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...with people in mind

Konstrukcija ir autorių teisės
® ir ™ yra prekių ženklai, priklausantys „ArjoHuntleigh“ įmonių grupei, jei
nenurodyta kitaip.
© „ArjoHuntleigh“, 2002 m.
Kadangi vienas iš mūsų politikos principų yra nuolatinis tobulėjimas, mes
pasiliekame teisę keisti konstrukcijas be išankstinio perspėjimo. Šio leidinio
turinio, nei viso, nei jo dalies, negalima kopijuoti be „ArjoHuntleigh“ sutikimo.
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1. Įvadas
Visada laikykite šį naudojimo vadovą po ranka, kad prireikus galėtumėte pasiskaityti.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
ĮSPĖJIMAI

Įspėjimai nurodo galimus pavojus, susijusius su procedūromis arba sąlygomis, kurių tinkamai
nesilaikant galima sunkiai ar mirtinai susižaloti arba patirti kitokį sveikatai žalingą
nepageidaujamą poveikį.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Atsargumo priemonės nurodo sąlygas ar procedūras, kurių tinkamai nesilaikant galima sugadinti
naudojamą įrangą.

Bendrieji įspėjimai
ĮSPĖJIMAI
Nenaudokite priedų, kurie neskirti arba nepatvirtinti naudoti su šiuo stalu.
Elektra valdomų stalų nenaudokite aplinkoje, kur yra degių dujų
(nuskausminamųjų), pavyzdžiui, operacinėse.
Maksimali apkrova yra 325 kg (715 svar.), vienodai paskirstyta.
Nesutelkite svorio kurioje nors vienoje stalo pusėje.
Kištukas veikia kaip atjungimo įtaisas.
Niekada neleiskite vaikams žaisti su stalu.
Tinkamai prižiūrėkite prie stalo esančius vaikus.
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2. Montavimas
ĮSPĖJIMAS
Nekiškite 2 kontaktų prijungimo prie tinklo kištuko tiesiai į 3 kontaktų 13 A
elektros lizdą. Visada naudokite pateiktą adapterį.
Kištukas veikia kaip atjungimo įtaisas.

Jei reikia 3 kontaktų 13 A kištuko,
naudokite adapterį.
(Užsakymo nuoroda 5S0409Z)

Įsitikinkite, kad prijungus prie maitinimo tinklo laidas būtų neištemptas.
Užtikrinkite, kad stalo naudojimo metu jis nebūtų prispaustas.
Užtikrinkite, kad rankinio / kojinio jungiklio žarnelės ar laidai nepakliūtų tarp judančių stalo dalių.

DĖMESIO!

Kai stalo nenaudojate, atjunkite jo maitinimą.

Rezervinis maitinimas iš akumuliatoriaus
DĖMESIO!

Rezervinis maitinimas iš akumuliatoriaus skirtas mažai tikėtinam elektros tiekimo iš maitinimo tinklo
sutrikimo atvejui / ne įprastam naudojimui.
Stalą visada reikia naudoti prijungtą prie elektros tinklo.
Šviečiantis valdymo bloko indikatorius rodo, kad įjungtas maitinimas iš tinklo.
Kol indikatorius šviečia, pastoviai silpna srove kraunami ir akumuliatoriai tam atvejui, jei sutriktų
elektros tiekimas.
Norint įkrauti akumuliatorius, valdymo blokas turi būti suaktyvintas trumpai paspaudus vieną iš jungiklio
mygtukų.
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3. Naudojimas
Kėlimo valdikliai
ĮSPĖJIMAS
Prieš keldami stalą saugiai paguldykite pacientą.
Visus elektros laidus padėkite atokiau nuo judančių dalių.
Rankinį / kojinį jungiklį padėkite taip, kad negalėtumėte jo netyčia paspausti.

