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M o b i l o
Potilaspaari joustavaan käyttöön

RATKAISEVASTI PAREMPI
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Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Mobilo-potilaspaari täyttää useita tärkeitä tehtäviä. Sitä käytetään 
mm. kuljetuspaarina siirrettäessä potilaita nopeasti ja turvallises-
ti paikasta toiseen. Monipuolisine varusteineen se täyttää lisäksi 
sänkyjä koskevan standardin DIN EN 60601-2-52 vaatimukset. 
Tarvittaessa sitä voidaan käyttää myös päiväpotilaiden sänkynä. 
Potilaille se on miellyttävä makuualusta. Diagnoosista ja tervey-
dentilasta riippuen he voivat viettää pidempiäkin aikoja Mobilossa 
ilman jatkuvaa valvontaa. 

Lisäksi Mobilo keventää hoitajien työtä. Se ei vaadi aikaa vievää 
vuodevaatteiden vaihtoa eikä uudelleenkäsittelyä. Pyörien 
keskuslukitusta käytetään kaikissa 4 pyörässä olevilla lukituspol-
kimilla. Siten hoitajat voivat hankalissakin tilanteissa lukita 
potilaspaarin pyörät tai vapauttaa ne sujuvasti kaikista suunnista. 

Mobilo  
Ylittää standardien vaatimukset

Mobilon makuutaso on saatavana kaksi- ja neliosaisena mallina. 
70 x 200 cm:n kokoisella paarilla on runsaasti tilaa potilaalle. 
47–79 cm:n korkeudensäätöalue helpottaa potilaan nousemista 
vuoteeseen ja vuoteesta sekä takaa ergonomisen työskentelykor-
keuden hoitajille. Alaskäännettävät sivulaidat tekevät paarista 
erityisen turvallisen. 

Nopeita toimenpiteitä vaativissa hätätilanteissa voi pääpuolen 
päädyssä makuutason alapuolella olevan elvytystuen kääntää 
helposti alas. Elvytyksen aikana se takaa tärinättömän ja vakaan 
alustan.

Turvallisuutta ja mukavuutta  
Tukea potilaille ja hoitajille

Potilaspaarina ja päiväpotilaiden sänkynä käytettävä Mobilo on 
potilaille erityisen miellyttävä ja turvallinen. Tämän takaavat 
molemmille puolille asennetut 35 cm:n korkuiset sivulaidat ja 
mukava kylmävaahtomuovipatja.

Makuutason korkeutta ja asentoa – hoitoasennosta mukavaan 
istuma-asentoon – voidaan säätää joustavasti paarin molem-
milta puolilta.

Makuutason korkeutta säädetään  
nopeasti ja helposti polkimella. 

Myös sivulaidat helpottavat hoitajien työtä, koska potilasta ei 
tarvitse enää kaikissa tilanteissa valvoa jatkuvasti.

Hätätilanteessa Mobilon voi käden käänteessä kallistaa  
Trendelenburgin asentoon.
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Laajennusmahdollisuuksia 
monia vaatimuksia varten

Kaikki tarvittavat hoitovarusteet voidaan asentaa Mobiloon helposti, 
turvallisesti ja nopeasti. Siten Mobiloa voi joustavasti käyttää potilaspaarina 
tai päiväpotilaiden sänkynä. 

Monipuolisen lisävarustevalikoiman ja lukuisten yksityiskohtaisten 
varusteiden avulla potilaspaarin voi mukauttaa sairaalan monia 
vaatimuksia varten. Mobilon helppo käsiteltävyys sekä erinomai-

nen puhtaustaso keventävät ja nopeuttavat hoitajien työtä niin, 
että itse potilaan hoitoon jää enemmän aikaa.

Sivulaitoihin kiinnitettävä ruokailutaso helpottaa 
potilaasta huolehtimista ilman siirtotarvetta.

Leveät ja ergonomiset työntökahvat 
pääpuolen ja jalkopään päädyissä 
nopeuttavat ja sujuvoittavat paarin 
käsittelyä.

Optiona saatavia nesteenantotelineitä voidaan 
säätää teleskooppisesti kahteen eri korkeustasoon, 
ja ne voidaan kiinnittää potilaspaarin jokaiseen 
neljään kulmaan. Tärkeitä hoitovarusteita voidaan kiinnittää Mobilon molemmille puolille ja 

joustavasti tarpeen mukaan varustekiskoihin. 

Patjan puhtaanapitoa helpottavan 
 paperirullatelineen voi kiinnittää 
 pääpuolen tai jalkopään päätyyn.

Pääpuolen ja jalkopään päädyssä 
oleviin kiinnityskiskoihin voi kiinnittää 
hoitovarusteita.

Läpivalaisuun soveltuvan selkänojan  
ja optiona saatavan röntgenkuvalevyn 
 säilytyspaikan ansiosta potilasta ei 
 tarvitse siirtää toiselle alustalle. 

