MOEITELOOS POSITIONEREN
EN VERBETERDE ZORG
De Maxi Twin maakt allerlei dagelijkse verzorgingstaken
gemakkelijker. De Maxi Twin biedt zorgverleners optimale
ondersteuning bij het tillen, positioneren en draaien
van de cliënt in de tilband. Alle tilhandelingen worden
bediend via de afstandsbediening. Met behulp van het
mechanische of elektrische 4-punts kanteljuk is de cliënt
zonder enige of met minimale fysieke inspanning te
positioneren terwijl hij in de tilband zit. De zorgverlener
draait de cliënt in de tilband comfortabel 360 graden wat
de efficiency bij verplaatsingen verhoogt.
Dankzij het uitstekende tilbereik is de cliënt
eenvoudiger te verplaatsen en te verzorgen. Dit blijkt
met name bij transfers in bed. Met de Maxi Twin is het
mogelijk de cliënt direct correct in het midden van elk

type bed te positioneren- met vaste hoogte, in hoogte
verstelbaar, extra breed – zonder dat hij met veel
inspanning handmatig moet worden geherpositioneerd.
De tillift, die is ontworpen voor gebruik door
één zorgverlener en voor cliënten die zichzelf niet
kunnen ondersteunen (zie de mobiliteitswijzer op de
achterpagina), is geschikt voor gebruik in verpleegen verzorgingshuizen, mytyl- en tyltylscholen en in
thuissituaties.
De Maxi Twin verhoogt de veiligheid en het comfort
bij dagelijkse transfers, wat de werkomstandigheden
van zorgverleners en het welzijn van cliënten verbetert.
Tevens biedt de lift uitkomst om gevallen cliënten van de
vloer te tillen.

SPECIFICATIES HULPMIDDEL
Benodigde ruimte

200 mm

800 mm

3000 mm

Informatie hulpmiddel

900 mm

800 mm

1700 mm

2200 mm

3500 mm

Maximale tilbelasting		

182 kg

Gewicht (zonder tiljuk en accu)		
		 (incl. elektrisch kanteljuk en accu)

45,5 kg
53,7 kg

Tilbereik 		

1227 mm

Maximum tilhoogte (CSP*)		
		
(met weegunit)		

1985 mm
2105 mm

Minimum tilhoogte (CSP*)		
		
(met weegunit)		

758 mm
878 mm

Min. totale opberghoogte (met weegunit)

1480 mm

Vrije ruimte onder het onderstel
(vloer tot onderkant van het onderstel)

30 mm

Vrije beenruimte (vloer tot bovenkant benen)

115 mm

Buitenmaat onderstel (bij gesloten poten)
		
(bij geopende poten)

755 mm
1370 mm

Diameter draaicirkel 		

1444 mm

Totale lengte 		

1298 mm

Beschermingsklasse tillift
800 mm

800 mm
2000 mm

Accu

IPX4
2,5 NiMH; ArjoHuntleigh NEA0100

Noodstopknop en schakelaar voor omlaag brengen bij
systeemuitval

Het lichtblauwe gebied markeert de benodigde extra werkruimte die de
zorgverlener nodig heeft om aan beide zijden te kunnen werken met
hulpmiddelen en de zorgvrager goed te kunnen bereiken.

Mobiliteitswijzer™
Gehandicaptenzorg

Ouderenzorg
D

E
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Automatische uitschakeling, indien de lift bij het omlaag
brengen een obstakel raakt
Zwenkwielen met lage frictie, de achterste twee voorzien
van rem
Dit hulpmiddel voldoet aan de huidige wettelijke
voorschriften en geldende productnormen
* Volgens ISO 10535: Centraal Ophangpunt
Gebruik bij door ArjoHuntleigh geleverde apparatuur en producten uitsluitend onderdelen die door
ArjoHuntleigh speciaal voor dat doel zijn ontworpen. We voeren een beleid van continue ontwikkeling
en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen en specificaties zonder vooraankondiging te
wijzigen.
® en ™ zijn handelsmerken van de ArjoHuntleigh groep.
© ArjoHuntleigh, 2016

