MAXI SKY 2
UITGEBREID PLAFONDLIFTSYSTEEM VOOR
VEILIGE, WAARDIGE TRANSFERS

...with people in mind

VERBETERING VAN DE ZORG
WERELDWIJD
Met meer dan 50 jaar ervaring in de zorgsector zet ArjoHuntleigh zich in voor
het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg.
ArjoHuntleigh is een internationale groep die oplossingen en systemen biedt voor het
verbeteren van het comfort en de veiligheid in instellingen voor acute en langdurige
zorg.
Onze filosofie en praktische aanpak worden gesymboliseerd door de Positieve Acht,
een dynamisch model om de mobiliteit van zorgvragers te stimuleren.
We bieden complete oplossingen voor het zorgproces door middel van diensten zoals
faciliteitsplanning, training, technische ondersteuning, klinische beoordeling en advies.
Het is onze taak om zorginstellingen te helpen de optimale condities te creëren voor
een veilige werkomgeving en hoogwaardige zorg.
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EEN COMPLEET TRANSFERSYSTEEM VOOR
ZORGVRAGERS EN ZORGVERLENERS
Maxi Sky 2™ is een plafondlift die behoort tot het Maxi Sky-assortiment, dat continu verder wordt
ontwikkeld. De lift is te combineren met een KWIKtrak™-railtraject voor een compleet en geoptimaliseerd
transfersysteem voor zorgvragers.
Maxi Sky 2 is gunstig voor zorgvragers doordat zij op een veilige en waardige
manier kunnen worden opgetild, verplaatst, gedraaid en
geherpositioneerd.
Het gebruiksvriendelijke systeem maakt handmatig tillen overbodig. Dankzij
het (elektrisch) kanteljuk in combinatie met tilbanden met bevestigingsclips
positioneert u de zorgvrager moeiteloos en nauwkeurig in een bed of
rolstoel.
Flexibele veilige tilbelasting
De veilige tilbelasting kan worden aangepast naar 272 kg, 200 kg of 120 kg,
naargelang de belastingscapaciteit van het plafond in uw zorginstelling.
Snelle service ter plaatse
Doordat de interne componenten makkelijk toegankelijk zijn, kunnen
onderhoud en reparaties snel ter plaatse worden uitgevoerd, waardoor de
storingsduur en de bedrijfskosten worden beperkt.
Eenvoudige upgrades
Upgrades aan de Maxi Sky 2 zijn gemakkelijk en ter plaatse uit te voeren.
Zo kunnen het elektrisch kanteljuk, de infraroodafstandsbediening en het
continue oplaadsysteem (ECS) worden toegevoegd wanneer uw
zorginstelling hieraan behoefte heeft.
Dit efficiënte systeem verhoogt het comfort en de veiligheid van
zorgverleners en zorgvragers. Het is uiterst betrouwbaar en altijd
gebruiksklaar.

Voordelen voor de zorgverlener
• Eenvoudiger draaien en herpositioneren
• Veilig en gemakkelijk te gebruiken zonder stress en
spanning
• Meer opties voor aanpassing en flexibiliteit
Voordelen voor de zorgvrager
• Veilige en waardige transfers
• Minimaal risico op letsel
• Ontspannen zorgvragers dankzij vlotte transfers

Maxi Sky 2
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Afstandsbediening
De ergonomische afstandsbediening met IPX7-bescherming is
voorzien van zeer duurzame drukknoppen voor een lange levensduur.
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Nauwkeurige positionering
De afstandsbediening is uitgerust met bedieningsknoppen voor een
elektrisch kanteljuk, voor eenvoudige en nauwkeurige positionering
van de zorgvrager.
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Altijd beschikbaar
Druk op de knop Return om de lift na gebruik terug te sturen naar het
laadstation. Zo is de lift altijd klaar voor gebruik.
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Toegang tot gegevens
Druk op de kop ”i” om het scherm met gebruiksgegevens en
zelfdiagnose te openen.
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN
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Gebruiksgegevens en zelfdiagnose
Het kleurenscherm biedt informatie over de accustatus en een slimme zelfdiagnose voor efficiënt onderhoud en
probleemoplossing.

