SARA PLUS
AUXILIO AVANÇADO PARA
LEVANTAMENTO E
POSICIONAMENTO EM PÉ

...with people in mind

SEGURANÇA, MOBILIZAÇÃO,
TREINAMENTO...

O SARA Plus se une ao SARA 3000, acrescentando um
outro dispositivo avançado à família de dispositivos da
ArjoHuntleigh que auxiliam os pacientes a ficar de pé e se
erguer.
Ativando a mobilidade durante as transferências
O SARA Plus é um dispositivo ergonômico que auxilia os
pacientes a ficar de pé e se erguer, além de mobilizá-los durante
atividades do dia a dia, como transferências e utilização do vaso
sanitário.
Entretanto, o SARA Plus oferece algo a mais. Ele estende
os benefícios que ativam a mobilidade, encontrados no
dispositivo que auxilia os pacientes a ficar de pé e se erguer, a
um número nunca visto de pacientes. A explicação é o apoio
extra ao paciente oferecido pelo Comfort Circle, que inclui o
Arc-Rest (repouso em arco) e uma cesta selecionada para as
necessidades individuais. O exclusivo Arc-Rest é parte integrante
do mecanismo de elevação, oferecendo excepcional apoio
para a parte superior do corpo durante a atividade de elevação.
Outro recurso exclusivo é o Pro-Active Pad (almofada proativa),
um apoio para o joelho com ajuste de altura que promove uma
melhor transição para a posição de pé ao permitir uma flexão
natural do tornozelo.
Com seus recursos exclusivos, o SARA Plus aumenta e
prolonga os benefícios que podem ser obtidos utilizando-se um
dispositivo de auxílio para ficar de pé e se erguer, contribuindo
para melhorar não apenas a qualidade do tratamento, mas
também a qualidade da vida diária do paciente.
Melhorando a mobilidade com exercícios
O SARA Plus também oferece algo a mais na área de exercícios.
É o único dispositivo que, além de auxiliar o paciente a ficar
de pé e se erguer, foi projetado para treiná-lo a se equilibrar,
pisar e caminhar. O Comfort Circle oferece o apoio necessário
ao paciente. Simplesmente remova o apoio para os pés e
o Pro-Active Pad, e o SARA Plus se tornará uma excelente
plataforma para a realização de sessões de exercício. Este
aspecto relacionado à prática de exercícios confere ao SARA
Plus um papel ainda mais valioso nos ambientes de tratamento,
aumentando a mobilidade dos pacientes.
Soluções de cesta
A cesta é uma parte integrante do Comfort Circle, sendo
que há uma série de soluções disponíveis que se adequam a
necessidades específicas. Além da cesta básica para ficar de
pé, uma cesta especial BOS/EPS permite que o paciente fique
de pé em uma posição mais ereta, o que favorece a reabilitação.
A cesta de transferência/caminhada suporta pacientes que
precisam ser transferidos na posição sentada, sendo ideal,
também, para exercícios de caminhada.

Um único cuidador pode realizar transferências, de forma segura
e eficiente.

Por auxiliar o paciente a ficar de pé em uma posição mais ereta,
a cesta BOS/EPS passa a ser ideal para a reabilitação.

O apoio para os pés oferece segurança e estabilidade, enquanto
o Pro-Active Pad permite uma flexão natural do tornozelo.

Principais características
•	O Arc-Rest oferece apoio e conforto
excepcionais.
• Carga máxima segura: 190 kg (420 lbs).
•	Projetado para que o paciente possa treinar
a se equilibrar, pisar e caminhar.
•	Apoio para os pés e Pro-Active Pad removíveis
permitem a prática de exercícios de caminhada.
• Rodízios de baixo atrito, sendo que os rodízios traseiros
possuem freios

O Arc-Rest oferece excelente apoio, promovendo um sensação
de segurança.

Benefícios para o paciente
• A mobilidade é ativada durante as transferências diárias.
•	Permite exercícios nos quais o paciente pisa e caminha,
aumentando os benefícios da mobilidade.
• Proporciona um ambiente seguro e confortável.
•	Diversas soluções de cestas encontram-se disponíveis
(cestas para ficar de pé, cestas para transferência BOS/
EPS, cestas para caminhar e cestas de limpeza).
Benefícios para o cuidador
•	Um equipamento de fácil manobrabilidade representa
menor esforço.
•	Um único cuidador pode supervisionar de forma segura
uma transferência ou um exercício de caminhada.
•	O controle por comando significa que você sempre
trabalha próximo ao paciente.
•	Controles duplos oferecem uma alternativa ou suporte
para o comando.

