POTILAAN VAIVATTOMAAN ASETTAMISEEN
JA PAREMPAAN HOITOON
Maxi Twin -nostolaitteen avulla voidaan kehittää
potilaiden käsittelyrutiineja. Hoitohenkilökunta
saa maksimaalista apua potilaan nostamiseen,
asettamiseen ja kääntämiseen nostoliinalla. Kaikki
potilasnostot ohjataan käsiohjaimella. Potilas saadaan
asetettua nostoliinaan vaivattomasti tai kokonaan ilman
fyysisiä ponnisteluita, kun käytössä on käsikäyttöinen
tai moottoroitu Dynamic Positioning System (DPS)
-järjestelmä. Potilasta voidaan kääntää nostoliinassa
hellävaraisesti 360 astetta, mikä parantaa siirtorutiinien
tehokkuutta.
Erinomaisen laaja nostoalue ja ulottuvuus helpottavat
potilaiden käsittelyä ja siirtämistä. Tämä käy ilmi
erityisesti sänkyyn siirrettäessä, jolloin potilas voidaan

asettaa keskelle sänkyä ilman hankalaa asennon
korjaamista käsin. Sängyn malli (kiinteäkorkuinen,
korkeussäädettävä, erikoisleveä) ei vaikuta siirtoon.
Nostolaite on tarkoitettu yhden hoitajan käytettäväksi
sellaisten potilaiden hoidossa, jotka eivät pysty
tukemaan itseään, ks. Mobility Gallery esitteen
takasivulta. Nostolaite sopii mm. palvelutaloihin,
hoitolaitoksiin ja erityiskouluihin.
Maxi Twin voi parantaa hoitajien työolosuhteita ja
potilaiden ja asukkaiden hyvinvointia parantamalla
potilaiden päivittäiseen siirtämiseen liittyvää turvallisuutta
ja mukavuutta. Sama pätee myös jos potilas joudutaan
hätätilanteessa nostamaan lattialta.

TUOTETIEDOT
Tilavaatimukset

800 mm

3 000 mm

Tuotetiedot
Suurin sallittu kuorma		

182 kg

Paino (ei sisällä nostokaarta tai akkua)		
(sisältää DPS:n ja akun)		

45,5 kg
53,7 kg

Nostaminen 		

1225 mm

Enimmäisnostokorkeus (CSP*)		
(sis. vaa’an)

1985 mm
2150 mm

Vähimmäisnostokorkeus (CSP*)		
(sis. vaa’an)

760 mm
880 mm

200 mm

Vähimmäissäilytyskorkeus yhteensä (vaa’an kanssa)
900 mm

800 mm

Vapaa tila rungon alla
(lattiasta rungon pohjaan)

1 700 mm
3 500 mm

30 mm

Vapaa tila jalasten alla (lattiasta jalasten päälle)

2200 mm

1480 mm

115 mm

Jalasten ulkoleveys (jalakset kiinni) 		
(jalakset auki)		

755 mm
1370 mm

Kääntöympyrän halkaisija 		

1445 mm

Kokonaispituus 		

1300 mm

Nostolaitteen suojausluokka
800 mm

Akku

800 mm
2000 mm

IPX4

2,5 NiMH; ArjoHuntleigh NEA0100

Hätäpysäytys ja järjestelmähäiriön ohitus
Sininen alue osoittaa henkilökunnan tarvitseman vähimmäistyöskentelyalueen,
joka tarvitaan mekaanisten apuvälineiden käyttöön ergonomisella tavalla yhdeltä puolelta.

Automaattinen turvapysäytys, jos nostolaite lasketaan esteen
päälle

Vaaleansininen alue osoittaa tarvittavan työskentelyalueen laajennuksen, joka helpottaa
toimimista kummaltakin puolelta ja takaa riittävän tilan potilaalle, mekaaniselle tuelle ja
apuna olevalle hoitohenkilökunnalle.

