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תשומת לב תשומת לב 

לפרטיםלפרטים

בציוד זה, ובכלל במוצרים המסופקים ע”י Arjo, יש להשתמש בחלקים מבית Arjo בלבד, שיועדו למטרה הספציפית הזו בלבד. משום 
 שהמדיניות שלנו מתפתחת לאורך הזמן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות עיצובים ומפרטים ללא התראה מוקדמת. 
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שמבטיחים שינוע מטופלים ארגונומי, היגיינה אישית, חיטוי, דיאגנוסטיקה, ומניעה יעילה של פצעי לחץ ופקקת ורידים,  אנו מסייעים לאנשי 
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אזור העבודה המינימלי הנדרש ע”מ לאפשר 
למטפל להשתמש בעזרים המכניים באופן 

ארגונומי מצד אחד.
אזור העבודה המורחב שנדרש ע”מ לאפשר 

ביצוע פעולות משני הצדדים, כדי לספק גישה 
הולמת למטופל, לעזר המכני ולמטפל המסייע.
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גלריית ניידות
Carl-מתאים ל

C Carl, יושב בכיסא גלגלים ובעל יכולת מועטה לתמוך את עצמו.

יש ליצור קשר עם חברת עמוס גזית בע”מ למידע נוסף על גלריית הניידות™.

מפרט מפרט 
המוצרהמוצר

אופציונאלי

משקל מובנה

אישורים

EN/IEC 60601-1 (TÜV SÜD)

EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)

מידע על המוצר

200 ק”גמשקל מירבי

200 ק”גקיבולת שקילה

52 ק”גמשקל

53.6 ק”גמשקל עם מד משקל

996 מ”מאורך כולל

991 מ”מגובה הרמה מינימלי

1518 מ”מגובה הרמה מקסימלי

1162 מ”מגובה כולל

100.5 מ”מגובה שלדה

660 מ”מרוחב חיצוני רגליים סגורות

1029 מ”מרוחב חיצוני רגליים פתוחות

24V DC 4Ahסוללה

IP24רמת הגנה מנוף

IPX7רמת הגנה שלט יד

גלגלי חיכוך נמול, השניים האחוריים עם בלמים

– (BDI – Battery Discharge Indicator) חיווי פריקת סוללה 
 מציג את הטעינה הנותרת ונותן חיווי כאשר הסוללה 

זקוקה לטעינה

מד שירות – מציג את זמן השימוש הכולל במנוע

מעצור חירום ועקיפת כשל מערכת



עזר לעמידה וקימה

 Sara® Flex – הפרטים 
עושים את ההבדל

מיועד להקל על מיועד להקל על 
משימות העברה משימות העברה 

יומיומיותיומיומיות



Carl ספקטרום ניידות

 ,Arjo-שנות ניסיון לימדו אותנוב 
שפרטים זה הכל.

הם ההבדל בין נוחות לבין כאב, בין מטופל רגוע למטופל מבוהל, 
מטפל היכול לעבוד ביעילות או מטפל שתמיד אינו מספיק לבצע 
את משימותיו. בעת העברת מטופל מפוזיציית ישיבה למצב עמידה, 

הפרטים עושים את כל ההבדל.

טיפול זה 
תשומת לב 

לפרטים

60

מסוגלים  שאינם  ודיירים  מטופלים  עבור  במיוחד  תוכנן   SARA FLEX
ממנה  חלק  לבצע  או  לפעולה  לתרום  מסוגלים  אך  עזרה,  ללא  לנוע 
באופן עצמאי. יש ליצור קשר עם חברת עמוס גזית בע”מ למידע נוסף 

בנוגע לגלריית הניידות™.

 Sara® ,מיועד להפוך משימות העברה וטיפול יומיומיות לקלות יותר
Flex מבית Arjo מעניק למטפל יחיד את היכולת למקם מטופל 
בתנועה  ונוח,  בטיחותי  בטוח,  עמידה  למצב  ישיבה  מפוזיציית 

ארגונומית אחת.

גלגלים,  לכיסא  אם  בין  העברה,  כל  שהופכים  אלו  הם  הפרטים 
ניתוח,  לאחר  מוקדמת  מוביליזציה  או  מקלחת  לכיסא  לשירותים, 

לחוויה חיובית.



 
 הכל מתחיל בפוזיציה מיטבית.

ממצב ישיבה-לעמידה בטוח.

מקלים במשימות מקלים במשימות 
העברה וטיפול העברה וטיפול 
חיוניות ויומיומיות.חיוניות ויומיומיות.



 

 

תמיכה אופטימלית במטופל
מקדם נוחות ובטיחות לאורך ובסוף תנועת הישיבה-עמידה

קל לשימוש עם יכולת תמרון מורחבת
מאפשר יכולת תמרון מורחבת ואינו מצריך התאמה, ובכך מבטיח שימוש קל

כיסוי מטופל מקיף
Carl מאפשר למטפל יחיד לבצע משימות ישיבה-עמידה לטווח רחב של מטופלים בתוך ספקטרום הניידות



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

תנועה קדמית ארגונומית
תנועה קדימה, בשילוב עם תמיכת הרגליים הגמישה, מאפשרת 

תנועת ישיבה-עמידה ארגונומית ונוחה

קל וקטן
משאיר את ה-Sara Flex בגודל אופטימלי, לא-פולשני ומותאם 

לצרכיהם של מטופלים, שבמצב אחר היו עלולים להרגיש 
מאוימים מציוד העברה מגושם או מסורבל

תוכנן בגישה אסתטית, ובכך מבטיח שמטופלים פגיעים יישארו 
רגועים במהלך העברת הישיבה-עמידה

משטח רגליים נמוך עם מיקום אופקי
מאפשר תנועת ישיבה-עמידה ארגונומית המיועדת במיוחד 

להרגיש חלקה וטבעית למטופל

מאפשר למקם את הרגליים בקלות תוך כדי תמיכה ומעשיר את 
תנועת הישיבה-עמידה

שלט יד קל לשימוש עם תצוגה
מבטיח שמשימת הישיבה-עמידה היא מהירה, כמה שפחות 

מאומצת וללא טרחה

מבטיח שמטפלים יוכלו לעבוד קרוב למטופליהם ולקרוא את 
המשקל או לתפעל את המנוף

ידית מטופל
 ידית מטופל קלה-לאחיזה ובזווית מסייעת בהבטחת מיקום 

 נוח של הידיים, פרקי הידיים והמרפקים לאורך תנועת 
הישיבה-עמידה

ידית מטפל
אחיזה גמישה עם יעילות ארגונומית אינטואיטיבית

ידית 
מטפל 

ארגונומית

ידית מטופל/דייר

שלט יד קל לשימוש 
עם תצוגה

תמיכת רגליים גמישה מסיליקון

רצועת סיליקון גמישה לרגל אופציה 
למשקל מובנה

משטח רגליים 
נמוך עם מיקום 

אופקי

1

המשטח הגדול יותר אינו מצריך 
התאמה, והוא עונה על צרכיהם של 

טווח רחב יותר של מטופלים, ובו בזמן 
מספק נוחות מיטבית

עיצוב קמור עם משטח רך, גדול יותר 
וגמיש תומך ברגליים ובברכיים לאורך 

תנועת הישיבה-עמידה

מיקום נמוך ומספר אפשרויות 
התאמה

יכולת התאמה מורחבת למגוון רחב 
של סוגי גוף וממדים

מבטיח שניתן יהיה למקם מטופלים 
בנוחות, ממצב ישיבה למצב עמידה
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