Accustatus
De accustatus van de Maxi Sky 2 wordt bij
elke activering van de lift weergegeven.

Onderhoudscodes
De hoofdletter die bij de sleutel wordt
weergegeven, geeft het vereiste type
onderhoud aan.

Waarschuwingsberichten
Er verschijnt een waarschuwingsbericht met
een code om het specifieke probleem aan te
geven.

U hebt ook toegang tot statistische gegevens over het totale aantal tilhandelingen: tilhandelingen van de voorgaande
dag of week, het gemiddeld aantal tilhandelingen per dag, het aantal bedrijfsuren, het aantal tilhandelingen waarbij
het maximale gewicht is overschreden en de overbelastingscycli.
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Snelkoppeling
De snelkoppeling stelt u in staat om in drie simpele stappen eenvoudig over
te schakelen op een ander type tiljuk uit ons assortiment. Op die manier kunt
u voldoen aan de specifieke behoeften van de zorgvrager.

Maxi Sky 2
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Maxi Sky 2

ACCESSOIRES

Ons uitgebreide assortiment tiljukken biedt u oplossingen op maat voor uiteenlopende zorgbehoeften.
De tilbanden van ArjoHuntleigh met clip- of lusbevestiging zijn te gebruiken met respectievelijk 4-punts
kanteljukken of 2-punts tiljukken. Alle tiljukken hebben een veilige tilbelasting van 272 kg.

Stretchers
Voor tilbanden met lusbevestiging
De tiljukken voor tilbanden met lusbevestiging zijn voorzien Het juk voor liggend tillen biedt ondersteuning voor
diverse types stretchers.w
van veergrendels om banden veilig te kunnen bevestigen
en verwijderen.
Weeg zorgvragers efficiënt
Dankzij de elektronische weegunit
Voor tilbanden met clipbevestiging
(met klasse III-keuring), die deel uitmaakt van het
Kanteljukken bieden tijdens transfers een veilige,
snelkoppelsysteem, kunnen zorgvragers tijdens
comfortabele houding aan zorgvragers in tilbanden en
transfers gemakkelijk en efficiënt worden gewogen.
vereenvoudigen het herpositioneren voor de zorgverlener.
Door de elektrische bediening van het tiljuk is de
zorgvrager nog gemakkelijker en met grotere precisie te
herpositioneren.

2-punts tiljuk (small)

2-punts tiljuk (medium)

4-punts tiljuk (large)

4-punts manueel kanteljuk (plat)

4-punts manueel kanteljuk

Juk voor liggend tillen

4-punts elektrisch kanteljuk (medium)

4-punts elektrisch kanteljuk (large)

Elektronische weegunit
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ASSORTIMENT TILBANDEN

ArjoHuntleigh biedt een compleet assortiment tilbanden met clip- en
lusbevestiging voor transfers, herpositionering en revalidatie.
Er zijn allerlei soorten tilbanden met clipbevestiging verkrijgbaar: tilbanden
met verstevigde of niet-verstevigde beenslips voor algemene doeleinden,
toilettilbanden, netbanden voor douchen en baden en tilbanden voor
zorgvragers met enkel- of dubbelzijdige amputaties.
Flites
Flites zijn persoonsgebonden tilbanden die bescherming bieden tegen
risico’s op kruisbesmetting.
Tilbanden op maat
ArjoHuntleigh heeft de expertise om alle aspecten van zijn tilbanden aan te
passen en zo de optimale tilband voor een specifieke zorgvrager te creëren.

Zittransfers
Persoonsgebonden tilbanden (Flites),
standaard tilbanden, ’Quick fit’-tilbanden,
tilbanden met gesloten zitvlak, toilettilbanden,
tilbanden voor kinderen, tilbanden voor obese
patiënten, tilbanden voor amputaties,
tilbanden op maat

Dankzij het uitgebreide assortiment tilbanden kan de plafondlift altijd worden
gebruikt in combinatie met de optimale tilband voor het comfort en de
veiligheid van de betreffende zorgvrager.