Paarien alla olevassa telineessä on tilaa happipul-
lolle ja kiinnityshihnalle sekä potilaan henkilökoh-
taisille tavaroille. 

Aina hyvässä hoidossa 
kätevien lisävarusteiden ansiosta
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Tekniset tiedot
Varusteet ja optiot

Sivulaita

Sivulaidat molemmilla sivuilla ✓

Perusväri

Alumiinia muistuttava RAL 9006 ✓

Makuutasot

Kaksiosainen makuutaso ✓

Neliosainen makuutaso O

Puskurirullat

6 kpl, vaaka- ja pystysuunnassa suojaava ✓

Pyörät keskuslukituksella

Kaksoispyörä Ø 150 mm ✓

Integroitu pyörä Ø 200 mm O

Ohjauspyörän sijainti

Pääpuolen pääty, oikealla ✓

Pääpuolen pääty, vasemmalla O

Jalkopään pääty, oikealla O

Jalkopään pääty, vasemmalla O

Sähköä johtava pyörän pinnoite

1 pyörä ✓

2 pyörää O

4 pyörää O

Muut varusteet
Tarjotin ja röntgenkuvalevyn säilytyspaikka makuu-
tason alapuolella O

Elvytystuki O

 ✓ = vakio      O = lisävaruste 

Tekniset tiedot

Mitat ja painot

Ulkomitat 87 x 218,5 cm

Makuutaso (patjan koko) 70 x 200 cm

Patjan korkeus 10 cm

Turvallinen kuormitettavuus 200 kg

Enimmäisnostokorkeus 250 kg
Maavara makuutason alimmassa 
korkeudessa noin 9 cm

Tuotteen paino noin 130 kg
Kaksiosaisen makuutason osien 
jakauma 74 cm – 117,5 cm

Neliosaisen makuutason osien 
jakauma 74 cm – 13 cm – 37,7 cm – 61,8 cm

Sivulaitojen turvakorkeus 35 cm

Säätöalueet
Kallistus Trendelenburgin  
asentoon 12°

Kallistus Anti-Trendelenburgin 
asentoon 12°

Makuutason korkeus noin 47–79 cm

Selkänojan säätökulma 70°
Reisituen säätökulma  
(neliosaisessa makuutasossa) 45°

Arvojen noudattaminen
Yrityksemme perustettiin Herfordissa vuonna 1900, ja se on 
vielä tänäkin päivänä perheyritys. Kunnioitus ja vastuullisuus 
asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme 
kohtaan muodostavat perustan päivittäiselle työllemme. Näihin 
arvoihin ja pitkäaikaiseen kokemukseemme perustuen tarjoam-
me asiakkaillemme laadukkaita tuotteita, ratkaisuja ja palveluja 
hoidon ja terveyden tarpeisiin kaikkialla maailmassa.

Tulevaisuuden kehittäminen
Voidaksemme reagoida terveydenhuollon ja hoitoalan nopeisiin 
muutoksiin kehitämme kaikki tuotteemme itse. Tavoitteenam-
me on tarjota innovaatioita ja visioita tulevaisuuden hoitoon. 
Olemalla jatkuvassa kanssakäymisessä asiakkaidemme kanssa 
voimme tukea asiakkaitamme kohdistetusti heidän arjessaan. 
Toteutamme huomisen trendejä jo tänään – tätä menestyksekäs-
tä perinnettä jatkamme myös tulevaisuudessa.

Stiegelmeyer-ryhmä on kansainvälinen kumppanisi 
sairaaloiden ja hoitolaitosten sekä Burmeier-mer-
killään kotihoidon alalla. Tuemme asiakkaitamme 
käytännönläheisillä tuotteilla, ratkaisuilla ja palve-
luilla, joita kehitämme koko ajan edelleen. 

•   Perustettu vuonna 1900 ja edelleen perheomistuksessa 
•   Koko maailmassa yli 1100 työntekijää 
•    Kaikkien päätuotteiden valmistus omissa  

tuotantolaitoksissa 
•   Tuotekehitys ja tuotanto Saksassa 
•    Huolto, koulutus ja prosessien optimointi  

asiakkaan tiloissa
•   Kansainväliset sertifioinnit ja vienti yli 60 maahan
•    Myyntiyhtiöt Alankomaissa, Belgiassa, Etelä-Afrikassa, 

Puolassa, Ranskassa ja Suomessa 

Arvojen noudattaminen

Tulevaisuuden kehittäminen

Tuotemerkkimme

Ammattitaitomme

Sairaala

Hoiva

Kotihoito

Hyvinvointi

Kalusteet

Huolto



stiegelmeyer.com

Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi
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Päätoimipaikka / Headquarters 

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax  +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

Asiakaspalvelun yhteystiedot verkkosivuillamme: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner


