Maxi Twin
Yenilikçi çift direkli lift

Mükemmel Stabilite
Ve Üstün Manevra Kabiliyeti
Maxi Twin benzersiz açık, çift direkli tasarımıyla ünlü mobil bir
lifttir. Bu yenilikçi çözüm ArjoHuntleigh’ın bakıcılar ve hemşireler
için güvenli, ergonomik çalışma rutinlerini geliştirmek ve yatağa
bağımlı olan kişilerle hastalar için rahat ve güvenli transferler
sağlamak için, yatağa bağımlı hasta taşımada ikiz amaçlarını
yerine getirmesi için yeni olanaklar sağlamaktadır.
İkiz direkler, diğer pasif kaldırma liftlerinden ayıran cazip,
modern bir açık tasarımın kalbidir. Bu yeni görünüm yatağa
bağımlı hastanın transfer rutinleri sırasında bakıcı ile göz teması
kurmasını sağlayan engelsiz bir görüş açısı sunar. Stabiliteyi ve
ağırlık dağıtımını geliştirerek ikiz direk tasarımı ayrıca 182 kg’ye
kadar hastaların kaldırılmasına olanak sağlayan güvenliği ve
çalışma kolaylığını da geliştirmektedir.

Her direk ayrı bir tutamak görevi gördüğünden çift direk konsepti
mükemmel manevra kabiliyetini ve kontrolü mümkün kılmaktadır.
Çift direk veya kol kaldırıcının manevrası için uzunlukları boyunca
herhangi bir noktadan tutulabilir ve bu da bakıcının yüksekliği ne
olursa olsun optimum çalışma pozisyonuna ulaşılmasını sağlar.
Hareket halindeyken, hafif ünite üstün tekerleklerin üzerinde
hareket ederek yönlendirme ve konumlandırma için minimum
çaba sarf edilmesini sağlar.
Kaldırıcı, mükemmel manevra kabiliyeti ve stabilitenin rakipsiz
bir kombinasyonunu sunar. Kolun ve ayırıcı çubuğun bağlantı
noktasındaki benzersiz sürtünme çözümü (patent bekleniyor)
yatağa bağımlı hastayı askıda sabit tutarak sarkaç etkisinin
veya genellikle askılı kaldırıcılarla ilgili olan sallanma ve sarsılma
hareketini önlemektedir. Yalnızca Maxi Twin’in sunabileceği bu
mükemmel stabilite transfer rutinleri sırasında yatağa bağımlı
hastanın ve bakıcının konforunu ve güvenliğini arttırmaktadır.

Temel Özellikler
Kaldırıcının her özelliği ve her detayı kolay çalıştırma ve erişim için optimize edilmiştir. Açık tasarım ve manevra kabiliyeti üzerine
olan bu vurgu hem yatağa bağımlı hasta hem de bakıcı için birçok çekici fayda sağlamaktadır.
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Ayırıcı çubuk aralığı

3 farklı halka dağıtıcı taşıma kolu
seçeneğiyle, Orta DPS ve Orta
Motorlu DPS, hastalara benzeri
olmayan ihtiyaçları konusunda
optimize edilmiş çözümler sunmak
için bir dizi seçenek mevcuttur.
Sipariş anında belirtilmelidir.

Motorlu DPS
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Motorlu DPS taşıma kolu bir
düğmeye basarak yatağa
bağımlı hastanın çabasız,
tam konumlandırılmasını sağlar.

Mükemmel manevra
kabiliyeti

3 Sallanma veya salınma yok
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Hem yatağa bağımlı hastanın
hem de bakıcının ekstra
konforu ve güvenliği için
benzersiz sürtünme çözümü
taşıma kolunungeriye ve ileriye
sallanmasını önlemektedir.

Çift direkli tasarım yatağa bağımlı
hastanın ve kaldırıcının ağırlığını
dengeli bir şekilde dağıtarak
döndürmeyi kolaylaştırmaktadır.
Ayrıca her boydaki bakıcının
etkili bir şekilde kullanabildiği
mükemmel manevra için
ergonomik bir kavrama
da sunmaktadır.
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Elektronik tartı (opsiyonel)

Dikey elektronik tartı isteğe bağlı
bir ekstra olarak sunulur. Bakıcının
transfer işlemi sırasında yatağa
bağımlı hastasını uygun bir şekilde
tartmasına olanak sağlar.