Pyörät, joissa pieni kitka, kahdessa takapyörässä jarrut

Iäkkäiden potilaiden Erikoishoito
D

E
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D
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* Standardin ISO 10535: Central Suspension Point (pylvään
pää) mukaan

E
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D, jolla ei ole kykyä tukea itseään.
E, joka on lähes kokonaan vuoteenoma ja täysin riippuvainen.
Pyydä ArjoHuntleighiltä lisätietoja Mobility Gallery™ -toiminnosta.
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Tuote on yhdenmukainen tämänhetkisen lainsäädännön
ja sovellettavien tuotestandardien kanssa.

Mobility Gallery™

MAXI TWIN

INNOVATIIVINEN 2-PYLVÄINEN NOSTOLAITE

…with people in mind

PAREMPAA VAKAUTTA JA
ENSILUOKKAISTA OHJATTAVUUTTA
Maxi Twin on siirreltävä nostolaite, joka tunnetaan
ainutlaatuisesta avoimesta 2-pylväisestä rakenteesta.
Tämä innovatiivinen ratkaisu avaa uusia mahdollisuuksia
täyttää ArjoHuntleighin kaksi tavoitetta potilaiden
käsittelyssä – edistää hoitohenkilökunnan turvallisia
ja ergonomisia työtapoja ja taata, että paikasta
toiseen siirtäminen on potilaan kannalta miellyttävää ja
turvallista.
Miellyttävän ja modernin avoimen rakenteen
keskiössä on kaksi pylvästä, ja nostolaite eroaa
merkittävästi muista passiivisista potilasnostureista.
Uuden ulkomuodon ansiosta potilas saa suoran
katsekontaktin hoitajaan, mikä tuo turvaa nostorutiinien
aikana. 2-pylväinen rakenne parantaa nostolaitteen
vakautta ja painon jakautumista ja edistää näin myös
turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Laitteella voidaan
nostaa enintään 182 kg:n painoisia potilaita.

Kumpikin pylväs toimii tehokkaasti omana
kahvanaan, jolloin 2-pylväinen rakenne mahdollistaa
erinomaisen ohjattavuuden ja hallinnan. Pylväistä
tai puomista voidaan pitää kiinni mistä kohdasta
tahansa nostolaitetta ohjattaessa, mikä mahdollistaa
optimaalisen työskentelyasennon hoitajan pituudesta
riippumatta. Liikuteltaessa kevytrakenteinen laite liikkuu
laadukkailla pyörillä ja ohjaus ja paikalleen asettaminen
sujuvat erittäin vaivattomasti.
Nostolaite on ainutlaatuinen yhdistelmä erinomaista
ohjattavuutta ja vakautta. Ainutlaatuinen kitkaratkaisu
(patenttia haettu) puomin ja nostokaaren liitoskohdassa
pitää potilaan tukevasti paikallaan nostoliinan varassa
ja estää nostoliinanostimiin usein liitetyn heiluriliikkeen
tai keinunnan. Maxi Twin -nostolaitteen parempi vakaus
lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta niin potilaan kuin
hoitajankin kannalta nostorutiinien aikana.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
Nostolaitteen jokainen ominaisuus ja yksityiskohta on optimoitu helppokäyttöisyyttä silmällä pitäen. Avoimen
rakenteen ja ohjattavuuden korostaminen tuo monia etuja niin potilaalle kuin hoitajallekin.
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Nostokaarivalikoima

Valittavana on kolme erikokoista
silmukalla varustettua nostokaarta,
keskikokoinen DPS ja keskikokoinen
moottoroitu DPS, joten vaihtoehtoja
yksilöllisten tarpeiden omaavien
potilaiden kannalta optimaalisen
ratkaisun löytämiseen on useita.
Kokoonpano määritetään tilausta
tehdessä.

Moottoroitu DPS

3 Ei keinuntaa eikä huojuntaa

4

Moottoroidulla DPS:llä varustettu
nostokaari takaa potilaan
vaivattoman ja tarkan asettamisen
haluttuun paikkaan napin
painalluksella.

Ainutlaatuinen kitkaratkaisu tuo
lisämukavuutta ja -turvaa niin
potilaalle kuin hoitajallekin ja
estää nostokaarta heilumasta
eteen ja taakse.