Paspaudus aukštyn, stalas pakyla
Paspaudus žemyn, stalas
nusileidžia
Paspaudus aukštyn, atlošas pakyla
Paspaudus žemyn, atlošas
nusileidžia
Rankinis jungiklis

Atlošo kampai = +85º – 0º

Ratų blokavimas
ĮSPĖJIMAS
Prieš perkeldami pacientą arba atlikdami procedūrą, užblokuokite visus stalo
ratus / ratukus.
Įtraukiami ratukai neskirti naudoti gabenant pacientus.
Prieš perstumdami stalą atjunkite ir suvyniokite elektros laidą atokiau nuo
judančių dalių.
Ratai

Ratai užblokuoti

Kryptinis užraktas

Ratai neužblokuoti
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4. Pasirenkami priedai – naudojimo nurodymai
Specialiai su šiuo gaminiu skirtus naudoti priedus galima peržiūrėti „Bobath 5“ vaizdo įraše, kuris yra
2005 m. katalogo kompaktiniame diske. Vaizdo įraše rodomos įvairios klinikinės procedūros, kurias
atliekant naudojami šie priedai, ir pateikiama daugiau informacijos, kaip juos prijungti ruošiant naudoti.

DĖMESIO!

Prieš naudojimą įsitikinkite, kad priedai gerai pritvirtinti.

Atlenkiami apsauginiai šonai – modeliai 4604 (chromuoti) / 4605 (dengti nailonu)
Atlenkiami apsauginiai šonai suteikia papildomo saugumo pacientui.

A)

Norėdami pakelti nuleistą apsauginį šoną, pakelkite ir
pasukite į save 180°. Pakėlę, įstumkite apsauginį šoną iki galo į
išlietą bloką.

B)

Norėdami nuleisti pakeltą apsauginį šoną, iškelkite iš išlieto bloko
ir paverskite 180° į apatinę padėtį.

Paciento atraminės rankenos – modelis 4602
Šios rankenos padeda atliekant procedūras stovint ir žingsniuojant. Dėl slankiojamos konstrukcijos jos
tinka ir smulkesniam, ir stambesniam pacientui.

A)

Norėdami įstatyti atramines rankenas, įkiškite kaištį į lizdą.

B)

Priveržkite fiksuojamąja rankenėle.

C)

Norėdami nuimti atramines rankenas, atleiskite fiksuojamąją
rankenėlę ir iškelkite atramines rankenas iš lizdo.
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4. Pasirenkami priedai – naudojimo nurodymai
Paciento atraminės kilpos – modelis 4603
Jas galima pritvirtinti prie bet kurios kušetės pusės arba jos kojūgalyje. Jas galima naudoti įvairiems
pratimams sėdint arba stovint, mokantis pusiausvyros ir perkeliant nuo invalido vežimėlio. Įstatydami
kilpas į fiksuojamąsias apkabas, įsitikinkite, kad spyruokliniai kaiščiai įeina į angas uždarame profilyje
(papildomam saugumui) ir prieš naudojimą užtikrinkite, kad fiksuojamosios rankenėlės gerai priveržtos.

A)

Norėdami įstatyti atraminę kilpą, įkiškite kaištį į lizdą.

B)

Priveržkite fiksuojamąja rankenėle.

C)

Norėdami nuimti atraminę kilpą, atleiskite fiksuojamąją
rankenėlę ir iškelkite atraminę kilpą iš lizdo.
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4. Pasirenkami priedai – naudojimo nurodymai
Rankos / kojos atrama – modelis 4607
Šį priedą galima pritvirtinti prie bet kurios kušetės pusės arba jos kojūgalyje. Paminkštinto atramos
paviršiaus padėtį galima keisti ir nustatyti 3 skirtingais kampais atleidžiant raudonas rankenėles
kiekvienoje prijungimo pusėje ir įstatant integruotus kaiščius į skirtingas angas. Šį priedą galima naudoti
atliekant įvairiausius viršutinių ir apatinių galūnių pratimus bei taikant įvairius mobilizavimo metodus. Ją
taip pat galima naudoti atliekant procedūras stovint ir nusisukus kartu su kelių bloku papildomai atramai.
Papildomam saugumui galima naudoti paciento saugos diržą (modelis TT1 – tiekiamas su kelių bloku),
kuris uždedamas ir pritvirtinamas prie chromuotų rankos / kojos atramos rėmo tvirtinimo strypų.

