
Tuotekoodi Tuote Käyttäjän enimmäispaino Leveys – ulkomitat Leveys – jalkalevy Korkeus Pituus Istumakork. Paino

53-301 Mover Aqua  siirtolaite 180 kg 635 mm 380 mm 1070 mm 960 mm 800 mm 28 kg

Tekniset tiedot Lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY 

Haluatko lisätietoja?
Ota meihin yhteyttä: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB 
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftele   
info@gaterd.se | www.gaterd.se
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Mover-siirtolaite on kehitetty mukavaan ja sujuvaan siirtymiseen sisätiloissa ja tasaisella 
alustalla. Sen käyttö on yksinkertaista, ja sen avulla käyttäjä pääsee siirtymään 
turvallisesti ja miellyttävästi. Moverin kapea alustaosa ja paripyörät tekevät siitä helposti 
ohjailtavan ahtaissakin tiloissa. Vakaa jalkalevy, pehmeät istuintyynyt ja katsekontakti 
hoitajaan varmistavat Moverin käyttäjälle koko ajan hyvän ja turvallisen olon. 
Mover Aqua on suunniteltu soveltuvaksi myös märkätila- ja suihkukäyttöön. 
Sen mahdollistavat PU-tyynyt ja ruostumattomat ratkaisut.
Uusi suunnittelu helpottaa myös tuotteen kuivausta ja puhdistusta.

Matala jalkalevy
Koska jalkalevy on matala, 
käyttäjän ei tarvitse nostaa 
jalkoja paljoakaan valmis-
tautuessaan nousemaan 
pystyyn.. 

Liukueste
Jalkalevyn liukuestepinnan ansiosta käyttäjä 
seisoo vakaasti sekä kengät jalassa että 
ilman kenkiä. Jalkalevy on valmistettu 
polywood-materiaalista.

Kapea jalkalevy
Jalkalevy on tehty mahdol-
lisimman kapeaksi, jotta 
laitteen saa tuotua myös 
pyörätuolissa istuvan käyttäjän 
lähelle.

Poikkitanko
Kolmen poikkitangon ansiosta 
käyttäjä saa helposti parhaan 
otteen noustessaan pystyyn.

Työntökahva 
Hoitajan käyttämät 
työntökahvat on muotoiltu 
ergonomisesti siten, että 
Moveria on mukava ohjata.

Vakaa ja kapea alustaosa
Kapean alustaosan ansiosta 
Moveria on kätevä ohjata 
pienellä alalla ja se on 
helppo varastoida.

Säärituki 
Säärituet ovat laajat, jotta käyttäjä voi 
nousta pystyyn mukavasti riippumatta 
säärten pituudesta. Säärituet on myös 
pehmustettu hyvin, jotta sääriin ei 
kohdistuisi painetta.

Paripyörät
Pyörien kaksiosainen 
rengaspinta helpottaa 
ohjaamista.

Istuintyynyt
Istuintyynyt on helppo 
kääntää, ja ne tukevat 
käyttäjää hyvin.
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Tekniset tiedot

Huolto ja kunnossapito

Toimenpide/tarkastus Aina ennen 
käyttöä

Vuosi-
huolto

Tarkista yleisesti.
Testaa tuotteen toiminnot. 
Tarkista, ettei mikään osa ole rikki 
tai säröillä. Tarkista, että tuote 
tuntuu vakaalta.

X X

Tarkista, että istuinosan molemmat 
puolet kääntyvät ylös/alas. X

Tarkista, että takapyörät 
pyörivät ja jarruttavat. X

Tarkista, että jalkalevy on lujasti kiinni. X X

Tarkista, että pyörät ovat 
kunnolla kiinni rungossa. X

Tarkista, ettei vaurioille alttiissa osissa
ole halkeamia tai teräviä reunoja 
(ne voivat olla epähygieenisiä tai 
vahingoittaa avustettavaa).

X

Tarkista, etteivät ruuviliitokset 
ole löysiä. X

Paikkaa mahdolliset pintavauriot pinta-
korroosion ehkäisemiseksi. Tämä on 
erityisen tärkeää Mover Aqualle. 
Korjausmaalia voi tilata jakelijalta.

X

Ennaltaehkäisevän huollon kaavio
Jos tuotetta tarkastettaessa havaitaan viallisia tai rikkinäisiä osia, 
tuotetta ei tule käyttää ennen kuin ne on vaihdettu.

Tekniset tiedot

Kuvanro Tuotekoodi Kuvaus

1 53-341 Varsiruuvi M10, Ø30 mm

2 53-342 Ruuvi, polvitukilevy (x4)

3 53-344 Kumikädensija, pituus 92 mm (x2)

4 53-311 Aqua-jalkalevy

5 53-336 Ruuvi, istuintaso (x3)

6 53-337 Ruuvi, jalkalevy (x4)

7 53-338 Aluslevy, istuintaso (x3)

8 53-339 Lukkomutteri M10

9 53-340 Aluslevy M10

10 53-312 Jarruton paripyörä Ø75 mm

11 57-096 Kaksitoimisella jarrulla varustettu paripyörä 
Ø100 mm (Aqua)

12 53-343-L Tukirauta, vasen istuinlevy

13 53-343-R Tukirauta, oikea istuinlevy

14, 15 57-394 Istuma-/polvituki PUR (Aqua)

16 53-334 Aluslevy, polvitukilevy (x4)

17 53-330 Suojus/ruuvi, harmaa

18 53-331 Hatturengas
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Puhdistus

Tuote tulee puhdistaa/desinfioida säännöllisesti: jokaisen käyttökerran 
jälkeen tarpeen mukaan tai vähintään kerran päivässä.
Puhdista tuote pyyhkimällä se lämpimällä vedellä ja desinfioivalla 
puhdistusaineella kostutetulla liinalla. Kuivaa huolellisesti, jotta kaikki 
pinnat tulevat tehokkaasti desinfioiduiksi.
Älä käytä klooria, fenoleja, pentanoleja tai muita voimakkaita 
puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pintoja tai kuivattaa
tyynyjä ja saada ne halkeilemaan ennenaikaisesti.K

Kierrätys/hävittäminen

Kun tuotetta ei enää voi käyttää, kaikki sen osat tulee kierrättää 
noudattaen kunkin maan jätteiden käsittelyä koskevia lakeja ja 
määräyksiä. Kaikki sähköiset osat, mukaan lukien paristot ja akut, 
poistetaan ja kierrätetään asianmukaisesti erikseen.

(Tiedustele lisäohjeita tuotteen eri materiaalien (metalli, muovi, 
sähkö- ja elektroniikkaromu) kierrättämiseen paikalliselta 
kierrätyksen järjestäjältä.)

Myynti ja markkinointi: Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo | Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi


