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… with people in mind

Store fordele på trange steder
Maxi Twin Compact™ åbner op for nye muligheder, for at forbedre forflytningssituationer for plejemodtagere
i omgivelser, hvor pladsen er begrænset.
Plads kan være et problem på mange steder, hvor en
mobil lift er nødvendig – som ved forflytninger i mindre
lokaler eller ved transport af en plejemodtager i en smal
korridor.
ArjoHuntleigh har udviklet verdens mindste passive lift,
der er i stand til at tilbyde både en sikker arbejdsbelastning
(160 kg), som kan benyttes til de fleste plejemodtagere samt
har en høj løftehøjde og kan løfte plejemodtagere fra gulvet.
Maxi Twin Compact er en mindre udgave af den
velkendte Maxi Twin passive gulvlift. Den har alle
hovedfordelene fra den større twin-mastlift, men tilbyder
samtidig plejepersonalet unikke fordele pga. den utrolig
lille størrelse og de enestående manøvreringsegenskaber.
Denne usammenlignelige lette lift kan forbedre den
samlede pleje og sikkerhed ved forflytningsrutiner af
plejemodtagere på trange steder, hvor de fleste andre lifte
ikke kan nå.

Plejemodtagerne oplever en sikker og mere
komfortabel overførsel med Maxi Twin Compact.
Plejemodtagerne håndteres sikkert i et optimalt liftsejl valgt
fra ArjoHuntleigh’s omfattende sejlprogram. * Omplacering
af beboeren i sejlet kræver ingen manuel håndtering, da
det unikke flade eldrevne DPS (Dynamisk Positionerings
System) ophæng understøtter jævne procedurer, der er
ubesværet for plejepersonalet. Liftens twin-mastdesign
og unikke løftearmforbindelse fjerner den ubehagelige
svingende frem-og-tilbage-bevægelse, som mange
plejemodtagere udsættes for med en almindelig personlift.
Denne brugervenlige lift er designet primært med
ældre- og hjemmepleje i tankerne. Alle steder hvor pladsen
er en faktor ved forflytningssituationer for plejemodtagere,
kan Maxi Twin Compact tilbyde en sikker løsning til pleje af
høj kvalitet.

Med sine korte chassisben og kompakte
design giver liften enestående adgang
i plejeomgivelser, hvor pladsen er trang.
Maxi Twin Compact tilbyder også en høj
løftehøjde, kan løfte fra gulv i tilfælde af en
plejemodtager er faldet samt giver let adgang til
senge og støbte kørestole i hverdagens pleje.

* Yderligere detaljerede oplysninger om sejl, findes i brochuren sejlløsninger.



ENESTÅENDE ADGANG PÅ TRANGE STEDER
Med sin bemærkelsesværdige lille størrelse tillader Maxi Twin Compact udførsel af sikre plejerutiner af høj
kvalitet på trange steder.
Maxi Twin Compact giver god adgang på trange steder
og de korte chassisben og kompakte design giver
enestående manøvredygtighed.

Denne kombination af kompakthed og manøvredygtighed
betyder at liften ofte kan benyttes i omgivelser, hvor større
lifte ikke kan benyttes.

Maxi Twin Compact manøvreres let i
smalle korridorer....

.... og drejer let om hjørner uden plejemodtagerens
eller personalets sikkerhed reduceres.

	
	

Den lille størrelse, de optimale adgangsbetingelser
og den enestående manøvredygtighed gør
det lettere at dreje ind i lokaler igennem
standarddørkarme....

.... samt tilbyder en sikker ergonomisk hjælp
i mindre soveværelser, hvor almindelige større
lifte ikke har adgang.

NØGLEFUNKTIONER
Hver funktion og detalje af Maxi Twin Compact er optimeret til let betjening og adgang. Vigtigheden af et åbent
design og manøvredygtighed giver et antal attraktive fordel for både plejemodtager og plejepersonale.
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Jævn bevægelse

Rullehjul med lav friktion forbedrer
liftens manøvreringsegenskaber
og betjening i både våde og
tørre omgivelser. Designet af
bremsepedalen gør det let at låse
og frigøre de bagerste rullehjul.