Üstün göz teması

Açık tasarım ayrıca bakıcı ve
yatağa bağımlı hasta arasında
her zaman yakın göz teması
sağlamaya olanak tanır.

Zeminden güvenli kaldırma

Maxi Twin mükemmel bir şekilde
zeminden kolay ve güvenli
kaldırma sunar.

Olağan üstü ayak koyma yeri

Mükemmel ayak koyma yerleri
hastanın rahatını ve güvenliğini
arttırmaktadır.

Sorunsuz Ve Güvenli Transferler
Maxi Twin’in yenilikçi açık tasarımı, yerleşik geçiş rutinlerinin
sağlam ergonomik çalışma yöntemlerini kullanarak tek bir bakıcı
tarafından sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini
sağlar. Bakıcı için yatağa bağımlı hastayı yataktan, koltuktan
veya zeminden kaldırmak kolay hale gelecektir.
Yatak kenarı rutinleri
İki direği veya kolu tutarak kaldırıcıyı transfer pozisyonuna
getirmek kolaydır. Askı bağlantısı basit ve etkilidir. El kumandası,
kaldırma işlemi sırasında bakıcının yatağa bağımlı hastaya yakın
kalmasını sağlar. Kola mükemmel erişim yatağa bağlı hastanın
yatağın ortasından kaldırılmasını sağlar. Kaldırma eyleminde
yatağa bağımlı hasta kaldırma sırasında yataktan kaldırılırken
hiçbir rahatsızlık hissetmez. Ve, görüntüyü engelleyecek merkezi
bir direğin olmadığı açık tasarım kaldırma ve transfer sırasında
bakıcı ile yatağa bağımlı hasta arasında her zaman yakın göz
teması sağlanmasına olanak tanır.
Sandalye/tuvalet transferleri
Yatağa bağımlı hastaların sandalyelere veya tuvaletlere veya
bu noktalardan sorunsuz bir şekilde transferine olanak tanır.
Taşıma kolu ve kaldırıcının uzun mesafesi yatağa bağlı hastanın
doğru pozisyona güvenle döndürülmesine olanak tanır.
El kumandasındaki düğmeye basıldığında elektrikle çalışan şasi
ayakları sandalyeye optimum erişim sağlamak için açılabilir.
Her bir şasi ayağı bağımsız çalışır bu yüzden bir ayak duvar
veya yatak gibi bir engelle karşılaştığında durur ve bu sırada
diğeri açılmaya devam ederek mükemmel en iyi erişim sağlanır.
DPS veya Motorlu DPS konforu optimize etmek ve hastayı dik
konuma getirmek için yatağa bağımlı hastanın sandalyeye veya
tuvalete indirilmesi sırasında konumunun hassas bir şekilde
ayarlanmasını sağlar. Şasinin arkası bakıcıya kaldırıcıyı manevra
ettirirken rahat ayak yerleşimi için bol bol alan sağlamak üzere
tasarlanmıştır.
Sistem entegrasyonu
Kaldırıcı Carendo gibi yaşlı bakımında kullanılan diğer
ArjoHuntleigh çözümleriyle uyumlu olduğu için sistem
entegrasyonu başka bir önemli faydadır. Carendo çok
amaçlı hijyen sandalyesiyle sorunsuz entegrasyon yatağa
bağımlı hastanın hijyen rutinleri için etkili ve güvenli bir
şekilde transfer edilebileceği anlamına gelmektedir.

Sandalyeden ve sandalyeye transferler

Kolay yatak kenarı rutinleri

Zeminden güvenli kaldırma

Güvenli tuvalet transferleri

Zahmetsiz Konumlandırma
Ve Geliştirilmiş Bakım
Maxi Twin kullanarak yatağa bağımlı hastanın taşınma
rutinlerini geliştirebilirsiniz. Personel, yatağa bağımlı
hastanın kaldırılmasında, konumlandırılmasında ve pozisyon
verilmesinde maksimum fayda elde etmektedir. Yatağa
bağımlı hastaların tüm kaldırma işlemleri el kumandasıyla
kontrol edilmektedir. Askıda yatağa bağımlı hastanın
konumlandırılması DPS (Dinamik Pozisyonlama Sistemi)
veya Elektrikli DPS kullanılarak minimum veya hiç çaba
gösterilmeden gerçekleştirilebilir. Yatağa bağımlı hasta
askıda 360 derece döndürülebilir ve bu da transfer
rutinlerinin etkililiğini artırmaktadır.
Mükemmel kaldırma aralığı ve ulaşım yatağa bağımlı hasta
transferleri için taşıma faydaları sağlamaktadır. Herhangi türden
bir yataktan - sabit yükseklikte, yüksekliği ayarlanabilir, ekstra

