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Cura ML II
Badekar med elektrisk hev-senkbart badekar
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CURA ML II er et badekar med elektrisk hev/senk funksjon, tilpasset 
private bad.

Badekaret leveres standard med integrert termostatarmatur, hånddusj og 
håndkontroll med holder. 

CURA ML II kan utstyres med tilbehør som; oppfellbar stelleplate/dusjleie, 
sidegrind for stelleplate, madrass for stelleplate, blandebatteri forhøyer og 
panelbryter. CURA ML II leveres med avtakbare sidepanel på alle fire sider 
som standard.

Løftehøyden er 69 – 99 cm (overkant kar) med synkroniserte 24V løfte-
aktuatorer, og karet tilsluttes 230V nettspenning for drift.

Varenr HMS art.nr.: Varenavn
148070-N 199621 Badekar CURA ML II 140 utv/innv b70/b51 l140/124 h39
148071-N 199622 Badekar CURA ML II 150 utv/innv b70/b50 l150/135 h41
148072-N 199623 Badekar CURA ML II 160 utv/innv b70/b50 l160/145 h41
148073-N 199624 Badekar CURA ML II 170 utv/innv b70/b50 l170/158 h39
148074-N 199625 Badekar CURA ML II 180 utv/innv b80/b61 l180/170 h42

Modeller og utvendige mål:
CURA ML II 140 - 140x70 cm
CURA ML II 150 - 150x70 cm
CURA ML II 160 - 160x70 cm
CURA ML II 170 - 170x70 cm
CURA ML II 180 - 180x80 cm
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Stelleplate for CURA ML II
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Til CURA ML II kan det leveres en hengslet stelleplate med kraftig 
perforert plastduk i en moderne grånyanse. Stelleplaten holdes i oppfelt 
posisjon med en gassfjær. Stelleplaten er ca. 19 cm kortere enn 
karlengden for å gå klar av den integrerte termostatarmaturen.

Bruk stellplaten før badevannet tappes ut for å utnytte restvarmen i 
badevannet som oppvarming av stelleflaten.

Varenr HMS art.nr.: Varenavn

CM-3-0058-S 199647 Stelleplate badekar CURA ML l140 b70

CM-3-0040-S 199648 Stelleplate badekar CURA ML l150 b70

CM-3-0052-S 199649 Stelleplate badekar CURA ML l160 b70

CM-3-0049-S 199650 Stelleplate badekar CURA ML l170 b70

CM-3-0046-S 199651 Stelleplate badekar CURA ML l180 b80

CM-3-0124 207066 Madrass for stelleplate badekar CURA ML II 140

CM-3-0125 207067 Madrass for stelleplate badekar CURA ML II 150

CM-3-0126 207068 Madrass for stelleplate badekar CURA ML II 160

CM-3-0127 207069 Madrass for stelleplate badekar CURA ML II 170

CM-3-0128 207070 Madrass for stelleplate badekar CURA ML II 180

BED-RAIL-KIT 207065 Sidegrindsett baderkar CURA ML II alle str.
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Forhøyersett for termostatarmatur

For å redusere eventuell klemfare ved bruk av 
badekarheis i CURA ML II kan det leveres et 10 cm 
forhøyersett for termostatarmaturen.

Settet består av 2 stk. 10 cm forlengerrør som 
monteres mellom termostatarmaturen og 
slangetilkoblingene under karet.

Dette tilbehøret skal monteres av VVS-fagmann.

Art.nr.: HMS art.nr.: Varenavn:

CM-2-0075-SÆT Armaturforhøyer badekar CURA ML II alle størrelser

Panelbryteren kan felles inn i sidepanel på valgfritt sted, og gir et mer 
eksklusivt utseende og enklere betjening av karet.

Settet inneholder panelbryter og adapterboks til elektronikkenheten under 
karet.

Panelbrytersett
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Art.nr.: HMS art.nr.: Varenavn

CM-3-0300 202288 Panelbryter badekar CURA ML II alle størrelser
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Avero Comfort
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AVERO Comfort er et meget prisgunstig og praktisk badekar som dekker de aktuelle behov for pleiesituasjoner. 

Badekaret er trinnløst høyderegulerbart fra 68 til 108 cm ved hjelp av to synkroniserte elektriske aktuatorer. 
Badekaret er utformet for en sikker og behagelig posisjonering av brukeren og er utstyrt med to kraftige håndtak 
på innsiden.  

Den slanke og elegante utformingen gir meget god arbeidstilgang fra tre sider og karet er tilpasset bruk av alle 
kjente personløftesystemer. 

AVERO Comfort er en lukket konstruksjon i selvbærende glassfiberforsterket polyester med en gel-coat 
overflate som er meget enkel å rengjøre, og er resistent mot alle kjente syrer og mineraler.

