
Bra arbetsmiljö för personalen.
God ergonomi för brukaren.

Hög säkerhet.
Funktionella tillbehör.

Svensk kvalitet.

... har ni karmstolar i trä som behöver 
översyn flera gånger per år? Klumpiga 
stolslyftar som bara är i vägen och tar 
plats? Behövs det två personer för att 
skjuta in stolen vid bordet?

Vi har lösningen!
[REAL KARMEN] * 
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Att helt undvika alla tunga arbetsmoment i vårdyrket är omöjligt. Vid förflyttning av patienter 
skadar personal inom vård och omsorg sig som mest. Men när det gäller belastningsskador 
finns det lösningar som både individer och hela arbetsplatsen kan vinna på – REAL KARMEN 
underlättar vid förflyttning till och från matbordet samt finjustering intill matbordet.

Kontakta oss (se uppgifter nedan) för en helt egen visning
och genomgång av REAL KARMEN.

 Gedigen, helsvetsad konstruktion
som är hållbar

och underhållsfri.

Boka kostnadsfri visning!

BRA ARBETSMILJÖ FÖR PERSONALEN
• Stabilt körhandtag förenklar förflyttning
• Stora länkhjul rullar i alla riktningar
• Smidig att köra nära intill matbordet
• Hygienisk klädsel som är enkel att torka av
• Breddjusterbara och avtagbara armstöd
• Minskar antalet lyft och förflyttningar samt
      användandet av stolslyftar

GOD ERGONOMI FÖR BRUKAREN
• Bra sittställning underlättar måltiden
• Individuellt ställbar sitthöjd
• Fler brukare kan äta självständigt
• Korta mjukstoppade armstöd

HÖG SÄKERHET
• Fotbromsat stativ (alt. handbroms)
• Trögrullade bakhjul
• Fixerad sittenhet
• Inga riskabla överflyttningar

FUNKTIONELLA TILLBEHÖR
• Bromspedal med säkerhetsspärr
• Hemiplegiarmstöd
• Uppfällbar fotring 1/8 och 1/4
• Adapter för sidosvängbara benstöd
• Sits med tryckavlastande material

* 
st

ol
en

 p
å 

bi
ld

en
 ä

r 
ex

tr
au

tr
us

ta
d

Mercado Medic AB Telefon & Fax Email & Internet 
Tryffelslingan 14 Tel  08 555 143 00 Email info@mercado.se
181 57 Lidingö Fax  08 555 143 99 Internet www.mercado.se