DORIS

EMMA

DORIS

EMMA

D Doris, rolstoelafhankelijk, kan zichzelf niet ondersteunen
E Emma, vrijwel volledig bedlegerig, totaal afhankelijk
Neem contact op met ArjoHuntleigh voor meer informatie over de Mobiliteitswijzer ™.

www.ArjoHuntleigh.com
ArjoHuntleigh Nederland BV
Biezenwei 21, 4004 MB Tiel
Postbus 6116, 4000 HC Tiel
Tel:
+31 (0)344 64 08 00
Fax:
+31 (0)344 64 08 85
E-mail: info.NL@ArjoHuntleigh.com
www.ArjoHuntleigh.com/nl

GETINGE GROUP is wereldwijd leverancier van producten en systemen die
in de gezondheidssector bijdragen aan een hogere kwaliteit van de zorg en
de kosteneffectiviteit verbeteren. De groep handelt onder de drie merknamen
ArjoHuntleigh, GETINGE en MAQUET. ArjoHuntleigh is gespecialiseerd in
oplossingen op het gebied van mobiliteit en wondbehandeling. GETINGE levert
oplossingen ten behoeve van de infectiebestrijding in de gezondheidszorg en
de preventie van besmetting in de welzijnssector. MAQUET is gespecialiseerd
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Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig
heeft om op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met de
hulpmiddelen te werken.

MAXI TWIN

DE INNOVATIEVE TILLIFT
MET DUBBELE MAST

… with people in mind

UITERST STABIEL
EN WENDBAAR
De verrijdbare passieve tillift Maxi Twin staat bekend
om zijn unieke, open ‘dubbele mast’-ontwerp.
Deze oplossing biedt nieuwe mogelijkheden om
het tweeledige doel van ArjoHuntleigh wat betreft
het verplaatsen en positioneren van cliënten te
bereiken – het bevorderen van veilige,ergonomische
werkmethoden voor zorgverleners en het bieden van
optimaal comfort en veiligheid bij het verplaatsen van
cliënten.
De dubbele masten vormen de kern van dit systeem
dat zich met zijn aantrekkelijke, moderne, open
ontwerp duidelijk onderscheidt van andere passieve
tilliften. De nieuwe vormgeving zorgt ervoor dat de
zorgverlener onbelemmerd zicht heeft op de cliënt
zodat tijdens transfers geruststellend oogcontact kan
worden gehouden. Dankzij de verbeterde stabiliteit en
gewichtsverdeling is dit model met dubbele mast veiliger
en gemakkelijker te bedienen en zijn cliënten met een

gewicht tot 182 kg te verplaatsen met de Maxi Twin.
Omdat elke mast tegelijk dient als een extra
handgreep, is deze tillift met dubbele mast uiterst
gemakkelijk te wenden en te besturen. De dubbele
masten of de tilarm kunnen op elk punt worden
vastgepakt om de tillift te manoeuvreren, zodat de
zorgverlener ongeacht zijn lengte altijd een optimale
werkhouding kan aannemen. De superlichte tillift rijdt op
topkwaliteit zwenkwielen en is met minimale inspanning
te besturen en te positioneren.
De Maxi Twin wordt gekenmerkt door een unieke
combinatie van uitstekende wendbaarheid en optimale
stabiliteit. Dankzij een uniek frictiesysteem (octrooi
aangevraagd) op het bevestigingspunt van de tilarm en
het tiljuk wordt de cliënt in de tilband stabiel gehouden
en wordt het schommeleffect of de slingerende
beweging waarmee passieve tilliften vaak worden
geässocieerd voorkomen. De grotere stabiliteit, die

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
De tillift is tot in de kleinste details geoptimaliseerd op bedieningsgemak en toegankelijkheid. Het open ontwerp
en de optimale wendbaarheid bieden zowel de cliënt als de zorgverlener allerlei aantrekkelijke voordelen.
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Assortiment tiljukken

Met de 3 verschillende maten
tiljukken met bevestigingslussen,
het middelgrote mechanische
kanteljuk en middelgrote
elektrische kanteljuk, is een serie
mogelijkheden verkrijgbaar om
cliënten met unieke behoeften
de optimale oplossing te kunnen
bieden. Te specificeren bij
bestelling.