AVERO Comfort

Utvendig lengde: 210 cm

Utvendig bredde: 80 cm

Innvendig lengde: 177 cm

Innvendig bredde: 58 cm

Dybde innvendig: 40 cm

Høyderegulering: 68-108 cm

Vanninnhold: ca. 220 liter

Med forbehold om endringer

Varenavn Varenr

AVERO Comfort, komplett m/armatur og hånddusj 910609000

Automatisk fylling med sensorstyrt vannstopp 910609300

Dusjleie/stelleplate Neatfold for badekar AVERO comfort 100.090180

”Music sound system” lydanlegg 910609500

Antisklimatte 090608000

Benstøtte/karforkorter 910609200

Air-Jet Whirl system med styrepanel og tørrblåsing 910609400

”Color light” lysterapi 910609600

Fargetillegg (RAL-farger) 910609700
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Avero Phoenix
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AVERO Phoenix er et elegant institusjonsbadekar med ergonomisk utforming fra Beka-Hospitec.
Dette badekaret kombinerer velprøvd teknologi med moderne design og funksjonalitet.

Phoenix har en unik utformet bunn hvor pasienten sitter i en hvilestilling med god understøtting under sete og lår. Integrerte 
støttehåndtak gir pasienten mulighet for selv å hjelpe til med forflytning.

Den unike utformingen i kombinasjon med det kompakte understellet gjør det enkelt å benytte personløftere for forflytning 
inn og ut av karet. 
Karets doble vegger gir meget god stabilitet, samt muliggjør montering av lyd- og lys-terapi, air-jet massasjesystem og 
automatisk fylling og tømming av karet.

Phoenix er produsert med kvalitetskomponenter fra anerkjente leverandører, dette sikrer lang levetid og enkelt vedlikehold.

AVERO Phoenix 
leveres standard med termostatblandebatteri, overfyllingsavløp og hånddusj, med karlengde 170 eller 190 cm.

AVERO Phoenix 170 AVERO Phoenix 190

Utvendige mål: 203x87 cm 223x87 cm

Innvendige mål: 175x80 cm 190x80 cm

Strømforsyning: 230V, 1,8 kW 230V, 1,8 kW

Varenr Varenavn
910130000 AVERO Phoenix 170
910131000 AVERO Phoenix 190
Tilbehør:

910131100 Karforkorter
910131200 Desinfeksjonssystem
910131300 Automatisk fylling
910131400 Lydterapisystem (Sound-Music-System)
910131500 Air-Jet-Whirl massasjesystem
910131600 Lysterapisystem (Color-light-therapy)
910131700 Fargetillegg (RAL-farger)
910131800 Shampoo og såpedispenser
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Avero Motion recliner-kar
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Dette er badekaret for de som ønsker god ergonomi og funksjonalitet kombinert med eksklusivt design og maksimal komfort 
for sine beboere.

AVERO Motion er designet for å gi en god badeopplevelse og velvære, samtidig som det er enkelt i bruk og har maksimal 
funksjonalitet.

Badekarets tilt-funksjon, store side-dør og ”terskelfrie” åpning gjør det meget enkelt å komme inn og ut av karet både for 
gående og for pasienter i forskjellige personløftere.

Understellets unike utforming gir tilgang for aktive og passive personløftere.

AVERO Motion er designet for maksimal komfort og sikkerhet med en unik innvendig utforming som sikrer at pasienten ikke 
sklir ned i karet.

Varenr Varenavn
910150550 AVERO Motion reclinerkar
910150555 Håndkontroll for AVERO Motion
910150560 Automatisk fylling med vannstopp
910150572 Music Sound System for AVERO Motion
910150570 Air-Jet-Whirl luftmassasjesystem
910150579 Aromaterapisystem
910150575 Lysterapisystem
910150585 Desinfeskjonssysem med hånddusj
910150586 Ekstra holder for hånddusj
910150587 Batteri back-up / nødsenk
910150565 Nakkepute
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Syncra

SYNCRA er vårt nye funksjonelle 
badekar med innebygget seteheis.

Dette eksklusive badekaret bidrar til 
en enklere hverdag for pleie-
personell og pasienter da setet 
på den medfølgende dusjstolen 
enkelt kobles til seteheisen slik at  
pasienten kan overføres til 
badekaret. 

Karet kan så heves til en korrekt 
arbeidshøyde for pleieren.

Med denne elegante løsningen 
sikres det en komfortabel 
forflytning fra seng til badekar med 
minimal innstas.

SYNCRA badekar leveres komplett 
med termostatarmatur, og kan 
leveres i høyre og venstre versjon 
avhengig av baderommets  
utforming.

