SARA PLUS
DET AVANSERTE STÅOG OPPREISNINGSHJELPEMIDDELET

...with people in mind

SIKKERHET, MOBILISERING, TRENING…

SARA Plus er sammen med SARA 3000 et
avansert tillegg til ArjoHuntleigh-familien av ståog oppreisningshjelpemidler.
Fremmer mobilitet under forflytninger
SARA Plus er et ergonomisk stå- og oppreisningshjelpemiddel
som gjør beboerne mobile i forbindelse med daglige aktiviteter
som forflytninger og toalettbesøk.
Men SARA Plus tilbyr noe ekstra. Den utvider
de mobilitetsfremmende fordelene ved stå- og
oppreisningshjelpemiddelet til flere beboere enn tidligere.
Nøkkelen er den ekstra støtten som de ulike seiltypene gir
og som omfatter armstøtten Arc-Rest og et seil beregnet
på individuelle behov. Den unike armstøtten Arc-Rest er
en integrert del av løftemekanismen, som gir usedvanlig
god støtte for overkroppen under oppreisningsoperasjonen.
En annen unik funksjon, den høyderegulerbare knestøtten
Pro-Active Pad, gir en bedre overgang til stående stilling
fordi den tillater en naturlig ankelbøyning.
Med sine unike funksjoner innebærer SARA Plus enda
flere fordeler ved bruk av et stå- og oppreisningshjelpemiddel,
og bidrar ikke bare til å øke kvaliteten på pleien, men også
til å gi beboerne bedre livskvalitet generelt.
Økt mobilitet gjennom trening
SARA Plus tilbyr dessuten noe ekstra med hensyn til trening.
Den er det eneste stå- og oppreisningshjelpemiddelet
som er konstruert med tanke på balanse- og gåtrening.
De ulike seilene gir beboeren støtten som han eller hun trenger.
Det er bare å fjerne fotplaten og knestøtten, så blir SARA Plus
en optimal plattform for treningsøkter. Treningsaspektet gir
SARA Plus en enda viktigere rolle i pleiemiljøer som hjelp til
å øke beboernes mobilitet.

En enkelt pleier kan foreta sikre og effektive forflytninger.

BOS/EPS-seilet støtter en mer opprett ståstilling og egner seg
derfor perfekt for rehabilitering.

Seilløsninger
Det finnes en rekke seil som passer til bestemte behov.
I tillegg til det grunnleggende ståseilet gjør spesialseilet
BOS/EPS det mulig å stå i en mer opprett stilling,
noe som er gunstigere med tanke på rehabilitering.
Forflytnings-/gåseilet støtter beboere som har behov
for å bli forflyttet i sittende stilling, og egner seg dessuten
perfekt til gåtrening.

Fotplaten gir sikkerhet og stabilitet, mens knestøtten Pro-Active
Pad gir naturlig ankelbøyning.

Viktige funksjoner
•	Armstøtten gir ekstra god støtte og komfort.
• Sikker arbeidsbelastning: 190 kg.
•	Konstruert med tanke på balanse- og gåtrening.
•	Avtakbar fotplate og knestøtte muliggjør gåtrening.
• Lavfriksjonshjul, de to bakre med bremser
Fordeler for beboeren
• Fremmer mobilitet under daglige forflytninger.
•	Muliggjør gåtrening, som gir fordeler med hensyn
til mobilitet.
• Tilbyr trygge og behagelige omgivelser.
•	Det er mulig å få ulike seilløsninger (blant annet
ståseil og BOS/EPS forflytnings-/gåseil).
Armstøtten gir glimrende støtte og bidrar til å gi trygghetsfølelse.

Fordeler for pleierne
•	Et brukervennlig hjelpemiddel betyr mindre
belastning.
•	En enkelt pleier kan trygt ha tilsyn med en forflytning
eller gåtreningsøkt.
•	Betjening med håndkontroll betyr at du alltid kan
stå nærmere beboeren.
•	Håndkontroll og betjeningspanel gir flere
betjeningsmuligheter.

Det elektriske understellet kan åpnes i forbindelse med forflytning,
for å gi optimal atkomst.

