Designet for å gjøre
daglige forflytningsoppgaver lettere

Produktspesifikasjoner

200 mm

800 mm

3000 mm

Produktinformasjon

900 mm

800 mm

1700 mm
3500 mm

Maks sikker arbeidsbelastning

200 kg

Vektkapasitet

200 kg

Vekt

52 kg

Vekt inkludert vekt

53,6 kg

Total lengde

996 mm

Min. løftehøyde

991 mm

Maks løftehøyde

1518 mm

Total høyde

1162 mm

Høyde på understell

100,5 mm

Utvendig bredde med lukkede ben

660 mm

Utvendig bredde med åpne ben

1029 mm

Batteri

24V DC 4Ah

Løfter, beskyttelsesklasse

IP24

Håndkontroll, beskyttelsesklasse

IPX7

Lavfriksjonshjul, de to bakre med bremser

2200 mm

Batteriindikator – viser hvor mye strøm
som er igjen og når batteriet må lades

Omsorg
innebærer
å være oppmerksom på
detaljene

Serviceindikator – viser motorens totale driftstid
Nødstoppfunksjon og overstyring av systemsvikt

Ekstrautstyr
800 mm

800 mm

Innebygd vekt

Designet for
å gjøre daglige
forflytningsoppgaver lettere

2000 mm

Blått område viser minste arbeidsområde som personalet
trenger for å kunne bruke de mekaniske hjelpemidlene
på en ergonomisk riktig måte, fra én side.
Lyseblått område viser nødvendig utvidelse
av arbeidsområdet for å kunne lette aktiviteter
fra begge sider, for å gi tilstrekkelig atkomst for
beboeren, mekaniske hjelpemidler og pleieren.

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

Mobilitetsgalleriet
Egner seg for Carl

STÅ- OG OPPREISINGSHJELPEMIDDEL

Referanser: 1. Fray M et al. (2018) An evaluation of sit to stand devices for use in rehabilitation (whitepaper)
Utstyr og produkter som leveres av Arjo krever bruk av originale deler fra Arjo, som er laget spesielt for formålet. Vår policy er å drive en kontinuerlig produktutvikling,
og vi forbeholder oss derfor retten til å endre design og spesifikasjoner uten forutgående varsel.
® og ™ er varemerke som tilhør Arjo-konsernet. © Arjo, mars 2018.

Sara® Flex - detaljer
som gjør en forskjell

Hos Arjo forplikter vi oss til å forbedre dagliglivet til mennesker med redusert bevegelighet og aldersrelaterte helseutfordringer. Vi leverer produkter og løsninger som
sikrer ergonomisk pasienthåndtering, personlig hygiene, desinfisering, diagnostikk og effektiv forebygging av trykksår og venøs tromboembolisme, som hjelper fagfolk
i alle typer pleiemiljø med hele tiden å heve standarden for sikker og verdig pleie. Alt vi gjør, gjøres med mennesker i fokus.
Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
www.arjo.com

C Carl, som sitter i rullestol og har liten evne til å holde seg selv oppreist
Ta kontakt med Arjo hvis du ønsker flere opplysninger om Mobilitetsgalleriet.
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Ergonomisk
pleierhåndtak

Pasient-/beboerhåndtak

Omsorg innebærer
å være oppmerksom
på detaljene

Brukervennlig
håndkontroll
med display

FLEKSIBEL BENSTØT TE I SILIKON

•	Trenger ingen justering, den store overflaten
dekker behovene til flere pasienter og gir
samtidig optimal komfort1
• 	Buet utforming med myk, større og fleksibel
overflate støtter bena og knærne i hele
bevegelsen fra sittende til stående

Innebygd
vekt fås som
ekstrautstyr

FLEKSIBEL BENSTROPP I SILIKON

•	Lav plassering og flere justeringsalternativer
• 	Forbedret tilpasning til ulike kroppstyper
og -størrelser

For oss i Arjo har 60 års erfaring
lært oss at detaljer betyr alt.

•	Gjør det mulig å forflytte pasienter fra sittende
til stående stilling på en komfortabel måte
Lav fotplate med
horisontal stilling

De er forskjellen mellom komfort og smerte, en rolig pasient
eller en redd pasient, en pleier som kan arbeide effektivt eller
en pleier som alltid henger etter. Når man flytter en pasient
fra sittende til stående stilling, utgjør detaljene hele forskjellen.
Sara® Flex fra Arjo er designet for å gjøre dagligdagse forflytningsog pleieoppgaver lettere, og gir én pleier mulighet til å flytte en
pasient fra sittende stilling til en trygg, sikker og komfortabel
stående stilling i én ergonomisk bevegelse.

Optimalisert pasientstøtte

Det er detaljene som gjør forflytningene til en positiv opplevelse,
uansett om det er til en rullestol, til toalettet, til en dusjstol eller
om det handler om tidlig mobilisering etter kirurgi.

Ergonomisk bevegelse forover

Brukervennlig håndkontroll med display

•	Bevegelse forover, i kombinasjon med den fleksible benstøtten,
gir en ergonomisk og komfortabel sittende-til-stående-bevegelse1

•	Gjør sittende-til-stående-oppgaven rask,
minimalt anstrengende og uproblematisk

Fremmer komfort og sikkerhet gjennom hele bevegelsen fra sittende til stående stilling

ALT S TAR T E R M E D E N O P T I MALI S E R T S T I LLI N G.
FR A E N T RYG G S I T T E N D E-T I L-S TÅE N D E S T I LLI N G

Carl mobilitetsnivå
SARA® FLEX er spesifikt designet for pasienter og beboere som ikke
kan mobiliseres uten hjelp, men som kan bidra til handlingen eller
utføre en del av handlingen selv. Kontakt Arjo for mer informasjon
angående Mobilitetsgalleriet.

Tilrettelegging
av viktige daglige
forflytnings- og
pleieoppgaver.

Enkel å bruke med forbedret manøvrerbarhet
Brukervennlighet takket være forbedret manøvrerbarhet og ingen behov for justering

Liten og lett

•	Gjør det mulig for pleierne å samarbeide tett med pasienten
og intuitivt lese av vekten og manøvrere løfteren

•	Gir Sara Flex en optimal størrelse som ikke er påtrengende,
og som er egnet for behovene til pasienter som ellers ville
blitt skremt av stort og tungvint håndteringsutstyr

Pasienthåndtak

•	Har en estetisk utforming som sikrer at sårbare pasienter beholder
roen i løpet av forflytning fra sittende til stående stilling

•	Pasienthåndtaket er vinklet og lett å gripe, og bidrar til
komfortabel plassering av hender, håndledd og albuer
i hele sittende-til-stående-bevegelsen

Omfattende pasientdekning
Gir én pleier mulighet til å utføre sittende-til-stående-oppgaver for en rekke pasienter med Carl mobilitetsnivå

Lav fotplate med horisontal stilling
•	Tilrettelegger for en sittende-til-stående-bevegelse som er
spesifikt utviklet for å føles problemfri og naturlig for pasienten
•	Gir enkel benplassering samtidig som den støtter og forbedrer
sittende-til-stående-bevegelsen

Pleierhåndtak
• Fleksibelt grep med intuitiv ergonomisk effektivitet

