MAXI 500

Een mobiele, passieve tillift

…with people in mind

ELEKTRISCHE TILLIFT VOOR OPTIMALE
BESCHERMING VAN DE ZORGVERLENER...
In grote ziekenhuizen of kleine verpleeghuizen, overal worden zorgverleners dagelijks geconfronteerd met
het risico van rugpijn en letsel als gevolg van het handmatig verplaatsen van cliënten. Met het gebruik van de
juiste mechanische hulpmiddelen wordt de veiligheid voor de zorgverlener verhoogd en de (financiële) schade
als gevolg van letsel beperkt. De gemakkelijk te bedienen tilliften van ArjoHuntleigh bieden cliënten optimaal
comfort en staan alom bekend als de beste ergonomische keuze voor professionele, moderne zorg.

… EEN EFFICIËNTE OPLOSSING
VOOR DAGELIJKSE ZORGTAKEN
De Maxi 500 combineert bewezen tiltechnologie met de nieuwste
standaarden op het gebied van veiligheid, beveiliging en comfort,
zowel voor de cliënt als voor de zorgverlener. Met de elektrisch te
bedienen Maxi 500, waarvoor een compleet assortiment tilbanden
ter ondersteuning van hoofd en lichaam verkrijgbaar is, kunnen
zorgverleners tijdens het verrichten van tilhandelingen hun aandacht
volledig op de cliënt richten.
Met behulp van de Maxi 500 kan één zorgverlener allerlei dagelijkse
tilhandelingen veilig en probleemloos uitvoeren. Bovendien kan een
gevallen cliënt met deze mobiele lift gemakkelijk van de vloer worden
getild, zonder dat hij of zij eerst rechtop hoeft te gaan zitten.
De zorgverlener houdt steeds volledige controle over alle uit te
voeren handelingen. De dubbele bediening, via afstandsbediening of het
bedieningspaneel op de mast, biedt de zorgverlener de mogelijkheid
voor iedere te verrichten handeling steeds de meest geschikte oplossing
te kiezen.
Het verstelbare chassis is met de afstandsbediening gemakkelijk aan
te passen, zodat optimale toegang wordt verkregen bij het verplaatsen
van cliënten vanaf of op grote stoelen, rolstoelen of toiletten.
De Maxi 500 is optioneel verkrijgbaar met een weegunit, zodat de
zorgverlener de cliënt tijdens een transfer eenvoudig kan wegen. Het
efficiënt integreren van het wegen in transferprocedures zorgt ervoor dat
het niet nodig is cliënten te verplaatsen op een vaste weegunit en maakt
het wegen zowel voor de zorgverlener als de cliënt gemakkelijker.
Belangrijkste kenmerken
• Verkrijgbaar met 2-punts tiljuk voor lusbanden of 4-punts mechanisch
kanteljuk, geschikt voor een groot assortiment ArjoHuntleigh-tilbanden.
• Laag reikende tilarm om gevallen cliënten gemakkelijk van de vloer te
kunnen tillen.
• Elektrisch tilsysteem vereist minimale inspanning en beschermt de
zorgverlener optimaal.
• Ergonomisch ontworpen handgrepen minimaliseren de belasting voor
de zorgverlener.
• Wielen met lage frictie voor optimale wendbaarheid en moeiteloos
verplaatsen.
• De dubbele bediening geeft de zorgverlener de keuze tussen een
afstandsbediening of een bedieningspaneel op de mast.
• Zachte start- en stopfuncties bieden de cliënt tijdens het uitvoeren van
tilhandelingen meer comfort en veiligheid.
• De optionele, in de tilarm geïntegreerde weegunit is gemakkelijk
te bedienen.

Een enkele zorgverlener kan een cliënt veilig
van de vloer tillen.

De optionele, elektrische weegunit bespaart de
zorgverlener kostbare tijd.

Dankzij het verstelbare chassis is de tillift bij
toiletbezoek optimaal te positioneren.

Efficiënte bediening via de afstandsbediening
of het bedieningspaneel op de mast.
Ergonomisch ontworpen handgrepen voor
soepele transfers.

Productspecificaties
Benodigde ruimte

Productinformatie
SWL (Maximum veilige tilbelasting)

227 kg

Totaalgewicht

53 kg

Totale hoogte tillift
3000 mm

Tilhoogte

800 mm
200 mm

1334 mm

900 mm

800 mm

660-1830 mm

Chassishoogte

110 mm

Buitenmaat chassis bij gesloten chassispoten

635 mm

Binnenmaat chassis bij open chassispoten

910 mm

Zwenkwielen met lage frictie, de achterste twee
voorzien van rem

1700 mm
3500 mm

Accu

24V 4Ah

Twee accu’s en een oplader worden standaard
meegeleverd bij elke Maxi 500

2200 mm

Beschermingsklasse

Afstandsbediening IP67
Tillift IPX4

Noodstopknop en schakelaar voor omlaag brengen bij systeemuitval
Veiligheidsnormen
Dit hulpmiddel voldoet aan de huidige wettelijke voorschriften
en geldende productnormen.

800 mm
2000 mm

Opties
DE ELEKTRISCHE WEEGUNIT:
•	Integreert wegen in
transferprocedures

Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om op
een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met de hulpmiddelen te werken.
Het lichtblauwe gebied markeert de benodigde extra werkruimte die de zorgverlener nodig
heeft om aan beide zijden te kunnen werken met hulpmiddelen en de cliënt goed te kunnen
bereiken.

•	Maakt extra transfers naar vaste
weegunit overbodig

Mobiliteitswijzer

•	Bespaart de zorgverlener tijd en
voorkomt handmatig tillen

Geschikt voor Doris en Emma

•	Biedt cliënten een comfortabele
weegoplossing
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Alleen originele ArjoHuntleigh producten en onderdelen, specifiek ontworpen voor dit doel, mogen
gebruikt worden op het toestel.
We voeren een beleid van continue ontwikkeling en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen
en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
® en ™ zijn handelsmerken van de ArjoHuntleigh groep.
© ArjoHuntleigh, 2009

D	Doris, kan zichzelf niet ondersteunen
E Emma, vrijwel volledig bedlegerig en totaal afhankelijk
Neem contact op met ArjoHuntleigh voor meer informatie over de Mobiliteitswijzer™.

… with people in mind
ArjoHuntleigh Nederland BV
Biezenwei 21, 4004 MB Tiel
Postbus 6116, 4000 HC Tiel
NEDERLAND
Tel.: 0344-64 08 00
Fax: 0344-64 08 85
E-mail: info@ArjoHuntleigh.nl
www.ArjoHuntleigh.nl

ArjoHuntleigh SA
Evenbroekveld 16
BE-9420 Erpe-Mere
BELGIUM
Tél.: 053 60 73 80
Fax: 053 60 73 81
E-mail: info@ArjoHuntleigh.be
www.ArjoHuntleigh.be
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