Carevo
Duschvagn

CAREVO™ duschvagn från ArjoHuntleigh är en modern
hygienlösning för patienter med nedsatt mobilitet.
Med nya funktioner, modern design och intuitivt gränssnitt
är den enkel att använda och ger en effektiv och förbättrad
hygienlösning för såväl patienter som vårdpersonal.
Designad för Emma (E). Se boendegalleriet för mer
information.

…with people in mind

Sample in

Viktiga funktioner
1

Integrerad kontrollpanel

• A
 lltid tillgänglig
• E
 nkel, intuitiv och effektiv

2 Handtag för ökad komfort

3

Flexi-zon

• F
 örbättrad känsla av säkerhet
• Gör att patienten kan vara
mer delaktig
• Ger stöd

• Ö
 kad bekvämlighet
• T
 ryckavlastande
• E
 nklare att hantera och
enklare åtkomst

4

Ergonomisk utformad
duschplattform

• G
 ör att du kan arbeta närmre
din patient
• Minskar statisk belastning
• Bättre arbetsflöde

2

1

7

9

Produktinformation
Maximal total belastningsvikt:

200 kg (440 lbs)

Max patientvikt:

182 kg (401 lbs)

Vikt (Carevo med madrass):
Bredd (bår):
Total bredd (inkl. sidostöd):
Totallängd:
Chassiets längd (inkl. hjulramen):

82 kg (181 lbs)
586 mm (23")
759 mm (30”) - 888 mm (35")
2 005 mm (79")
1 203 mm (47½")

nside spread

5

Höjbart ryggstöd

6

• O
 ptimal patientkomfort
• E
 nklare och effektivare
patientförflyttningar

Justerbar bredd

7

• Ö
 kad flexibilitet för att möta
fler patientbehov
• Enklare att förflytta och bättre
hantering

Integrerad hållare för
duschhandtag

• N
 y funktion
• L
 ätt att nå

8

Förbättrad huvudkudde
och mjukare madrass

• E
 nastående patientkomfort
• S
 litstark, enkel att rengöra och
desinficera

9

Enkelt dagligt
underhåll

1

• E
 nkel fastsättning av
madrassen
• Enkel borttagning av
madrassen
• Lätt att desinficera

8
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Produktinformation
Chassiets bredd:
Chassiets höjd (över hjulen):

700 mm (27½")
204 mm (8")

Höjd, översta läget - golv till bår:

955 mm (37½")

Höjd, lägsta läget - golv till bår:

605 mm (23¾")

Omfång:

350 mm (13¾")

Hållare för avrinningsslang ingår:

2 delar

Maximal ryggstödsvinkel (tillval):

15°

Utrustad med huvudkudde och
nedfällbara sidostöd med säkerhetslås

Gå in på www.ArjoHuntleigh.se/carevo

O, minskar risken för allvarliga skador såväl för
Kliniska undersökningar har visat att duschvagnar, som CAREV
.
vårdpersonal som för patienter under den dagliga hygienrutinen
För mer information, gå in på www. ArjoHuntleigh.se
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Getinge Group är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar
till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning.
Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, Getinge och Maquet.
ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. Getinge
tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt
kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. Maquet är specialiserat
på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi, interventionell kardiologi och
intensivvård.
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Se vårt kompletta utbud av
duschlösningar från ArjoHuntleigh
och se vår film om CAREVO

