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Mobilo
Kórház Otthonápolás TámogatásÁpolás

betegszállító kocsi
A modern

minden osztályra
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A Mobilo betegszállító kocsi többféle célra is 
használható a felépítésének köszönhetően. Elő-
sorban a páciensek szállításában nyújt nagy 
segítséget. Mivel a Mobilo a legújabb DIN EN 
60601-2-52 szabványak is megfelel ágyként is 
használható az egy napos kórházi beavatkozá-
soknál. Az átfektetések csökkentése a páciensek 
és az ápoló személyzet számára is sok előnnyel 
jár. A páciensek, állapottól függően hosszabb 
időt is eltölthetnek őrzés nélkül a betegszállító 
kocsin.

A Mobilo betegszállító kocsi használata az ápo-
lók munkáját is megkönnyíti. A központi fék-
rendszer a kocsi mind a négy sarkáról működ-
tethető, az irányított futás funkció segítségével a 
Mobil kocsit egyedül is könnyű irányítani.

A Mobilo betegszállító kocsiként és ágyként is 
magas kényelmet és biztonságot kínál. A 
mind-két oldalon lehajtható oldalrács 37 cm-
es védőmagasságot biztosít.
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Mobilo - 
több, mint ami elvárható
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Biztonság és kényelem
A Mobilo betegszállító kocsi 2 és 4 részes fek-
vőfelülettel is rendelhető. A fekvőfelület mére-
te 200 x 70 cm. A fekvőfelület magasságát és 
helyzetét a kocsi mindkét oldaláról be lehet ál-
lítani - vízszintes helyzetből kényelmes ülőhely-
zetbe (1. kép). 

A lehajtható oldalrácsok nagy biztonságot nyúj-
tanak a páciens számára (2. kép). Az ápoló sze-
mélyzet munkáját is megkönnyíti, hogy a páci-
ens nem szorul folyamatos felügyeletre.

Lábpedál segítségével a fekvőfelület magassá-
ga 47 és 79 cm között beállítható (3. kép).

A páciensek biztonságos magasságban tudják 
elhagyni a kocsit és az ápolószemélyzet is ergo-
nómikus magasságban tud dolgozni.

Vészhelyzet esetén a Mobilo betegszállító kocsi 
könnyen és egyszerűen Trendelenburg pozíció 
állítható (4. kép).

Az opcionálisan rendelhető újraélesztésnél se-
gítséget nyújtó támaszt a betegszállító kocsi hát-
része alól lehet lehajtani. A támasz stabilabb, 
rázkódásmentes felüleletet biztosít az újraélesz-
tés közben.

Hasznos kiegészítők
A Mobilo betegszállító kocsi minden helyzetben 
megállja a helyét, a különböző kiegészítőknek kö-
szönhetően.

A széles és ergonómikus tolófogantyúk megköny-
nyítik a betegszállító kocsi irányítását. A tolófo-
ganytúkat a kocsi a fej- és lábrésznél is el lehet 
helyezni (fent, nagy kép).

A papírtörölköző tartót a betegszállító kocsi fej- és 
lábvégnél is el lehet helyezni (1. kép).

A Mobilo betegszállító kocsi beépített medikai sí-
nezéssel rendlkezik, melyre a különböző eszközök 
(pl. pumpák vagy lélegeztetőgép) felakaszthatók 
(2. kép).

A Mobilo hátrésze alá opcionálisan röntgenkazet-
ta tartó (3. kép) is rendelhető, így átfektetés nélkül 
megoldható a röntgenfelvételek elkészítése.
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Ápolás minden helyzetben

Minden az ápoláshoz és az ellátáshoz szükséges 
eszköz könnyen és biztonságosan a Mobilo beteg-
szállító kocsira helyezhető.

Az etetőtálca könnyen a kocsira helyezhető, így a 
beteget átfeketetés nélkül lehet ellátni (fent, nagy 
kép).

