MAXI SKY 2
ETT KOMPLETT
TAKLYFTSYSTEM

…with people in mind

FÖRBÄTTRAR VÅRDEN VÄRLDEN ÖVER
Med över 50 års erfarenhet av att serva vårdsektorn är ArjoHuntleigh
dedikerade att att öka kvaliteten och effektiviteten i vården.
ArjoHuntleigh är en global koncern som erbjuder lösningar och system för att
förbättra komforten och säkerheten inom både akutvård och vårdmiljöer för längre
patientvistelser.
Vår filosofi och vårt praktiska tillvägagångssätt symboliseras av modellen
Positiva Åttan, en dynamisk modell för vårdförbättringar som bygger på att främja
patientrörligheten.
Vi tillhandahåller kompletta lösningar för vårdprocessen genom olika tjänster som
klinikplanering, utbildning, teknisk support, kliniska bedömningar och konsulttjänster.
Vår roll är att hjälpa vårdinrättningar att säkerställa optimala villkor för en säker
arbetsmiljö och högkvalitativ vård.
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ETT KOMPLETT TAKLYFTSYSTEM

Maxi Sky 2™ är en taklyft i det ständigt uppdaterade Maxi Sky- sortimentet. Lyften kombineras med en
KWIKtrak™-layout och tillhandahåller då ett komplett, optimerat taklyftsystem.

Maxi Sky 2 gagnar patienter och boende, eftersom de kan lyftas, förflyttas,
vändas och ompositioneras på ett säkrare och mer värdigt sätt.
Det lättanvända systemet eliminerar manuella lyft och erbjuder vårt
Dynamic Positioning System (DPS) eller Powered DPS för smidig och exakt
patientplacering i sängar och rullstolar när selar med clipfästen används.
Flexibel säker arbetslast (SAL)
SAL kan justeras till 272 kg, 200 kg eller 120 kg för att passa strukturen på
er vårdinrättning.
Snabb service på plats
Enkel åtkomst till interna komponenter möjliggör snabb service och underhåll
på platsen – med minimerad avbrottstid och reducerade driftskostnader.
Enkla uppgraderingar
När din anläggning behöver förändras, Maxi Sky 2 är utformad för enkla
uppgraderingar på plats, såsom att komplettera med DPS, infraröd
fjärrkontroll (IR) och det förbättrade laddsystemet ECS (Enhanced Charging
System, laddning i skenan).
Det effektiva systemet är mycket tillförlitligt och alltid redo att användas
samtidigt som det förbättrar komforten och säkerheten för vårdgivare och
patienter i er vårdmiljö.

Fördelar för vårdgivaren
• Enklare att vända och ompositionera
• Säkert och lättanvänt utan belastning och
muskelansträngningar
• Bättre alternativ för specialanpassning och flexibilitet
Fördelar för vårdtagaren
• Säkra och värdiga förflyttningar
• Minimerar skaderisken
• Avslappnade patienter till följd av jämnare överflyttningar

Maxi Sky 2
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Handkontroll
Den ergonomiskt utformade IPX7-godkända handkontrollen har
mycket tåliga tryckknappar för lång livslängd.
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Exakt positionering
Kontroller för Powered DPS finns på handkontrollen för enkel och
exakt patientpositionering.
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Alltid tillgänglig
Tryck på Retur-knappen för att skicka lyften tillbaka till sin
laddningspunkt efter användning. Detta säkerställer att lyften alltid är
redo att användas när den behövs.
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Kom åt informationen
Tryck på ”i”-knappen för att komma åt användningsdatan och
självdiagnosdisplayen.
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NYCKELFUNKTIONER
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Användningsdata och självdiagnos
Färgdisplayen visar information om batteristatus och smart självdiagnostik för effektivt underhåll och felsökning.

Batteristatus
Batteristatusen på Maxi Sky 2 visas varje gång
lyften aktiveras.

Underhållskoder
Den versala bokstaven som visas med en
skiftnyckel indikerar typen av underhåll som
krävs.

Varningsmeddelanden
Ett varningsmeddelande visas med en kodsiffra
för att indikera det specifika problemet.

Du kan också komma åt statistik om totalt antal lyft, lyft utförda föregående dag eller vecka, genomsnittligt antal lyft
per dag, liksom timmar i drift, lyft som överskrider viktgränserna och överbelastningscykler.
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Snabbkoppling
Med Quick Connect (Snabbkoppling) är det möjligt för vårdgivaren att
i endast tre steg enkelt växla mellan lyftbyglarna i hela vårt sortiment för att
uppfylla varje patients specifika vårdbehov.

