
ADVANCED STANDING AND RAISING AID

Sara® Plus

Sara Plus is a powered standing and raising 
aid designed for active transfers, balance, 
stepping and gait training.

• Enhancing mobility through exercises 
With a detachable foot plate and the support of the arc rest  
and sling, Sara Plus is designed to support balance, stepping 
and gait training.

• Upper body support 
The arc rest is an integral part of the lifting mechanism, providing 
additional upper body support during the raising action.

• One caregiver 
Designed for operation by a single caregiver, Sara Plus can  

 
and gait training.

• Sling solutions 
The sling is designed specifically for Sara Plus. It provides a 
 secure attachment to the lifter that holds and supports the 
patient or resident close to the arc rest. Various sling types are 
available: standing, transfer/walking, and wipeable.

• Scale as option 
Optional built-in scale contributes to an easier weighing routine.

www.arjo.com

DC

ARJO MOBILITY GALLERY

C. Able to partially bear weight on at least one leg. Uses a wheelchair for  
moving a distance.

D. Unable to weight bear through feet. Is able to sit if well supported.

Please contact Arjo for further information.

© Arjo 2019
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סיוע מתקדם בעמידה והרמה

Sara Plus הוא מכשיר ממונע לסיוע בעמידה והרמה 
שתוכנן במיוחד להעברות אקטיביות, שיווי משקל, דריכה 

ותרגול הליכה.

Arjo מקרא הניידות של

C. מסוגל באופן חלקי להישען על רגל אחת לפחות. משתמש בכיסא גלגלים ע"מ לנוע למרחק 
גדול.

D. לא מסוגל לשאת משקל באמצעות הרגליים. מסוגל לשבת בתמיכה.

לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם חברת עמוס גזית בע"מ.

העצמת הניידות דרך תרגילים  •
באמצעות משטח רגליים הניתן לשליפה ותמיכת משענת קשתית עם 

מתלה, Sara Plus תוכנן כדי לתמוך בשיווי משקל, דריכה ותרגול הליכה.

תמיכה לפלג הגוף העליון  •
המשענת הקשתית היא חלק אינטגרלי ממנגנון ההרמה, מה שמספק 

תמיכה נוספת לפלג הגוף העליון בעת פעולת ההרמה.

מטפל בודד  •
ה-Sara Plus תוכנן לתפעול ע"י מטפל יחיד, ועל כן הוא פתרון 

משתלם להעברות בעמידה, דריכה ותרגול הליכה.

פתרונות למתלים  •
מגוון מנשאים אשר תוכננו במיוחד עבור Sara Plus, המספקים חיבור 

מאובטח למנוף שתומך ומחזיק את המטופל קרוב אל המשענת 
הקשתית. קיימים סוגי מנשאים שונים: עמידה, העברה והליכה. 

משקל אופציונאלי  •
משקל מובנה אופציונאלי תורם לשגרת שקילה קלה ויעילה יותר 

ומייתר את השימוש במשקל חיצוני.



ACCESSORIES
Wide range of washable, disposable and wipeable slings available

Commode seat

Foot board narrow

Foot board extension

Kneepad wide

Arm straps

Leg straps

Optional: Integrated scale

PRODUCT INFORMATION
Max safe working load 190 kg 420 lb

Lifter weight (incl battery) 78.7 kg 173.5 lb

Min total storage height 1195 mm 47 in

Min lifting height 906 mm 35 ⅝ in

Max lifting height 1497 mm 58 ⅞ in

External width legs closed 646 mm 25 ⅜ in

External width legs open 1107 mm 44 in

Internal width leg closed 534 mm 21 in

Internal width leg open 1002 mm 39 ⅜ in

116 mm 

30 mm 

Lifter total length 1033 mm 40 ⅝ in

Turning radius 1235 mm 48 ⅝ in

Lifter protection class IPX4

Hand control protection class IPX7

Battery 24V, 6 Ah

Battery charge indicator

Service meter - displays the total time in use (hours)

Emergency stop and system failure override

Automatic safety cut out if lowered onto an obstacle

Low-friction castors, the rear two with brakes
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SPACE REQUIREMENT

