CAREVO
BRUSELEJE

CAREVO bruseleje fra ArjoHuntleigh er en
banebrydende hygiejneløsning til immobile
plejemodtagere.
De nye funktioner, det innovative design og
den intuitive brugergrænseflade udgør en
brugervenlig og effektiv hygiejneløsning for både
plejepersonalet og immobile plejemodtagere.
Designet med Emma (E) i tankerne.

… with people in mind
www.ArjoHuntleigh.com

NØGLEFUNKTIONER
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Indbygget kontrolpanel

•	Tilgængelig til enhver tid
•	Enkel, intuitiv og effektiv
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Komforthåndtag
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•	Bedre følelse af sikkerhed
•	Fremmer deltagelse og
mobilitet
•	Giver støtte

Flexi-zone

Ergonomisk
adgangsområde
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•	Arbejd tættere ved
plejemodtager
•	Reducer statisk belastning
• Forbedre arbejdsgang

•	Forbedret komfort
•	Trykfordelende
•	bedre håndtering og adgang
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Produktoplysninger
Maksimal samlet belastning (SAB):

200 kg (440 lbs)

Maksimal plejemodtagervægt:

182 kg (401 lbs)

Vægt (Carevo med madras):
Bredde (leje):
Samlet bredde (inkl. sengeheste):
Samlet længde:
Chassislængde (inkl. hjulstel):

82 kg (181 lbs)
586 mm (23”)
759 mm (30”)- 888 mm (35”)
2.005 mm (79”)
1.203 mm (47½”)
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Hævet rygstøtte
(Valgfri)

•	Optimal komfort for
plejemodtager
•	Nemmere og effektive
forflytninger af plejemodtager

Indbygget holder til bruser

6 Justerbar breddeindstilling
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•	Større alsidighed for flere af
plejemodtagers behov
•	Optimeret forflytninger og flere
håndteringsmuligheder

•	Intuitiv løsning
•	Nemt tilgængelig
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Optimeret hovedpude og
blødere madras

•	Suveræn plejemodtagerkomfort
•	Holdbar, nem at rengøre og
desinficere
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Enkel daglig
vedligeholdelse
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•	Nem fastgørelse af madras
•	Nem fjernelse af madras
•	Nem at desinficere
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Produktoplysninger
Chassisbredde:
Chassishøjde (over hjul):

700 mm (27½”)
204 mm (8”)

Højde, øverste stilling, gulv til leje:

955 mm (37½”)

Højde, nederste stilling, gulv til leje:

605 mm (23¾”)

Slaglængde:

350 mm (13¾”)

Holdere til afløbsslange inkluderet:
Maksimal vinkel for rygstøtte (valgfri):
Udstyret med hovedpude og
nedfældeligt sengeheste med sikkerhedslås
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Udforsk hele sortimentet af
ArjoHuntleigh bruseløsninger
og se CAREVO i brug
Besøg www.ArjoHuntleigh.dk/carevo

GETINGE GROUP er en ledende global leverandør af produkter og systemer,
der bidrager til kvalitetsforbedring og effektivisering af omkostninger
inden for sundhedssektoren og biovidenskaben. Vi driver forretning under
mærkerne ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserer på
plejemodtagermobilitet og sårbehandlings-løsninger. GETINGE leverer løsninger
til infektionskontrol inden for sundhedssektoren og kontamineringsbeskyttelse
til biovidenskaben. MAQUET specialiserer sig i løsninger, behandlinger og
produkter til kirurgiske indgreb og intensivafdelinger.
Kun ArjoHuntleigh originaldele, der er konstrueret specifikt til dette formål, bør benyttes med udstyr og
produkter leveret af ArjoHuntleigh. Det er vores politik løbende at fremme udvikling, og vi forbeholder
os derfor ret til at foretage tekniske ændringer uden varsel.

www.ArjoHuntleigh.dk
ArjoHuntleigh AS
Vassingerødvej 52
3540 LYNGE
Phone: +45 4913 8486
Info.dk@arjohuntleigh.com
www.ArjoHuntleigh.dk
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Kliniske undersøgelser har vist at bruselejeløsninger
som CAREVO reducerer risikoen for alvorlige skader for både
ver.
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