
Täyttää
93/42/ECC ja 
EN ISO 10535
vaatimukset

Invacare ISA on monipuolinen akkukäyttöinen, 
sähköisesti seisomaannostava henkilönostin, joka on 
suunniteltu sopimaan käyttäjille, jotka pystyvät varaamaan 
hieman jaloilleen, mutta tarvitsevat apua siirron aikana. 
Nosto tapahtuu seisomaannostavalla nousu-/nostoliinalla.

ISA tarjoaa turvallisuutta, mukavuutta ja miellyttävän 
käyttökokemuksen sekä asiakkaile että hoitajille. 
Myös hoitajille käytettävyys on olennainen tekijä, minkä 
vuoksi ISA:ssa on mm. pienennetty, kaareva jalusta ja 
pienempi kokonaispaino. 

ISA 

ISA Seisomanojanostimet
Monissa tapauksissa hoitaja voi olla perheenjäsen, ja siksi 
helppokäyttöisyys on välttämätöntä. 
ISA voidaan purkaa kasaan ilman työkaluja ja 
kuljettaa sujuvasti.
Saatavana 4 mallia: Compact 140 kg, Standard 
160 kg, Plus 180 kg ja XPlus 200 kg.

Stand Assist nostoliinat 
saatavana lisävarusteena. 
Saatavana myös
Transfer Stand Assist 
nostoliinat jalkaosilla.



ISACOMPACT ISA STANDARD ISA PLUS ISA XPLUS

Paranneltuja ominaisuuksia nostettavalle

• Ergonomiset kädensijat: sopivat käsien luonnolliseen 
   muotoon ja ranteen asentoon.
• Pidennettävä nostovarsi: eri pituusasetukset eri hen-    
   kilöiden koon mukaan.
• Korkeussäädettävä polvituki: monet korkeusasetukset 
   sopivat eri pituisten käyttäjien erilaisiin säärimittoihin.
• Jalkalauta: erilaisia malleja, erilaisille   käyttäjille, jalka-
   laudalle mahtuu jopa 48 koon jalat.

ISA on suunniteltu tarjoamaan parhaan 
mahdollisen nostokokemuksen sekä 
asiakkaille että hoitohenkilöille.

ISA:ssa on monia vaihtoehtoja ja 
lisävarusteita hoitohenkilön työergo-
nomian parantamiseksi ja mukautta-
miseksi nostettavan kehon 
muotoihin ja pituuteen.

Ominaisuudet

Paranneltuja ominaisuuksia hoitajalle

• Työntötanko: muoto ja ulottuvuus, joka perustuu tyy-
  pillisen hoitajan keskimääräiseen kyynärpään korkeuteen 
  ja olkapään leveyteen, joilla varmistetaan ohjattavuuden 
  sujuvuus ja helppous.
• Jalkapoljin: Manuaaliseen jalasten levitykseen. 
  Luistamaton, suuri pinta, sopii kaikille kenkätyypeille.

Sopii erityisesti
ahtaisiin tiloihin

Mallit

Paljon optioita
joustaviin siirtoihin

Edistyneet, luotettavat ja 
turvalliset siirrot

Turvallinen 
max. työsken-
telykuorma

160 kg 180 kg 200 kg

Käyttäjän  
suositeltu 
pituus 

150-190 cm

Saatavana mekaanisella tai sähköisellä  jalkojen levityksellä, kiinteä tai kääntyvä polvituki, eri jalkalautakorkeuksia ja eri 
elektroniikkavaihtoehtoja.

Erinomainen hoito plus-
kokoisille asiakkaille

140 kg

140-180 cm 140-190 cm 140-200 cm



Jalkojen asennon ylläpitäminen 
mahdollisimman mukavasti

• Yksinkertainen yhden käden korkeuden-
   säätö, kuusi asentoa, työkaluja ei tarvita.
•  Tasaiset vaahtomuovipehmusteet, jotka 
   voidaan tarvittaessa vaihtaa helposti.
• Käänneltävä ErgoSupport lisävarusteena,
   joka noudattaa luonnollista alaraajojen 
   liikerataa, takaa optimaalisen mukavuuden.

Ominaisuudet

Nostimen voi mukauttaa nostettavan 
pituuteen, kuntoon ja mieltymyksiin
• Yksi joustava nostin, jossa on yhdeksän pituus-
  asentoa eri kokoisten henkilöiden nostamiseen.
• Helppokäyttöinen vipu, jossa on itselukittuva me-
   kanismi nopeaa ja turvallista nostamista varten.
• Erittäin kompakti nostoasento, joka on helppo 
   säilyttää koko noston ajan.

