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Het stabiele en robuuste onderstel, met 4 wielen met rem en de 

stevige scharende hoogteverstell ing, biedt de nodige 

ondersteuning voor professionele verzorging.

Door de hoogteverstelling van de MONA-ligtafel is de 

rechtstreekse transfer vanaf een rolstoel mogelijk. De optionele 

zijroosters met of zonder beschermende zachte bekleding zijn 

gemakkelijk op te klappen.

De MONA zorg- en behandeltafel is probleemloos met mobiele 

liften onderrijdbaar en vergemakkelijkt zo de transfers van de 

bewoners.

De  MONA-zorg ta fe l  i s  ve rk r i j gbaar  i n 

verschillende breedten en met hydraulische of 

elektrische hoogteverstelling.

Aan de diverse voorzieningen in woonzorgcomplexen of verpleeghuizen worden 

hoge eisen gesteld wat betreft functie en kwaliteit van de hulpmiddelen. In vele 

honderden instellingen vertrouwd men daarom op onze MONA-zorgtafel ...

BEKA Hospitec ontwikkelt samen met designers nieuwe innovatieve 

zorghulpmiddelen, die de werkomstandigheden van de verzorgenden verbeteren en 

het welzijn en de veiligheid van uw gebruiker verhogen ...

Voordelen voor uw verzorgenden

Voordelen voor de zorgverlener

Voordelen voor uw gebruikers

Voordelen technische medewerker

¡ Mobiel en heel gemakkelijk te manoeuvreren

¡ Traploze, loodrechte hoogteverstelling

¡ Hoge veiligheidsstandaard

¡ Met hulpmiddelen te gebruiken, eenvoudig te

   bedienen

¡ Kussens in verschillende breedten en lengten mogelijk

¡ Aangenaam, zacht en stabiel ligvlak

¡ Maximale bescherming tegen per ongeluk eraf rollen

¡ Transfer op rolstoelhoogte mogelijk

¡ Zeer goede prijs-/prestatieverhouding

¡ Lage kosten voor wisselstukken

¡ Standaard merkcomponenten

 Wisselstukken ook verkrijgbaar in de vakhandel¡

voor optimale verzorging ...

Hoogste kwaliteit en comfort

Het ideale hulpmiddel voor de verzorging van mensen

Een groot kussen met hoogwaardige bekleding, dat afgestemd is 

op de behoeften en vereisten, is de basis voor de veilige en 

comfortabele verzorging van uw mensen. De afgeronde randen 

zijn gewatteerd en zorgen ervoor, dat zelfs bij een zeer gevoelige 

huid er geen letsels ontstaan.

Stabiliteit en houvast

De stevige, scharende hoogteverstelling biedt de nodige 

ondersteuning om professionele verzorging te geven. Zelfs bij zeer 

onrustige mensen is door ons systeem gegarandeerd, dat het 

verzorgingskussen en de verzorgingstafel niet wankelen of 

meegeven. Dit biedt iedereen veiligheid en het vertrouwen in ons 

hoogwaardige product. Ter verhoging van het comfort is ook een 

verstelbaar gedeelte voor het hoofd mogelijk, dat optioneel kan 

worden aangebracht.

Veiligheid en comfort

De zorg- en behandeltafel MONA kan naar wens aan elke kant van 

een opklapbaar zijrooster worden voorzien. Dit zorgt voor extra 

veiligheid. De zijroosters hebben een stabiele metalen afsluiting 

die waarborgt dat het zijhek ook bij hoge zijdelingse druk niet 

neerklapt. Een zachte, gewatteerde beschermhoes als aanvulling 

is optioneel verkrijgbaar en biedt vooral bij zeer onrustige mensen 

een extra mogelijkheid om ze tegen letsel te beschermen. Een 

sterke en toch zachte overtrek van speciaal kunstleer neemt bij 

lichaamscontact direct de warmte over. Het kunstleer kan met alle 

gangbare desinfectiemiddelen worden gereinigd en voldoet 

daarmee aan de nodige normen voor hygiëne.

Traploze, loodrechte hoogteverstelling voor gemakkelijke 

transfers en een optimale werkhoogte

De transfer kan ofwel met een mobiele patiëntentillift worden 

gedaan, omdat het onderstel vrij onderrijdbaar is of kan ook 

zonder problemen vanaf een rolstoel naar de zorg- en 

behandeltafel MONA plaatsvinden, omdat deze tot op 

rolstoelhoogte kan worden neergelaten. Het stabiele en stevige 

onderstel is met 4 geremde zwenkwielen uitgerust. Ook het 

gebruik in verschillende ruimtes is zonder problemen mogelijk. 

Een traploze, loodrechte hoogteverstelling (naar keuze elektrisch 

of hydraulisch) zorgt voor een optimale werk- en transferhoogte.
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Technische gegevens

Toebehoren / Opties

Kussenlengte (naar keuze)

Kussenbreedte (naar keuze)

Hefhoogte (hydraulische hoogteverstelling)

Hefhoogte (elektrische hoogteverstelling)

Max. belasting

Tegen afrollen beschermende zijroosters

Beschermende zachte bekleding 

Hoofdgedeelte met vergrendelbare verstelling

1.500 mm of 2.000 mm

650 mm of 800 mm of 1.000 mm

480 - 990 mm

480 - 990 mm

205 kg (versie EL), 205 kg (versie Hyd) 

BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3  

35582 Wetzlar-Dutenhofen

info@beka-hospitec.de 

Fon +49 641- 92220-0  

Fax +49 641- 92220-20  

www.beka-hospitec.de

BEKA Hospitec bvba 

Oude Baan 46 

B-2550 Kontich

België / Belgique

info@beka-hospitec.be

Tel +32 (0) 473.93.02.35

www.beka-hospitec.be

Chassiskap van ABS
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