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Maxi Sky® 2 Series

CEILING LIFTER SOLUTIONSפתרונות הרמה תקרתית
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The daily prevalence of Healthcare 
Acquired Infections (HAI) in acute 
care is 6%, impacting over 3.2 million 
patients every year in Europe alone.2

In the US, the estimated annual cost 
of HAI is as high as $47 billion.3

      

Helping you minimise the risks and associated burdens of 
cross infection in ceiling lift transfers, Maxi Sky 2 Infection 
Control enables you to take your patient handling capabilities 
to a new level.

• Non-porous components
• Easy cleaning and disinfection
• Compatibility with a wide range of healthcare  

disinfection agents

Infection control is crucial in all 
care settings. Safe patient handling 
equipment, which is often in frequent 
operation with a rotation of different 
patients, is no exception.

Introducing Maxi Sky 2  
Infection Control
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Studies show that just over 75% of caregivers prefer ceiling 
lifts over other solutions for patient transfers and handling. 
In some facilities, a significant 70% reduction of injury and 
compensation claims have been recorded following the 
introduction of a ceiling lift.2  

Our Maxi Sky 2 ceiling lift series delivers a complete and 
intuitive  patient handling solution suitable for both long-term 
and acute care environments, assisting you in safeguarding the 
wellbeing of caregivers, patients and residents.

• Promote a patient handling culture of 
best practice

• Save time in the transfer of dependent 
residents without compromising safety1 

• Support an efficient ceiling lift cleaning 
and disinfection process

In today’s busy care environments, ceiling 
lift solutions now set the benchmark for 
excellence in patient handling efficiency. 

Take your patient handling  
capabilities to a new level 
קחו את יכולות שינוע המטופלים שלכם קחו את יכולות שינוע המטופלים שלכם 

לרמה חדשה לגמרילרמה חדשה לגמרי

קידום תרבות שינוע מטופלים בשיטות הטובות   •
ביותר

חיסכון בזמן העברת מטופלים בעלי קשיי ניידות   •
מבלי להתפשר על בטיחות1

תמיכה במערכת ניקיון וחיטוי יעילה למתלי תקרה  •

בסביבות הטיפול העמוסות של ימינו, פתרונות הרמה 

תקרתית קובעים את הסטנדרט למצוינות בתחום שינוע 

המטופלים.

מחקרים מראים כי 75% מהמטפלים ויותר מעדיפים מתלי הרמה 
תקרתיים על פני פתרונות אחרים לשינוע מטופלים והעברתם. 

במוסדות מסוימים, נצפתה ירידה משמעותית של 70% בפציעות 
ובתביעות פיצוי לאחר התקנת מתלה תקרתי2.

סדרת ה-Maxi Sky 2 של מתלים תקרתיים מספקת פתרון שינוע 
מטופלים מלא ואינטואיטיבי, המתאים הן לסביבות טיפול לטווח ארוך 
והן לסביבות רפואה דחופה. מוצרי הסדרה מסייעים לכם לשמור על 

רווחת המטפלים והמטופלים.

השכיחות היומית של זיהומים הנגרמים 

בבתי-חולים ומרפאות )HAI( ברפואה דחופה 

היא 6%, כלומר 3.2 מיליון חולים כל שנה 

באירופה בלבד2.

בארה"ב, העלות השנתית המוערכת של זיהומים 

הנגרמים בבתי-חולים ומרפאות מגיעה לכ-47 

מיליארד3.

 הכירו את בקרת הזיהומים  הכירו את בקרת הזיהומים 
Maxi Sky Maxi Sky 22 של של

בקרת זיהומים היא הכרחית בכל סביבה 

רפואית. ציוד בטיחותי לשינוע מטופלים, שנמצא 

לרוב בשימוש רב הכולל רוטציה בין מטופלים שונים, 

הוא לא יוצא דופן בעניין זה.

מסייעים לכם למזער את הסיכונים והנטל שזיהום נרכש גורר עמו במתלי 

הרמה תקרתיים. בקרת הזיהומים של Maxi Sky 2 מאפשרת לכם 

לקחת את יכולות שינוע המטופלים שלכם לרמה חדשה לגמרי.

משטחים חלקים  •
קל לניקיון וחיטוי  •

מותאם למגוון רחב של חומרי חיטוי  •



MAXI SKY 2MAXI SKY 2    4455    MAXI SKY 2MAXI SKY 2  4  MAXI SKY 2

The Maxi Sky 2 series is specifically 
designed for flexibility and ease of use, 
delivering a tailored solution for the 
special needs and requirements of your 
care environment.

Combined with the Arjo KWIKtrak™ configuration and flexible 
layout options, the ceiling lift ensures ergonomic patient 
handling and is an option readily available. A ceiling lift solution 
can help you minimise the risks associated with manual working 
techniques, boosting your working efficiency.