2 Effektiv beskyttelse af løftearm

3

Det bløde og holdbare
beskyttelses-cover for
løftearmen kan let fjernes
og rengøres.

Det eldrevne DPS-ophæng,
gør det let at placere
plejemodtageren præcist
med et tryk på knap.

Nem placering

4 Enestående manøvredygtighed

Twin-mastens design fordeler
plejemodtagerens og liftens
vægt mere jævnt, hvilket letter
vendinger. Liften har desuden
et ergonomisk håndtag til jævn
manøvrering, der kan benyttes
effektivt af plejepersonale i alle
højder.
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Bedre øjenkontakt

Enestående adgang

Det åbne design giver hele tiden
tæt, tillidsvækkende øjenkontakt
imellem plejepersonale
og plejemodtageren.

Liftens lille størrelse giver adgang
på de fleste steder hvor pladsen
er begrænset.

Sikre løft fra gulvet

Den store løftehøjde betyder at
løft fra gulvet kan udføres uden
justering af udstyret.

Enestående benplads

Enestående benplads forbedrer
komfort og sikkerhed for
plejemodtager.

sikre FORFLYTNINGER
Med Maxi Twin Compact kan forflytning af plejemodtagere udføres
jævnt og sikkert af én enkelt plejer vha. korrekte ergonomiske
arbejdsteknikker. Det åbne design sikrer god øjenkontakt
imellem plejepersonale og plejemodtager under hverdagsrutiner.
Plejemodtagere oplever ingen ubehagelig svingen frem-ogtilbage-bevægelse af ophænget under forflytningen, pga. den
enestående stabilitet af den unikke forbindelse til løftearmen.
Arbejdsrutiner ved sengen
Maxi Twin Compact køres let i stilling ved overførsler ved at holde
twin-masten eller løftearmen. Al hævning og sænkning, åbning
og lukning af chassisbenene samt placering af plejemodtageren
udføres let med håndkontrollen.
Løft fra gulvet
Hvis en plejemodtager er faldet kan Maxi Twin Compact sikkert
og kontrolleret løfte fra gulvet. Med en lift med en enkel mast er
plejemodtagerens ben tit placeret klodset og ubekvemt i forhold til
chassiset og masten ved løft fra gulvet.
Det åbne design på Maxi Twin Compact fjerner dette problem
og gør løft fra gulvet jævnere og lettere at kontrollere. Med
den store rækkevidde er der ingen fare for at liftsejlet slår imod
twinmasten, og motorenheden er konstrueret til at give god
frigang under løftet.
Stol/toilet-overførsel
Maxi Twin Compact-liften muliggør jævn overførsel til og fra stol
eller toilet. Liftens ophæng og armens lange rækkevidde gør det
muligt at dreje plejemodtageren sikkert til den rette stilling.
Når der trykkes på knappen på håndkontrollen, kan de
el-drevne chassisben åbnes og give optimal adgang til stolen.
Hvert enkelt chassisben fungerer uafhængigt, så hvis det ene
ben støder på en forhindring som f.eks. en væg eller seng, vil
det standse, mens det andet fortsætter med at åbne og således
sikrer bedst mulig tilgang.
El-dreven DPS muliggør finjustering af plejemodtagerens
stilling med henblik på at optimere komforten og sætte personen
i opret stilling, når denne sænkes ned på stolen eller toilettet.