Zijwaartse transfers
Persoonsgebonden tilbanden (Flites), zachte
tilbanden voor liggend tillen

Herpositionering
Tilbanden voor herpositionering

Revalidatie
Loopvest

Maxi Sky 2
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EEN TOTAALCONCEPT VOOR
PLAFONDLIFTSYSTEMEN

KWIKtrak biedt geoptimaliseerde railoplossingen voor Maxi Sky 2. Dit flexibele systeem is geschikt voor alle
indelingen en er zijn oplossingen beschikbaar voor elk type plafond.

KWIKtrak omvat rails, bochten, X-Y-traversesystemen, koppelingen,
draaiplateaus, wissels en bevestigingsstukken. Deze modulaire
componenten kunnen worden gecombineerd om de ideale configuratie voor
uw specifieke zorgbehoeften te creëren.
Een KWIKtrak-indeling kan zodanig worden geconfigureerd dat de Maxi Sky 2
volledig wordt geïntegreerd in de zorgomgeving en kostbare ruimte bespaart.
Dekking van de volledige ruimte
Met het X-Y-systeem kunt u de volledige ruimte bereiken. Er zijn diverse
manieren van installatie mogelijk, bijvoorbeeld ingebouwd in het plafond of via
wandmontage.

X-Y-systeem met wandmontage

De universele X-Y-trolley staat ook een ”opening” in de rail toe, zodat u er een
gordijn kan doorschuiven.
Inbouwoplossingen
De inbouwversie van KWIKtrak wordt ingebouwd in het plafond. Deze
oplossing is discreter en vergroot bovendien het tilbereik.

Ingebouwde KWIKtrak

Continu oplaadsysteem (ECS – Enhanced Charging System)
Dit systeem zorgt ervoor dat de lift altijd gebruiksklaar is. De accu’s worden
namelijk continu opgeladen op eender welke plaats in de rail.
Spiegelstripkit
Aan de rails kan gemakkelijk een strip worden bevestigd. Deze reflecteert de
omgeving, waardoor de rails minder opvallen en als het ware met de omgeving
versmelten.
Spiegelstrip

Snelle installatie
Dankzij het modulaire concept van KWIKtrak, en met name de gepatenteerde
railbeugel, is het systeem bijzonder snel te installeren in vergelijking met
traditionele systemen.

KWIKtrak-beugel

Hoogte (mm):
Lengte (m):
Bocht (°):

180
2,5, 3,5, 4,0, 4,5,
5,0, 5,5, 6,0, 8,0
n.v.t.

140
2,5, 3,0, 3,5, 4,0
45°, 90°

90
2,0, 3,0, 4,0, 6,0
45°, 90°

90 ingebouwd
2,0, 3,0, 4,0
45°, 90°

Maxi Sky 2

KWIKTRAK-OPLOSSINGEN

Oplossingen voor elke indeling
Er zijn diverse installatiemogelijkheden voor zowel plafondrails als
wandrails. Zij bieden flexibiliteit en een sneller en eenvoudiger
installatieproces van een esthetisch verantwoord
plafondliftsysteem op maat.

KWIKtrak-bochten
Het KWIKtrak 90 mm-railprofiel is verkrijgbaar in uitvoeringen van 45°
en 90°, die beide compatibel zijn met ECS. De perfecte symmetrie
tussen profielen zorgt ervoor dat er bij het aanleggen van bochten geen
vervormingen optreden.

Oplossing voor gordijnen
Gordijnen kunnen door een ”opening” in het railtraject worden
geschoven. Op die manier blijft de privacy en waardigheid van
zorgvragers gegarandeerd.

Semipermanente oplossing
KWIKtrak is ook te installeren als vrijstaand, semipermanent systeem,
zowel als enkele rail of als X-Y-traversesysteem voor dekking van de
volledige ruimte.

Er zijn diverse overgangen beschikbaar om de verschillende secties van de indeling met elkaar te verbinden.

Koppeling
Deze verbindt een vaste rail met een
X-Y-traversesysteem.