A teleszkópos infúziós állványt a betegszállító ko-
csi mind a négy sarkán el lehet helyezni (1. kép).

A betegszállító kocsi alatt oxigén palack helyezhe-
tő el, amit tépzőzáras hevederrel lehet rögzíteni. A 
beteg személyes tárgyainak is jut itt hely (2. kép).

A szereléktartó sín segítségével további ápoláshoz 
szükséges eszközök helyezhetők el a betegszállító 
kocsi mindkét oldalán (3. kép).

Technikai adatok

Méretek és súly

Külső méretek

Fekvőfelület mérete

Matrac vastagsága

Biztonságos terhelhetőség

Maximális emelési kapacitás

Térköz a betegszállító kocsi alatt (legalsó pozícióban)

Önsúly

Fekvőfelület felosztása (2 részre osztott fekvőfelület)

Fekvőfelület felosztása (4 részre osztott fekvőfelület)

Oldarácsok védőmagassága

Beállítási lehetőségek

Mobilo

Fekvőfelület magassága

Hátrész

Combrész (4 részes fekvőfelület esetén)

Trendelenburg és Anti-Trendelenburg pozíció

Felszereltség és opciók

Oldalrácsok

Alapszín

Fekvőfelület

Fali ütközőgörgők

Kerekek központifékrendszerrel, három állású fékpedállal

Iránytartó kerék

Konduktív kerék

Tartozékok

37 cm

74 cm - 13 cm - 37.7 cm - 61.8 cm

130 kg

74 cm - 117.5 cm

250 kg

9 cm

10 cm

200 kg

218.5 x 87 cm

200 x 70 cm

52 - 84 cm

0° - 70° között

0° - 45° között

+/- 0° -14° között

Biztonsági oldalrácsok mindkét oldalon

Ezüstszürke (RAL 9006-hoz hasonló)

Kristályfehér (NCS S0500N)

4 részre osztott fekvőfelület

2 részre osztott fekvőfelület

6 vízszintes csillapító fali ütközőgörgő

6 fali ütközőgörgő, 2 univerzális csillapítással

6 univerzális fali ütközőgörgő

Fejvégen, jobb oldalon

Fejvégen, bal oldalon

Lábvégen, bal oldalon

Lábvégen, jobb oldalon

1 kerék

2 kerék

4 kerék

Etetőlap

Röntgenkazetta tartó a fekvőfelület alatt

Oldalrács védőhuzat

1. 2. 3.

Felhasznált anyagok
• Alváz és fekvőfelület:

Hegesztett acél váz, porfestéssel
• Fekvőfelület: HPL lapok
• Tolórudak: Poliamid 6, POM, rozsdamentes acél

Fej- és lábvég
• Leszerelhető, krómozott tolórudak
• Infúziós állvány rögzítési pontok

Védelem
• 6 fali ütközőgörgő (vízszintes vagy univerzális csillapítás)
• Oldalvédelem az oldalrácsokba építve

Tartozék rögzítési pontok
• A fej- és lábrésznél két helyen lehet az 

infúziós állványt rögzíteni
• Szereléktartó sín a fekvőfelület alatt, 

mindkét oldalon, univerzális tartókkal

Fekvőfelület
2 vagy 4 részes fekvőfelület (HPL anyagból) 

Krómozott tolófogantyú pár

Monitortartó polc

Dupla, Ø 150 mm-es kerekek

Integral Ø 200 mm-es kerekek

= alapfelszereltség O = opció



Gyártó:
Joh. Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford, Németország
Tel.: +49 (0) 52 21/185-0
Fax: +49 (0) 52 21/185-252
E-mail: info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

Magyarországi forgalmazó:
Pro Klinimed XXI Kft.
2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné u. 31.
Tel.: +36 26 390 441
Fax: +36 26 390 476
E-mail: info@pro-klinimed.hu
www.pro-klinimed.hu
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Az Ön ágya - a mi szenvedélyünk.




