

SARA PLUS
Geavanceerd actief hulpmiddel voor
opstaan, tillen en loopoefeningen

	
	



… with people in mind

VEILIGHEID, MOBILITEIT, TRAINING…
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

…V EELZIJDIGE VOORDELEN
VAN DE COMFORT CIRCLE

	
	



De SARA Plus is evenals de SARA 3000 een
geavanceerde aanwinst in de ArjoHuntleigh-serie actieve
tilliften.

	

Stimuleert de mobiliteit tijdens transfers
De SARA Plus is een ergonomische, actieve tillift die
cliënten mobiliseert bij dagelijkse handelingen, zoals (op)
staan, transfers en toiletbezoek.

	
	
	

De SARA Plus biedt echter nog iets extra’s
Met de SARA Plus kunnen nog meer cliënten profiteren
van de mobiliteit stimulerende voordelen van een actieve
tillift. Dit komt door de extra ondersteuning die de Comfort
Circle biedt, bestaande uit de Arc-Rest (armsteun) en
een tilband. Er zijn verschillende tilbanden beschikbaar,
afhankelijk van de individuele behoefte. De unieke ArcRest is onderdeel van het tilmechanisme en biedt tijdens
het tillen optimale ondersteuning aan het bovenlichaam.
Een andere unieke functie, de in hoogte verstelbare proactieve kniesteun, maakt het voor cliënten eenvoudiger
om in staande positie te komen en zorgt ervoor dat ze hun
enkels op een natuurlijke wijze kunnen bewegen.
Door zijn unieke eigenschappen is de SARA Plus
voor een grote groep cliënten geschikt. Op die manier
draagt de SARA Plus niet alleen bij aan verbetering van
de kwaliteit van de zorg, maar ook aan verbetering van de
kwaliteit van het dagelijks leven van cliënten.

	
	
Eén zorgverlener voert transfers veilig en efficiënt uit.

	
	

	
	
	
	

Stimuleert mobiliteit door oefeningen
SARA Plus biedt meer op het gebied van oefeningen. Het
is de enige actieve tillift die ontworpen is voor evenwichts-,
sta- en loopoefeningen. De Comfort Circle biedt cliënten
de nodige ondersteuning.
Verwijder eenvoudig de voetenplaat en de pro-actieve
kniesteun en de SARA Plus is een optimaal hulpmiddel
voor loopoefeningen. Door deze oefenfunctie, die de
mobiliteit van cliënten stimuleert, speelt de SARA Plus in
zorgomgevingen een nog belangrijkere rol.
Tilbandoplossingen
De tilband maakt onderdeel uit van de Comfort Circle
en is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen voor specifieke
doeleinden. Naast de standaard tilband voor staan is een
speciale tilband met extra ondersteuning (BOS-tilband)
verkrijgbaar die zorgt dat cliënten beter rechtop kunnen
staan. Dit bevordert de revalidatie. De transferband
ondersteunt cliënten die in zittende positie moeten worden
verplaatst. Deze tilband is ook ideaal voor loopoefeningen.

De BOS-tilband zorgt dat cliënten rechter op staan en is daardoor
bij uitstek geschikt voor revalidatie.

De voetenplaat biedt optimale veiligheid en stabiliteit, terwijl de
pro-actieve kniesteun zorgt dat de cliënt zijn/haar enkel natuurlijk
beweegt.

Belangrijkste kenmerken
•	De Arc-Rest biedt uitzonderlijke ondersteuning
en optimaal comfort.
• Maximale tilbelasting: 190 kg.
•	Ontworpen voor evenwichts-, stap- en
loopoefeningen.
•	Verwijderbare voetenplaat en pro-actieve
kniesteun ten behoeve van loopoefeningen.
•	Zwenkwielen met lage frictie, de achterste twee
voorzien van rem.

De Arc-Rest biedt uitstekende ondersteuning en bevordert een
gevoel van veiligheid.

Voordelen voor de cliënt
•	Stimuleert de mobiliteit bij dagelijkse transfers.
•	Geschikt voor stap-, sta- en loopoefeningen,
die de mobiliteit verbeteren.
•	Biedt een veilige en comfortabele omgeving.
•	Diverse tilbandmodellen verkrijgbaar
(Transferbanden, BOS-tilbanden met extra
ondersteuning, afneembare tilbanden).
Voordelen voor de zorgverlener
•	Een gemakkelijk te manoeuvreren hulpmiddel
betekent minder fysieke belasting.
•	Eén zorgverlener kan een transfer veilig uitvoeren
of hulp bieden bij loopoefeningen.
•	Door de afstandsbediening kan de zorgverlener
steeds dicht bij de cliënt blijven.
•	Extra bedieningspaneel op de mast als alternatief
of back-up voor de afstandsbediening.