2-pylväinen rakenne jakaa
potilaan ja nostolaitteen painon
tasaisemmin, mikä helpottaa
laitteen kääntämistä. Se toimii
myös ohjausta helpottavana
ergonomisena kahvana, jota
hoitajat pystyvät käyttämään
tehokkaasti pituudestaan
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Erinomainen ohjattavuus
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Elektroninen vaaka
(lisävaruste)

Hyvä katsekontakti

Turvalliset nostot lattialta

Elektroninen vaaka saatavana
lisävarusteena. Sen avulla hoitaja
voi vaivattomasti punnita potilaan
potilassiirron aikana.

Avoimen rakenteen ansiosta
hoitajan ja potilaan katsekontakti
säilyy antaen rauhoittavan
vaikutuksen potilaalle.

Maxi Twin takaa erityisen helpon
ja turvallisen noston lattialta.

Erinomainen jalkatila

Erinomainen jalkatila parantaa
potilaan mukavuutta ja turvallisuutta.

VAIVATTOMAT JA TURVALLISET SIIRROT
Maxi Twin -nostolaitteen innovatiivinen avoin rakenne mahdollistaa
potilaan siirtorutiinien suorittamisen vaivattomasti ja turvallisesti
yhden hoitajan voimin ergonomisia työtapoja hyödyntäen. Hoitajalle
potilaan nostaminen mistä tahansa alustalta, kuten sängyltä,
tuolista tai lattialta, on helppoa.
Rutiinit vuoteen vierellä
Nostolaite on helppoa ohjata paikalleen pitämällä kiinni kahdesta
pylväästä tai puomista. Nostoliinan kiinnittäminen on yksinkertaista
ja nopeaa. Nostaminen sujuu vaivattomasti käyttämällä
käsiohjainta, jonka ansiosta hoitaja voi pysytellä potilaan lähellä
noston ajan.
Puomin erinomaisen ulottuvuuden ansiosta potilas voidaan
nostaa keskeltä sänkyä. Kaarimaisen noston ansiosta potilas ei
joudu kokemaan ikävää vetoa sängyn yli noston aikana. Keskellä
ei ole pylvästä, joka muodostaisi näköesteen. Avoimen rakenteen
ansiosta hoitajan ja potilaan katsekontakti säilyy noston ja siirron
aikana, rauhoittaen potilasta.
Nostaminen tuolista/tuoliin ja WC-käynnit
Mahdollistaa potilaan vaivattoman nostamisen tuolista/tuoliin
ja kuljettamisen WC:hen. Nostokaaren ja nostolaitteen suuren
ulottuvuuden ansiosta potilas voidaan kääntää turvallisesti oikeaan
asentoon.
Sähkökäyttöiset rungon jalakset voidaan avata käsiohjaimen
painiketta painamalla, jolloin pääsy tuoliin on optimaalinen. Rungon
kumpikin jalas toimii itsenäisesti, joten jos yhden jalaksen eteen
tulee este, kuten seinä tai sänky, se pysähtyy, mutta toinen jatkaa
avautumista, mikä takaa parhaan mahdollisen käytettävyyden.
DPS tai moottoroitu DPS mahdollistaa potilaan asennon
korjaamisen. Tämä optimoi mukavuuden ja pitää potilaan
pystyasennossa, kun häntä lasketaan tuoliin tai WC-istuimelle.
Rungon takaosa on suunniteltu siten, että hoitajalle jää runsaasti
tilaa liikkua mukavasti nostolaitetta ohjattaessa.
Järjestelmäintegraatio
Myös järjestelmäintegraatio on tärkeä etu, sillä nostolaite on
yhteensopiva muiden iäkkäiden potilaiden hoidossa käytettävien
ArjoHuntleigh-ratkaisujen, kuten Carendon, kanssa. Vaivaton
integrointi monikäyttöiseen Carendo-suihkutuoliin takaa, että
potilaat voidaan viedä pesutoimiin tehokkaasti ja turvallisesti.

Siirtäminen tuoliin ja tuolista

Helpot rutiinit vuoteen vierellä

Turvallinen nostaminen lattialta

Turvalliset WC-toimet

