MAXI MOVE

EN MOBIL LYFT FÖR ALLA VÅRDMILJÖER

Maxi Move™, det mest kompletta mobila lyftsystemet på marknaden, har visat sig
vara en bevisad framgång i vårdmiljöer världen över. ArjoHuntleigh har nu förbättrat
Maxi Move för att göra det till en ännu större tillgång för vårdmiljöer av alla typer.
Det grundläggande syftet med Maxi Move är att förenkla vardagen inom förflyttningar.
Genom att använda Maxi Move får ni en säkrare och mer effektiv lösning för de
grundläggande förflyttningarna av vårdtagare, dvs vid lyft och ompositioneringar.
Systemet har två unika funktioner – SVS-systemet (stabilt vertikalt system) och elektriskt
DPS-system (dynamiskt positioneringssystem), som ger högsta säkerhet och komfort för
kompletta förflyttningar – från första lyftet till slutlig positionering av vårdtagaren.
Denna golvlyft, som drivs med batterier, gör det möjligt för en ensam vårdpersonal att
hantera många olika rutiner för lyft av vårdtagare. Med sin exceptionella flexibilitet, stabilitet
och tillförlitlighet är Maxi Move en av de bäst utrustade lyftarna på marknaden för användning
i hektiska vårdmiljöer.

… with people in mind

FLEXIBILITET FÖR DE VARIERANDE
UTMANINGARNA I DEN DAGLIGA VÅRDEN
Det inte finns något sådant
som en typisk vårdtagare
eller en typisk vårdinrättning.
Därför har Maxi Move
utformats som ett fullständigt
system med flexibilitet för att
erbjuda vårdtagarspecifika
lösningar för alla vårdmiljöer.
En optimal lösning för liggande lyft av
vårdtagare i akutvården...

...rehabilitering där den unika
gåvästen används...

...eller för att ompositionera och
vända vårdtagare i sängen.

Ett säkert och enkelt sätt att
positionera vårdtagare i sängen...

...överflyttning av vårdtagare till
stolar...

...eller lyfta liggande vårdtagare på
bårar.

Bra stabilitet är fundamentalt
för säker funktion på lyften
och vårdtagarens känsla av
säkerhet under förflyttningen.
Maxi Move bygger på en
vertikal lyftprincip som
säkerställer utmärkt stabilitet –
SVS (stabilt vertikalt system).

Maxi Move

Våg
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Combi-tillbehör
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Inbyggd elektronisk våg visar
brukarens vikt på handkontrollens
display.
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DPS och elektrisk DPS

Combi-tillbehör möjliggör enkla byte
mellan luftbygel och bår.
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Handkontroll med skärm
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DPS (Dynamic Power System) och
elektrisk DPS minimerar de manuella
förflyttningarna och förbättrar
möjligheter till optimal positionering.

Användarvänlig handkontroll med
färgbaserad och upplyst skärm.

Tillbehör
Ett brett urval av lyftbyglar
Stort antal selar
Bårlösningar
Tillval: förlängd lyftarm
våg (finns även som uppgraderingssats)
Arjo Clean (för desinficering)
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För tekniska specifikationer för Maxi Move, besök
www.ArjoHuntleigh.se
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