Bij transfers kunnen de elektrisch verstelbare chassispoten
worden geopend voor optimale toegankelijkheid.

Dubbele bediening. Afstandsbediening of bedieningspaneel? De
zorgverlener kan de bediening kiezen die het best bij de situatie
past.

SPECIFICATIES HULPMIDDEL
Vereiste ruimte

Informatie hulpmiddel
Maximale tilbelasting

190 kg

Tilvermogen BOS-tilband

140 kg

Gewicht

85 kg

Gewicht met weegunit

95 kg

3000 mm

Totale lengte

800 mm
200 mm

900 mm

800 mm

1700 mm
3500 mm

SARA PLUS
Geavanceerd actief hulpmiddel voor
opstaan, tillen en loopoefeningen

1033 mm

Minimum tilhoogte

906 mm

Maximum tilhoogte

1497 mm

Totale hoogte

1195 mm

Chassishoogte

116 mm

Buitenmaat chassis bij gesloten chassispoten

646 mm

Binnenmaat chassis bij open chassispoten

1002 mm

Zwenkwielen met lage frictie, de achterste twee voorzien van rem
Accu
2200 mm

24V 5Ah

Elke SARA Plus wordt geleverd met twee accu’s en een
acculader
Beschermingsklasse:
800 mm

Tillift IPX4
Afstandsbediening IP67

800 mm

Accu-leeg-indicator: geeft restvermogen accu aan en geeft
aan wanneer de accu opgeladen moet worden.

2000 mm

Service indicator: geeft de totale gebruikstijd van de motor aan
Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverleners nodig hebben om
op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met hulpmiddelen te werken.

Noodstopknop en schakelaar voor omlaag brengen bij systeemuitval

Het lichtblauwe gebied markeert de benodigde extra werkruimte die de zorgverlener nodig
heeft om aan beide zijden te kunnen werken met hulpmiddelen en om de cliënt goed te
kunnen bereiken.

Optioneel

Accessoires

Mobiliteitswijzer

Toiletzitting

Geschikt voor Carl en Doris*
A

B

Geïntegreerde weegunit

C

Voetenplaat smal
D

E

Voetenplaatverhoger
Kniesteun breed
Kniesteun met antislipband
Armfixatiebanden

C	Carl, rolstoelafhankelijk, kan deels gewicht dragen op tenminste één
been.
D	Doris*, rolstoelafhankelijk, kan zichzelf niet ondersteunen
Neem contact op met ArjoHuntleigh voor meer informatie over de Mobiliteitswijzer™.

*D
 e unieke extra ondersteuning van de BOS-tilband maakt voor een
deel van de cliënten van Catergorie D, tillen en transfers mogelijk.

Kniefixatieband
Veiligheidsnormen
Dit hulpmiddel voldoet aan de huidige wettelijke voorschriften
en geldende productnormen
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Gebruik bij beheer van ArjoHuntleigh hulpmiddelen en accessoires uitsluitend onderdelen conform de
ArjoHuntleigh specificatie. We voeren een beleid van continue ontwikkeling en behouden ons daarom
het recht voor ontwerpen en specificaties zonder vooraankondiging te wijzigen.
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www.ArjoHuntleigh.com

ArjoHuntleigh Nederland BV
Biezenwei 21, 4004 MB Tiel
Postbus 6116, 4000 HC Tiel
Tel:
+31 (0)344 64 08 00
Fax:
+31 (0)344 64 08 85
E-mail: info.NL@ArjoHuntleigh.com
www.ArjoHuntleigh.com/nl

GETINGE GROUP is wereldwijd leverancier van producten en systemen die
in de gezondheidssector bijdragen aan een hogere kwaliteit van de zorg en
de kosteneffectiviteit verbeteren. De groep handelt onder de drie merknamen
ArjoHuntleigh, GETINGE en MAQUET. ArjoHuntleigh is gespecialiseerd in
oplossingen op het gebied van mobiliteit en wondbehandeling. GETINGE levert
oplossingen ten behoeve van de infectiebestrijding in de gezondheidszorg en
de preventie van besmetting in de welzijnssector. MAQUET is gespecialiseerd
in oplossingen, therapieën en producten voor chirurgie en intensive care.

ArjoHuntleigh
Evenbroekveld 16
9420 Erpe-Mere
Tel.:
+32 (0)53 60 73 80
Fax:
+32 (0)53 60 73 81
E-Mail: info@ArjoHuntleigh.be
www.ArjoHuntleigh.be
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