Rankos atraminio stovo padėties reguliavimas:
A)

Įstatykite rankos atraminį stovą į apkabą.

B)

Priveržkite fiksuojamąja rankenėle.

C)

Norėdami pakeisti rankos atraminio stovo kampą,
atleiskite pamušo apačioje esančią svirtį, nustatykite
pageidaujamą padėtį ir užfiksuokite priverždami
svirtį.
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4. Pasirenkami priedai – naudojimo nurodymai
Kelių blokas ir žema sėdynė – modelis 4608
Kelių blokas tvirtinamas prie bazės rėme esančių apkabų kušetės kojūgalyje, naudojant chromuotas
stačiakampes gembes, kurios įstatomos, o po to kiekvienoje pusėje pritvirtinamos fiksuojamosiomis
rankenėlėmis. Galima nustatyti kelių bloko aukštį, o kai jis nenaudojamas, jį galima nesunkiai nuimti. Šis
priedas suteikia papildomo stabilumo pacientui atliekant procedūras stovint, jį galima naudoti su rankos /
kojos atrama, kai stovima nusisukus. Pateiktą paciento diržą galima pritvirtinti prie rankos / kojos priedo
chromuotų strypų arba prie atraminių kilpų, kai jis naudojamas su kuriuo nors iš šių priedų.

Kelių blokas

Žema sėdynė

Kelių bloką galima dar naudoti kaip žemą sėdynę atliekant vertinimus sėdint ir atsisėdimo-atsistojimo
procedūras. Jį reikia įstatyti į apkabas iškart po minkštosios dalies paviršiumi kušetės kojūgalyje ir
kiekvienoje pusėje pritvirtinti fiksuojamosiomis rankenėlėmis. Šiai procedūrai nereikia chromuotų
stačiakampių gembių.
Sėdynės rėmo nuėmimas:
A)

Atsukite fiksuojamąją rankenėlę apačioje.

B)

Atitraukite sėdynės rėmą nuo kušetės, traukdami horizontaliai.

Sėdynės rėmo uždėjimas:
A)

Įstatykite sėdynės rėmą į vamzdžius.

B)

Priveržkite, sukdami fiksuojamąją rankenėlę laikrodžio rodyklės
kryptimi.

Kvėpavimo anga ir įdėklas

Kai pacientą reikia paguldyti kniūbsčią,
ištraukite įdėklą
Išspauskite iš apačios
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5. Valymas ir dezinfekavimas
ĮSPĖJIMAS
Einamajam valymui nenaudokite „Alkalis“ ar kitų organinių tirpiklių.
Suplėšytą arba pažeistą dirbtinę odą iš karto pakeiskite.
Atlikdami procedūras kitam pacientui, dirbtinę odą visada uždenkite naujais
popieriniais rankšluosčiais ar paklode.
Jei žinoma arba įtariama, kad stalas užterštas, prieš naudodami visada jį
dezinfekuokite.
Einamojo stalo valymo dažnis priklausys nuo jo konkretaus naudojimo.
VALYMAS / DEZINFEKAVIMAS
1.

Dėvėkite apsauginius drabužius: plastikinę vienkartinę prijuostę ir mūvėkite pirštines.

2.

Atjunkite maitinimą iš tinklo ir užfiksuokite stalo ratus.

3.

Rankinius valdymo pultelius galima nuvalyti 70 % izopropanolio alkoholyje suvilgyta šluoste.

4.

Paruoškite šilto vandens ir neutralaus ploviklio tirpalą.

5.

Valyti pradėkite nuo stalo viršaus ir leiskitės žemyn.

6.

Nuvalykite galvūgalį, toliau eikite link vidurinės liemens dalies.

7.

Nuvalykite likusį horizontalų paciento paviršių, eidami link kojūgalio.

8.