2

Elektrisch 4-punts
kanteljuk

Met het elektrische kanteljuk is de
cliënt met één druk op de knop
gemakkelijk en nauwkeurig te
positioneren.
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Geen slingerbeweging

Het unieke frictiesysteem
voorkomt dat het tiljuk heen
en weer slingert, wat zowel de
cliënt als de zorgverlener extra
veiligheid en comfort biedt.
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Uitstekende
wendbaarheid

Dankzij het dubbele mast
ontwerp wordt het gewicht van
de cliënt en de tillift gelijkmatiger
verdeeld, wat het wenden en
keren vergemakkelijkt. De tillift
is tevens voorzien van een
ergonomische handgreep, zodat
zorgverleners van elke lengte
de tillift gemakkelijk en soepel
kunnen manoeuvreren.
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Elektronische weegunit
(optioneel)

Als extra optie is een verticale,
elektronische weegunit
verkrijgbaar. Hiermee kan de
zorgverlener de cliënt tijdens een
transfer gemakkelijk wegen.

Optimaal oogcontact

Veilig van de vloer tillen

Dankzij het open ontwerp
kunnen zorgverlener en
cliënt steeds geruststellend
oogcontact houden.

Tillen van de vloer is met de
Maxi Twin bijzonder veilig en
eenvoudig.

Uitzonderlijke grote
beenruimte

De uitstekende beenruimte biedt
de cliënt optimale veiligheid en
comfort.

SOEPELE, VEILIGE TRANSFERS
Dankzij het open ontwerp van de Maxi Twin zijn cliënten soepel
en veilig te verplaatsen door een enkele zorgverlener, die steeds
een optimale ergonomische werkhouding kan aannemen. Met de
Maxi Twin tilt elke zorgverlener cliënten gemakkelijk van een bed,
een stoel of de vloer.
Zorghandelingen aan het bed
Door de twee masten of de tilarm vast te pakken is de tillift
gemakkelijk op de juiste plaats te manoeuvreren. Tilbanden zijn
gemakkelijk en efficiënt te bevestigen. Met de afstandsbediening
is de tillift soepel te bedienen, zodat de zorgverlener gedurende
de hele transfer dicht bij de cliënt kan blijven.
Dankzij het uitstekende bereik van de tilarm is een transfer
van het midden van het bed mogelijk. De boogconstructie zorgt
dat de cliënt tijdens de tilhandeling comfortabel omhoog wordt
geheven en het bed niet raakt. En dankzij het open ontwerp kan
de zorgverlener tijdens transfers steeds geruststellend oogcontact
houden met de cliënt.

Transfers naar en van een stoel

Soepele transfers van en naar stoel of toilet
Dankzij het tiljuk en het grote bereik van de tillift is de cliënt veilig
in de juiste positie te draaien.
Met een druk op de knop op de afstandsbediening zijn de
elektrisch aangedreven poten van het onderstel te openen om
optimaal toegang tot de stoel te verkrijgen. De poten van het
onderstel werken onafhankelijk van elkaar, zodat bij het raken
van een obstakel, zoals een muur of een bed, de ene poot
stopt terwijl de andere verder opengaat om optimale toegang te
verkrijgen.
Dankzij het mechanische of elektrische kanteljuk kan de cliënt
in de meest comfortabele positie worden gemanoeuvreerd en
rechtop worden gehouden bij het omlaag brengen in de stoel of
op het toilet. De achterkant van het onderstel is zo ontworpen
dat de zorgverlener voldoende ruimte heeft om er een voet op te
plaatsen bij het manoeuvreren van de tillift.
Systeemintegratie
Systeemintegratie is ook een belangrijk voordeel. Hierdoor is
de tillift uitwisselbaar met andere systemen van ArjoHuntleigh
die in zorginstellingen worden gebruikt, zoals de Carendo.
Dankzij de soepele integratie met de multifunctionele Carendo
douchetoiletstoel zijn cliënten efficiënt en veilig te verplaatsen voor
dagelijkse verzorgingstaken.

Veilige transfers van en naar toilet