Para as transferências, o chassi elétrico pode ser aberto para
melhor acesso.

Controles duplos. Comando remoto ou controle no painel da
coluna? O cuidador pode escolher o controle mais conveniente
conforme a situação.

BENEFÍCIOS GERAIS DO
COMFORT CIRCLE

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Informações sobre o produto

200 mm (8 pol.)

800 mm (31 pol.)

3000 mm (118 pol.)

Requisitos de espaço

900 mm (36 pol.) 800 mm (31 pol.)

1700 mm (67 pol.)

Carga máxima segura

190 kg (420 lbs)

Capacidade de pesagem

140 kg (308 lbs)

Peso

85 kg (187 lbs)

Peso com balança

95 kg (209 lbs)

Comprimento total

1033 mm (40 5/8 pol.)

Altura mín. de elevação

906 mm (35 5/8 pol.)

Altura máx. de elevação

1497 mm (58 7/8 pol.)

Altura total

1195 mm (47 pol.)

Altura do chassi

116 mm (4 5/8 pol.)

Largura externa com as pernas fechadas 646 mm (25 3/8 pol.)

3500 mm (138 pol.)

Largura interna com pernas abertas

1002 mm (39 ½ pol.)

2200 mm (87 pol.)

Rodízios de baixo atrito, sendo que os rodízios traseiros
possuem freios
Bateria

24V 5Ah

Duas baterias e um carregador são fornecidos
com cada Sara Plus
Classe de proteção
800 mm (31 pol.)

800 mm (31 pol.)

2000 mm (79 pol.)

Elevador IPX4
Comando IP67

Indicador de Descarga da Bateria (BDI) - Exibe a energia
restante, indicando quando a bateria precisa ser carregada
Medidor de serviço - exibe o tempo total de utilização do
motor

As áreas azuis mostram a área de trabalho mínima necessária para que a equipe possa
usar os dispositivos de auxílio mecânico de forma ergonômica por um dos lados.

Parada de emergência e supressão de falhas no sistema

A área azul clara mostra a extensão da área de trabalho necessária para facilitar as
atividades por um dos lados, oferecendo acesso adequado ao paciente, dispositivo de
auxílio mecânico e cuidador assistente.

Opções
Balança integrada

Galeria da Mobilidade

Acessórios

Adequado a Carl e Doris*

Assento cômodo

A

B

C

D

Apoio de pé estreito

E

Extensão do apoio de pé

Joelheira com cobertura de lã
Tiras para o braço

C	
Carl, que usa uma cadeira de rodas e tem pouca capacidade de
sustentar o corpo

Tiras para a perna

D	Doris*, que não tem capacidade de sustentar o corpo

Aprovações

Entre em contato com a ArjoHuntleigh para maiores informações sobre a Mobility Gallery™.

* Com o apoio exclusivo da cesta EPS/BOS, é possível erguer
e transferir o paciente.

O produto encontra-se em conformidade com a legislação
atual e normas aplicáveis do produto.
Apenas peças com design ArjoHuntleigh concebidas especificamente para o fim a que se destinam
devem ser utilizadas no equipamento e produtos fornecidos pela ArjoHuntleigh. Temos uma política
de desenvolvimento contínuo, pelo que reservamos o direito de modificar desenhos e especificações
sem aviso prévio.
® e ™ são marcas comerciais do grupo de empresas ArjoHuntleigh. © ArjoHuntleigh, 2014

www.ArjoHuntleigh.co.uk
ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
SWEDEN
Telefone: +46 10 335 45 00

O GRUPO GETINGE é líder em produtos e sistemas que contribuem para
melhorar a qualidade e a eficiência de custos em cuidados de saúde e ciências
da natureza. As três marcas com que operamos são ArjoHuntleigh, GETINGE
e MAQUET. O foco da ArjoHuntleigh é a mobilidade do paciente e soluções
para o tratamento de feridas. A GETINGE oferece soluções para controle de
infecção em cuidados de saúde e prevenção de contaminação em ciências
da natureza. A MAQUET especializa-se em soluções, terapias e produtos para
intervenções cirúrgicas e cuidados intensivos.
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