Nuvalykite visas horizontalias dalis po paciento paviršiumi.

9.

Nuvalykite visas vertikalias dalis po paciento paviršiumi.

10.

Nuvalykite uždangalą (jei uždėtas).

11.

Nuvalykite visas ratų dalis.

12.

Prieš naudodami pakartotinai įsitikinkite, kad visos stalo dalys yra sausos.

13.

Saugiai pašalinkite valymo medžiagas.

14.

Kruopščiai nusiplaukite rankas.

Jei DEZINFEKUOJATE, tada pakartokite 1–14 veiksmus, vietoje šilto vandens ir ploviklio naudodami
atskiesto hipochlorito / šilto vandens mišinį (10 000 ppm).
Stalą vėl galima naudoti.
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6. Gedimų nustatymas ir šalinimas – elektrinė pavara
Požymis
Neveikia pavara

Galima priežastis
Atjungtas maitinimas
Perdegė saugiklis
Atjungtas rankinis / kojinis
jungiklis
Šiluminė apsauga

Veiksmas
Įsitikinkite, kad prijungtas maitinimas
iš tinklo
Į lizdą įdėkite naują saugiklį
Patikrinkite, kad rankinis / kojinis
jungiklis būtų iki galo įkištas į pavarą
Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros
tinklo. Palaukite 1 minutę, tada vėl
prijunkite maitinimo laidą.

Jei problema išlieka, pasikonsultuokite su „Akron“ vietos tiekėju.

7. Techninė priežiūra
Prieš naudojimą apžiūrėkite stalą.
Einamuosius priežiūros darbus atlikite kas šešis mėnesius, o jei stalas daug naudojamas, – dar dažniau.
Einamuosius priežiūros ar remonto darbus gali atlikti tik tinkamos kvalifikacijos asmuo.

ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, atjunkite stalą nuo elektros
tinklo. Kištukas veikia kaip atjungimo įtaisas.
Apžiūrėkite, ar nėra stalo pažeidimo požymių. Įsitikinkite, kad būtų priveržti visi varžtai, veržlės ir kitos
sąvaržos. Neperveržkite, nes gali įstrigti.
Reikia patikrinti, priveržti ir, prireikus, pakeisti minkštosios dalies tvirtinimo elementus.
Patikrinkite dalių lankstų kaiščius ir įsitikinkite, kad neišsikiša joks kaištis.
Patikrinkite pneumatinio statramsčio valdiklius, ar jie užsifiksuoja visame judėjimo diapazone.
Patikrinkite, ar hidrauliniai stalai sklandžiai veikia ir ar nėra nuotėkio požymių.

ĮSPĖJIMAS
Visas elektrinės dalies patikras turi atlikti licencijuotas tinkamos kvalifikacijos
elektrikas.
Nei MĖLYNAS, nei RUDAS laidas nejungiamas prie trijų kontaktų kištuko
įžeminimo gnybto.
Apžiūrėkite lanksčius laidus, ar jie neįpjauti, nenutrinti, nesumazgyti ar kitaip nepažeisti ir, prireikus,
pakeiskite.
Įsitikinkite, kad patikimai įjungtas maitinimo laido kištukas.
Patikrinkite, kad tinklo šakutės būtų gerai įkištos ir kad saugiklis būtų tinkamo nominalo (5A).
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8. Garantija ir remontas (tik JK)
Šiai kušetei taikomos įprastinės „ArjoHuntleigh AB“ sąlygos. Kopiją galima gauti paprašius. Jose
pateikiamos išsamios garantijos sąlygos ir jos neapriboja įstatymų nustatytų naudotojo teisių.
Dėl techninės priežiūros kreipkitės:
Service Department
ArjoHuntleigh UK
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
Dunstable
Beds
LU5 5XF

Telefonas:
Faksas:

01582 745700
01582 745745

Norėdami gauti informacijos apie šį gaminį, jam suteikiamą garantiją ir atsargines dalis, kreipkitės:
ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
ŠVEDIJA
www.arjohuntleigh.com
Jei dėl bet kokios priežasties Jūsų kušetę reikia grąžinti, prieš siųsdami informuokite „ArjoHuntleigh AB“ ir:
1.
2.
3.
4.

