עמידון

NON-POWERED STANDING AID

Sara® Stedy

Sara Stedy and Sara Stedy Compact
• קידום ניידות מוקדמת
באמצעות עידוד
מוקדמים
בתרגילי ניידות
יכול לתמוך
Sara Stedy
enable
a single
caregiver
to assist
patients
.עמידה-המטופל לאקטיביות בעת מעברי ישיבה
or residents perform sit to stand transfers
throughout the day.
• זמין בשני גדלים
עמידה- מאפשר למטפל בודד לסייע במשימות ישיבהSara Stedy
.למטופלים בעלי ממדים ומצבי ניידות שונים
• העברות יומיומיות פשוטות
ARJO MOBILITY GALLERY
. לא דורשים חשמל או סוללהSara Stedy Compact - וSara Stedy
DSDC Dementia Design • מוצר מוסמך
Stirling  באוניברסיטתDementia Services Development -מרכז ה
.1B  בדירוגDSDC  והעניק לו הסמכתSara Stedy-סקר את ה
B

• Promote early mobilisation
 מאפשרים למטפלSara Stedy Compact- וSara Stedy
Sara Stedy can support early mobility initiatives by encouraging
מעברי
למטופלים
בודד לסייע
patientsעמידה-ישיבה
to be active during
sittingלבצע
to standing
transfers.

.במהלך שגרת היומיום

• Available in two sizes
Sara Stedy enables a single caregiver to assist sit-to-stand tasks
for patients of different sizes and clinical assessments.

• Simplified everyday transfers
Sara Stedy and Sara Stedy Compact
are non-powered
devices.
Arjo
הניידות של
מקרא
• DSDC Dementia Design Accredited Product
The Dementia Services Development Centre at the University of
Stirling has reviewed Sara Stedy and awarded it a DSDC Product
Accreditation Rating Class 1B.

© Arjo 2019

B. Ambulatory to some degree but may use a walking frame/crutches for support.
Please contact Arjo for further information.

www.arjo.com

.הליכון לתמיכה/ מסוגל ללכת ברמה מסוימת אך יתכן שיצטרך קביים.B
Dementia Design
Accredited Product

.לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם חברת עמוס גזית בע”מ
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ידית מרכזית

פתח ישיבה מתקפל
ניתן לקפל את המושב ע”מ לאפשר
 ובנוסף המושב מספק,למטופל לעמוד
.תמיכה לישיבה בזווית בעת העברה

תמיכה לברכיים
ריפוד הברך מספק תמיכה להתרוממות
למצב עמידה ובנוסף גם לרגלי המטופל
.בעת ההעברה

רגלי השלדה ניתנות לתפעול ע”י דוושות
ניתן להתאמה בקלות לגישה לכיסאות
.רחבים

PRODUCT INFORMATION
ACCESSORIES

אביזרים

לשטיפה
ניתניםavailable
,מגוון רחב של מנשאים
Wide range of washable, disposableלניגוב
and וניתנים
wipeable
slings
Sara Stedy
Sara Stedy Compact
Drawing Information
Arjo חומרי חיטוי של
Arjo Max
disinfectants
1.3 kg/400 lb
safe working load
182 kg/400 lb Number: 182
Section:
At the bed
Situiation: Transfer between bed and stand aid

ACCESSORIES

מידע על המוצר

Wide
range
of washable, disposable
Sara Stedy
Compact
Sara Stedy and wipeable slings available
Arjo disinfectants
 ק”ג182

 ק”ג182

משקל מירבי

Lifter weight

29.4 kg/64.82 lb

28.3 kg/62.5 lb

 ק”ג28.3

 ק”ג29.4

משקל המכשיר

Min total storage height

1050 mm/41 ⅓ in

960 mm/37.8 in

 מ”מ960

 מ”מ1050

גובה אחסון מינימלי

 מ”מ490
 מ”מ490
SPACE REQUIREMENT

)רוחב חיצוני (רגליים סגורות

SPACE
REQUIREMENT
External
width legs closed
External width legs fully open

490 mm/19 ⅓ in

הנדרש
השטח
490 mm/19
⅓ in

880 mm/34 ⅔ in

880 mm/34 ⅔ in

 מ”מ880

 מ”מ360

 מ”מ360

)רוחב פנימי (רגליים סגורות

Internal width legs fully open

 מ”מ750

 מ”מ750

)רוחב פנימי (רגליים פתוחות לגמרי

 מ”מ100

 מ”מ100

)מרווח רגליים (מהקרקע עד מעל לרגליים

 מ”מ30

 מ”מ30

)מרווח שלדה (מהקרקע עד לתחתית השלדה

 מ”מ920

אורך מנוף כולל

Leg clearance

100 mm/3 ⅞ in

100 mm/3 ⅞ in

Chassis clearance

 מ”מ890

Lifter total length

890 mm/35 in

Turning radius

1040 mm/41 in

 מ”מ1020

3100mm [122"]

 מ”מ880

Internal width leg closed

)רוחב חיצוני (רגליים פתוחות לגמרי

 מ”מ1040

רדיוס סיבוב

1020 mm/40 ⅛ in

Low-friction castors, the rear two with brakes
The Dementia Services Development Centre (DSDC) at the University of Stirling has reviewed
this product and has rated its design in relation to dementia design principles and its usability
in a dementia-inclusive environment.
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 השניים האחורים עם בלמים,גלגלי חיכוך נמוך
900mm [35"]

n

SARA STEDY COMPACT
138-172  בגובה,מיועד למטופלים קטנים יותר
. ק”ג182 ס”מ ובמשקל של עד

מאפשרת למטופלים לתמוך את עצמם
.אקטיבית באמצעות משיכה

3100mm [122"]

tand aid

תכונות עיקריות

SARA STEDY
 ס”מ149-193 מיועד למטופלים בגובה
. ק”ג182 ובמשקל של עד

900mm [35"]

pact

Key features

600mm [24"]

800mm [31"]

1400mm [55"]

1400mm [55"]
3200mm [126"]

Blue area shows the minimum working area required to enable the caregiver to use the
mechanical aids ergonomically from one side.
Light blue area shows extension of working area required to facilitate activities from either
side to provide adequate access for the patient, mechanical aid and caregiver.
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