TENOR - Sikker forflytning af
bariatriske lejemodtagere

Sikkerhed er en væsentlig faktor for bariatriske plejemodtagere og deres plejepersonale ligesom tilliden til, at den mobile
lift uden problemer klarer den store vægt. Tenor skaber tillid ved sine egenskaber:
•

 øftekapacitet du kan stole på
L
Letvægtsstrukturen i aluminium kan holde til en maksimal
sikker arbejdsbelastning på 320 kg.

•

Genkendelighed
Sejl, der er nemme at benytte, enkel håndkontrol, der
understøttet ergonomisk forsvarlige plejeprocedurer.

•

Garanteret sejlkomfort
Det nye bariatrisejlprogram giver optimal støtte til forskellige
kropsbygninger hos plejemodtagere.

•

En integreret løsning
Med en optimal sejlløsning, udgør Tenor et integreret
liftsystem til sikker, mere skånsom samt mere værdig
forflytning, der svarer til den enkelte bariatriplejemodtagers
behov.

•

Forstærket konstruktion
Konstruktionen af Tenor indeholder særlige funktioner, der
sikrer enestående styrke og sikkerhed.

…with people in mind
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Nøglefunktioner
1

Formgivet for styrke

Det buede stangdesign er den
optimale facon for maksimal
styrke, som sikrer pålidelig
ydelse, når denne lift med en
kapacitet på 320 kg anvendes.
En buet løftearm maksimerer
frigangen over hovedet, der
er væsentlig ved 360 graders
rotation af plejemodtagere ved
løft på trange områder eller
med visse stole.

2

Fordeling af vægten

Brug af det nye bariatriophæng
med 4 punkter giver en større
afstand imellem skulder- og
benkrogene. Dette forbedrer
plejemodtagerens komfort ved
at fordele vægten mere jævnt
og reducere sejlets „klemme“
kræfter.
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3

Ergonomisk styrebøjle

Den ergonomisk buede styrebøjle
minimerer belastningen af
plejepersonalet og gør det nemt
at dreje og manøvrere liften på
trange steder.

4

Dobbelte kontrolmuligheder

Ud over håndkontrollen kan de
el-drevne funktioner på Tenor
også betjenes på kontrolpanelet
på masten.

Produktoplysninger
Sikker arbejdsbelastning

320 kg

Vægten af Tenor er med batteri

69.1 kg

Max. højde

2025 mm

Min. højde

800 mm

Længde

1485 mm

Max. bredde

1240mm

Min. bredde

620 mm

Venderadius

1650 mm

Batteritype

Genopladeligt forseglet bly/syre

Batterikapacitet

4 Ah

Indikatoren Batteriafladning viser status for batteriet imens minutmåleren
overvåger og måler aktivitet af Tenor

Lift - Beskyttelsesklasse

IPX4

Håndkontrol - Beskyttelsesklasse

IPX7

Liftens nominelle spænding

24V

Overbelastningssikring

16 A

Vægt
Strøm
Batterilevetid

6V DC
ca. 3000 aflæsninger

Dobbelt betjeningskontrol på håndkontrol og mast
Anti-klemmekanisme

Kun originaldele fra ArjoHuntleigh, der er udviklet specifikt til formålet, bør anvendes på udstyr og produkter
leveret af ArjoHuntleigh. Det er vores politik løbende at fremme udviklingen, og vi forbeholder os derfor ret
til at foretage designmæssige og tekniske ændringer uden varsel.
® og ™ er varemærker tilhørende ArjoHuntleigh-koncernens selskaber.
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