Ideel adgang ved kørestolsoverførsler

Lette arbejdsrutiner ved sengen

Sikre løft fra gulvet

Sikre toiletoverførsler

Produktspecifikationer

3.000 mm

800 mm
400 mm

160 kg

Vægt (uden ophæng og batteri)
(med PDPS + batteri)

39,5 kg
46,5 kg

Samlet længde af lift

1100 mm

Løfteområde

1080 mm

Min. løftehøjde

480 mm

Max løftehøjde

1560 mm

1.200 mm
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30 mm

Benfrigang (gulv til øverst på ben)

115 mm

Udvendig bredde, ben lukkede

660 mm

Indvendig bredde med åbne ben

965 mm

3.000 mm

Med sin bemærkelsesværdige lille størrelse tillader Maxi Twin Compact udførsel af sikre plejerutiner af høj
kvalitet på trange steder.

Vendediameter

Denne kombination af kompakthed og manøvredygtighed
betyder at liften ofte kan benyttes i omgivelser, hvor større
lifte ikke kan benyttes.

1310 mm

Batteri
24V 2,5Ah (Genopladelige NiMH)
2 x batterier og 1 x oplader leveres med hver enhed

2.000 mm

Maxi Twin Compact giver god adgang på trange steder
og de korte chassisben og kompakte design giver
enestående manøvredygtighed.

Max sikker arbejdsbelastning

Chassisfrigang
(gulv til bund af chassis)

800 mm

ENESTÅENDE ADGANG PÅ TRANGE STEDER

MAXI TWIN
COMPACT

Produktinformation

Pladskrav

Lift/Håndkontrol – Beskyttelsesklasse
800 mm

IPX4 / IPX7

Batteriindikator
(Angiver når batteriet skal oplades)

800 mm
2.000 mm

Nødstop- og tilsidesættelse af systemsvigt
Automatisk nødstop, hvis liften sænkes ned på en forhindring

Maxi Twin Compact manøvreres let i
smalle korridorer....

Tilbehør

Lyseblåt områder viser det nødvendige arbejdsområde hvor plejerne kan bruge
hjælpemiddelet på en ergonomisk korrekt måde fra begge sider.

Stort sortiment specialsejl og engangssejl
Arjo Clean (til desinfektion)
Tilbehør

.... og drejer let om hjørner uden plejemodtagerens
eller personalets sikkerhed reduceres.

Mobilitetsgalleriet

Servicemåler – Viser den samlede motordriftstid
(antal cyklusser)

Egnet til Doris og Emma

Godkendelser

A

B

C

D

E

Kun ArjoHuntleigh originaldele, der er konstrueret specifikt til dette formål, bør anvendes på udstyr og
produkter leveret af ArjoHuntleigh.
Det er vores politik løbende at fremme udvikling, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage tekniske
ændringer uden varsel.

D	Doris, som ikke er i stand til at holde sig selv oppe.
E	Emma, som næsten er fuldstændig sengeliggende og afhængig
af hjælp.

Den lille størrelse, de optimale adgangsbetingelser
og den enestående manøvredygtighed gør
det lettere at dreje ind i lokaler igennem
standarddørkarme....

.... samt tilbyder en sikker ergonomisk hjælp
i mindre soveværelser, hvor almindelige større
lifte ikke har adgang.

Produktet er i overensstemmelse med gældende lovgivning,
samt alle relevante produktstandarder

® og ™ er varemærker tilhørende ArjoHuntleigh virksomhedsgruppen.
© ArjoHuntleigh, 2009.

Du bedes henvende dig til ArjoHuntleigh for yderligere information om Mobility Gallery™.
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Blåt område viser det mindst mulige arbejdsområde hvor plejerne kan bruge
hjælpemiddelet på en ergonomisk korrekt måde fra blot én side.

GETINGE GROUP er en førende global leverandør af produkter og
systemer, som bidrager til kvalitetsforbedring og omkostningseffektivitet
inden for sundhedssektoren. Vi driver virksomhed under de tre mærkenavne
ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserer på
plejemodtagermobilitet og sårbehandlingsløsninger. GETINGE leverer løsninger
til infektionskontrol til hospitaler og forureningsbeskyttelse til sundhedssektoren.
MAQUET er specialiseret i løsninger, behandlinger og produkter til kirurgiske
indgreb og intensivafdelinger.
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