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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Drawing Information
Number: 1.4
Section: At the bed 
Situiation: Transfer between bed and wheelchair with a standing and raising aid

מידע על המוצר

190 ק"גמשקל מירבי

78.7 ק"גמשקל המנוף )כולל הסוללה(

1195 מ"מגובה אחסון מינימלי

906 מ"מגובה הרמה מינימלי

1497 מ"מגובה הרמה מקסימלי

646 מ"מרוחב חיצוני )רגליים סגורות(

1107 מ"מרוחב חיצוני )רגליים פתוחות(

534 מ"מרוחב פנימי )רגליים סגורות(

1002 מ"מרוחב פנימי )רגליים פתוחות(

116 מ"ממרווח רגליים )מהקרקע עד מעל לרגליים(

30 מ"ממרווח שלדה )מהקרקע עד לתחתית השלדה(

1033 מ"מאורך מנוף כולל

1235 מ"מרדיוס סיבוב

IPX4רמת אטימות נגד רטיבות

IPX7רמת אטימות שלט יד

24V, 4Ahסוללה

חיווי טעינה

מד שימוש – מציג את זמן השימוש הכולל במוצר )שעות(

מעצור חירום ומעקף כשל מכשור

מעצור ביטחון אוטומטי במקרה שבעת הנמכה המתלה נתקל במכשול

גלגלי חיכוך נמוך, השניים האחורים עם בלמים

תכונות עיקריות

משענת קשתית
המשענת הקשתית תומכת בזרועותיו 

ובפלג הגוף העליון של המטופלים ובכוחה 
לסייע להם לתמוך את משקלם באמצעות 

הכתפיים בנוסף לרגליים.

ריפוד פרו-אקטיבי
רפידת הברכיים הפרו-אקטיבית מספקת 

תמיכה ויציבות, ובו בזמן מאפשרת גם 
תנועה טבעית של הברכיים קדימה וכיפוף 

של הקרסוליים בעת פעולות עמידה וישיבה.

משטח רגליים הניתן לשליפה
משטח הרגליים הניתן לשליפה מאפשר 
דריכה ותרגול הליכה, עם כפות הרגליים 

של המטופל על הרצפה באופן ישיר.

שליטה כפולה
שני שלטים, אחד על התורן ואחד שלט יד. שימוש 

בשלט היד מעניק למטפל את היכולת לנוע 
ולהישאר קרוב למטופל, תוך שהוא משמר קשר 

עין טוב לאורך ההרמה ותהליך ההעברה.

משקל )אופציונאלי(
ניתן להשתמש במשקל כדי לשקול מטופלים ולנטר את 
 Sara Plus -יכולתם לשאת משקל כאשר משתמשים ב

ללא משטח הרגליים.

אביזרים

מגוון רחב של מנשאים חד-פעמיים, ניתנים לשטיפה וניתנים לניגוב

מושב לעשיית צרכים

משטח רגליים צר

ריפוד ברכיים רחב

כיסוי צמר לריפוד הברכיים

רצועות לזרועות

רצועות לרגליים

אופציונאלי: משקל מובנה
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השטח הנדרש

האזור הכחול מראה את אזור העבודה המינימלי הנדרש ע”מ לאפשר למטפל להשתמש 
במתלה הרצפתי באופן ארגונומי מצד אחד של המיטה.

האזור התכלת מראה את אזור העבודה המורחב שנדרש ע”מ לאפשר ביצוע פעולות משני צידי 
המיטה, כדי לספק גישה הולמת למטופל, למנוף ולמטפל.

נובמבר 2019. בציוד זה, ובכלל במוצרים המסופקים ע”י Arjo, יש להשתמש בחלקים מבית Arjo בלבד, שיועדו למטרה הספציפית הזו בלבד. משום שהמדיניות שלנו מתפתחת 
.Arjo לאורך הזמן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות עיצובים ומפרטים ללא התראה מוקדמת. כל המסומן ב-® ו-™ הוא סימן רשום השייך לקבוצת

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

www.arjo.com


