääntymiseen, makuulta istumaan nousuun, sekä sängystä jalkeille nousemiseen.
Vakaa ja kiinteä tuki lisää turvallisuutta silloin, kun käyttäjän vartalon voimat tai
tasapaino on heikentynyt. Nousutuki ehkäisee myös sängystä putoamista.
Nousutuki tukeutuu sängyn laidan lisäksi lattiaan. Jalustaosan paino ja muotoilu
tekevät siitä erittäin vakaan ja jalustan pohjassa olevat liukuesteet pitävät sen
hyvin paikoillaan. Jalusta on matala, eikä häiritse muiden apuvälineiden käyttöä
sängyn läheisyydessä tai aiheuta kompastumisvaaraa. EVA nousutuki on
tarkoitettu asennettavaksi tavallisiin sänkyihin, kuten runkopatja- tai
puulaitasänkyihin, joissa ei ole korkeudensäätöä. Sängyn reunan tulee olla
tukevaa materiaalia, esimerkiksi metallia tai täyspuuta ja paksuudeltaan
maksimissaan 6 cm. Sängyn reunan tulee olla lattiasta mitattuna vähintään 6 cm:n
korkeudella. Sängyn reuna säilyy ehjänä, sillä nousutukea ei tarvitse ruuvata
sängyn laitaan tai runkopatjan reunaan kiinni, korkeussäädettävän kiinnitysosan
väkänen tukeutuu reunan alle. Kiinnitysosa ja jalusta yhdessä pitävät nousutuen
paikoillaan. Käsiosaa on saatavana kahta eri korkeutta, 85 ja 97 cm. Käsiosan, eli
nousutukiosan, tulisi ulottua vähintään 22 cm patjapinnan yläpuolelle.

Pesuohjeet
Pinnat voidaan puhdistaa pesuliuoksella, jonka pH 5-9.
1510602 Nousutuki EVA 85 cm

1510604 Nousutuki EVA 97 cm

Jalustan leveys

35 cm

Jalustan paino

8,4 kg

Kaaren (käsiosan) korkeus

85 cm

97 cm

Kaaren (käsiosan) paino

3,1 kg

3,4 kg

Patjapinnan korkeus lattiasta mitattuna
korkeintaan

63 cm

75 cm

Sängyn rungon sivulaidan paksuus
minimissään

2,5 cm

Sängyn rungon sivulaidan paksuus
maksimissaan

6 cm

Sängyn rungon alareunan korkeus
minimissään (lattiasta mitattuna)

6 cm

Maksimi käyttäjäpaino

150 kg

Materiaali
CE-merkitty

Valkoiseksi pulverimaalattu teräs
Tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita
koskevien EU-direktiivien 93/42/ETY ja
2007/47/EY
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Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Veroton hinta

Verollinen hinta

1510602
1510604

Nousutuki EVA, lattiatuellinen, korkeus 85 cm vakiosänkyihin
Nousutuki EVA, lattiatuellinen, korkeus 97 cm vakiosänkyihin

269,36 €
284,28 €

334,01 €
352,51 €
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