
Product MCT 2 mobil vårdbrits, elektriskt höjdreglerbar

Varunummer R9432721000

VVS:777542220

EAN:5708590373218

HMI: 128432

Färg Vit

Beskrivning Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast 
monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna 
erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.

Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, 
de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket 
enkla att rengöra. 
Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög 
komfort- och säkerhetsnivå för brukaren. 

MCT 2 mobilt vårdbrits, 820 x 2190 mm, två nedfällbara sidor. 
Elektrisk höjdjusterbar (batteridriven) med manöverdosa.
400 mm höjdjustering från 550 till 950 mm.
Utrustad med centralt bromssystem, trådkorg för förvaring, hörnskydd i alla fyra 
hörnen, batteri och laddare.
Lyftpelare och manöverdosa är IPX6, batteri och laddare är IPX5.
Madrass måste beställas separat.

Justerbar Höjdreglerbar

Höjdjustering 400 mm

Produktkapacitet Max brukarvikt. 200 kg
Max belastning. 235 kg (brukarvikt + tillbehör)

Hastighet Hastighet upp:    19 mm/s
Hastighet ner:    19 mm/s



Product MCT 2 mobil vårdbrits, elektriskt höjdreglerbar

Varunummer R9432721000

Ergonomi • De ergonomiskt utformade sänggrindarna har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger 
bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning 
av brukare. 

• Enhandsgreppet för hantering av sänggrindarna gör det möjligt för vårdgivaren att 
hålla ögonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De 
nedfällbara sänggrindarna ger också enkel åtkomst från alla fyra sidor av dusch-
vårdbritsen. 

• De utskurna handtagen i sänggrindarna gör det möjligt för brukaren att själv hjälpa 
till när den ska vändas, vilket motiverar fysisk träning. 

• En förvaringskorg undertill gör det möjligt för vårdgivaren att förvara toalettartiklar 
och dylikt som behövs tillhands vid vårdtillfället. 

• Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier. 

Funktioner • Den mobila dusch/vård britsen kan enkelt flyttas från rum till rum och används av 
flera användare. Två lyftpelare används för att skapa en estetiskt tilltalande, 
hygieniskt optimerad samt fysiskt och visuellt stabil konstruktion. 

• Enkelt handhavande ger användarvänlighet, har nedfällbara sänggrindar och 
trådbunden manöverdosa. 

• Säkerhetsbromsarna gör det möjligt för vårdgivaren att låsa alla fyra länkhjulen 
samtidigt genom att trampa på fotbromsen, vilket säkerställer bättre säkerhet och 
enkel användning i valfri position. 

• Alla lås- och frigöringsaktivatorer aktiveras genom att trappa ner dem uppifrån för 
att säkerställa ergonomisk interaktion och för att förhindra fot- och tåskador. Halkfri 
yta och mönster på alla fyra fotbromsarna förhindrar att foten glider, även under våta 
förhållanden. 

• Ett roterande hörnskydd i varje hörn av dusch/vård britsen skyddar de omgivande 
väggarna, dörrkarmarna och själva produkten om den kommer i kontakt med något 
under transporten. 

• Elektrisk höjdjustering med batteri och laddare. Den väggmonterade laddaren för 
batteriet kan monteras i alla rum inkl. även utanför badrummet om så önskas. När 
batteriet börjar ta slut hörs ett pip varje gång manöverdosan aktiveras. 

• Batteriets laddningstid är ca. 3-4 timmar. 

Anslutnings ström
(V)

230
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Motor BL1 (Linak) IPX6

Kontrollbox COBO / CU20 (Linak) IPX6

Manöverdosa HB30 (Linak) IPX6

Strömförbrukning
(max.belastning)

Strömförbrukning vid maximal belastning:    100 W

Garanti Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från
inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid
minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på
komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.

Rengöring
Rengör produkten med vanligt såpvatten.
Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel 
eftersom detta kan skada yten.

Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och 
eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och 
nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

Överensstämmelses
deklaration

Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om 
medicintekniska produkter. Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av 
maskindirektivet 2006/42/EEG och av RoHS-direvtivet 2011/65/EU.
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