DUSCHVAGN

Carevo®

Med
patenterad
Flexi Zone och
Ergo-Access
Area

Carevo© duschvagn har utformats för
att ge en bekväm upplevelse för patienter
i liggande ställning och samtidigt göra
det möjligt för vårdpersonalen att
arbeta effektivt och ergonomiskt.

Utformad för patientkomfort
Det mjuka ytmaterialet och den patenterade Flexi Zonekonstruktionen höjer patientkomforten under hygienrutinerna.

Universell manöverpanel
Tydligt märkta manöverpaneler på vagnens båda sidor och
i huvudändan, lättillgängligt placerade för vårdpersonalen.

Höjer patientsäkerheten
Komforthandtag ger stöd för patienten och en större
trygghetskänsla samtidigt som de främjar delaktighet.

Ergonomisk arbetsställning
Designad med tanke på Emma

E

Carevo är ställbar i höjdled och är utrustad med det patenterade
Ergo-Access Area-konceptet som gör att vårdpersonalen
kan arbeta närmare patienten i en bekväm och ergonomisk
arbetsställning som minskar statisk överbelastning.
*Källa: Knibbe NE, Knibbe JJ & Waaijer E (2013)

Mer information hittar du på www.arjo.com

Viktiga funktioner

INTEGRERAT
KOMFORTHANDTAG

MJUK HUVUDKUDDE
STÄLLBART RYGGSTÖD

INBYGGDA
HÅLL ARE FÖR
DUSCHHANDTAG
FÄLLBARA
SIDOGRINDAR

ERGO -ACCESS AREA
Flexibel åtkomst till patienten.

MJUK, AV TAGBAR
MADRASS
INBYGGDA

FLEXI ZONE

MANÖVERPANELER

Designad för att öka
komforten genom att formas
efter patientens kropp.

ELEK TRISK T STÄLLBAR
I HÖJDLED
BROMSAR PÅ ALL A
F YRA ST YRHJUL

UTRYMMESKRAV

2700 mm

PRODUKTINFORMATION

800 mm

800 mm
2350 mm

Säker arbetslast (SWL) (patient + vatten)

200 kg

Maximal patientvikt

182 kg

Vikt (inklusive madrass)

82 kg

Totallängd

2 005 mm

Bredd (bår)

586 mm

Totalbredd (inkl. sidogrindar)

759 mm – 888 mm

Underredets längd

1 211 mm

Underredets bredd

700 mm

Höjd, översta läget - golv till bår

955 mm

Höjd, lägsta läget - golv till bår

605 mm

Lyfthöjd

350 mm

TILLBEHÖR
Huvudkudde
Kilformad kudde

Det blå området visar arbetsytan som krävs för att underlätta
förflyttningar och hygienrutiner och underlätta åtkomligheten
för patienten, vårdpersonalen och utrustningen.

Madrass
Avtappningsslang
Batteriladdare och batteri
Desinficeringsmedel för ytrengöring

Mer detaljerad information hittar du på www.arjo.com
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