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השותף שלך בניהול 
מטופלים

סדרת Lifeguard של אלונקות בגבהים שונים  

מציעה פתרונות גמישים המיועדים לשיפור כל תחומי 

ניהול המטופלים. עמיד וקל לשימוש, המשקל הקל 

של עגלת האלונקה וכושר התמרון המצוין שלה מסייע 

להקל על הפחתת סיכוני העברה ומיקום, וכולל מבחר 

רחב של תכונות, אפשרויות ואביזרים כדי לעמוד במגוון 

תקציבים וצרכים רפואיים שונים.
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Lifeguard סדרת

עגלות אלונקה למטופלים המתאימות לטראומה, העברה, בדיקה, 

דימות, טיפול ושיקום.

LG 55
• מתאים לצילום רנטגן באורך מלא

• מתאים לשיקוף C-arm באורך מלא
• מתאים לצילום רנטגן צדדי

• משקל מירבי 250 ק"ג )550 ליברות(

LG 50
•  מתאים לצילום רנטגן באורך מלא, אופציונלי

•  מתאים לשיקוף C-arm באורך מלא, אופציונלי
• משקל מירבי 250 ק"ג )550 ליברות(

LG 20
•  מתאים לצילום רנטגן באורך מלא, 

אופציונלי
•  מבחר אפשרויות מותאמות ללקוח לפי 

צרכים/תקציב
• משקל מירבי 180 ק"ג )396 ליברות(
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בדיקת דימות
עגלות אלונקה בסדרת Lifeguard יכולות 

לתמוך בשיטות דימות באורך מלא, 
באמצעות קסטת רנטגן סטנדרטית 

ומערכות C-arm. )שימו לב, המכשיר אינו 
)MRI מתאים לשימוש עם ציוד

Lifeguard 55 מחזיק קסטת רנטגן מחליקLifeguard 55 בארוך מלא C-arm גישת

העברה וטיפול
העברה ושינוע
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ידיות דחיפה-משיכה 
ארגונומיות בשני גבהים

מערכת חמישה גלגלים 
Easitrack™

טווח גובה מצוין

דוושות רגליים דו-צדדיות עבור העלאה 
 והנמכה

 Reverse-Trendelenburg/Trendelenburg( 
)LG 55-ו LG 50-ב

פלטפורמת רנטגן להגבהה באורך מלא 
Lifeguard 50 ו-20

גמישות ובחירה
Lifeguard מספקת למשתמש מגוון של 

תכונות התומכות בניהול מטופלים בסביבות 
. עגלת האלונקה LG 20 הרב-תככ תרפואיו

ליתית מציעה מגוון רחב יותר של אפשרויות 
הניתנות להגדרה על ידי המשתמש, וניתן 
להתאים אותה לצרכים ולתקציבים שונים. 

אפשרויות לבחירה כוללות פלטפורמת 
קסטת רנטגן להגבהה ומערכת 5 גלגלים של 

.Easitrack

בקרת זיהום
ארכיטקטורה פתוחה ומשטחים חלקים 

Lifeguard מאפשכ  המשמשים בבניית עגלות
רים ניקוי וחיטוי קל של כל האזורים.

LG 20 בצבע "לבן שבור"



קיים מגוון של רפידות מזרן המתאימות לעגלת Lifeguard )ראו מפרט מוצר(, כולל 
מזרן מפזר לחץ ®Bi-Flex, שפותח במטרה לסייע במניעת פצעי לחץ.

אפשרויות מזרן גמישות 

נמוך

 מזרן 
רגיל

רמת לחץ
גבוה

 מזרן 
Bi-Flex

LG 55 המוצג על עגלת Bi-Flex מזרן
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אביזרים

רפידות בטיחות צדדיותלוח בקצה הרגלייםשולחן מתחבר

מדף ניטור/מחזיק הערות

 LG 50-ו LG 55 סטנדרטי בדגמי

מוט עירוילוח זרוע
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קוד הזמנהאפשרויות מזרן

LGMAT/10רפידת מזרן בעומק 65 מ"מ )”½2( עם כיסוי נמתח דו-כיווני

LGMAT/13מזרן העברה דו-חלקי

*Bi-Flex מזרן מפזר לחץTRM2
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LG 55LG 50LG 20תכונות

)87º–0( משענת גב מתכווננת עם תמיכת קפיץ גז•••

 Trendelenburg/דוושות רגליים דו-צדדיות להעלאה והנמכה
 Trendelenburg-היפוך

••

•דוושות רגליים דו-צדדיות להעלאה והנמכה

 Trendelenburg-דוושת רגל חירום בקצה הראש ל••

 הטיית Trendelenburg בקצה הראש שניתן לתפעל 
באמצעות ידית

•

•••ידיות דחיפה/משיכה ארגונומיות גובה כפול

•••פלטפורמת מזרן שקוף לקרינה אלקטרומגנטית באורך מלא

•מגש קסטת רנטגן מחליק באורך מלא

)•()•(פלטפורמת קסטת רנטגן עם הגבהה באורך מלא

Easitrack מערכת היגוי עם 5 גלגלים••)•(

•••גלגלים אנטי-סטטיים בקוטר 200 מ"מ )8 אינץ'(

••מערכת בלימה/היגוי גלגלים מרכזית - הפעלה 4 פינתית

מערכת בלימה/היגוי גלגלים מרכזית - הפעלה 2 פינתית 
)בקצה הראש(

•

•••מוט עירוי מתקפל מובנה )בקצה הראש(

•••מוט עירוי ניתן לאחסון )בבסיס העגלה(

•••צדי פלדת אל חלד מתקפלים מובנים

 )F או T ,D אחסון לגליל גז רפואי )גדלי•••

•••אחסון לחפצי המטופל

•••סוגר הרכבה של ציוד חמצן/יניקה

)•(••מדף ניטור/מחזיק הערות מתקפלים ניתנים לניתוק

•••צבע - לבן שבור

)•()•()•(צבע - אפור כהה

180 ק"ג )396 ליברות(250 ק"ג )550 ליברות(250 ק"ג )550 ליברות(משקל מירבי

)Trendelenburg היפוך/ Trendelenburg( 12 –/+טווח שיפוע הפלטפורמהº+/– 12º+/– 12º

600–920 מ"מ )½23–”¼36(560–930 מ"מ )22–”½36(560–930 מ"מ )22–”½36(טווח גובה הפלטפורמה

670 מ"מ )”26(670 מ"מ )”26(670 מ"מ )”26(רוחב משטח מטופל

770 מ"מ )”30(770 מ"מ )”30(770 מ"מ )”30(רוחב כולל

2110 מ"מ )”83(2110 מ"מ )”83(2110 מ"מ )”83(אורך כולל

מפרט המוצר

• רגיל  )•( אופציונלי

* חלק מטיפול Arjo וטווח המניעה


