MAXI TWIN Innovativ golvlyft

Maxi Twin™ är en golvlyft i unik öppen modell. Nya innovativa lösningar ger
möjlighet att uppfylla ArjoHuntleighs mål vid förflyttningar av vårdtagare – dels
att möjliggöra säkra och ergonomiskt riktiga arbetsrutiner för vårdpersonalen,
och dels att ge vårdtagare bekväma och säkra förflyttningar.
Genom att förbättra stabiliteten och viktfördelningen ger konstruktionen också
ökad säkerhet och enklare handhavande, så att du lätt kan förflytta vårdtagare med
kroppsvikter upp till 182 kg.
Den innovativa öppna formen hos Maxi Twin gör att vårdtagare kan förflyttas smidigt,
värdigt och säkert av en vårdgivare, med bra och ergonomiskt riktiga arbetsmetoder.
En vårdgivare kan enkelt lyfta en vårdtagare från vilket underlag som helst t.ex. en säng,
stol eller från golvet.
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Ger flexibilitet för att möta utmaningarna
i den dagliga vården
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Vårt sortiment av lyftbyglar

Med olika storlekar på lyftbyglar för öglor,
manuell DPS samt elektrisk DPS och ett
flertal andra tillval för att underlätta för
vårdtagare med specialbehov så ges det
möjligheter att hitta den optimala lösningen
för varje vårdtagare. Specificeras vid
beställningstillfället.

2

Elektriskt DPS-system

Med ett elektriskt positioneringssystem
(DPS) kan vårdtagaren förflyttas utan
ansträngning och på exakt sätt.

Elektronisk våg (tillval)
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Ingen svängning
eller svajning
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Lyftbygeln hindras från att svänga och svaja
genom det unika friktionssystemet. Detta
bidrar till extra komfort och säkerhet för
både vårdtagare och personal.

Mycket lättmanövrerad

Golvlyftens konstruktionen fördelar
vårdtagarens och lyftens vikt jämnare
och underlättar svängning och vändning.
Systemet ger också ergonomiskt grepp och
smidig manövrering så att det kan användas
effektivt oavsett vårdgivarens kroppslängd.

Bättre ögonkontakt
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En elektronisk våg erbjuds som extra
tillbehör. Personalen kan då enkelt väga
vårdtagaren under pågående förflyttning.

Den öppna konstruktionen ger nära och
trygg ögonkontakt mellan vårdgivaren och
vårdtagaren.

Säkra lyft från golvet

Maxi Twin ger exceptionellt enkla och
säkra lyft från golvet.
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Gott om benutrymme

Gott om benutrymme ger vårdtagaren
högre komfort och säkerhet.

Maxi Twin
Max. säker arbetslast
Vikt

2

(utan lyftbygel, utan batteri)
(inkl. DPS + batteri)

Max. Lyfthöjd

182 kg
45.5 kg
55 kg

Chassits markfrigång

1985 mm
31 mm

(golvet till chassits undersida)

Benutrymme (golvet till benens ovansida)

113 mm

Lyftens totallängd

1298 mm

Utvändig bredd med infällda ben

755 mm

Lyfthöjd

1240mm

Invändig bredd med utfällda ben

1231 mm

Min. Lyfthöjd

758 mm

Vänddiameter

1444 mm
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