Gaminį išvalykite, kaip aprašyta valymo skyriuje.
Supakuokite į tinkamą pakuotę.
Pakuotės išorėje pritvirtinkite dezinfekavimo pažymėjimą (ar kitokį pranešimą, patvirtinantį,
kad gaminys išvalytas).
Ant pakuotės pažymėkite „Service Department“ (Techninės priežiūros skyriui).

Pagaminta Lenkijoje, gamintojas „ArjoHuntleigh AB“. Vykdydama nuolatinio tobulinimo programą ši
bendrovė pasilieka teisę keisti šios kušetės specifikacijas ir informacinę medžiagą apie tai nepranešusi.

8. Garantija ir remontas (už JK ribų)
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Šiai kušetei taikomos įprastinės „ArjoHuntleigh AB“ sąlygos. Kopiją galima gauti paprašius. Jose
pateikiamos išsamios garantijos sąlygos ir jos neapriboja įstatymų nustatytų naudotojo teisių.
Dėl remonto, techninės priežiūros ir kitų klausimų, susijusių su šiuo ar kitu „ArjoHuntleigh AB“ gaminiu,
kreipkitės:
ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
ŠVEDIJA
www.arjohuntleigh.com
Jei dėl bet kokios priežasties Jūsų kušetę reikia grąžinti, prieš siųsdami informuokite „ArjoHuntleigh AB“ ir:
1.
2.
3.
4.

Gaminį išvalykite, kaip aprašyta valymo skyriuje.
Supakuokite į tinkamą pakuotę.
Pakuotės išorėje pritvirtinkite dezinfekavimo pažymėjimą (ar kitokį pranešimą, patvirtinantį,
kad gaminys išvalytas).
Ant pakuotės pažymėkite „Service Department“ (Techninės priežiūros skyriui).

Pagaminta Lenkijoje, gamintojas „ArjoHuntleigh AB“. Vykdydama nuolatinio tobulinimo programą ši
bendrovė pasilieka teisę keisti šios kušetės specifikacijas ir informacinę medžiagą apie tai nepranešusi.

9. Leidimo statusas
4632
PUSLAPIAI
VISI PUSLAPIAI
ĮVAIRŪS

LEIDIMAS
UM - 01
UM - 02(DCN1058/1044)

AUTORIUS
J. Barker
J. Barker

DATA
28/06/02
13/10/03
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10. Techninės specifikacijos

4632
Galvūgalio ilgis (cm)
Kojūgalio ilgis (cm)
Plotis (cm)
Bendras ilgis (cm)
Aukščio intervalas (cm)

71±1,5
124±1,5
107±1,5
196±3
50±1,5
97±1,5
325 kg
Electric

Maks. apkrova
Kėlimo valdymas

Elektros sistemos duomenys, 230 V
Įtampa
Srovė
Maitinimas

220–240 V / 50 Hz
0,8 A
24 V / 6 A
Elektros sistemos duomenys, 115 V

Įtampa
Srovė
Maitinimas

115 V / 60 Hz
1,6 A
24 V / 6 A

IEC 601-1 klasifikacija

1 klasė
B tipo įranga
Dėmesio, žr. šį vadovą
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11. Gabenimas ir laikymas
Elgtis atsargiai. Nemėtyti. Saugoti nuo smūgių ir stiprių sutrenkimų.
Šią įrangą reikia laikyti švarioje, saugioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Toliau nurodyti apribojimai taikomi
gabenimo ir iki 15 savaičių laikymo laikotarpiui:
Aplinkos temperatūra
Santykinė drėgmė
Oro slėgis

Nuo -25 °C iki +70 °C
Nuo 10 % iki 75 %
Nuo 50 kPa iki 106 kPa

Toliau nurodyti apribojimai taikomi eksploatavimui arba ilgesniems laikymo laikotarpiams:
Aplinkos temperatūra
Santykinė drėgmė
Oro slėgis

