CAREVO
DUSJVOGN

CAREVO™ dusjvogn fra ArjoHuntleigh er en
innovativ hygieneløsning for immobile pasienter.
De nye funksjonene, nyskapende designen og
brukervennligheten gir en hygieneløsning som
er enkel å bruke og effektiv for både pleiere og
immobile pasienter.
Designet med Emma (E) i tankene.

... with people in mind
www.ArjoHuntleigh.com

VIKTIGE FUNKSJONER
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Integrert kontrollpanel

•	Tilgjengelig til alle tider
•	Enkel, intuitiv og effektiv
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Komforthåndtak

•	Forbedret trygghet
•	Fremmer deltakelse og
mobilitet
•	Gir støtte
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Fleksibel sone

Ergonomisk sone
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•	Arbeid nærmere pasienten
•	Redusere statisk belastning
• Forbedre arbeidsflyt

•	Forbedret komfort
• Trykkreduserende
•	Enklere håndtering og tilgang
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Produktinformasjon
Maks total belastning (SWL):

200 kg

Maksimal pasientvekt:

182 kg

Vekt (Carevo med madrass):
Bredde (liggeplate):
Total bredde (inkl. sidestøtter):
Total lengde:
Lengde understell (inkl. hjulramme):

82 kg
586 mm (23”)
759 mm (30”) – 888 mm (35”)
2 005 mm (79”)
1 203 mm (47½”)
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Forhøyet ryggstøtte
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(ekstrautstyr)

•	Optimal komfort for pasienten
•	Enklere og effektiv i forflytning

Bredderegulering
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•	Større fleksibilitet og lettere
å komme til
•	Enklere overføringer og økt
plass rundt pasienten

Integrert
holder til dusj

•	Intuitivt
•	Enkel å nå
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Tilpasset hodepute
og mykere madrass

•	Overlegen pasientkomfort
•	Holdbar og enkel å rengjøre
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Daglig
vedlikehold
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• Enkelt madrassfeste
•	Enkelt å fjerne madrass
•	Enkel å rengjøre

8

5
2

3
4
1

6

7

Produktinformasjon
Bredde på understell:
Høyde på understell (over hjul):

700 mm (27½”)
204 mm (8”)

Høyde, øverste stilling gulv til liggeplate:

955 mm (37½”)

Høyde, laveste stilling gulv til liggeplate:

605 mm (23¾”)

Slagområde:

350 mm (13¾”)

Holdere til avløpsslange følger med:
Maks bakstøttevinkel (ekstrautstyr):
Utstyrt med hodepute og sammenleggbare
sidestøtter med sikkerhetslås

2 stk
15°

Se hele utvalget av
ArjoHuntleigh dusjløsninger
og se CAREVO i bruk
Besøk www.arjohuntleigh.no/carevo

GETINGE-GRUPPEN er en ledende global leverandør av utstyr og systemer som
bidrar til bedre kvalitet og kostnadseffektivitet innen helse- og omsorgssektoren.
Vi opererer under de tre varemerkene ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET.
ArjoHuntleigh fokuserer på løsninger beregnet på pasientmobilitet og
sårbehandling. GETINGE tilbyr løsninger for infeksjonskontroll innen helsesektoren
og smitteforebygging innen omsorgssektoren. MAQUET spesialiserer seg på
løsninger, behandlinger og produkter beregnet på kirurgi og intensivpleie.
Utstyr og produkter som leveres av ArjoHuntleigh krever bruk av originale deler fra ArjoHuntleigh, som
er laget spesielt for formålet. Vår policy er å drive en kontinuerlig produktutvikling, og vi forbeholder oss
derfor retten til å endre design og spesifikasjoner uten forutgående varsel.

www.ArjoHuntleigh.no
ArjoHuntleigh Norway AS
Ryenstubben 2
0679 Oslo
Norge
Telefon: +47 22 08 00 50
Telefaks: +47 22 08 00 51
no.kundeservice@arjohuntleigh.com

® og ™ er varemerker for selskapene i ArjoHuntleigh-gruppen.
© ArjoHuntleigh, 2013.
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Klinisk forskning har vist at dusjløsninger, som
CAREVO, reduserer risikoen for alvorlig skade for både
omsorgspersoner og pasienter under hygienerutiner.
For mer informasjon, besøk the preventable.com