Maxi Sky 2
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Maxi Sky 2

TILLBEHÖR FÖR OPTIMERAD VÅRD

Vårt omfattande sortiment av lyftbyglar erbjuder vårdinrättningar skräddarsydda lösningar för olika
patientkrav. ArjoHuntleighs selar med remmar och clipfästen passar motsvarande 2-punkts lyftbyglar eller
4-punkts dynamiska DPS-lyftbyglar. Alla lyftbyglar har en säker arbetslast på 272 kg.

För selar med öglor
Lyftbyglar för öglor har fjäderbelastade hakar för att
säkerställa säker fixering och demontering av öglorna.
För selar med clipfästen
DPS-lyftbyglar ger en säker, bekväm selposition för
patienten under förflyttningar och gör ompositioneringar
enklare för vårdgivaren.

För bårar
Bårramen stödjer olika typer av bårar.

Väger patienter effektivt
Den klass 3-godkända elektroniska vågen, som är en
del av snabbkopplingssystemet, gör det möjligt att väga
patienterna enkelt och effektivt under förflyttningar.

Eldrivna DPS-lyftbyglar förstärker fördelarna hos DPS
genom att de ger eldriven assistans som förbättrar
precisionen och underlättar ompositionering av patienten.

Liten 2-punkts

Medium 2-punkts

Stor 4-punkts

Flat manuell 4-punkts DPS

Manuell 4-punkts DPS

Bårram

Medium 4-punkts PDPS

Stor 4-punkts PDPS

Klass lll-godkänd elektronisk våg
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KOMPLETT UPPSÄTTNING SELAR

ArjoHuntleigh erbjuder ett komplett utbud av selar med clipfästen och
öglor för att ge heltäckande lösningar för förflyttningar, ompositionering
och rehabilitering.
Selar med clipfästen inkluderar vanliga vadderade och ovadderade selar,
specialselar för toalettbestyr, nätselar för bad och dusch och lösningar för
enkel- och dubbelamputerade.
Flites
Flites är patientspecifika selar som ger skydd mot de risker som förknippas
med korsinfektioner.
Skräddarsydda selar
ArjoHuntleigh har expertisen för att modifiera alla aspekter av sina selar för
att skapa den optimala selen för en särskild patient.

Sittande överflyttningar
Patientspecifika selar (Flites), universalselar,
snabbt påsatta selar, Hammockeselar,
toalettselar, barnselar, bariatriska selar, selar
för amputerade, skräddarsydda selar

Det breda spektrat av storlekar och seltyper innebär att taklyften alltid kan
användas med en optimal sele för patientens komfort och säkerhet.

Förflyttningar i sidled
Patientspecifika selar (Flites), mjuka bårselar

Omositionering
Selar för ompositionering

Rehabilitering
Gångjacka

Maxi Sky 2
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ETT SAMLAT KONCEPT FÖR TAKLYFTAR

KWIKtrak erbjuder optimerade skenlösningar för Maxi Sky 2. Detta flexibla system täcker alla layoutkrav och
det finns lösningar för alla typ av tak.

KWIKtrak inkluderar skenor, kurvor, X-Y-traverssystem, portar, vändskiva,
växlel och fästprodukter – modulära komponenter som kan kombineras
för att skapa den idealiska layouten för era specifika behov.
KWIKtrak layouten kan konfigureras så att Maxi Sky 2 helt integreras med
vårdmiljön på ett sätt som sparar värdefull plats.
Full rumstäckning
X-Y-systemet gör det möjligt att fullt täcka rumsytan och det kan
installeras på olika sätt, inklusive med lösningar såsom infällda skenor och
väggmontering.

Väggmonterat X-Y-system

Den universella X-Y-vagnen möjliggör även en ”lucka” i skenan där ett
draperi kan löpa igenom.
Infällda lösningar
Infälld KWIKtrak monteras i undertaket, vilket möjliggör ett mer diskret
utseende, liksom högre lyfthöjd.
Förbättrat laddningssystem (ECS)
Detta system säkerställer att lyften alltid är redo för användning, eftersom
batterierna kontinuerligt laddas när lyften sitter i skenan.

Infälld KWIKtrak

Spegelremsor
Remsan fästs enkelt på skeanan och reflekterar miljön, vilket gör att skenan
smälter in i miljön.
Snabb installation
Det modulära komponentkonceptet från KWIKtrak, särskilt det patenterade
skenfästet, innebär att systemets installationsprocedur blir mycket snabb
jämfört med konventionella metoder.

Spegelremsa

KWIKtrak fäste

Höjd (mm):
Längd (m):
Kurva (°):

180
2.5, 3.5, 4.0, 4.5,
5.0, 5.5, 6.0, 8.0
45°, 90°

140
2.5, 3.0, 3.5, 4.0

90
2.0, 3.0, 4.0, 6.0

90 infälld
2.0, 3.0, 4.0

45°, 90°

45°, 90°

45°, 90°

Maxi Sky 2

KWIKTRAK-LÖSNINGAR

Lösningar för alla planlösningar
Ett flertal tak- och väggmonterade skeninstallationsalternativ betyder
flexibilitet och en snabbare, enklare process för att installera ett
skräddarsytt och estetiskt tilltalande taklyftsystem.

