MAXI 500

UM NOVO ELEVADOR MÓVEL PASSIVO

...with people in mind

ASSISTÊNCIA ELÉTRICA PARA PROTEÇÃO
DO CUIDADOR...
Seja nos mais movimentados hospitais ou nos menores lares com assistência terapêutica, os cuidadores
enfrentam diariamente o risco de dores e lesões devastadoras nas costas devido ao movimento e manuseio
de pacientes com as mãos. Com a implementação de auxílios mecânicos corretos, pode haver uma melhora
na segurança dos cuidadores e uma redução nos custos associados a lesões. Fáceis de compreender, simples
de operar e oferecendo ao paciente máximo conforto, os elevadores para pacientes da ArjoHuntleigh são
firmemente estabelecidos como a escolha ergonômica mais apropriada para os enfermeiros e cuidadores
profissionais de hoje.

... UMA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA A
MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PACIENTES
O Maxi 500 combina tecnologia de elevação comprovada com os
mais recentes padrões de segurança, proteção e conforto, tanto
para o paciente quanto para o cuidador. Compatível com uma linha
completa de cestas para a cabeça e para o corpo, o Maxi 500,
operado por eletricidade, permite que os cuidadores concentrem
toda sua atenção no paciente durante as rotinas de movimentação.
Ao usar o Maxi 500, o cuidador pode realizar uma ampla variedade
de tarefas diárias de transferência de pacientes de maneira segura e
confortável. É importante mencionar que o cuidador também pode
erguer uma pessoa que caiu no chão sem precisar sentar o paciente
primeiro.
Todos os procedimentos executados com o auxílio do dispositivo
podem ser controlados de perto pelo cuidador. Com controles duplos,
o cuidador pode escolher a solução mais conveniente para cada tarefa
usando o comando ou o painel de controle na coluna.
O chassi ajustável, operado a partir do comando, pode facilmente ser
ajustado para permitir melhor acesso para as transferências do paciente
envolvendo cadeiras de grandes dimensões, cadeiras de rodas ou vasos
sanitários.
O Maxi 500 também encontra-se disponível com uma balança
opcional, permitindo que o cuidador verifique o peso do paciente
rapidamente durante uma transferência. Integrar de forma eficiente a
pesagem aos procedimentos de transferência economiza tempo, elimina
a transferência para uma balança fixa e torna a rotina mais fácil para o
paciente e para o cuidador.
Principais características
• A barra de elevação encontra-se disponível na configuração de alça de
dois pontos ou Sistema DPS (Sistema de Posicionamento Dinâmico)
de 4 pontos, compatíveis com uma ampla variedade de cestas
ArjoHuntleigh.
• Braço com baixo alcance permite que seja mais fácil retirar uma
pessoa do chão.
• A elevação elétrica protege o cuidador ao minimizar seu esforço físico.
• Ao empurrar/puxar com alças ergonomicamente projetadas, o esforço
do cuidador é reduzido.
• Novos rodízios de baixo atrito oferecem excelente manobrabilidade e
um transporte sem esforço.
• Controles duplos permitem ao cuidador operar o elevador através do
comando ou do painel de controle na coluna.
• Um circuito de partida/parada suave aumenta o conforto e a
segurança do paciente durante os procedimentos.
• Uma balança eletrônica opcional instalada no braço do produto é
conveniente e maximiza a altura da elevação.

Um único cuidador pode erguer o paciente do
chão com segurança.

A opção da balança eletrônica economiza o
valioso tempo do cuidador.

O ajuste do chassi permite um melhor
posicionamento de elevação durante o uso do
vaso sanitário.

Eficiente operação através do comando
ou do painel de controle da coluna. Alças
ergonomicamente projetadas permitem
manobras de puxar/empurrar mais suaves.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Requisitos de espaço

Informações sobre o produto
Carga máxima segura

227 kg (500 lbs)

Peso total

53 kg (116 ½ lbs)

3000 mm (118 pol.)

Altura total do elevador
Altura de elevação

1334 mm (52 ½ pol.)
660-1830 mm (25-72 pol.)

Altura do chassi

110 mm (4 3/8 pol.)

200 mm (8 pol.)

800 mm (31 pol.)

Largura externa com pernas fechadas
Largura interna com pernas abertas

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

635 mm (25 pol.)
910 mm (35 ¾ pol.)

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

1700 mm (67 pol.)
3500 mm (138 pol.)

Bateria

24V 4Ah

Duas baterias e um carregador são fornecidos
com cada Maxi 500
2200 mm (87 pol.)

Classe de proteção

Comando IP67
Elevador IPX4

Parada de emergência e supressão de falhas no sistema
Aprovações
O produto encontra-se em conformidade com a legislação
atual e normas aplicáveis do produto.

800 mm (31 pol.)

2000 mm (79 pol.)

Opções
A BALANÇA ELETRÔNICA:
•	Integra a pesagem aos
procedimentos de transferência

A área azul mostra a área de trabalho mínima necessária para que a equipe
possa usar os auxílios mecânicos de uma forma ergonômica por um dos lados.
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.

•	Elimina a transferência extra
para a balança fixa

Galeria da mobilidade

•	Economiza o tempo do
cuidador, reduzindo a
movimentação manual

Adequado para Doris e Emma
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•	Torna a pesagem mais
confortável para os pacientes
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.

D	
Doris, que não tem capacidade de sustentar o corpo
E Emma, que permanece quase sempre na cama e é totalmente
dependente
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Entre em contato com a ArjoHuntleigh para maiores informações sobre a Mobility Gallery™.

www.ArjoHuntleigh.com

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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800 mm (31 pol.)