The complete patient  
handling system 

New infection control upgrades
Boost the performance of your current Maxi Sky 2 and assist 
in minimising the risk of HAI with the new Infection Control 
upgrade including Infection Control lifting strap replacement, 
100% silicon Infection Control emergency cord replacement, 
and 2-point spreader bar Infection Control Cover. 

Easy connection, turning  
and positioning
Switch and secure spreader bars in just three simple steps using 
Quick Connect, the intuitive spreader bar attachment system. 
Once your patient is safely secured, the Dynamic Positioning 
System (DPS) or Powered DPS ensures the positioning and 
turning of your patient or resident can be effortless and precise.  

A safe working load across patient 
demographics
The SWL comes in a selection of: 272 kg (600 lbs), 200 kg 
(440 lbs) or 120 kg (265 lbs), delivering flexibility according to 
your need.

Intuitive usability for a single 
caregiver
Featuring an easy-to-use handset control and colour display 
cassette showing essential data and battery life, Maxi Sky 2 is 
designed to optimise the working routine of a single caregiver. 
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Flat manual 4-point Dynamic 
Positioning System

A comprehensive range of  
accessories and upgrades
To accommodate the unique and forever changing needs of 
individual patients and residents, we offer a comprehensive 
range of spreader bars and accessories, ensuring you are 
always able to tailor and optimise your transfer.
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To further support your tailored transfers, we offer an 
extensive portfolio of ceiling lift slings. These include both loop 
attachment options, clip slings designed specifically for use 
with the four-point DPS spreader bar range, and patient-specific 
single use options.
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המערכת השלמההמערכת השלמה
לשינוע מטופליםלשינוע מטופלים
 סדרת ה-Maxi Sky 2 תוכננה במיוחד לספק

גמישות וקלות-שימוש, ובכך מעניקה פתרון מותאם 

אישית לצרכיה המיוחדים והדרישות של סביבת 

הטיפול שלכם.

בשילוב עם קונפיגורציית ה- ™Arjo KWIKtrak ואפשרויות התצורה 
הגמישות, מתלה התקרה מבטיח שינוע מטופלים ארגונומי ותמיד זמין 

לכל שימוש. פתרון הרמה תקרתי יכול לסייע לכם למזער את הסיכונים 
שכרוכים בטכניקות עבודה ידניות, ובו בזמן להגביר את יעילות העבודה 

שלכם.

הקלות בחיבור, סיבוב ומיקום 
ניתן לסובב ולנעול את המתלה ב-3 שלבים פשוטים באמצעות 

Quick Connect, המערכת האינטואיטיבית לחיבור המתלה. ברגע 
 Powered או DPS( שהמטופל חגור, מערכת הנקודות הדינאמית
DPS( מוודאת את מיקום המטופל וכך סיבובו על הצד הופך לקל 

ומדויק.

משקל מירבי שמתאים לרוב המטופלים
ניתן לבחור בין אופציות משקל מירבי של 120, 200 ו-272 ק"ג, מה 

שמאפשר ורסטיליות בהתאם לצרכים שלכם.

שימוש אינטואיטיבי למטפל יחיד
המתלה מכיל שלט קל לשימוש ותצוגה צבעונית המציגה מידע חיוני 

ומידע על הסוללה. ה-Maxi Sky 2 מיועד להיטיב את שגרת עבודתם 
של מטפלים יחידים.

שדרוגים חדשים בתחום בקרת הזיהומים
שדרגו את ביצועיו של ה-Maxi Sky 2 הנוכחי שלכם ועזרו למזער את 

הסיכון לזיהומים הנגרמים בבתי-חולים באמצעות השדרוג החדש לבקרת 
הזיהומים, הכולל החלפת רצועת הרמה לבקרת זיהומים, החלפת כבל 

החירום לסיליקון 100% לבקרת זיהומים וציפוי נגד זיהומים למתלה 2 
נקודות.

מגוון רחב של אביזרים ושדרוגים
ע"מ לתמוך בצרכיהם הייחודיים והמשתנים של מטופלים ומאושפזים, אנו 

מציעים מגוון רחב של מתלים ואביזרים, ובכך מבטיחים שתמיד תוכלו 
להתאים אישית ולהיטיב עם העברות מטופלים אלו.