KWIKtrak kurvor
KWIKtrak skena på 90 mm finns tillgänglig i 45° och 90° – båda
kompatibla med ECS. Perfekt profilsymmetri betyder att det inte finns
några deformeringar i kurvornas böjning.

Draperigenomföring
Draperiet kan träs igenom en ”lucka” i skenan, vilket förbättrar
möjligheterna att behålla patientens privatliv och värdighet.

Semi-permanent lösning
KWIKtrak kan även monteras som en fristående semi-permanent
ställning, både som en rakskena eller X-Y-system för full rumstäckning.

Ett utbud av tillbehör finns för att länka ihop de olika sektionerna av skenlayouten.

Port
Denna förbinder en rakskena till ett
X-Y-traverssystem.

Växel
Växeln gör det möjligt att flytta lyften från en
skena till en annan.

Vändskiva
Vändskivor används för att få lyften att byta
skena i ett skensystem med olika grenar.
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TYPISKA INSTALLATIONSKONFIGURATIONER

En rakskena avsedd för förflyttningar mellan säng och rullstol.

En rakskena för täckning av två sängar.

Två skenor med fast vinkel över sängarna ansluter till en växel, som
länkar till en skenkurva för toalettåtkomst.

Två fasta skenor över sängarna ansluter till en vändskiva och skenkurvor
för att möjliggöra toalettbestyr.

Ett X-Y-traverssystem kombinerat med en port skapar en bekväm
lösning för sovrumstäckning och toalettåtkomst.

En enkel U-formad skena ger bra täckning i en vårdmiljö med flera sängar.

Maxi Sky 2

PRODUKTSPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
Vikt, komplett (modell med fyra funktioner)
Vikt, komplett (modell med två funktioner)
Lyftkapacitet
Lyftbandets längd
Lyfthastighet

12,3 kg
11,6 kg
120 kg, 200 kg, 272 kg
2 500 mm
5,1 cm/sek utan last
4,2 cm/sek vid 120 kg
3,8 cm/sek vid 200 kg
3,3 cm/sek vid 272 kg

Maximal längd (från taket)
Förflyttningshastighet vågrätt

2 300 mm
10, 15 och 20 cm/sek

ELEKTRISK UTRUSTNING
Ljudnivå för höjning eller sänkning

24 VDC 15 A max. 61 dBA max. (med eller utan last)

Medicinsk utrustning

Typ BF-skydd mot elstötar i enlighet med IEC 60601-1

Batterityp
Kapslingsklass – handkontroll
Kapslingsklass – Lyft

Förseglat uppladdningsbart ventilreglerat bly-/syrabatteri
IPX7
IP24

Ingång för batteriladdare
Utgång till batteriladdare
SKyddskapsling batteriladdare

100-240 VAC 50-60 Hz
28,1 VDC 1 A max
Klass 2, dubbel isolering

Godkännande

Certifieringar enl CSA Nr 601.1, UL Nr 2601-1, CE-märkt / ISO 10535: 2006

BOENDEGALLERIET

Använd endast originaldelar från ArjoHuntleigh, som konstruerats specifikt för att
användas med den utrustning och de produkter som har levererats av ArjoHuntleigh.
Vår policy är kontinuerlig produktutveckling och vi förbehåller oss därför rätten att ändra
konstruktioner och specifikationer utan föregående meddelande.

Lämplig för Doris och Emma.
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® och ™ är varumärken som tillhör ArjoHuntleigh-koncernen.
© ArjoHuntleigh, 2013.

D Doris som saknar förmåga att stödja sig själv
E Emma som är nästan helt sängbunden och helt hjälpberoende

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system
som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård- och
omsorgssektorn. Vi arbetar under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE
och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på vårdtagarens mobilitet och lösningar
för sårvård. GETINGE erbjuder lösningar för infektionskontroll och smittskydd
inom vård- och omsorgssektorn. MAQUET specialiserar sig på lösningar,
behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.

Only ArjoHuntleigh designed parts, which are designed specifically for the purpose, should be used on
the equipment and products supplied by ArjoHuntleigh. As our policy is one of continuous development
we reserve the right to modify designs and specifications without prior notice.

www.ArjoHuntleigh.se
ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
SWEDEN
Phone: +46(0) 10 335 45 00

® and ™ are trademarks belonging to the ArjoHuntleigh group of companies.
© ArjoHuntleigh, 2013.
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Kontakta ArjoHuntleigh för mer information om boendegalleriet (Mobility Gallery™).