Nuo +10 °C iki +40 °C
Nuo 30 % iki 75 %
Nuo 70 kPa iki 106 kPa

12. Aplinkosauga
Įrenginį šalinkite laikydamiesi vietos taisyklių.
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AUSTRALIA
ArjoHuntleigh Pty Ltd
78, Forsyth Street
O’Connor
AU-6163 Western Australia
Tel: +61 89337 4111
Free: +1 800 072 040
Fax: + 61 89337 9077

FRANCE
ArjoHuntleigh SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjohuntleigh.com

BELGIQUE / BELGIË
ArjoHuntleigh NV/SA
Evenbroekveld 16
BE-9420 ERPE-MERE
Tél/Tel: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info@arjohuntleigh.be

HONG KONG
ArjoHuntleigh (Hong Kong) Ltd
1510-17, 15/F, Tower 2
Kowloon Commerce Centre
51 Kwai Cheong Road
Kwai Chung
HONG KONG
Tel: +852 2207 6363
Fax: +852 2207 6368

BRASIL
Maquet do Brasil
Equipamentos Médicos Ltda
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
Barra Funda, 01140-130
SÃO PAULO, SP - BRASIL
Fone: +55 (11) 2608-7400
Fax: +55 (11) 2608-7410
CANADA
ArjoHuntleigh
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: info.canada@arjohuntleigh.com
ČESKÁ REPUBLIKA
ArjoHuntleigh s.r.o.
Hlinky 118
CZ-603 00 BRNO
Tel: +420 549 254 252
Fax: +420 541 213 550
DANMARK
ArjoHuntleigh A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
dk_kundeservice@arjohuntleigh.com
DEUTSCHLAND
ArjoHuntleigh GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjohuntleigh.com
ESPAÑA
ArjoHuntleigh Ibérica S.L.
Ctra. de Rubí, 88 1ª planta - A1
08173 Sant Cugat del Vallés
ES- BARCELONA 08173
Tel: +34 93 583 11 20
Fax: +34 93 583 11 22
E-mail: info.es@arjohuntleigh.com

INTERNATIONAL
ArjoHuntleigh International Ltd
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 800
Fax: +44 (0) 1582 745 866
E-mail:
international@arjohuntleigh.com
ITALIA
ArjoHuntleigh S.p.A.
Via di Tor Vergata 432
IT-00133 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjohuntleigh.com
NEDERLAND
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
NEW ZEALAND
ArjoHuntleigh Ltd
41 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@ArjoHuntleigh.com
NORGE
ArjoHuntleigh Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail:
no.kundeservice@arjohuntleigh.com
ÖSTERREICH
ArjoHuntleigh GmbH
Dörrstrasse 85
AT-6020 INNSBRUCK
Tel: +43 (0) 512 204 160 0
Fax: +43 (0) 512 204 160 75

www.arjohuntleigh.com

POLSKA
ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznan)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjohuntleigh.com
PORTUGAL
ArjoHuntleigh em Portugal
MAQUET Portugal, Lda. (Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjohuntleigh.com
SUISSE / SCHWEIZ
ArjoHuntleigh AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42
SUOMI
Oy Vestek AB
Martinkuja 4
FI-02270 ESPOO
Puh: +358 9 8870 120
E-mail: info@vestek.fi
SVERIGE
ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjohuntleigh.com
UNITED KINGDOM
ArjoHuntleigh UK
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjohuntleigh.com
USA
ArjoHuntleigh Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 800 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: us.info@arjohuntleigh.com
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www.arjohuntleigh.com

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden

GETINGE GROUP is a leading global provider of products and
systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency
within healthcare and life sciences. We operate under the three
brands of ArjoHuntleigh, GETINGE and MAQUET. ArjoHuntleigh
focuses on patient mobility and wound management solutions.
GETINGE provides solutions for infection control within healthcare
and contamination prevention within life sciences. MAQUET
specializes in solutions, therapies and products for surgical
interventions and intensive care.
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