
ET AVANSERT STÅ- OG OPPREISNINGSHJELPEMIDDEL

Sara® Plus

Sara Plus er et elektrisk drevet stå-  
og oppreisningshjelpemiddel for aktive  
forflytninger og balanse-, stå- og gåtrening.

• Økt mobilitet gjennom trening 
Sara Plus har avtakbar fotplate og støtter via armstøtten og  
seilet, og er designet for å støtte balanse-, stå- og gåtrening.

• Overkroppsstøtte 
Armstøtten er en integrert del av løftemekanismen,  
og gir ekstra støtte til overkroppen under oppreisningen.

• For én pleier 
Sara Plus er designet for å håndteres av én enkelt pleier,  
og kan være en kostnadseffektiv løsning for stående  
forflytning, stå- og gåtrening.

• Seilløsninger 
Seilet er designet spesifikt for Sara Plus. Det er trygt festet  
til løfteren, og holder og støtter pasienten eller beboeren  
nær armstøtten. Ulike seiltyper er tilgjengelige: ståseil,  
forflytnings-/gåseil og avtørkbare seil.

• Vekt som tillegg 
Innebygd vekt finnes som tilleggsutstyr, og det bidrar til enklere 
veierutiner.
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ARJOS MOBILITETSGALLERI

C. Delvis i stand til å bære vekt, på minst ett ben.  
Bruker rullestol for å flytte seg over avstand.

D. Kan ikke bære vekt på føttene. Kan sitte med god støtte.

Kontakt Arjo hvis du ønsker mer informasjon.
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Viktige funksjoner

TILLEGGSUTSTYR
Stort utvalg av vaskbare seil, engangsseil og avtørkbare seil

Toalettsete

Smalt fotbrett

Forlengelse til fotbrett

Bred fotpute

Fleecetrekk til knepute

Armremmer

Benremmer

Ekstrautstyr: Innebygd vekt

PRODUKTINFORMASJON
Maks sikker arbeidsbelastning 190 kg

Løfterens vekt (inkl. batteri) 78,7 kg

Min. total oppbevaringshøyde 1195 mm 

Min. løftehøyde 906 mm 

Maks løftehøyde 1497 mm 

Utvendig bredde med lukkede ben 646 mm 

Utvendig bredde med åpne ben 1107 mm 

Innvendig bredde lukkede ben 534 mm 

Innvendig bredde åpne ben 1002 mm 

Klaring ben (gulv til overside av ben) 116 mm 

Understellets gulvklaring (gulv til undersiden av understellet) 30 mm 

Løfterens totale lengde 1033 mm 

Svingradius 1235 mm

Løfter, beskyttelsesklasse IPX4

Beskyttelsesklasse, håndkontroll IPX7

Batteri 24V, 6 Ah

Batteriindikator

Serviceindikator – viser den totale driftstiden (timer)

Nødstoppfunksjon og overstyring av systemsvikt

Automatisk utkobling hvis løfteren senkes ned på en hindring

Lavfriksjonshjul, de to bakre med bremser

PROAKTIV PUTE
Den proaktive kneputen gir støtte  
og stabilitet, og tilrettelegger samtidig  
for en naturlig, foroverrettet bevegelse  
i knærne og bøying i anklene under  
forflytning til stående eller sittende  
stilling.

ARMSTØTTE
Armstøtten støtter pasientens armer  
og overkropp, og kan hjelpe pasienten  
å støtte opp vekten med skuldrene  
i tillegg til føttene.

AVTAKBAR FOTPLATE
Den avtakbare fotplaten gir  
mulighet for stå- og gåtrening 
med pasientens føtter direkte  
på gulvet.
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PLASSBEHOV

Det blå området viser minste arbeidsområde som kreves for at pleieren skal kunne  
bruke det mekaniske hjelpemiddelet på en ergonomisk måte fra én side.

Det lyseblå området viser hvor mye arbeidsområdet må utvides for å tilrettelegge for  
aktiviteter på begge sider, og for å gi tilstrekkelig tilgang for pasienten, hjelpemiddelet  
og pleieren.

DOBLE BETJENINGSELEMENTER 
Doble betjeningspaneler på løftemasten  
og på håndkontrollen. Håndkontrollen gir 
pleieren mulighet til å bevege seg og holde  
seg nær pasienten, og opprettholde god  
blikkontakt gjennom hele prosessen.

VEKT (TILLEGG)
Vekten kan brukes til å veie pasienter og  
overvåke pasientenes evne til å bære vekt  
når Sara Plus brukes uten fotplaten.
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Drawing Information
Number: 1.4
Section: At the bed 
Situiation: Transfer between bed and wheelchair with a standing and raising aid
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for formålet. Vår policy er å drive en kontinuerlig produktutvikling, og vi forbeholder oss derfor retten til å endre design  
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