MAXI TRANSFER SHEET

MULTIFUNCTIONEEL TILLAKEN

Tilband en bedlaken in één. Een interessant
nieuw concept voor eenvoudige transfers
én betere cliëntenzorg.
Met de Maxi Transfer Sheet kunnen immobiele
cliënten in zorgsituaties veilig getild en verplaatst
worden. Dit naadloze enkellaags multifunctionele
tillaken is niet alleen een oplossing voor het
zijdelings verplaatsen en tillen, maar het is
ook een uitstekend alternatief voor in bedverplaatsingen, standaard bedlaken en
tilbanden.

Samen met het ArjoHuntleigh plafond- of
verrijdbare liftsysteem, zorgt de Maxi Transfer
Sheet dat er minder manuele handelingen nodig
zijn, en bespaart u tijd, en dus geld. Daarbij is
ook de fysieke belasting van de zorgverlener
aanzienlijk minder.
De Maxi Transfer Sheet biedt comfort en
waardigheid aan de cliënt die ernstig beperkt is
in zijn mobiliteit, terwijl het risico op decubitus
wordt beperkt.

… with people in mind
www.ArjoHuntleigh.nl

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

ONTWORPEN TER ONDERSTEUNING VAN
EEN EFFECTIEF DECUBITUSBELEID

HOOGTECHNOLOGISCHE MICROVEZEL VOOR
MEER COMFORT VOOR DE CLIËNT

•
•
•
•
•

Enkellaags glad ligoppervlak dat is ontworpen voor gebruik
met therapeutische ligsystemen:

Uitstekend ademend vermogen
Goede warmte-regulatie
Hoge vochtafvoer en lage absorptie
Polyester met anti-statisch garen
Zacht en comfortabel op de huid

•
•

•

GEÏNTEGREERDE ZIJFLAPPEN
De afgedekte banden zorgen voor een geïntegreerde
en gestroomlijnde overgang tussen tilband en bedlaken
en bieden de cliënt comfort en waardigheid

Verbetert de drukverminderingsindex en draagt bij aan
de effectiviteit van actieve therapeutische ligsystemen
Vroegtijdige intensieve mobilisatie van de patiënt met
minder schuifkrachtproblemen door eenvoudige verplaatsingstechnieken
Meer grip op het microklimaat leidt tot een verminderd
risico op weefselaantasting en decubitus

NIEUW ONTWERP LUSSEN

BANDLABELS

Het nieuwe, in zachte stof uitgevoerde, lusontwerp
garandeert veilige en efficiënte transfers

De kleurgecodeerde bandlabels zijn praktisch en
dragen bij aan de efficiëntie

Standaard uitvoering

Brede uitvoering

Artikelnummer

MAA7000R

MAA7000W

Maximaal gewicht van de cliënt

272 kg (600 lbs)

272 kg (600 lbs)

Productomschrijving

Gele en paarse banden

Groene en paarse banden

Breedte: 96 cm

Breedte: 125 cm

Lengte: 244 cm

Lengte: 244 cm

Breedte: 40 cm

Breedte: 40 cm

Lengte: 244 cm

Lengte: 244 cm

Productinformatie

Afmetingen
Ligoppervlak:

Zijflap:

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.
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Verbetert het algehele microklimaat voor de cliënt:

