maxi move

En mobil lift til travle
plejemiljøer

Maxi Move™-liften, er det mest komplette mobile liftsystem på markedet og det er en
ubestridt succes i plejemiljøer verden over. ArjoHuntleigh har nu forbedret Maxi Move så
den udgør et endnu større aktiv i plejeinstitutioner af enhver type.
Hovedformålet for Maxi Move-liften er at være “bedst til det fundamentale”. Når man anvender
Maxi Move-liften, får man både en mere sikker og effektiv løsning til fundamentale opgaver så
som løft og forflytning af plejemodtageren.
Systemet tilbyder to unikke funktioner – SVS (stabilt lodret system) og PDPS (power dynamisk
positioneringssystem), som tilsammen udgør den sikreste, mest bekvemme basis for komplette
forflytninger – lige fra det første løft til nem positionering af plejemodtagerens kropsstilling.
Denne batteridrevne lift kan anvendes af blot en enkelt plejer til at klare et bredt udsnit af
forflytningsopgaver på en sikker måde. Maxi Move-liftens fleksibilitet, stabilitet og pålidelighed er
uden lige og den bedst udstyrede lift til hyppig brug i travle plejemiljøer.

… with people in mind
www.ArjoHuntleigh.com

FLEKSIBILITET TIL DE FORSKELLIGE
UDFORDRINGER INDENFOR PLEJE I HVERDAGEN
Der findes hverken typiske
plejemodtagere eller
plejeinstitutioner. Dette er
årsagen til, at Maxi Move er
konstrueret som et komplet
system med fleksibilitet til at
udgøre specifikke løsninger i
ethvert plejemiljø.
En optimal løsning til løft af liggende
plejemodtagere på hospitaler...

...genoptræning sammen med den
unikke gangtræningsvest...

...eller til omplacering og til at vende
plejemodtagere i sengen.

Sikker og let positionering af
plejemodtagere i sengen...

...forflytning af plejemodtagere til stole...

...eller løft af plejemodtagere, der
ligger på et leje.

God stabilitet er fundamentalt
til sikker betjening af liften
og plejemodtagerens
tryghedsfølelse under
forflytning. Maxi Moveliften bygger på et vertikalt
løfteprincip, der sikrer
enestående stabilitet - SVS
(Stabilt Vertikalt System).
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Combi-ophængssystem
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Indbygget elektronisk personvægt,
der viser plejemodtagerens vægt på
håndkontrollens display.
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DPS og eldrevet DPS
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Combi-ophængssystem muliggør let
skift imellem bøjler og bårer.
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Håndkontrollens display
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DPS (dynamisk drevet system) og
eldrevet DPS minimerer manuel
håndtering og forbedrer præcisionen.

Brugervenlig styreenhed med farvet
og belyst display.

Tilbehør
Et stort sortiment ophæng
Stort sortiment specialsejl og engangssejl
Båreløsninger
Ekstra: forlænget løftearm,
personvægt (også tilgængelig som opgraderingssæt)
Arjo Clean (til desinfektion)
ArjoHuntleigh er en afdeling under Arjo Ltd Med. AB. Kun ArjoHuntleigh originaldele, der er konstrueret specifikt til
dette formål, bør benyttes med udstyr og produkter leveret af ArjoHuntleigh. Det er vores politik løbende at fremme
udvikling, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage tekniske ændringer uden varsel.
® og ™ er varemærker tilhørende ArjoHuntleigh-virksomhedsgruppen. © ArjoHuntleigh, 2010

Tekniske specifikationer for Maxi Move findes på
www.ArjoHuntleigh.com
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