MINSTREL

O CLÁSSICO ELEVADOR DE FUNDA
COM ALÇAS

…with people in mind

A SIMPLICIDADE E
A SEGURANÇA DA ArjoHuntleigh...
Do hospital mais agitado à casa de saúde mais pequena, os prestadores de cuidados
enfrentam diariamente o risco de dor incapacitante nas costas e lesões devido à
movimentação e manipulação manual dos residentes/pacientes. À medida que o problema
cresce e os custos aumentam, os prestadores de cuidados precisam de uma ajuda atenta.
Os Elevadores de Pacientes da ArjoHuntleigh estão firmemente estabelecidos como os mais
apropriados para o enfermeiro profissional e o prestador de cuidados actual. São fáceis de
compreender, simples de operar e oferecem o máximo conforto ao residente/paciente.

...UMA SOLUÇÃO CLÁSSICA PARA
PROBLEMAS TRADICIONAIS
O Minstrel combina a tecnologia de elevação clássica com as mais recentes normas de
segurança, cuidado e conforto simultaneamente para o residente/paciente e o prestador de
cuidados. Ao incorporar uma gama completa de fundas que suportam a cabeça e o corpo,
o elevador Minstrel operado electricamente permite que os prestadores de cuidados possam
dedicar a sua inteira atenção ao residente/paciente durante a elevação. A ausência de
manípulos sinuosos ou bombas hidráulicas significa que existe sempre um reconfortante
contacto constante com o seu residente/paciente.
O Minstrel tem um conjunto de barra de suporte sólido que impedirá os balanços e
oscilações do residente/paciente, adicionando uma sensação de segurança e conforto global.
Concebido para utilização em unidades de saúde mais pequenas ou em casa, o compacto
Minstrel elevará os residentes/pacientes com peso superior a 190 kg. No entanto, graças a um
grande diâmetro e rodízios de baixa fricção, é sempre fácil de mover e manobrar.
Ao elevar um residente/paciente que caiu ao chão ou ao deslocá-lo para fora da cama e
para a sua cadeira favorita, o Minstrel é uma solução clássica e versátil para muitos problemas
gerais de elevação. A velocidade e suavidade da acção de elevação conferem uma sensação
de segurança e conforto ao residente/paciente, enquanto o prestador de cuidados consegue
manter a postura de corpo adequada e evitar lesões.

Uma das tarefas mais perigosas levadas a cabo pelos
prestadores de cuidados é deslocar um residente/
paciente que caiu ao chão. Isto pode acontecer à noite
quando existe menos pessoal, o que significa que um
prestador de cuidados terá de efectuar essa elevação
sozinho. Com o Minstrel, um prestador de cuidados
pode efectuar esta tarefa sem ser necessário sentar
o residente/paciente.

O residente/paciente, uma vez elevado, pode ser
transferido de forma suave e segura para o seu
quarto, graças aos manípulos de pressão concebidos
ergonomicamente e aos fáceis rodízios de rolamento.

Operado por um simples pedal, o chassi do Minstrel
pode ser facilmente ajustado para permitir o rápido
acesso para fecho e a manobrabilidade em torno de
grandes cadeiras, de cadeiras de rodas, camas e
sanitas. Após uma desagradável queda o prestador
de cuidados pode facilmente transportar o residente/
paciente para a cama com a mínima perturbação e
o máximo conforto.

Com o Minstrel também está disponível uma opção
de balança, permitindo que o prestador de cuidados
pese rapidamente o residente/paciente durante a
execução de uma transferência. A combinação destas
duas tarefas não só reduz a manipulação manual, mas
também facilita a qualidade dos cuidados prestados a
residentes/pacientes.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Requisitos de espaço

Informação do produto

200 mm

800 mm

3.000 mm

Carga útil de segurança máx.

900 mm

800 mm

1.700 mm
3.500 mm

190 kg

Peso

56 kg

Peso com Balança

57 kg

Comprimento total

1.275 mm

Altura mín. de elevação

625 mm

Altura máx. de elevação

2.000 mm

Altura do chassi

110 mm

Largura externa com pernas fechadas

620 mm

Largura interna com pernas abertas

925 mm

Rodízios de baixa fricção, os dois traseiros com travões
Bateria

24V 4Ah

2.200 mm

Uma bateria e um carregador são fornecidos com cada Minstrel
Classe de protecção

Comando manual IP67
Elevador IPX4

Paragem de emergência e activação manual de descida em caso de falha do sistema
800 mm
2.000 mm

A área azul ilustra a área de trabalho mínima requerida para o pessoal, de modo a ser
possível utilizar os acessórios mecânicos de forma ergonómica num dos lados.
A área azul clara ilustra a extensão de área de trabalho requerida para facilitar as
actividades em ambos lados, de modo a fornecer um acesso adequado ao residente,
ao acessório mecânico e ao prestador de cuidados assistente.

Aprovações
O produto está em conformidade com a legislação actual e as
normas de produto aplicáveis.
Só devem ser utilizadas peças concebidas pela ArjoHuntleigh no equipamento e produtos fornecidos
pela ArjoHuntleigh, pois são especificamente concebidas tendo em vista a sua finalidade.
Como privilegiamos uma política de desenvolvimento contínuo, reservamo-nos o direito de modificar
concepções e especificações sem aviso prévio.
® e ™ são marcar registradas do grupo de empresas ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2016
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Mobility Gallery™
Cuidados para idosos Cuidados especiais
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D, que não tem qualquer capacidade de sustentação
E, que está quase totalmente acamado/a e é totalmente dependente
Para obter informações adicionais sobre a Mobility Gallery™, contacte a ArjoHuntleigh.

www.ArjoHuntleigh.com
ArjoHuntleigh Iberica – Sucursal Portugal
Rua Poeta Bocage nº2 – 2G
1600-233 Lisboa
PORTUGAL
Telefone: 	+351 217 163 546
Fax: 		 +351 217 162 534
E-mail: 		 Portugal@ArjoHuntleigh.com

O GETINGE GROUP é fornecedor mundial, líder em equipamentos e sistemas que
contribuem para a qualidade e a relação custo benefício em tratamentos de saúde
e ciências naturais. Trabalhamos com as três marcas ArjoHuntleigh, GETINGE e
MAQUET. A ArjoHuntleigh mantêm em foco a mobilidade dos pacientes e provê
soluções para o cuidado de feridas. A GETINGE fornece soluções para o controle
de infecções em tratamentos de saúde e na prevenção da contaminação em
ciências naturais. A MAQUET é especializada em soluções, terapias e produtos para
intervenções cirúrgicas e cuidados intensivos.

