
MAXI TWIN 
Elevator unic cu dublă coloană

…with people in mind

Maxi Twin™ este elevatorul mobil cunoscut pentru designul său unic, deschis, cu dublă 
coloană. Această soluție inovatoare deschide noi posibilități pentru îndeplinirea 
dublului obiectiv ArjoHuntleigh în gestionarea pacienților - a promova rutine de lucru 
sigure și ergonomice pentru personalul de îngrijire și asistenții medicali și a asigura 
transferuri confortabile și sigure pentru rezidenți și pacienți.

Prin îmbunătățirea stabilității și a distribuției greutății, designul cu dublă coloană 
îmbunătățește siguranța și ușurința funcționării, permițând manipularea pacienților și a 
rezidenților până la 182 kg.

Designul inovator, deschis al Maxi Twin permite rutinelor de transfer ale rezidenților să �e 
realizate fără probleme și în siguranță de către un singur asistent de îngrijire, folosind 
metode ergonomice, solide de lucru. Asistentului de îngrijire îi va � ușor să ridice un 
rezident de pe orice platformă precum pat, scaun sau podea.
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DPS alimentat

Contact vizual superior

Spațiu generos pentru picioare

Fără legănare sau balansareBare de distribuire

Cântar electronic (opțional)

Ridicări sigure de la podea

Manevrabilitate excelentă

Maxi Twin

Sarcină max. sigură de lucru 182 kg (400 lbs.)

Greutate (fără bare de distribuire, fără baterie) 45.5 kg (100 lbs.)
 (incl. DPS + baterie) 55 kg (120 lbs.)

Lungimea totală a elevatorului 1298 mm (51”)

Cursă de ridicare 1240mm (48 3/4”)

Înălțimea min. de ridicare 758 mm (30”)

Înălțimea max. de ridicare 1985 mm (78”)

Garda la sol a șasiului 31 mm (1 ½”)
(de la podea la baza șasiului)

Garda la sol a picioarelor (de la podea la vârf)  113 mm (4 ½”)

Lățimea exterioară, picioarele închise 755 mm (29 ¾”)

Lățimea interioară, picioarele deschise 1231 mm (49”)

Diametrul de rotire 1444 mm (57”)

ArjoHuntleigh AB, Hans Michelsensgatan 10, 211 20 Malmö, Sweden 

Phone: +46 (0) 10 335 45 00

® și ™ sunt mărci comerciale aparținând grupului de companii ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2015

www.ArjoHuntleigh.com

Flexibilitate pentru diversele provocări ale îngrijirii de zi cu zi

Distribuit în România exclusiv de către Medical Technologies International 
o�ce@mt-intl.ro  |  +40 21.330.11.30   |   www.mt-intl.ro

Cu o gamă de 3 dimensiuni diferite de bare 
de distribuire a buclelor, DPS mediu și DPS 
mediu alimentat, o gamă de opțiuni este 
disponibilă pentru a oferi soluția optimizată 
pentru pacienții cu nevoi unice. A � speci�cat 
la momentul comenzii.

Bara de distribuire DPS alimentat oferă o 
poziționare exactă, fără efort, a rezidentului 
la apăsarea unui buton.

Pentru confortul și siguranța suplimentară 
atât a rezidentului, cât și a personalului de 
îngrijire, soluția unică de frecare împiedică 
bara de distribuire să se răsucească înainte și 
înapoi.

Designul cu coloană dublă distribuie uniform 
greutatea rezidentului și a elevatorului, ceea 
ce facilitează cotirea. De asemenea, oferă 
prindere ergonomică pentru manevrarea lină 
și poate � utilizat e�cient de către personal 
de îngrijire de toate înălțimile.

Un cântar electronic vertical este oferit 
opțional. Acesta permite personalului de 
îngrijire să și cântărească rezidentul / 
pacientul în timpul efectuării unui transfer.

Designul deschis oferă un contact vizual 
liniștitor între îngrijitor și rezident.

Maxi Twin oferă ridicare în condiții de 
siguranță excepțională de pe podea.

Spațiul disponibil pentru picioare 
îmbunătățește confortul și siguranța 
pacientului.

Doar componentele proiectate ArjoHuntleigh, care sunt concepute special în acest scop, ar trebui utilizate 
pe echipamentele și produsele furnizate de ArjoHuntleigh. Deoarece politica noastră este de dezvoltare 
continuă, ne rezervăm dreptul de a modi�ca proiectele și speci�cațiile fără noti�care prealabilă.

Grupul Getinge este un furnizor mondial de produse și sisteme care contribuie la 
îmbunătățirea calității și la e�ciența costurilor în domeniul sănătății și științelor vieții. 
Operăm sub cele trei mărci ale ArjoHuntleigh, Getinge și Maquet. ArjoHuntleigh se 
concentrează pe soluții de mobilitate a pacientului și de gestionare a plăgilor. Getinge 
oferă soluții pentru controlul infecțiilor în cadrul asistenței medicale și prevenirea 
contaminării în științele vieții. Maquet este specializat în soluții, terapii și produse 
pentru intervenții chirurgicale, cardiologie intervențională și terapie intensivă.


