SARA PLUS

Det avancerede ståog løftehjælpemiddel

	
	

… with people in mind

sikkerhed, mobilisering, træning...
	
	
	

	

	

	
	
	
	

…all-round fordele fra
COMFORT CIRCLE

	
	

SARA Plus-liften udgør sammen med SARA 3000liften en avanceret tilføjelse til familien af stå- og
løftehjælpemidler fra ArjoHuntleigh.

	
	

Aktivering af mobilitet under forflytninger
SARA Plus-liften er et ergonomisk stå- og
løftehjælpemiddel, der mobiliserer plejemodtagere
i dagligdagens aktiviteter som f.eks. forflytninger og
toiletbesøg.
SARA Plus-liften tilbyder dog også andet. Den
udvider de mobilitetsaktiverende fordele ved stå- og
løftehjælpemidler for flere plejemodtagere end nogensinde
tidligere. Nøglen er den ekstra støtte af plejemodtagere fra
Comfort Circle, der består af Arc-Rest armlæn og et sejl
til individuelle behov. Det unikke Arc-Rest armlæn udgør
en integreret del af løftemekanismen, og giver enestående
støtte til overkroppen under løftet. En anden fordel er
Pro-Active Pad, som er en højdeindstillelig knæstøtte, der
fremmer overgangen til stående stilling, da plejemodtageren
kan bøje anklen.
Med sine unikke funktioner øger og udvider
SARA Plus-liften fordelene ved at bruge et stå- og
løftehjælpemiddel, således at den bidrager ikke
blot til forbedring af plejekvaliteten, men også til
plejemodtagerens daglige livskvalitet.

	

	

En enkelt plejer kan klare forflytninger både sikkert og effektivt.

	

	
	
	
	

Forbedring af mobiliteten med motion
SARA Plus-liften bidrager også med noget ekstra, når
det drejer sig om motion. Det er det eneste stå- og
løftehjælpemiddel, der er konstrueret til genoptræning af
balanceevnen, skridtvis gang og almindelig gang. Comfort
Circle giver den nødvendige støtte af plejemodtagere.
Du skal blot fjerne fodpladen og Pro-Active Pad for at gøre
SARA Plus-liften til en optimal platform for motionering.
Dette træningsaspekt giver SARA Plus-liften en endnu
mere værdifuld rolle i plejemiljøer som hjælpemidlet, der
forbedrer plejemodtagerens mobilitet.

Da BOS/EPS-sejlet understøtter en mere opret stilling, betydet
det at den er ideel til genoptræning.

Sejlløsninger
Sejlet udgør en integreret del af Comfort Circle, og der
kan fås et stort udvalg af løsninger til specifikke behov.
Foruden det almindelige ståsejl kan der fås et BOS/EPS
specialsejl, som gør det muligt at stå opret, hvilket er
meget bedre for genoptræning. Forflytnings-/gangsejl
støtter plejemodtagere, der skal forflyttes i siddende
stilling, men er ligeledes ideelle til gangtræning.

Fodpladen giver sikkerhed og stabilitet, samtidig med at
Pro‑Active Pad giver mulighed for at bøje i anklen.

Primære funktioner
•	Arc-Rest giver uforlignelig støtte og komfort.
• Maksimal belastningsevne: 190 kg
•	Konstrueret til genoptræning af balanceevnen,
skridtvis og almindelig gang.
•	Aftagelig fodplade og Pro-Active Pad betyder
at gangtræning bliver nemmere.
• Hjul med lav friktion, de to bageste med bremser.

Arc-Rest armlænet yder enestående støtte og fremmer en
fornemmelse af tryghed.

Fordele for plejemodtageren
• Mobiliteten aktiveres i dagligdagens forflytninger.
•	Åbner for optræning af skridtvis og almindelig
gang, hvilket forbedrer mobilitetsfordelene.
• Udgør et sikkert og bekvemt miljø.
•	Der kan fås forskellige sejlløsninger
(stående, BOS/EPS forflytnings-/gangsejl
og sejl der blot kan aftørres).
Fordele for plejepersonalet
•	Et hjælpemiddel, der er nem at manøvrere,
giver færre belastninger.
•	Blot en enkelt plejer kan overvåge en forflytning
eller gangtræning uden risiko.
•	Håndkontrollen gør det muligt altid at arbejde
tæt på plejemodtageren.
•	De to kontrolmuligheder supplerer hinanden
og bakker hinanden op.

Det el-drevne chassis kan åbnes for at opnå den bedste adgang
ved forflytninger.

To kontrolmuligheder: Håndkontrol eller kontrolpanel på masten?
Plejeren kan vælge den mest bekvemme kontrolmåde i en given
situation.

Produktspecifikationer
Pladskrav

Produktinformation
190 kg

Vejekapacitet

140 kg

Vægt

85 kg

Vægt inkl. personvægt

95 kg

3000 mm

Totallængde

800 mm
200 mm

Max belastningsevne

900 mm

800 mm

1700 mm
3500 mm

1033 mm

Min. løftehøjde

906 mm

Max løftehøjde

1497 mm

Total højde

1195 mm

Chassishøjde

116 mm

Udvendig bredde, ben lukket

646 mm

Indvendig bredde med åbne ben

1002 mm

Hjul med lav friktion, de to bageste med bremser
2200 mm

Batteri

24V 5Ah

Der følger to batterier og en oplader
med hver Sara Plus-lift
Beskyttelsesklasse
800 mm

Lift IPX4
Håndkontrol IP67

800 mm

Indikator for lav batterispænding - Viser den resterende
strøm og angiver, hvornår batteriet skal genoplades

2000 mm

Nødstop- og nødfirfunktioner

Lyseblå områder viser den nødvendige udvidelse af arbejdsområdet, således at
gøremål kan foretages fra begge sider, og der er tilstrækkelig plads t l beboeren,
det mekaniske hjælpemiddel og den assisterende plejer.

Ekstraudstyr

Tilbehør

Mobilitetsgalleriet

Toiletsæde

Velegnet til Carl og Doris*
A

B

Integreret personvægt

Fodstykke, smalt
C

D

E

Fodstykke, forlængelse
Knæpude, bred
Knæpude, loddent betræk
Armremme

C	Carl, der sidder i en kørestol og har lettere evne til at holde sig selv oppe

Benremme

D	Doris*, som ikke er i stand til at holde sig selv oppe

Godkendelser

Du bedes henvende dig til ArjoHuntleigh for yderligere information om patientgalleriet, Mobility Gallery™.

* Med unik støtte fra EPS/BOS slyngen er løft og forflytning mulig.

Produktet er i overensstemmelse med gældende
lovgivning og relevante produktstandarder
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ArjoHuntleigh AVS
Vassingerødvej 52
3540 Lynge
Telefon: 4913 8486
Fax:
4913 8487
E-mail: info.dk@arjohuntleigh.com

GETINGE GROUP er en førende global leverandør af produkter og
systemer, der bidrager til kvalitetsforbedring og omkostningseffektivitet
indenfor sundhedssektoren. Vi driver virksomhed under de tre mærkenavne
ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserer på
løsninger indenfor mobilitet og sårbehandling. GETINGE leverer løsninger til
infektionskontrol til hospitaler og forureningsbeskyttelse til sundhedssektoren.
MAQUET er specialiseret i løsninger, behandlinger og produkter til kirurgiske
indgreb og intensivafdelinger.
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Servicemåler – Viser den totale motorbrugstid
Blå områder viser det mindst mu ige arbejdsområde hvor personalet kan bruge
de mekaniske hjælpemidler på en ergonomisk måde fra blot én side.