Varenr: Varenavn:

SYNCRA 170-KPL SYNCRA 170 badekar m/termostatarmatur og hjulunderstell for sete

SYNCRA 200-KPL SYNCRA 200 badekar m/termostatarmatur og hjulunderstell for sete

011.700001 Dusjgarnityr montert på badekar
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SYNCRA 170 SYNCRA 200

Utvendige mål kar: 168x75 cm 196x75 cm
Innvendige mål kar (bunn): 123x54 cm 151x54 cm
Dybde kar: 37/40 cm 37/40 cm
Høyderegulering: 70-100 cm 70-100 cm
Strømforsyning: 230V/ 6A 230V/ 6A
Volum: ca. 200 liter ca. 200 liter
Setebredde sete/stol: 40 cm 40 cm
Setedybde sete/stol: 45 cm 45 cm
Setehøyde stol (front): 55 cm 55 cm
Maks brukervekt: 150 kg 150 kg
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Invita
Vippebadekar

Invita er det intelligente sitte- og 
liggebadekaret, regulerbart i vinkel 
med pneumatisk styrt 
elektromotor. Utformet for best 
mulig sittekomfort, og med solide
gripevennlige håndtak. 

Plasseres frittstående på gulv, og 
krever ingen fastmontering. Kan 
også leveres med låsbare hjul. 
Enkel tilgang for pasientløfter. 
Meget stabilt understell i rustfritt 
stål, og kar i dobbelcoated, 
termoisolert glassfiber.

Meget velegnet for spastiske 
brukere,så vel barn som voksne.  
 
Kan også leverers med Air-Jet 
luftboble-system med oppvarmet 
luft (40 °C).

Dette er karet for de som ønsker å 
gi mulighet for pasienten å gå tørr 
inn og komme tørr ut av badekaret 

Varenr. Varenavn
910150800 Vippebadekar Invita, med termostatbatteri 
K1-HJ Tillegg låsbare hjul 
910150830 Air-Jet Whirl boblesystem med 8 dyser og automatisk tørrblåsing

Invita
Lengde: 1557 mm
Vanninnhold: 80-110 liter
Bredde: 840/694 mm
Tømmetid: 2 min
Høyde: 895/1247 mm
Fylletid v/2 bar: 2,5 min
Vekt: tom 55 kg
Vanntrykk: 48 ltr/min
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OBS dusj- og stellebord

OBS er et enkelt tilbehør for de som har behov for en dusj- og stelleplate over badekaret, eller som en 
frittstående enhet.

Bordet felles opp mot veggen når det ikke er i bruk.

OBS leveres i flere lengder, og med standard høyde på 945 mm (kan spesialbestilles i andre høyder).
Som tilbehør kan det leveres avtakbar sidegrind. 

Maksimal brukervekt er 130 kg.

Varenummer: Varebeskrivelse:

OBS120 Dusj-/stellebord 1200x800 mm

OBS150 Dusj-/stellebord 1500x800 mm

OBS170 Dusj-/stellebord 1700x800 mm

OBS190 Dusj-/stellebord 1900x800 mm

GOBS120-190 Avtakbar sidegrind for OBS 1200-1900 mm (lengde angis ved bestilling)
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Tilbehør til badekar
- madrasser og puter

Luftmadrasser og puter som festes med sugekopper i badekaret, og 
pumpes til ønsket fyllingsgrad med den integrerte håndpumpen. 

Et ideelt tilbehør for pasienter som trenger mer støtte eller har skader 
som gjør det ubehagelig å sitte rett mot karets overflate.

Varenr: Varebeskrivelse:

071.000120 BSW120 Luftstøttemadrass for badekar med sugekopper, 120 cm

071.000180 BSW180 Luftstøttemadrass for badekar med sugekopper,  180 cm

071.000025 HS25 Hodepute for badekar med sugekopper

071.000020 THS20 Triangelhodepute for badekar med sugekopper

Hode-, rygg- og knestøtter

Enkle støtteformer for de som 
trenger ekstra oppbygging i karet 
for å fiksere deler av kroppen. 
Festes enkelt i karet med 
sugekopper.

KS2, Knestøtte S KS1, Knestøtte L IHR1, Hodestøtte BS2, Ryggstøtte
Lengde 265 mm 265 mm 500 mm 375 mm
Bredde 340 mm 370 mm 500 mm 800 mm
Høyde 180 mm 180 mm 200 mm 455 mm
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SENTA PUR L

En ny versjon av vår bestselger 
SENTA med et nytt kompakt 
understell.

Dette er en funksjonell badeløfter 
som enkelt tilpasses ulike behov.

Leveres standard med sete, armlen 
og rygg-/nakkepute, og kan enkelt 
utbygges til divan- eller liggeløfter 
ved å påmontere en eller to side-
plater.

I tillegg kan det monteres på fot og 
sidestøtter etter behov.

SENTA PUR L er den klart mest 
fleksible og brukervennlige 
badeløfteren på markedet.

Alle polstringer er i mykt 
PUR-materiale, som enkelt tas av 
for rengjøring.

Varenr Varenavn

920101001 Kombiløfter SENTA PUR L, seteløfter

920103000 Vinger for liggebrett Senta, sett á 2 vinger

920104000 Vekt for sete/liggebrett Senta PUR L

920103100 Sidegrind for setedel

920103115 Fotstøtte for sidevinge

921070700 Ekstern ladestasjon
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Gå til medema.no å se vårt store produktutvalg og brosjyrer
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Notater:
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Notater:
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