
MOBILE PASSIVE FLOOR LIFTER FOR LOOP SLINGS

Minstrel

Minstrel is the classic loop sling lifter  
for everyday transfer routines with 
 dependent residents. 

• Simplicity 
Easy to understand and simple to operate.

• Eye contact 
The handset enables the caregiver to move and stay close to  
the resident and maintain good contact throughout the lift  
and transfer process. 

• Loop slings 
Loop sling solutions are available in a wide range of designs  
and sizes.

• Lifting from floor 
With Minstrel, a single caregiver can move a resident who has 
fallen on the floor. 

• Electronic scale (option) 
Minstrel is available with an optional scale that enables the 
caregiver to weigh the resident while performing a transfer. 

www.arjo.com

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

E. Difficulty maintaining sitting, hence might remain lying/partially lying in bed, 
and may only sit in a special supportive chair. 

Please contact Arjo for further information.
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Minstrel הוא מנוף בעל מתלה לולאות קלאסי עבור 
העברות יומיומיות של מטופלים בעלי קושי בניידות.

פשטות 	•
קל להבנה ופשוט לתפעול.

קשר	עין 	•
שלט היד מאפשר למטפל לזוז ולהישאר קרוב למטופל, ולשמר קשר 

טוב לאורך תהליך ההרמה וההעברה.

מתלי	לולאה 	•
פתרונות מתלי לולאה זמינים במגוון רב של עיצובים וגדלים.

הרמה	רצפתית 	•
עם Minstrel, מטפל יחיד יכול להרים מטופל שנפל לרצפה.

משקל	אלקטרוני	)אופציונאלי( 	•
ניתן להזמין את Minstrel עם משקל אופציונאלי המאפשר למטפל 

לשקול את המטופל בעת ביצוע העברה.

Arjo	של	הניידות	מקרא

לא מסוגל לשאת משקל באמצעות הרגליים. מסוגל לשבת כאשר נתמך.   .D

מתקשה בישיבה, על כן יתכן שיישאר בשכיבה/שכיבה חלקית במיטה, ויוכל לשבת רק בכיסא    .E
תומך מיוחד.

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

www.arjo.com

מנוף רצפתי



מידע	על	המוצר

190 ק”גמשקל מירבי

56 ק”גמשקל המנוף )כולל המתלה והסוללה(

2000 מ”מגובה הרמה מקסימלי

625 מ”מגובה הרמה מינימלי

1375 מ”מטווח הרמה

1330 מ”מגובה אחסון כולל מינימלי

645 מ”מרוחב חיצוני )תושבת רגליים סגורה(

1181 מ”מרוחב חיצוני )תושבת רגליים פתוחה(

545 מ”מרוחב פנימי )תושבת רגליים סגורה(

1080 מ”מרוחב פנימי )תושבת רגליים פתוחה( 

110 מ”ממרווח רגליים )מהרצפה עד מעל לרגליים(

45 מ”ממרווח תושבת )מהרצפה עד תחתית התושבת(

1275 מ”מאורך המנוף

1420 מ”מקוטר סיבוב

IPX4רמת אטימות נגד רטיבות

IPX7רמת אטימות שלט

24V, 4 Ahסוללה

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

אביזרים

מגוון של מתלי לולאה ייחודיים ופלייטים )מתלים חד-פעמיים(

אופציונאלי: משקל נתלה

Arjo חומרי חיטוי של
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Drawing Information
Number: 1.5
Section: At the bed
Situiation: Transfer between bed and wheelchair with a sling lift

Key features

ACCESSORIES

Option: suspended scale

Arjo disinfectants 

 
 

  

SPACE REQUIREMENT

Blue area shows the minimum working area required to enable the caregiver to use the floor 
lifter 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 resident, floor lifter and caregiver.

PRODUCT INFORMATION
Max safe working load 190 kg 419 lb

Lifter weight (with spreader bar and battery) 56 kg 123 lb

Max lifting height 2000 mm 78 ¾ in

Min lifting height 625 mm 24 ½ in

Lifting stroke 1375 mm 54 ⅛ in

Min total storage height 1330 mm 52 ⅜ in

External width legs closed 645 mm 25 ⅜ in

External width legs open 1181 mm 46 ½ in

Internal width leg closed 545 mm 21 ½ in

Internal width leg open 1080 mm 42 ½ in

110 mm 4 ⅓ in

45 mm 1 ¾ in

Lifter length 1275 mm 50 ¼ in

Turning diameter 1420 mm 56 in

Lifter protection class IPX4

Hand control protection class IPX7

Battery 24V, 4 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

תכונות	עיקריות

בר	תלייה	יציב
בר התלייה היציב תוכנן כדי למזער את 

התנדנדות המטופל בעת הרמה והעברה.

גלגלים	בעלי	חיכוך	נמוך
גלגלים שתוכננו במיוחד להתגלגל 

בקלות ולאפשר למטפל לתמרן את 
המנוף בעת העברה.

משקל	)אופציונאלי(
משקל נתלה מובנה מאפשר דרך שקילה 

יעילה ללא צורך בהעברת המטופל 
למשקל חיצוני.

שליטה	כפולה
ניתן לתפעל את ה-Minstrel מלוח 

הבקרה שעל התורן או באמצעות שלט 
היד, מה שמאפשר למטפל להישאר קרוב 

למטופל בעת תפעול המנוף.

התאמת	שלדה
ניתן להתאים את השלדה ע”מ לאפשר 

גישה ויכולת תמרון מסביב לכיסאות 
גדולים, כיסאות גלגלים, מיטות ואסלות.

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, למתלה 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
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