Dobbel betjening. Håndkontroll eller betjeningspanel på masten?
Pleieren kan velge betjeningen som er mest praktisk ut fra de
aktuelle forholdene.

…MANGE FORDELER MED
ULIKE SEIL

PRODUKTSPESIFIKASJONER
Plassbehov

Produktinformasjon
Maks. sikker arbeidsbelastning

190 kg

Veiekapasitet

140 kg

Vekt

85 kg

Vekt inkludert vekt

95 kg

3000 mm

Total lengde
Min. løftehøyde

200 mm

800 mm

Maks. løftehøyde

1033 mm (5/8")
906 mm (5/8")
1497 mm (7/8")

Total høyde

900 mm

800 mm

1700 mm
3500 mm

1195 mm

Høyde på understell

116 mm (5/8")

Utvendig bredde med lukkede ben

646 mm (3/8")

Innvendig bredde med åpne ben

1002 mm (½")

Lavfriksjonshjul, de to bakre med bremser

2200 mm

Batteri

24 V 5Ah

Sara Plus leveres med to batterier
og én lader
Beskyttelsesklasse
800 mm

Løfter IPX4
Håndsett IP67

800 mm

Batteriindikator – viser hvor mye strøm som er igjen
og når batteriet trenger lading

2000 mm

Serviceindikator – viser total driftstid for motoren Nødstopp
og nødsenkefunksjon
Blått område viser minste arbeidsområde som personalet trenger for å kunne
bruke de mekaniske hjelpemidlene på en ergonomisk riktig måte, fra én side.
Lyseblått område viser nødvendig utvidelse av arbeidsområdet for å kunne lette
aktiviteter fra begge sider, for å gi tilstrekkelig atkomst for beboeren, mekaniske
hjelpemidler og pleieren.

Ekstrautstyr

Innebygd vekt
Tilbehør

Beboergalleriet

Toalettsete

Egner seg for Carl og Doris*
B

C

Smalt fotbrett
D

E

Forlengelse til fotbrett
Bred fotplate
Fleecetrekk til knepute
Armremmer

C Carl, som sitter i rullestol og har liten evne til å holde seg selv oppreist.

Benremmer

D	
Doris*, som ikke kan holde seg selv oppreist i det hele tatt.

Godkjenninger

Ta kontakt med ArjoHuntleigh hvis du ønsker flere opplysninger om Beboergalleriet™.

* Med støtte av et EPS/BOS-seil er det mulig å reise opp og forflytte
pasienten.

Produktet samsvarer med gjeldende lovgivning og aktuelle
produktstandarder.
Utstyr og produkter som leveres av ArjoHuntleigh krever bruk av originale deler fra ArjoHuntleigh, som
er laget spesielt for formålet. Vår policy er å drive en kontinuerlig produktutvikling, og vi forbeholder oss
derfor retten til å endre design og spesifikasjoner uten forutgående varsel.
® og ™ er varemerker for selskapene i ArjoHuntleigh-gruppen. © ArjoHuntleigh 2011.

www.ArjoHuntleigh.com

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 MALMÖ
SWEDEN
Telefon: +46(0) 10 335 45 00

GETINGE-GRUPPEN er en ledende global leverandør av produkter og systemer
som bidrar til bedre kvalitet og kostnadseffektivitet innen helse- og omsorgssektoren.
Vi opererer med de tre varemerkene ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET.
ArjoHuntleigh fokuserer på løsninger beregnet på pasientmobilitet og sårbehandling.
GETINGE tilbyr løsninger for infeksjonskontroll innen helsesektoren og
smitteforebygging innen omsorgssektoren. MAQUET spesialiserer seg på
løsninger,behandlinger og produkter beregnet på kirurgi og intensivpleie.

ArjoHuntleigh Norway AS
Olaf Helsets vei 5
0694 OSLO, NORGE
Telefon: 22 08 00 50
Telefaks: 22 08 00 51
no.kundeservice@arjohuntleigh.com
www.arjohuntleigh.no

01.KK.17.1.NO.1.AHG • February 2014

A

