CAREVO

DOUCHEWAGEN

De Carevo™ douchewagen van ArjoHuntleigh
is een innovatieve hygiënische oplossing voor
immobiele cliënten.
De nieuwe kenmerken, het innovatieve ontwerp
en het intuïtieve gebruikersgemak zorgen
voor een gebruiksvriendelijke en efficiënte
hygiënische oplossing voor zowel zorgverleners
als immobiele cliënten.
Speciaal ontworpen met het oog op Emma (E).

… with people in mind
www.arjohuntleigh.com/nl

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
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Geïntegreerde
bedieningspanelen

•G
 esitueerd aan het hoofdeinde
en beide zijkanten
• Te allen tijde toegankelijk
• Eenvoudig, intuïtief en efficiënt
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Comfortabele handgrepen

• Verbeterd gevoel van veiligheid
• Bevordert participatie en
mobiliteit
• Biedt ondersteuning
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Flexi zone
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Ergonomisch toegankelijk
gebied
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•O
 ptimaal comfort voor de
cliënt
• Gemakkelijke en efficiënte
verplaatsing van de cliënt

•D
 ichter bij uw cliënt werken
• Vermindering statische
belasting
• Verlicht zorgtaken en levert
betere toegankelijkheid

•V
 erbeterd comfort
• Drukvermindering ter hoogte
van de heup
• De cliënt glijdt minder snel
onderuit

Elektrisch verstelbare
rugsteun (optioneel)

Breedte instelling
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•H
 oge veelzijdigheid zodat
wordt voldaan aan de eisen van
verschillende cliënten
• Gemakkelijke transfer en meer ruimte
voor het uitvoeren van zorgtaken

Geïntegreerde
douchekophouder

•G
 esitueerd aan beide zijden
van de douchewagen
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Verbeterd breder hoofdkussen
en zachter matras

•S
 uperieur comfort voor de
cliënt
• Duurzaam, eenvoudig te
reinigen en te desinfecteren
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Eenvoudig dagelijks
onderhoud
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•E
 envoudige bevestiging en
verwijdering van matras
• Eenvoudige reiniging en
desinfectie
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Productinformatie
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Productinformatie

Veilige tilbelasting (SWL):

200 kg

Breedte van het onderstel:

700 mm

Maximum gewicht cliënt:

182 kg

Hoogte van het chassis (boven wielen):

204 mm

82 kg

Hoogste positie douchewagen:

955 mm

586 mm

Laagste positie douchewagen:

605 mm

Bereik:

350 mm

Gewicht (Carevo met matras):
Breedte (douchewagen):
Totale breedte (incl. zijsteunen):

759 mm – 888 mm

Totale lengte:

2005 mm

Houders voor afvoerslangen:

Lengte van het onderstel
(incl. wielframe):

1203 mm

Maximale verstelling rugleuning (optioneel):
Uitgerust met hoofdkussen en wegklapbare
zijsteunen met veiligheidsvergrendeling

2 stuks
15°

Bekijk het volledige assortiment
ArjoHuntleigh doucheoplossingen
en de unieke kenmerken van de Carevo
Bezoek www.arjohuntleigh.com/carevo

GETINGE GROEP is wereldwijd leverancier van producten en systemen die in
de gezondheidssector en de welzijnssector bijdragen tot een hogere kwaliteit
van de zorg en verbetering van de kosteneffectiviteit. De groep handelt onder
de drie merknamen ArjoHuntleigh, GETINGE en MAQUET. ArjoHuntleigh is
gespecialiseerd in oplossingen op het gebied van producten voor mobiliteit
en wondbehandeling. GETINGE levert oplossingen ten behoeve van de
infectiebestrijding in de gezondheidszorg en de preventie van besmetting in
de welzijnssector. MAQUET is gespecialiseerd in oplossingen, therapieën en
producten voor chirurgie en intensive care.
Gebruik bij beheer van ArjoHuntleigh hulpmiddelen en accessoires uitsluitend onderdelen conform de
ArjoHuntleigh specificatie. Wij voeren een beleid van continue ontwikkeling en behouden ons daarom
het recht voor ontwerpen en specificaties zonder voorafgaandelijke aankondiging te wijzigen.
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Uit klinisch onderzoek blijkt dat douchewagens, zoals de Carevo
als
rleners
zorgve
zorgen voor een lager risico op letsel van zowel
cliënten tijdens hygiënische verzorgingstaken.
Ga voor meer informatie naar preventable.com

