
MANUELT FORFLYTNINGSHJELPEMIDDEL

Sara® Stedy

Sara Stedy og Sara Stedy Compact gir én  
enkelt pleier mulighet til å hjelpe pasienter 
eller beboere å forflytte seg til sittende  
eller stående stilling gjennom hele dagen.

• Fremmer tidlig mobilisering 
Sara Stedy kan muliggjøre tidlig mobilisering ved å oppmuntre 
pasientene og beboerene til å være aktive under forflytning  
fra sittende til stående stilling.

• Tilgjengelig i to størrelser 
Sara Stedy gjør det mulig for én enkelt pleier å hjelpe pasienter  
og beboere fra sittende til stående stilling gjennom hele dagen. 
Sara Stedy finnes i to ulike størrelser.

• Enklere forflytning i hverdagen 
Sara Stedy og Sara Stedy Compact er manuelle forflytnings
hjelpemidler.

• Produkt med DSDC-demensklassifisering 
Dementia Services Development Centre ved University of Stirling 
har vurdert Sara Stedy og gitt den DSDCproduktklassifisering  
i klasse 1B.

www.arjo.no

B.  Oppegående til en viss grad, men bruker kanskje gåstol/krykker til støtte.

Kontakt Arjo hvis du ønsker mer informasjon.
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Dementia Design
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Viktige funksjoner

TILLEGGSUTSTYR
Stort utvalg av vaskbare seil, engangsseil og avtørkbare seil

Arjo desinfeksjonsmidler

PRODUKTINFORMASJON
Sara Stedy
HMS.nr: 184477 

Sara Stedy Compact
HMS.nr: 292535

Maks sikker arbeidsbelastning 182 kg 182 kg

Løfterens vekt 29,4 kg 28,3 kg

Min. totale  
oppbevaringshøyde 1050 mm 960 mm

Utvendig bredde  
med lukkede ben 490 mm 490 mm

Utvendig bredde  
med bena helt åpne 880 mm 880 mm

Innvendig bredde lukkede ben 360 mm 360 mm

Innvendig bredde  
med bena helt åpne 750 mm 750 mm

Klaring ben  
(gulv til overside av ben) 100 mm 100 mm

Understellets gulvklaring  
(gulv til undersiden av understellet) 30 mm 30 mm 

Løfterens totale lengde 920 mm 890 mm

Svingradius 1040 mm 1020 mm

Lavfriksjonshjul, de to bakre med bremser

TVERRSTANGHÅNDTAK
Gjør at pasienten/beboeren kan støtte  
seg selv aktivt ved å trekke seg opp.

KNESTØTTE
Kneputen gir støtte ved oppreisning,  
og støtter også pasientens/beboerens 
ben under forflytningen.

DREIBAR SETEÅPNING
Det dreibare setet kan flyttes bort  
slik at pasienten/beboeren kan stå,  
og gir vinklet sittende støtte  
under forflytningen.

SARA STEDY COMPACT
Designet for mindre pasienter og beboere 
med en høyde på 138172 cm (4’6”5’8”)  
og en vekt på opptil 182 kg (400 lb).

SARA STEDY
Designet for pasienter og beboere med en 
høyde på 149193 cm (4’11”–6’6”) og med  
en vekt på opptil 182 kg (400 lb).

PEDALBETJENTE UNDERSTELLBEN
Enkel justering for tilkomst til brede stoler.

Arjo.A00170.2.0.NO.NO

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, for å gi tilstrekkelig tilgang for pasienten, det mekaniske 
hjelpemiddelet og pleieren.

Dementia Services Development Centre (DSDC) ved University of Stirling har vurdert dette  
produktet, og har klassifisert designet i forhold til designprinsipper for demens og brukbarhet  
i et demensvennlig miljø. For enkel identifisering er produktets egnethet klassifisert med et tall  
med tilhørende bruksforklaring, innenfor de oppgitte klassifiseringsnøklene. DSDC Accredited 
Productlogoen tildeles på grunnlag av det enkelte produktet og fargeutvalg. Denne akkrediteringen 
er ikke forbundet med produksjonen eller produktets endelige bruksområde. Selv om alt er gjort  
for å sikre at klassifiseringene gjenspeiler produktets egnethet og aktuelle bruk på trykketids
punktet, kan ikke DSDC holdes ansvarlig for det endelige produktets bruksområde, dets ytelse  
eller grensesnitt mot andre produkter eller finisher. For at et miljø skal kunne anses som  
”demensinkluderende” eller ”demensvennlig”, må spesifikasjonene vedrørende tilliggende  
finisher, ytelsesspesifikasjon (for eksempel lysrefleksverdi (LRV), sklisikkerhet og bruk  
av mønster) og deres egnethet for bruksformålet, vurderes nøye.
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Drawing Information
Number: 1.3
Section: At the bed
Situiation: Transfer between bed and stand aid

November 2019. Utstyr og produkter som leveres av Arjo krever bruk av originale deler fra Arjo, som er laget spesielt for formålet. Vår policy  
er å drive en kontinuerlig produktutvikling, og vi forbeholder oss derfor retten til å endre design og spesifikasjoner uten forutgående varsel.
® og ™ er varemerke som tilhør Arjo konsernet.
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