אפשרויות מתלים

4 נקודות גדול2 נקודות קטן2 נקודות בינונימתלה בקרת זיהומים

מערכת 4 נקודות דינאמית חשמלית, מערכת 4 נקודות דינאמית ידנית
בינונית וגדולה

 מערכת 4 נקודות דינאמית ידנית
שטוחה

שלדת אלונקה

ע"מ לתמוך אף יותר בהעברות המותאמות-אישית שלכם, אנו מציעים גם 
מגוון רחב של ערסלים למערכות ההרמה התקרתיות. בין ערסלים אלו 

ניתן למצוא את 2 סוגי הלולאות, ערסלי קליפס ייעודיים לשימוש עם מתלי 
4 הנקודות, ופתרונות למטופלים בעלי אתגרים ספציפיים )קיימים גם 

פתרונות לשימוש חד-פעמי(.  
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Fast installation
The modular component concept of KWIKtrak, 
especially the patented track bracket, means the 
system’s installation procedure is fast and with minimal 
disruption to your environment, making sure your Maxi 
Sky 2 is up and running promptly.

6  MAXI SKY 2

KWIKtrak has been specifically designed with aesthetics in 
mind, providing a discrete solution that integrates seamlessly 
with your care environment. The flexible system helps you 
maximise the utilisation of your space without compromising 
the efficiency of your environment.

KWIKtrak delivers customised track 
solutions and room coverage for your 
Maxi Sky 2 series. This flexible system 
covers all layout requirements and 
solutions are available for a wide range 
of ceiling types. 

Tailored coverage for your 
unique environment 

 כיסוי מותאם-אישית לסביבה  כיסוי מותאם-אישית לסביבה 
הייחודית שלכםהייחודית שלכם

KWIKtrak מאפשר פתרונות מסילות בהתאמה אישית 

Maxi Sky 2 וכיסוי לכל חדר עבור מוצרי 

 שברשותכם. מערכת גמישה זו מכסה את כל דרישות 

התצורה וקיימים פתרונות לטווח רחב של סוגי תקרות.

KWIKtrak תוכנן ועוצב מבלי לשכוח לשים דגש על האסתטיקה, ובכך 
מהווה פתרון נבדל שנטמע באופן שקוף בסביבה הטיפולית שלכם. 

המערכת הגמישה מסייעת לכם למקסם את ניצול המרחב שלכם מבלי 
להתפשר על יעילות הסביבה הטיפולית.

התקנה מהירה
קונספט הרכיבים המודולאריים של KWIKtrak, ובמיוחד סוגר 
המסילה המוגן בפטנט, משמעו שהתקנת המערכת היא זריזה 

וכמעט ולא גורמת הפרעות לסביבה הטיפולית, ומעל הכל – 
מבטיחה שה-Maxi Sky 2 שלכם מוכן לשימוש במהירות.

מערכת טעינה 
)ECS( משופרת

ה-ECS מבטיחה שהסוללות תמיד 
 Maxi Sky 2-בטעינה, כלומר ה

שלכם תמיד מוכן לשימוש.

Enhanced charging 
system (ECS)
Ensuring batteries are continuously 
charged, ECS makes sure your  
Maxi Sky 2 is always ready for use.

Curtain pass through
Curtains can pass through a “gap” in the 
track, helping you provide privacy and 
maintain the dignity of your patient or 
resident if needed.

KWIKtrak curves
The KWIKtrak 90 mm track profile is 
available in 45° and 90° degrees – both 
compatible with ECS. Perfect profile 
symmetry means there are no  
curve-bending issues.

Mobile options
KWIKtrak can also be assembled as a 
freestanding Semi-Permanent Rack, both 
as a single track or X-Y system for full 
room coverage.
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KWIKtrak קימורי
 KWIKtrak פרופיל המסילה של

)90 מ"מ( זמין הן ב-45 ו-90 מעלות – 
שניהם תואמים ל-ECS. הסימטריה 
המושלמת של הפרופיל מבטיחה 

שאין בעיות של כיפוף-קימורים.

אפשרויות ניידות
ניתן להתקין את KWIKtrak גם 

כמתלה עצמאי חצי-קבוע, הן כמסלול 
בודד או כמערכת X-Y ע"מ לכסות 

חדר שלם.

"מעבר" לווילונות
ניתן להעביר וילונות בתוך מרווח 
במסילה, מה שעוזר לשמור על 

פרטיות וכבוד המטופל/מאושפז 
במידת הצורך.
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משפרים את חייהם של המטופליםמשפרים את חייהם של המטופלים
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Improving the lives of  
patients in care

The Positive Eight
philosophy from Arjo

The Positive Eight philosophy visualises 
the potential positive domino effects 
arising from maintaining or improving a 
person’s mobility.

We strive to empower care facilities 
with the right prerequisites to 
work according to the Positive Eight 
philosophy, ensuring the:

•  Application of the best practice  
care skills.

•  Use of the work environment to 
enable efficient care processes.

•  Provision of proper equipment to 
support patient mobility and reduce 
caregiver injury.

