SARA PLUS

Avancerat stå- och
uppresningshjälpmedel

…with people in mind

SÄKERHET, MOBILITET, TRÄNING…

...MÅNGSIDIGHET OCH FÖRDELAR TACK 		
VARE KOMFORTCIRKELN

SARA Plus är ett komplement till SARA 3000 och
en del i ArjoHuntleigh produktsortiment av stå- och
uppresningshjälpmedel.
Aktivera mobiliteten under förflyttningar
SARA Plus är ett ergonomiskt stå- och
uppresningshjälpmedel som håller vårdtagarna
mobila under dagliga aktiviteter som förflyttningar och
toalettbesök.
SARA Plus erbjuder också något extra. Den gör
att vårdtagarna aktiveras och hålls mer mobila under
ståträning och uppresning. Nyckeln till detta är det
extra stöd för vårdtagaren som Komfortcirkeln erbjuder,
i form av armstödet och en sele som valts ut särskilt
för det individuella behovet. Det unika armstödet är en
integrerad del av lyftmekanismen, och ger utmärkt stöd till
överkroppen under uppresningsmomentet. En annan unik
komponent är det proaktiva knästödet som ger en bättre
övergång till stående ställning eftersom det tillåter vristen
att böjas naturligt.
SARA Plus har unika egenskaper som ökar och
förstärker fördelarna som kan uppnås genom användning
av stå- och uppresningshjälpmedel. SARA Plus kan dels
bidra till att höja vårdkvaliteten, men även kvaliteten i
vårdtagarnas vardagsliv.
Förbättra mobiliteten genom övningar
SARA Plus erbjuder också det lilla extra när det
handlar om motion. Det är det enda stå- och
uppresningshjälpmedlet som är konstruerat både
för balans-, steg- och gåträning. Komfortcirkeln ger
vårdtagaren nödvändigt stöd.
Det enda som behöver göras är att ta bort
fotplattan och det proaktiva knästödet, så blir SARA
Plus en optimal plattform för motionsövningar. Den här
utbildningsaspekten ger SARA Plus en än mer värdefull roll
i vårdmiljöer eftersom SARA Plus förbättrar vårdtagarnas
mobilitet.

En ensam skötare kan hantera förflyttningar säkert och effektivt.

Eftersom BOS/EPS-selen kan hantera en mer upprätt stående
ställning är den idealisk för rehabilitering.

Selar – lösningar
Selen är en integrerad del av Komfortcirkeln, och det finns
en mängd lösningar som passar specifika behov. Förutom
grundläggande ståsele kan en särskild BOS/EPS-sele
användas, för stående i mer upprätt ställning, något som
är bättre vid rehabilitering. Förflyttnings-/gåselen stöder
vårdtagare som behöver förflyttas i sittande position, och
är också idealisk för gåträning.
Fotplattan ger optimal säkerhet och stabilitet, samtidigt som det
proaktiva knästödet tillåter vristen att böjas naturligt.

Viktiga funktioner
• Armstödet ger utmärkt stöd och hög komfort.
• Säker arbetslast: 190 kg.
• Konstruerad för balans-, steg- och gåträning.
• Avtagbar fotplatta och proaktivt knäskydd
möjliggör gåträning.
• Lågfriktionshjul, bakre hjulparet med bromsar.

Armstödet ger utmärkt stöd och gör att vårdtagaren känner sig
trygg.

Fördelar för vårdtagaren
• Rörelseförmågan aktiveras under de vardagliga
förflyttningarna
• Möjliggör steg- och gåträning som förbättrar
mobiliteten.
• Ger en säker och bekväm miljö.
• Olika selsystem finns tillgängliga (ståselar, BOS/
EPS förflyttnings-/gåselar och selar som kan
torkas rena).
Fördelar för skötaren
• Lättmanövrerad utrustning betyder lägre
belastning.
• En ensam skötare kan utföra förflyttning eller
ståträning på säkert sätt.
• Tack vare handkontrollen kan du alltid gå nära
vårdtagaren.
• Dubbla reglage ger möjlighet till alternativ- eller
reservmanövrering.

Chassibenen är motordrivna och kan öppnas för optimal
åtkomlighet.

Dubbla manöverreglage. Handkontroll eller manövrering från
panelen? Skötaren kan välja det som passar bäst beroende på
situationen.

PRODUKTSPECIFIKATIONER
Produktinformation

Utrymmeskrav

190 kg

Vågkapacitet

140 kg

Vikt

85 kg

Vikt med våg

95 kg

3000 mm

Totallängd

800 mm
200 mm

Max säker arbetslast

900 mm

800 mm

1700 mm
3500 mm

1 033 mm

Min lyfthöjd

906 mm

Max lyfthöjd

1 497 mm

Totalhöjd

1 195 mm

Chassihöjd

116 mm

Utvändig bredd med infällda ben

646 mm

Invändig bredd med utfällda ben

1 002 mm

Lågfriktionshjul, bakre hjulparet med bromsar
2200 mm

Batteri

24 V 5 Ah

Ett batteri och en laddare medföljer varje Sara Plus
Kapslingsklass
800 mm

Lyft IPX4
Handkontroll IP67

800 mm

Indikator för batteriurladdning (BDI) – Visar återstående
effekt och indikerar när batteriet behöver laddas

2000 mm

Servicemätare – Visar motorns totala användningstid
Det blå området visar den minsta arbetsyta som krävs för att personalen ska
kunna använda hjälpmedlen på ergonomiskt rätt sätt från ena sidan.

Nödstopp och systemfelsforcering

Det ljusblå området visar hur långt arbetsytan måste utvidgas för att underlätta
åtkomligheten (för vårdtagaren, skötaren eller annan utrustning) från valfri sida.

Tillval

Tillbehör

Boendegalleriet

Toalettsits

Passar Carl och Doris*
A

B

Smalt fotstöd
C

D

E

Utökat fotstöd
Brett knäskydd
Fleece-överdrag för knäskydd
Armremmar

C	Carl, som sitter i rullstol och har liten förmåga att stödja sig själv.

Benremmar

D	Doris*, som inte har någon förmåga att stödja sig själv.

Godkänd märkning

Kontakta ArjoHuntleigh för mer information om Boendegalleriet.

* Tack vare stödet från EPS/BOS-selen blir det möjligt att utföra lyft och
förflyttningar.

Produkten uppfyller gällande lagstiftning och tillämpliga
produktstandarder.
Endast originalreservdelar som har tagits fram speciellt för ändamålet får användas på utrustning och
produkter levererade av ArjoHuntleigh.
Då vår policy är kontinuerlig utveckling förbehåller vi oss rätten att ändra utförande och specifikationer
utan föregående meddelande
ArjoHuntleigh, Sara 3000, Sara Plus samt Boendegalleriet (Resident Gallery) är varumärken som tillhör
ArjoHuntleigh-koncernen.

…with people in mind.
Arjo Scandinavia AB
Box 61, 241 21 Eslöv
Tel: 0413-645 00
Fax: 0413-645 83
www.arjohuntleigh.se
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