
Produkt MSCT 1 mobilt bruse/skifteleje, elektrisk højderegulérbart

Varenummer R9434721000

VVS:777542420

EAN:5708590373232

Farve Hvid

Produktbeskrivelse Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejustérbare og 
vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil 
platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn.
Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har 
alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget 
rengøringsvenlige.
Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt 
komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren.

MSCT 1 mobilt bruse/skifteleje, 820 x 2190 mm, fire nedfældbare sider.
Elektrisk højderegulérbart (batteridrevet) med håndbetjening.
400 mm højderegulering fra 550 til 950 mm. Kan tilte 3 grader (sikrer at vandet løber 
ud af afløbet).
Udstyret med centralbremse, trådskuffe til opbevaring, hjørnebeskyttere på alle fire 
hjørner samt batteri og oplader.
Løftesøjlerne og håndbetjeningen er IPX6, batteri og oplader er IPX5.
Brusemadras og hovedstøtte skal bestilles separat.

Justerbarhed Højderegulérbar

Reguleringshøjde 400 mm

Produktkapacitet Maksimal brugervægt: 200 kg.
Maksimal belastning: 250 kg (brugervægt + vand + tilbehør)

Hastighed Hastighed op:    19 mm/s
Hastighed ned:    19 mm/s
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Ergonomi • De ergonomisk designede sengeheste har en praktisk sænket midterdel, som giver 
bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, badning, tørring, 
skiftning og påklædning af brugeren. 
• Énhånds betjente sengeheste gør det muligt for plejeren at opretholde øjenkontakt 
såvel som fysisk kontakt med brugeren under hele processen. De nedfældbare 
sengeheste giver også let adgang fra alle fire sider af lejet. 
• De udskårne greb i sengehestene gør det muligt for brugerne selv at hjælpe til, når 
de vendes, hvilket motiverer fysisk træning. 
• En trådskuffe gør det muligt for plejeren at opbevare toiletartikler og placere det, der 
er nødvendigt til plejesituationen, lige ved hånden inden start. 
• Let at rengøre, med glatte kontaktflader der ikke samler snavs og bakterier. 

Funktioner • Lejet kan nemt flyttes fra rum til rum, og bruges af flere brugere. To løftesøjler 
bruges til at skabe en æstetisk tiltalende, hygiejnisk optimeret, samt fysisk og visuelt 
stabil konstruktion. 
• Intuitive, brugervenlige og nedfældbare sengeheste med énhånds betjening. • 
Centralbremsen gør det muligt for plejeren at låse alle fire hjul samtidigt ved at træde 
på en enkelt aktivator, hvilket sikrer bedre sikkerhed og brugervenlighed i enhver 
position. 
• Alle låse- og frigørelsesaktivatorer aktiveres ved at træde ned på dem ovenfra for at 
sikre ergonomisk interaktion og for at forhindre fod- og tåskader. Skridsikker 
overflade og mønster på alle bremser forhindrer at foden glider, selv under våde 
forhold. 
• En roterende hjørnebeskytter på hvert af vognens hjørner beskytter omgivende 
vægge, dørkarme og selve produktet, hvis det kommer i kontakt med noget under 
flytningen. 
• Elektrisk højdejustering med batteri og oplader. Den væghængte oplader til batteriet 
kan monteres i ethvert rum inkl. også uden for badeværelset, hvis det ønskes. Når 
batteriet er ved at løbe tørt, lyder der et bip, hver gang håndbetjeningen aktiveres. 
• Batteriets opladningstid er ca. 3-4 timer. 

• MSCT 1 har også et sænket afløbsområde, som fjerner vand fra hjørnerne og 
reducerer mængden af resterende vand for nem dræning og tørring. 
• Et åbent afløb og en forstørret slange sikrer let afløb, der endda tillader 
menneskeligt affald at passere igennem. Kan tilte 3 grader for nemmere vandafløb.

Strømforsyning (V) 230

Aktuator (motor) BL1 (Linak) IPX6

Styreboks COBO / CU20 (Linak) IPX6

Håndbetjening HB30 (Linak) IPX6

Strømforbrug (max.
belastning)

Strømforbrug, maksimal belastning:    100 W
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Garanti Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe
materiale- eller fabrikationsfejl.

Overenstemmelses-
erklæring

Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 
2017/745 om medicinsk udstyr. Produktet opfylder ligeledes alle relevante krav i 
Maskindirektivet 2006/42/EØF og i RoHS-direktivet 2011/65/EU.

www.pressalit.com
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