Reduced need for support
More independent residents 
require less assistance

Reduced injuries and 

Reducing physical strain 
and freeing up time

Quality of life
Helping to improve confidence, 
independence, recovery times, 
and overall quality of life

outcomes
All this facilitates better quality of 
care at less cost to the care facility

Reduced sick leave, turnover 
and compensation claims
Improved overall well-being and job 
satisfaction for caregivers

Mobility
Stimulating and 
maintaining mobility

Improved vital functions
Stimulating vital bodily functions 
such as heart, lungs, circulation, 
bone and muscle structure

Reduced consequences 
of immobility
Minimising the risk of costly 
health complications, both 
physical and psychological

The right environment, equipment and care skills need to be 

 פילוסופיית ה"8 החיוביים" 
Arjo של

"8 החיוביים" מציגה  פילוסופיית ה
ויזואלית את אפקט הדומינו החיובי 

הפוטנציאלי שנובע משמירה או 
שיפור של ניידותו של אדם. 

אנו שואפים להעניק למוסדות טיפול 
את התנאים המוקדמים הנכונים 

הנדרשים כדי לעבוד לפי פילוסופיית 
"8 החיוביים", ובכך להבטיח ש: ה

מיישמים את שיטות הטיפול   •
הטובות ביותר.

משתמשים בסביבת העבודה כדי   •
לאפשר תהליכי טיפול יעילים.

מספקים ציוד הולם לתמיכה   •
בניידות המטופלים ולצמצום 

פציעות מטפלים.
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Improving the lives of  
patients in care

The Positive Eight
philosophy from Arjo

The Positive Eight philosophy visualises 
the potential positive domino effects 
arising from maintaining or improving a 
person’s mobility.

We strive to empower care facilities 
with the right prerequisites to 
work according to the Positive Eight 
philosophy, ensuring the:

•  Application of the best practice  
care skills.

•  Use of the work environment to 
enable efficient care processes.

•  Provision of proper equipment to 
support patient mobility and reduce 
caregiver injury.

Reduced need for support
More independent residents 
require less assistance

Reduced injuries and 

Reducing physical strain 
and freeing up time

Quality of life
Helping to improve confidence, 
independence, recovery times, 
and overall quality of life

outcomes
All this facilitates better quality of 
care at less cost to the care facility

Reduced sick leave, turnover 
and compensation claims
Improved overall well-being and job 
satisfaction for caregivers

Mobility
Stimulating and 
maintaining mobility

Improved vital functions
Stimulating vital bodily functions 
such as heart, lungs, circulation, 
bone and muscle structure

Reduced consequences 
of immobility
Minimising the risk of costly 
health complications, both 
physical and psychological

The right environment, equipment and care skills need to be 

 מטופל/
מאושפז

גוף       נפש

סביבה, ציוד וכישורי טיפול

מטפל

 תפקודים חיוניים משופרים
המרצה של תפקודים חיוניים בגוף כגון הלב, 

ריאות, זרימת הדם, עצמות ושרירים

 ניידות
המרצה ושימור הניידות

 צורך מופחת בתמיכה
 מטופלים יותר עצמאיים דורשים

פחות סיוע

 פחות פציעות ויותר יעילות
הורדת מאמץ פיזי ופינוי זמן

 צמצום ההשלכות של
 ניידות מוגבלת

 מזעור הסיכון לסיבוכים
 בריאותיים יקרים, הן גופניים

והן פסיכולוגיים

 איכות חיים
 לסייע בשיפור הביטחון,
 עצמאות, זמני החלמה
 ואיכות החיים הכללית

 טיפול משופר וצמצום הוצאות
כל אלו מבססים איכות טיפול גבוהה יותר 

בעלות נמוכה יותר למוסד הטיפולי.

צמצום הצורך בחופשות מחלה, 
 תחלופה ותביעות פיצויים

שיפור רווחת העובדים הכללית ורמת הסיפוק 
של המטפלים.

יש לדאוג לקיומם של הסביבה, ציוד וכישורי הטיפול הנכונים ע"מ להנות 
מיתרונות הזרימה של 8 החיוביים.
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מרץ 2019. אנחנו ב-Arjo מחויבים לשיפור חיי היומיום של אנשים הסובלים מניידות מוגבלת ואתגרים בריאותיים קשורי-גיל. באמצעות מוצרים ופתרונות 
שמבטיחים שינוע מטופלים ארגונומי, היגיינה אישית, חיטוי, דיאגנוסטיקה, ומניעה יעילה של פצעי לחץ ופקקת ורידים, אנו מסייעים לאנשי מקצוע 

בסביבות טיפול שונות להמשיך ולהעלות את הרף של טיפול בטוח ומכבד. כל שאנו עושים, אנו עושים למען האנשים.
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