Sara Flex actieve tillift
Details die het verschil maken

Sara Flex
Zorgen is aandacht voor details
Bij ArjoHuntleigh heeft 60 jaar ervaring ons geleerd
dat alles draait om details. Details betekenen het verschil
tussen comfort en pijn, een rustige of een angstige cliënt,
een zorgverlener die efficiënt werkt of een zorgverlener die
constant achter de feiten aanloopt. Wanneer een cliënt
overeind wordt geholpen, maken details het verschil.

Het zijn de details die van elke volgende transfer een
positieve ervaring maken, of het nu gaat om transfer
naar een rolstoel, het toilet, een douchestoel of om
vroegtijdige mobilisatie na een operatie.
Mobiliteitsspectrum van Carl

Sara Flex is speciaal ontworpen voor
patiënten en bewoners die niet zonder
hulp kunnen opstaan, maar die wel
aan de actie kunnen bijdragen of een
gedeelte van de actie onafhankelijk
kunnen uitvoeren. Neem contact op
met ArjoHuntleigh voor meer informatie
over de Mobiliteitswijzer™

Sara® Flex, ontworpen om dagelijkse transfer- en zorgtaken
te vergemakkelijken, maakt het een zorgverlener mogelijk
om een cliënt vanuit een zittende positie naar een veilige,
stabiele en comfortabele staande positie te helpen, in één
ergonomische beweging.

Het mogelijk maken van essentiële dagelijkse transfer- en zorgtaken
Vanuit een geoptimaliseerde positie
Vanuit of naar
een veilige
staande positie

Rolstoel

Stoel

Toilet

Douchestoel

Bed

Geoptimaliseerde ondersteuning voor de cliënt
• Bevordert comfort en zekerheid gedurende het gehele bewegingsproces
van zittend naar staand

Eenvoudig in gebruik met verbeterde wendbaarheid
• Levert verbeterde wendbaarheid en vereist geen aanpassing,
verzekert gebruiksgemak

Geschikt voor veel cliënten
• Transfertaken van zitten naar staan kunnen door één zorgverlener uitgevoerd worden
bij een groot aantal verschillende cliënten in het mobiliteitsspectrum van Carl

Ergonomische
duwbeugel voor
de zorgverlener
Handgreep
voor de cliënt
Gebruiksvriendelijke
handbediening
met display

Flexibele siliconen onderbeensteun
• Vereist geen aanpassing, het grotere oppervlak
is afgestemd op cliënten met een verschillende
lichaamslengte en -omvang en levert tegelijkertijd
geoptimaliseerd comfort1
• Boogvormig ontwerp met een zacht, groter en flexibel
oppervlak ondersteunt de onderbenen en knieën
gedurende de beweging van zitten naar staan

Flexibele siliconen onderbeenfixatie

Optioneel met
geïntegreerde
weegunit

• Laag geplaatst en meerdere
verstellingsmogelijkheden
• Verbeterd aanpassingsvermogen voor een groot
aantal verschillende lichaamstypen en -grootten

Lage voetplaat
in horizontale
positie

• Zorgt dat cliënten comfortabel kunnen worden verplaatst
vanuit een zittende naar een staande positie1

Ergonomische voorwaartse beweging
• De voorwaartse beweging maakt in combinatie
met de flexibele onderbeenondersteuning een
ergonomische en comfortabele beweging van
zitten naar staan mogelijk1
Klein en licht
• Zorgt voor een optimaal formaat van de Sara Flex
dat niet dreigend is en het beste past bij de behoeften
van cliënten die anders angstig kunnen raken door
grote en hinderlijke hulpmiddelen
• Esthetisch ontwerp, zodat kwetsbare cliënten
tijdens de transfer rustig blijven
Lage voetplaat in horizontale positie
• Maakt een ergonomische beweging van zitten naar
staan mogelijk, speciaal ontworpen om voor de cliënt
soepel en natuurlijk over te komen2
• Maakt de voetplaatsing eenvoudig en ondersteunt
en verbetert tegelijkertijd de beweging van zitten
naar staan

