סיוע ותמיכה בהליכה

AMBULATORY SUPPORT AID

Walker®

• הצעד הראשון
Walker provides the support for taking

 מספק את,או מחלקה/ פיזיוטרפיה ו,מתאים כמכשיר אימון בחדר טיפולים
that first step – for both patient or resident
.התנאים הבטוחים הנדרשים לעשיית הצעד הראשון

and physiotherapist.

Hi-low פונקציית
 מפחיתה את הסיכון בהעברה הן למטופל והןHi-low-פונקציית ה
.יורד מפוזיציית העמידה/לפיזיותרפיסט כאשר המטופל עולה

•

תכונות בטיחות ונוחות
,להתאמה מאפשרות למטופל לקבל אחיזה טובה-ידיות ניתנות
.מונעות נפילה
הגבהה/הגבGALLERY
המשטח המעוגל תומך במשקל ורצועות
ARJO
MOBILITY

•

היגוי ישר ובלמים
.מכשיר ההיגוי הישר מסייע למטופל לצעוד קדימה בקו ישר
.® יש בלמים בשני גלגליםWalker-ל

•

B
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גישה חופשית
חופשית
לפיזיותרפיסט גישה
מעניקים
הצדדים הפתוחים של
B. Ambulatory
to some degree but
may use®Walker
a walking frame/crutches
for support.
. הברכיים והקרסוליים של המטופל ע"מ לסייע בהליכה,למותניים
Please contact Arjo for further information.

www.arjo.com

•

• The –first
step
הראשונים
 מספק את התמיכה לצעדיםWalker®
A training tool for the .פיזיותרפיסט/למטפל
gym, treatment area or wardוהן
thatלמטופל
provides הן
secure conditions for taking that first step.
• Hi-low function
The hi-low function reduces transfer risks for both patient
and physiotherapist when the patient is raised/lowered to/from
the standing position.
• Security and comfort features
Adjustable handgrips enable the patient to take a firm hold,
the U-shaped table supports and
the back/suspension
straps
Arjo
הניידות של
מקרא
prevent falling.
• Straight steering and brakes
The straight steering device helps the patient walk straight ahead.
Walker has brakes on two castors.
• Free access
Walker’s open sides give the physiotherapist free access to
.הליכון לתמיכה/ מסוגל ללכת ברמה מסוימת אך יתכן שיצטרך קביים.B
the patient’s hips, knees and
ankles for assisting gait training.
.לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם חברת עמוס גזית בע”מ

Key features

תכונות עיקריות

תמיכה
משטח
SUPPORT
TABLE

HANDGRIPS
ידיות לאחיזה נוחה
Adjustable handgrips enable the patient
למטופל
מאפשרות
להתאמה
הידיות הניתנות
to take a firm hold.

מהווה
והמעוגל
 הרךsupport
משטח התמיכה
The soft
U-shaped
.להישענות
יציבtoעוגן
table is stable
lean on.

.לאחוז בצורה מיטבית

SPADE
SEAT
נשלף
מושב

HAND CONTROL
בקר יד
Walker
has
a
hand
control
that
allows
® יש בקר יד שמאפשר למטפלWalker-ל
the physiotherapist to stay
closeלהישאר קרוב
.למטופל
to the patient.

Once
the patient
is in aשהמטופל
standing ברגע
ניתן
,עמידה
בפוזיציית
position,את
theבקלות
spadeלהסיר
seat can be
.המושב
easily removed.

STRAIGHT STEERING
Straight steering to assist the patientהיגוי ישר
 לצעודline
למטופל
היגוי ישר ע"מ
walkקדימה
in a straight
and toלסייע
facilitate
. במסדרוןin
בטוחה
בקו ישר ולאפשר תנועה
transportation
the corridor.

Drawing Information
Number:
1.3
Section:
At the bed
Situiation: Transfer between bed and stand aid

השטח הנדרש

PRODUCT INFORMATION

SPACE REQUIREMENT

מידע על המוצר
משקל מירבי

 ק"ג53

)משקל המכשיר (כולל סוללה

45 7/8 in

 מ"מ1165

גובה אחסון כולל מינימלי

843 mm

33 1/4 in

 מ"מ843

)רוחב חיצוני (תושבת רגליים סגורה

694 mm

27 3/8 in

 מ"מ694

)רוחב פנימי (תושבת רגליים סגורה

Leg clearance (floor to top of legs)

165 mm

6 1/2 in

 מ"מ165

)מרווח רגליים (מהרצפה עד מעל לרגליים

Chassis clearance (floor to bottom of chassis)

117 mm

4 7/8 in

 מ"מ117

)מרווח תושבת (מהרצפה עד תחתית התושבת

Lifter total length

1040 mm

41 in

 מ"מ1040

אורך המכשיר

Turning radius

1320 mm

52 in

 מ"מ1320

Lifter protection class

IPX4

Hand control protection class

IPX7

Battery

24V, 4 Ah

300 lb

Lifter weight (incl battery)

53 kg

117 lb

Min total storage height

1165 mm

External width legs closed
Internal width leg closed

Emergency stop and system failure override
Automatic safety cut out if lowered onto an obstacle
(in electric version)

האזור הכחול מראה את אזור העבודה המינימלי הנדרש ע”מ לאפשר למטפל להשתמש
Low-friction castors, the rear two
with
.המיטה
 שלbrakes
במתלה הרצפתי באופן ארגונומי מצד אחד
האזור התכלת מראה את אזור העבודה המורחב שנדרש ע”מ לאפשר ביצוע פעולות משני צידי
. למנוף ולמטפל, כדי לספק גישה הולמת למטופל,המיטה

IPX4

רדיוס סיבוב

900mm [35"]

136 kg

3100mm [122"]

 ק"ג136

Max safe working load

רמת אטימות נגד רטיבות

IPX7
24V, 4 Ah NiMH

רמת אטימות בקר יד
600mm [24"]

800mm [31"]

1400mm [55"]

1400mm [55"]

סוללה

מעצור חירום ומעקף כשל מכשור

3200mm [126"]

מעצור ביטחון אוטומטי במקרה שבעת הנמכה המתלה נתקל במכשול
)(בגרסה הממונעת

Blue area shows the minimum working area required to enable the caregiver to use the
mechanical aids ergonomically from one side.
 השניים האחוריים עם בלמים,גלגלי חיכוך נמוך
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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