
Bobath XB Mattohoitopöytä
Tukeva hoitopöytä neurologiseen kuntoutukseen
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Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Erittäin korkea kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) 400 kg
2. Patentoitu rakenne, joka tekee pöydästä tukevan ja erittäin kestävän
3. Potilasnosturi mahtuu helposti pöydän alle - myös kun pöytä on alakorkeudessaan (40cm)

Uudistettu Bobath-mattohoitopöytä on suunniteltu ensisijaisesti neurologiseen terapiaan ja Bobath-terapiaan.
Patentoitu rakenne tekee pöydästä erittäin tukevan ja sopivan myös vaativaan käyttöön. Bobath-mattohoitopöytä
on suunniteltu siten, että terapeutti voi olla pöydällä samanaikaisesti hoidettavan potilaan kanssa - kuormitettavuus
(Safe Working Load SWL) on jopa hämmästyttävä 400 kg.

Makuutaso on erittäin korkealuokkaisesti verhoiltu ja tason sivureunat on vahvistettu muovisella reunuksella. Verhoilu-
materiaali on erittäin kestävää korkean hygienian kangasta, joka on helppo puhdistaa, se on vedenpitävää ja lisäksi
sillä on erinomaiset desinfiointiominaisuudet. Makuutason pehmusteen paksuus on 30 mm, joka tekee tason pin-
nasta vähemmän joustavan, mutta paremmin sopivan neurologiseen tutkimukseen ja hoitoihin. Bobathin patentoidun
runkorakenteen johdosta potilasnosturit mahtuvat helposti pöydän alle (maavara on 15 cm), vaikka pöytä olisi ala-
korkeudessa. Erittäin matalan alakorkeuden ansiosta (40 cm) myös pyörätuolia käyttävät potilaat pääsevät pöydälle
helposti.

Saatavana on kaksi mallia: 4010XB:ssä on yksiosainen makuutaso ja 4020XB:ssä kaksiosainen makuutaso säädet-
tävällä selkäosalla. Molemmat mallit voidaan varustaa valinnaisella kasvoaukolla potilasmukavuuden lisäämiseksi.
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Tehdasasenteiset optiot:

• Trendelenburg / anti-Trendelenburg (sis. akku)
• Jalkaohjain
• Kasvoaukko
• Akku

Muut lisävarusteet:

• Lisävarustekisko
• Nousutuki
• Työntökahvat
• Tutkimusvalaisin
• Sivukaiteet
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Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Malli 4010XB 4020XB

Makuutaso Yksiosainen Kaksiosainen

Kokonaisleveys 100 cm tai 120 cm 100 cm tai 120 cm

Kokonaispituus 200 cm 200 cm

Kokonaispituus kasvoaukolla (optio) 207 cm 207 cm

Kokonaispaino 145 kg 145 kg

Korkeuden säätöalue 40 - 95 cm 40 - 95 cm

Selkäosan pituus - 70 cm

Selkäosan säätö - 0 - 73°

Trendelenburg / anti-Trendelenburg 
(optio)

20° / 20° 20° / 20°

Pyörät Ø 150 mm keskuslukittavat kaksoispyörät Ø 150 mm keskuslukittavat 
kaksoispyörät

Muut vakio-ominaisuudet Muovisella reunuksella vahvistetut makuutason 
reunat | käsiohjain turvalukitustoiminnolla (pai-
namalla kahta nappia 3 sek) | turvaominaisuus: 
automaattinen pöydän nousu hätätilanteissa

Muovisella reunuksella vahvistetut ma-
kuutason reunat | käsiohjain turvaluki-
tustoiminnolla (painamalla kahta nappia 
3 sek) | turvaominaisuus: automaattinen 
pöydän nousu hätätilanteissa

Verhoilu Useita materiaali- ja värivaihtoehtoja, kysy 
lisätietoa

Useita materiaali- ja värivaihtoehtoja, 
kysy lisätietoa

Kuormitettavuus  
(Safe Working Load SWL)

400 kg 400 kg

Maavara 15 cm 15 cm

Sähköjärjestelmä 24V 24V

CE -merkintä Kyllä Kyllä

Takuu 2 vuotta 2 vuotta
Valmistusmaa Suomi Suomi