Gebruiksvriendelijke handbediening met display
• Zorgt voor een snelle en probleemloze transfer,
met minimale inspanning
• Zorgt dat zorgverleners dicht bij de cliënt kunnen
werken, het gewicht gemakkelijk kunnen aflezen
en de lift kunnen manoeuvreren
Handgreep voor de cliënt
• De handgreep is makkelijk vast te pakken en in
een hoek geplaatst en helpt zodoende voor een
comfortabele positionering van handen, polsen
en ellebogen tijdens de beweging van zitten
naar staan
Duwbeugel voor de zorgverlener
• Intuïtieve ergonomische efficiëntie door flexibele grip

Ontworpen om
dagelijkse transfers
eenvoudiger te maken

Specificaties hulpmiddel
Benodigde ruimte

200 mm

800 mm

3000 mm

Productinformatie

900 mm

800 mm

1700 mm
3500 mm

Max. veilige tilbelasting

200 kg

Weegcapaciteit

200 kg

Gewicht

52 kg

Gewicht met weegunit

53,6 kg

Totale lengte

996 mm

Minimale tilhoogte

991 mm

Maximale tilhoogte

1518 mm

Totale hoogte

1162 mm

Hoogte onderstel

100,5 mm

Externe breedte onderstel bij gesloten poten

660 mm

Externe breedte onderstel bij geopende poten

1029 mm

Accu

24 V DC 4Ah

Beschermingsklasse tillift

IP24

Beschermingsklasse afstandsbediening

IPX7

Zwenkwielen met lage frictie, de achterste
twee voorzien van rem
2200 mm

Accu-leeg-indicator: geeft restvermogen accu aan en
geeft aan wanneer de accu opgeladen moet worden
Service-indicator: geeft de totale gebruikstijd
van de motor aan
Noodstopknop en schakelaar voor omlaag
brengen bij systeemuitval
800 mm

800 mm

Optie

2000 mm
Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte
die de zorgverlener nodig heeft om op een ergonomisch
verantwoorde manier vanaf één kant met het hulpmiddel
te werken.
Het lichtblauwe gebied markeert de benodigde extra
werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om aan beide
zijden te kunnen werken met het hulpmiddel en de cliënt
goed te kunnen bereiken.

Geïntegreerde weegschaal

Keuringen
EN/IEC 60601-1 (TÜV SÜD)
EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)

Mobiliteitswijzer
Geschikt voor Carl

Carl, zit in een rolstoel en heeft weinig restcapaciteit om zichzelf te ondersteunen
Neem contact op met ArjoHuntleigh voor meer informatie over de Mobiliteitswijzer™.

ArjoHuntleigh AB, Hans Michelsensgatan 10, 211 20 Malmö, Sweden
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Tel: +31 (0) 344 64 08 00, Fax: +31 (0) 344-64 08 85
E-mail: info.nl@ArjoHuntleigh.com, www.ArjoHuntleigh.nl
ArjoHuntleigh nv, Evenbroekveld 16, BE-9420 Erpe-Mere, België
Tel: +32 (0) 53 60 73 80, Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@ArjoHuntleigh.com, www.ArjoHuntleigh.be
www.arjohuntleigh.com

ArjoHuntleigh is een wereldleider die geïntegreerde producten en zorgoplossingen levert voor
mensen met verminderde mobiliteit, en daardoor hun levenskwaliteit verbetert. We helpen
zorginstellingen om dagelijks effectieve zorg en welzijn te bieden op vlak van vroegtijdige
mobilisatie, veilige zorghandelingen, preventie van veneuze trombo-embolie, decubituspreventie,
hygiëne, bariatrische zorg en diagnostiek. Met uitgebreide kennis en ervaring, zetten we ons
in om een veilige, waardige en efficiënte omgeving te creëren voor zorgverleners en zorgvragers.
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