Wissel
Dankzij deze zijdelingse wissel kan de lift van
de ene rail naar een andere gaan.

Draaiplateau
Een draaiplateau stelt de lift in staat om van
richting te veranderen in een multirailsysteem.
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VEEL VOORKOMENDE CONFIGURATIES

Een rechte rail voor directe transfers tussen bed en rolstoel.

Een rechte rail voor een configuratie met twee bedden.

Twee rails met een vaste bocht boven de bedden zijn verbonden met
een wissel. Deze sluit aan op een gebogen rail die naar het toilet leidt.

Twee vaste rails boven de bedden zijn verbonden met een draaiplateau
en een gebogen rail die naar het toilet leidt.

Een X-Y traversesysteem met koppeling biedt een handige oplossing
om zowel de bedden als het toilet te bereiken.

Een enkele, U-vormige rail biedt een uitstekende dekking in een
zorgomgeving met meerdere bedden.

Maxi Sky 2

PRODUCTSPECIFICATIES
Algemeen
Totaalgewicht (model met vier functies)

12,3 kg

Totaalgewicht (model met twee functies)

11,6 kg

Tilcapaciteit

120 kg, 200 kg 272 kg

Lengte van het lint

2500 mm

Tilsnelheid

5,1 cm/s zonder belasting
4,2 cm/s bij 120 kg
3,8 cm/s bij 200 kg
3,3 cm/s bij 272 kg

Max. bereik (vanaf plafond)

2300 mm

Horizontale verplaatsingssnelheden

10, 15 en 20 cm/s

Elektrisch
Geluidsniveau bij omhoog/omlaag brengen

24 V DC, 15 A max. 61 dBA max. (met of zonder belasting)

Medische apparatuur

Type BF-bescherming tegen elektrische schokken overeenkomstig IEC 60601-1

Type accu

Gesloten onderhoudsvrije accu (VRLA-accu)

Beschermingsklasse – afstandsbediening

IPX7

Beschermingsklasse – lift

IP24

Ingangsspanning acculader

100-240 V AC 50-60 Hz

Uitgangsspanning acculader

28,1 V DC 1 A max

Beveiliging acculader

Klasse 2, dubbel geïsoleerd

Keuringen

TüV, CSA nr. 601.1, UL nr. 2601-1 gecertificeerd CE-markering/ISO 10535: 2006
Benodigde ruimte

Mobiliteitswijzer
Geschikt voor Doris en Emma.

B

C

D

E

A

B

C

D

E

D Doris, rolstoelafhankelijk, kan zichzelf niet ondersteunen.
E Emma, vrijwel volledig bedlegerig, totaal afhankelijk.

600 mm 800 mm 1400 mm
3200 mm

Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om
op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met de hulpmiddelen te werken.

Neem contact op met ArjoHuntleigh voor meer informatie over de Mobiliteitswijzer™.

Het lichtblauwe gebied markeert de extra werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om aan
beide zijden met de hulpmiddelen te kunnen werken en de zorgvrager goed te kunnen bereiken.

GETINGE GROUP is wereldwijd leverancier van producten en systemen die
in de gezondheidssector bijdragen tot een hogere kwaliteit van de zorg en
de kosteneffectiviteit verbeteren. De groep handelt onder de drie merknamen
ArjoHuntleigh, GETINGE en MAQUET. ArjoHuntleigh is gespecialiseerd in
oplossingen op het gebied van mobiliteit en wondbehandeling. GETINGE
levert oplossingen voor infectiebestrijding in de gezondheidszorg en de
preventie van besmetting in de welzijnssector. MAQUET is gespecialiseerd in
oplossingen, behandelingen en producten voor chirurgie en intensive care.
Gebruik uitsluitend ArjoHuntleigh-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen met door
ArjoHuntleigh geleverde apparatuur en producten. We voeren een beleid dat is gericht op continue
ontwikkeling en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande
aankondiging te wijzigen.

www.ArjoHuntleigh.com

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, SWEDEN
Phone: +46(0) 10 335 45 00
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