Paranneltuja ominaisuuksia hoitajalle

TelescoLift teleskooppipuomi 
voidaan säätää yhdeksään eri pituus-
asentoon asiakkaiden koon ja toimin-
takunnon mukaan, mikä tarjoaa 
maksimaalisen joustavuuden.

Ainutlaatuinen muotoilu sopii 
täydellisesti käden luonnolliseen 
muotoon turvallisen otteen 
saamiseksi.

•  Jalkalauta: kolme korkeutta, irrotettava 
    kantapää ja pyöreä muoto helpottavat 
    wc-pöntön lähestymistä.
•  Työntötanko ja jalkapoljin: ergonominen 
    muoto helpottaa nostimen käyttöä.
•  Kiinnityskoukut: joustavat ja kiinni
    tyskoukut nopeaan ja suoraviivaiseen 
    kiinnitykseen.
 • Jalkatukiremmi: pehmustettu lisävarus-
    te mukavuuden lisäämiseksi. Helppo 
    vaihtaa ja pestä.
 • Kaarevat jalat: ergonominen muoto, 
    helpottaa liikkumista tuolien ja 
    wc-istuinten ympärillä.

Korkeussäädettävä jalkatukipehmuste voidaan 
säätää 6 eri korkeusasentoon. Lisävarusteena 
saatava, kääntyvä ErgoSupport, takaa parhaan 
mahdollisen mukavuuden.

Luonnollinen, miellyttävä ja intuitiivinen 
käsien asento
• Muotoillut kädensijat, jossa on kaareva kulma, 
   tarjoaa luonnollisemman asennon käsille.
• Mukautettu leveys keskikokoiselle olkapään 
   mallille, pientää kehon rasitusta.
• Pehmeä otemateriaali takaa mukavuuden 
   siirron aikana.

Pidennettävä nostopuomi Ergonomiset kädensijat

Matalemmat polvituet

Lisäominaisuudet

Ergonomiset kädensijat Pidennettävä nostopuomi Matalammat polvituet



Tekniset tiedot

Värit ja materiaalit Valmistaja: 
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196  
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden 
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä 
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© Camp Mobility Finland 2022

* sis. 5 mm suojakuoret
** Akkulataus 100% :sta 50%:iin

Light Grey:
masto, puomi ja
nostopuomi

RAL: 7035

Anthracite Grey:
jalusta, jalat ja
työntökahva

RAL: 7016
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Lisävarusteet Lisävarusteet

• Stand Assist nostoliinat 
     - 2-pistekiinnitys tai
     - 4-pistekiinnitys 
     + jalkatuet jokaiseen kokoon
 • Uusi musta nylon pohjeremmi on 
    helposti pyyhittävä ja hygieenisempi
 • Suojakuoret nostimen jaloille
 • Käsivipu manuaaliseen nostimen 
    jalkojen levittämiseen
 • Elektroniikka: ylimääräinen akku,  
    laturi, ja ohjelmisto

Max. 
kuormitus 

Jalustan 
pituus

 Jalustan
leveys

 Sisäleveys jalat 
suljettuna  

Sisäleveys jalat
auki  

Kääntösäde/ 
halkaisija 

ISACOMPACT 140 kg 925 mm 535 mm 405 mm 735 mm 1060 mm

ISASTANDARD 160 kg 1080 mm 635 mm 495 mm 960 mm 1260 mm

ISAPLUS 180 kg 1220 mm 640 mm 480 mm 1020 mm 1400 mm

ISAXPLUS 200 kg 1280 mm 640 mm 480 mm 1020 mm 1430 mm

To  be 

Kokonais-
paino 

Max. korkeus  
(nostopuomi 
lyhennettynä / 
pidennettynä) 

Nostoalue   
(nostopuomi
lyhennettynä

/ pidennettynä) 

Maavara
 
 Jalkojen

korkeus* 
Nosto-  

nopeus 
Työskentely-
kyky (nostoja
per lataus)** 

ISACOMPACT 43 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

ISASTANDARD 48 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

ISAPLUS 49 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

ISAXPLUS 52 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

Uusi musta pyyhkimällä
desinfioitava pohjeremmi 
(PU/nylon)

380 mm

495 mm

495 mm

*** 80 kg painava henkilö

***

Patamäenkatu 5
33900 Tampere

+358(09) 350 76 310
info@campmobility.fi


