...uw weg naar veiligheid
Escape-Mattress® MORTIPOD

Transport van de
overledene…
Trap af
Wat is een Escape-Mattress® Mortipod?
De Escape-Mattress® Mortipod is een
mobiliteitsoplossing voor de uitvaartondernemer. Een
overledene door nauwe gangen en smalle trappen van
boven naar beneden vervoeren is een zware fysieke
belasting. Lichamelijk zwaar werk is een belangrijke
verzuimreden in de uitvaartbranche. De Mortipod
maakt het tillen en overleggen van de overledene een
stuk minder belastend.
Hoe werkt een Escape-Mattress® Mortipod?
De Escape-Mattress® Mortipod vervangt de bestaande
brancardmatras. Middels de sleepbanden en
handvatten is deze ook direct te gebruiken als sleep- en
draagmatras. Het grote voordeel is dat de Mortipod
direct terug te plaatsen is op de brancard, klaar voor
transport. Zonder een extra transfer.
Voordelen Escape-Mattress® Mortipod:
- Veilige en ergonomische verantwoord op de trap.
- Door zijn smalle uitvoering is de Mortipod erg
wendbaar en dus makkelijker voor gebruik
in smalle ruimtes.
- Handvatten vergemakkelijken het zijdelings
manoeuvreren.
- Binnen enkele seconden gebruiksklaar.
- Extra lange sleepbanden ter vermindering van
rugklachten.
- Makkelijk schoon te maken.
- Nergens voorzien van klittenband (hygiëne).
- Afdaalsnelheid zelf te bepalen.
- TÜV & CE keurmerk.

Ons advies:
Zorg dat uw verzorgingswagen uitgerust is met een
Escape-Mattress® Mortipod om goed voorbereid te zijn,
en indien u als professionele uitvaartondernemer
ruimte, tijd en kosten wilt besparen.
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Specificaties

Escape-Mattress® Mortipod

Artikelnummer Mortipod (zonder draagtas):
Artikelnummer draagtas:
Artikelnummer extra body bag:
Artikelnummer losse hoofdsteun:
Afmetingen (lengte x breedte x dikte):
Maximale draaglast:
Gewicht:
Garantie:
Kosteloze demonstratie en deskundig advies vooraf:
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:
Afdaalsnelheid zelf te bepalen:
3 in 1 oplossing voor professionele uitvaartondernemer:
Afritsbaar voor vergemakkelijken schoonmaak:
Separaat reinigbaar met desinfectant:
Eenvoudig op te bergen:
Aparte gebruikershandleiding:
Kleur:

21050
21051
21052
21053
ca. 180 x 47 x 8 cm
150 kg
ca. 7,2 kg
2 jaar








Muisgrijs

Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten voorbehouden.
Geproduceerd door Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes unternehmen.
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