geniş - ortasına düzgün bir şekilde konumlandırılabildiğinde
yatağa bağlı bir hastanın manuel yeniden konumlandırmaya
ihtiyacı olmaz.
Kendilerini destekleme kapasitesi olmayan yatağa bağımlılar
ve hastalarda yalnızca bir hemşirenin veya bakıcının kullanımı
gerektiren durumlar için tasarlanmıştır - Arka sayfadaki Mobility
Gallery’ye bakın - Huzurevi, bakım evleri ve hastaneler gibi
bakım ortamları için uygundur.
Maxi Twin günlük transferler sırasında güvenliği,konforu ve acil
bir durum meydana geldiğinde hastayı zeminden acil kaldırmayı
geliştirerek, hemşireler ve bakıcılar ile yatağa bağımlı hastalar
ve diğer hastalar için çalışma koşullarını iyileştirmektedir.

Ürün teknik özellikleri
Alan gerekliliği

800 mm

3000 mm

Ürün bilgileri
Maks. güvenli çalışma yükü		

182 kg

Ağırlık (ayırıcı çubuk yok, batarya yok)		
(kaps. DPS + batarya)		

45,5 kg
53,7 kg

Kaldırma hareketi 		

1225 mm

Maks. kaldırma yüksekliği (CSP*)		
(Tartı ile)

1985 mm
2150 mm

Min. kaldırma yüksekliği (CSP*)		
		
(Tartı ile)		

760 mm
880 mm

200 mm (8”)

Min. toplam saklama yüksekliği (Tartı ile)
900 mm

800 mm

1700 mm
3500 mm

1480 mm

Şasi açıklığı
(zeminden şasinin altına)

30 mm

2200 mm

Ayak açıklığı (zeminden ayakların üstüne)

115 mm

Harici genişlik ayakları (kapalı) 		
(açık)		

755 mm
1370 mm

Dönme çapı 		

1445 mm

Toplam uzunluk 		

1300 mm

Lift - Koruma Sınıfı
800 mm

800 mm
2000 mm

Batarya

IPX4
2.5 NiMH; ArjoHuntleigh NEA0100

Acil durdurma ve sistem arızası geçersiz kılma
Bir engele indirilirse otomatik durma
Mavi alan, personelin mekanik yardımcıları bir yandan ergonomik bir şekilde
kullanabilmesi için gerekli minimum çalışma alanını göstermektedir.
Açık mavi alan, yatağa bağımlı hastaya, mekanik yardıma ve yardımcı bakıcıya
yeterli erişimi sağlamak için her iki tarafın eylemlerini kolaylaştırmak için çalışma
alanının ne kadar genişletilmesi gerektiğini göstermektedir.

Mobility Gallery™

E

DORIS

Ürün mevcut mevzuata ve uygulanabilir
ürün standartlarına uygundur
* ISO 10535 uyarınca: Merkezi Süspansiyon Noktası

Özel Bakım

Yaşlı Bakımı
D

Düşük sürtünmeli tekerlekler, arka ikisinde fren var

D

EMMA

E

DORIS

EMMA

D, kendini destekleyemiyor.
E, neredeyse tamamen yatalak ve tamamen yatağa bağımlı.
Mobility Gallery™ hakkında daha fazla bilgi için lütfen ArjoHuntleigh ile iletişime geçin.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
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Telefon: +46 (0) 10 335 45 00
ArjoHuntleigh Türkiye
Büyükhanlı Plaza Küçükbakkalköy Mahallesi
Defne Sokak NO:3 Kat:8
34750 Ataşehir/İstanbul/TÜRKİYE
Phone: +90 216 444 66 78
Fax:
+90 216 410 28 15
Email: info.trist@getinge.com
www.arjohuntleigh.com
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