
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

MTR TRANSPORTER

- Elektronisk hev/senk-
funksjon

- Maks. brukervekt: 120 kg
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

MTR Transporter
MTR er en mobil hvile- og 
avlastningsvogn utviklet for barn, 
ungdom og voksne med alvorlige 
funksjonshemninger som har
bruk for varierte stillingsskift

Uansett funksjonsnedsettelse, og uansett hvor få 
resurser den enkelte har, har alle mennesker en 
glede av å være en del av et fellesskap. 
Mennesker som er lite mobile og har behov for å  
ligge mange timer i løpet av dagen, opplever ofte å 
bli avskåret fra et sosialt samspill med omgivelsene. 
Dette kommer som en følge av at sengen, eller andre 
stasjonære steder, foretrekkes når liggende 
posisjonering blir foretatt.

Man vil da kunne se at denne posisjoneringen støtter 
brukeren fysisk, men ikke psykisk.
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Standard utstyrStandard utstyr

Teknisk data MTR TransporterTeknisk data MTR Transporter

161000HM
Artikkelnr. HMS nr.

• Elektronisk hev/senk-funksjon
• Uavhengig elektrisk regulering av rygg- og bendel
• Funksjonell og enkel håndkontroll
• Trinnvis justerbar kjørebøyle
• Parkeringsbrems på kjørebøylen
• Store og kompakte hjul
• 3-delt modulmadrass med pustende trekk

Kompakte hjul 
m/trommelbrems

Klips for å feste modulputene

Vinkeljusterbar kjørebøyle

232155
Maks. lengde

210 cm
Bredde
72 cm

Høyde
liggeflate u/madrass

45-68 cm

Hjulstørrelse
foran (diameter)

8”

12”

Egenvekt
(uten puter/madrass)

65 kg

Minste sammenslåtte
mål (LxBxH)
154x75x50

Hjulstørrelse
bak (diameter)

120 kg

Maksimal
brukervekt

145-182 cm

Lengde
liggeflate Ryggvinkel

0-600

MTR Transporter leveres som 
standard med våre modulputer for 
rygg, sete og ben. Disse kan festes 
sammen med spenner slik at de holder seg 
på plass. Modulputene er utviklet slik at de 
omslutter brukeren uten å tvinge de inn i en 
forhåndsbestemt posisjon. Putene er formbare 
for å kunne tilpasses rundt brukeren, og leveres 
med et pustende trekk. 

Rygg- og seteputene er tilgjengelige i 3 
forskjellige størrelser, slik at MTR Transporter 
dekker en bredest mulig brukergruppe.

Posisjonering i MTRPosisjonering i MTR

Det er også mulig å få en flat, trykkavlastende madrass til 
MTR Transporteren. Denne er tilgjengelig i 3 forskjellige størrelser 
og med det samme pustende trekket som modulputene. 
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Ved bruk av denne flate madrassen (se bilde 
til høyre) kan man lettere benytte våre Lasal 
puter til posisjoneringen, og oppnå best mulig 
posisjonering av bruker. 

Lasalputene er en serie trykkavlastende puter i 
forskjellige former og størrelser som kan brukes til
å posisjonere brukere i forskjellige posisjoner. 
Vi har et stort utvalg tilgjengelig, for å kunne dekke 
flest mulig posisjoner og brukere.

10300
Artikkelnr. HMS nr. 

149493
Beskrivelse
Vakucare madrass

Størrelse Farge

31300 161195 Elektrisk pumpe for Vakucare
20300 190434 Trekk til Vakucare madrass
164121 232156 MTR ryggpute Liten
164122 232157 Liten SortTrekk til MTR ryggpute
164129 232158 Trekk til MTR ryggpute Liten
164229 232159 Medium GråTrekk til MTR ryggpute

Grå

164321 232160 StorMTR ryggpute
164322 232161 Stor SortTrekk til MTR ryggpute
164329 232162 StorTrekk til MTR ryggpute Grå
164151 232171 140x65x7 cmMTR madrass størrelse S
164251 232173 157,5x65x7 cmMTR madrass størrelse M
164351 232175 183x65x7 cmMTR madrass størrelse L
164152 232172 Svart trekk til MTR Madrass str. S
164252 232174 Svart trekk til MTR Madrass str. M
164352 232176 Svart trekk til MTR Madrass str. L

Sort
Sort
Sort



Våre posisjoneringsputer passer perfekt for ytterligere posisjonering i MTR Transporter, og er tilgjengelig i et stort 
utvalg av former og størrelser. Se artikkelnummer i egen Lasalbrosjyre. 

Lasal posisjoneringsputerLasal posisjoneringsputer

Lasal bananputer

Lasal firkantputer Lasal trekantputer

Lasal halvmåneputer Lasal nakkeputer - u-formede

Lasal T-puter
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Se også vår andre transportmodell, MT5
En kortere og mer kompakt transporter for mindre 
brukere

MT5 Transporter

MT5 med trekk
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Hjelpemiddelspesialisten AS 
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70 
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no


