MAXI MOVE

Mobilny podnośnik PODŁOGOWY

Podnośnik Maxi Movetm to najbardziej rozbudowany ze wszystkich dostępnych na
rynku systemów, sprawdzający się w różnego profilu zakładach opieki na całym świecie.
Firma ArjoHuntleigh udoskonaliła podnośnik Maxi Move w celu jego jeszcze lepszego
przystosowania do wszelkiego rodzaju zadań pielęgnacyjnych.
Zasadniczym celem podnośnika Maxi Move jest uzyskanie najlepszej skuteczności w codziennej
pracy. Podnośnik Maxi Move stanowi bezpieczne, bardzo wydajne rozwiązanie dla podstawowych
zadań związanych z opieką nad pacjentem, tzn. podnoszenia i zmiany pozycji.
System charakteryzuje się dwoma unikalnymi elementami — Systemem Stabilizacji Pionowej
(ang. SVS — Stable Vertical System) oraz Systemem Zasilanego Dynamicznego Pozycjonowania
(ang. PDPS — Powered Dynamic Positioning System). Razem systemy te stanowią
najbezpieczniejszą i najwygodniejszą podstawę do wykonywania pełnych przeniesień — od
początkowego podnoszenia do niewymagającego wysiłku regulowania postawy pacjenta.
Ten zasilany akumulatorem pasywny podnośnik z nosidłem umożliwia jednemu opiekunowi
bezpieczne wykonywanie szerokiego zakresu procedur przenoszenia pacjenta. Dzięki niezrównanej
elastyczności, stabilności i niezawodności, podnośnik Maxi Move jest najlepiej wyposażonym
podnośnikiem do użytku w środowisku intensywnej opieki.

… with people in mind
www.ArjoHuntleigh.com

DOSTOSOWANIE FUNKCJI DLA ZRÓŻNICOWANYCH
ZADAŃ CODZIENNEJ OPIEKI

Dobra stabilność jest
fundamentem bezpiecznego
działania podnośnika, a także
poczucia bezpieczeństwa
pacjenta podczas przenoszenia.
Podnośnik Maxi Move opiera
się na zasadzie podnoszenia
pionowego, co zapewnia
doskonałą stabilność - System
Stabilizacji Pionowej (ang.
SVS — Stable Vertical System).

Optymalne rozwiązanie dla podnoszenia
pacjentów w pozycji leżącej na plecach
w intensywnej opiece…

…sesje rehabilitacyjne z użyciem
wyjątkowej kamizelki do nauki
chodzenia…

… bezpieczna i łatwa zmiana pozycji lub
obracanie pacjenta w łóżku …

Bezpieczne i łatwe umieszczanie
pacjenta w łóżku…

…przenoszenie pacjenta na krzesła i
wózki …

...lub podnoszenie leżących na plecach
pacjentów na noszach.

Podnośnik Maxi Move
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Złącze Combi
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Wbudowana waga pokazuje wagę
pacjenta na wyświetlaczu pilota.

2
3

3

DPS i zasilany DPS

Złącze Combi umożliwia łatwą wymianę
ram i noszy.
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Pilot z wyświetlaczem
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DPS (System Dynamicznego
Pozycjonowania) oraz system Zasilanego
DPS minimalizują konieczność
ręcznej obsługi i zwiększają precyzję
wykonywanego zadania.

Łatwy w obsłudze pilot z kolorowym i
podświetlonym wyświetlaczem.

Wyposażenie dodatkowe
Szeroki wybór ram
Szeroki wybór nosideł specjalnego przeznaczenia oraz jednorazowych
Różne typy noszy
Opcjonalnie: wysięgnik,
		
waga (dostępna również w zestawie zmodernizowanym)
Środek do dezynfekcji Arjo Clean
ArjoHuntleigh jest oddziałem firmy Arjo Ltd Med. AB. Do urządzeń i produktów dostarczanych przez firmę
ArjoHuntleigh należy stosować wyłącznie części zaprojektowane przez firmę ArjoHuntleigh specjalnie do danego
celu. Ze względu na ciągły rozwój firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach i warunkach
technicznych bez uprzedzenia.
® i tm symbolizują znaki towarowe należące do firm grupy ArjoHuntleigh. © ArjoHuntleigh, 2010

Dane techniczne podnośnika Maxi Move zamieszczono na witrynie
www.ArjoHuntleigh.com
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Typowy pacjent czy typowy
zakład nie istnieją. Dlatego
właśnie podnośnik Maxi
Move został zaprojektowany
jako kompletny system o
różnorodnych funkcjach
oferujący rozwiązania
dostosowane do potrzeb
konkretnego pacjenta w
dowolnym środowisku opieki.

