MINSTREL

EEN KLASSIEKE TILLIFT MET
TWEEPUNTS TILJUK

…with people in mind

EENVOUD EN VEILIGHEID
VAN ArjoHuntleigh ...
Zowel in de kleinste als in de grootste zorginstellingen lopen zorgverleners door manuele
transfers van zorgvragers dagelijks het risico op rugklachten en rugblessures. Omdat dit
probleem in omvang en kosten toeneemt, is het tijd om de zorgverleners zelf een helpende
hand te bieden. Tilhulpmiddelen van ArjoHuntleigh bieden die helpende hand en zorgen voor
een eenvoudige en goede transfer. Ze zijn gebruiksvriendelijk, gemakkelijk te bedienen en
bieden zorgvragers optimaal comfort.

... EEN KLASSIEKE OPLOSSING VOOR
EEN TRADITIONEEL PROBLEEM
De Minstrel is een klassieke tillift die voldoet aan de hoogste maatstaven op het gebied
van veiligheid en comfort, voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener. Met de elektrisch
bedienbare Minstrel kan de zorgverlener tijdens de transfer de zorgvrager alle aandacht geven.
Er is een volledig assortiment tilbanden beschikbaar.
De Minstrel is voorzien van een solide tiljuk dat zwaaien en schommelen van de zorgvrager
voorkomt, zodat zorgvragers zich steeds veilig en op hun gemak voelen.
De compacte Minstrel is ontworpen voor gebruik in kleinere zorgomgevingen of voor
de thuissituatie en is geschikt om zorgvragers te tillen met een gewicht tot 190 kg. Door de
geringe wrijving en grote diameter van de zwenkwielen is de tillift gemakkelijk te verplaatsen en
te manoeuvreren.
De klassieke, veelzijdige Minstrel biedt in allerlei situaties waarin zorgvragers moeten
worden verplaatst, de perfecte oplossing, of het nu gaat om het van de vloer tillen van een
gevallen zorgvrager of het overbrengen van de zorgvrager van zijn/haar bed naar zijn/haar
favoriete stoel. De tillift werkt snel en soepel, zodat zorgvragers zich steeds veilig en op hun
gemak voelen. Bovendien stelt de Minstrel zorgverleners in staat hun werk te doen in de juiste
lichaamshouding, zodat blessures worden voorkomen.

Eén van de meest risicovolle taken die zorgverleners
(moeten) verrichten is het van de vloer tillen van een
zorgvrager. Dit kan bijvoorbeeld ’s nachts gebeuren,
als er minder zorgverleners aanwezig zijn en één
zorgverlener deze handeling moet verrichten. Met
de Minstrel kan één zorgverlener deze taak veilig en
comfortabel uitvoeren, zonder de zorgvrager eerst
rechtop te hoeven zetten.

Als de zorgvrager van de vloer is getild, kan hij/zij dankzij
de ergonomisch ontworpen duwbeugels en de soepele
zwenkwieltjes veilig en gemakkelijk terug naar zaal of
kamer worden verplaatst.

De verstelbare poten van de Minstrel zijn met een soepel
te bedienen voetpedaal gemakkelijk te openen, zodat
u de tillift eenvoudig rond grote stoelen plaatst. De lift is
optimaal wendbaar bij het verplaatsen van de zorgvrager
in of uit rolstoel, bed en toilet.

De Minstrel is optioneel ook verkrijgbaar met weegunit,
zodat de zorgverlener de zorgvrager tijdens de transfers
snel en gemakkelijk kan wegen. Doordat de zorgverlener
beide taken tegelijk verricht, hoeft de zorgvrager niet
alleen minder vaak handmatig te worden verplaatst,
maar verbetert dit ook de kwaliteit van de zorg.

SPECIFICATIES HULPMIDDEL
Vereiste ruimte

Informatie hulpmiddel
Toegestane veilige belasting

190 kg

Gewicht

56 kg

Gewicht met weegunit

57 kg

200 mm

800 mm

3000 mm

Totale lengte

900 mm

800 mm

1700 mm
3500 mm

1275 mm

Minimale tilhoogte

625 mm

Maximale tilhoogte

2000 mm

Hoogte van onderstel

110 mm

Buitenmaat bij gesloten poten

620 mm

Binnenmaat bij geopende poten

925 mm

Zwenkwielen met lage frictie, de achterste twee voorzien van rem
Accuvermogen

24V 4Ah

2200 mm

Levering lift met 2 accu’s en 1 acculader
Beschermingsklasse:

Afstandsbediening IP67
Tillift IPX4

Noodstopknop en schakelaar voor omlaag brengen bij systeemuitval
800 mm
2000 mm

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 kunnen werken.
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.

Veiligheidsnormen
Dit hulpmiddel voldoet aan de huidige wettelijke voorschriften
en geldende productnormen
Gebruik bij beheer van ArjoHuntleigh hulpmiddelen en accessoires uitsluitend onderdelen conform de
ArjoHuntleigh specificatie. 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
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D, rolstoelafhankelijk, kan zichzelf niet ondersteunen
E, vrijwel volledig bedlegerig, totaal afhankelijk
Neem contact op met ArjoHuntleigh voor meer informatie over de Mobiliteitswijzer™.

www.ArjoHuntleigh.be

ArjoHuntleigh nv
Evenbroekveld 16
9420 Erpe-Mere
Tel:
+32 (0)53 60 73 80
Fax:
+32 (0)53 60 73 81
E-Mail: info@ArjoHuntleigh.be

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
in oplossingen, therapieën en producten voor chirurgie en intensive care.

