Birdie
tuoteperhe

Invacare ®

Täyttää
93/42/ECC ja
EN ISO 10535
vaatimukset

Birdie, Birdie Compact ja Birdie Plus – Liikuteltavuus ja
potilasmukavuus käsikädessä
Invacare Birdie henkilönostinten tuoteperhe on laajentunut tukevammalla
Birdie Plus -mallilla. Pieneen tilaan kokoontaittuva Birdie tarjoaa mahdollisimman
paljon tilaa nostettavalle ja mukavuutta avustajalle nostotilanteissa sekä sängystä
tuolista kuin jopa lattialta nostettaessa.
Birdie on suunniteltu kuljetettavaksi, kokoontaitettavaksi ja koottavaksi ilman
työkaluja. Nostimen voi purkaa kahteen osaan esim. kuljetuksen ajaksi.
Helppokäyttöisen ohjauslaitteiston ansiosta jokainen nosto ja siirto on
mukava ja turvallinen sekä avustajalle että potilaalle.
Birdie tuoteperheen muut versiot: Birdie Compact
on erityisen kevyt ja pieneen tilaan menevä ja uusi
Birdie Plus entistä liikuteltavampi, tukevampi
ja entistä paremmin varusteltu.

Invacare Birdie, Birdie Plus ja
Birdie Compact henkilönostimissa on maksimaalinen tila
nostettavalle.
Birdie-nostimet ovat suunniteltu niin, että käyttöönotto ja
kokoontaitto on mahdollisimman helppoa. Lisäksi nostimet
voi purkaa helposti kahteen
osaan – ilman työkaluja
tietenkin.

Kokonaisvaltaista käyttömukavuutta
Maksimaalinen tila nostettavalle jopa korkeimmassa asennossa: Nostettavaa voidaan helposti käännellä nostimessa, jonka ansiosta nostettava
on helppo asettaa sänkyyn/pyörätuoliin eikä nostettavan polvet ole vaarassa osua nostimeen.

TÜV-sertiﬁkaatti takaa maksimaalisen turvallisuuden

Ominaisuudet

Pitkä nostopuomi parantaa
käyttöturvallisuutta
Nostettavaa voidaan turvallisesti
kääntää eri asentoihin ilman että
polvet osuvat nostimeen.

Nostin on CE-sertifioitu lääkinnällisten laitteiden EU-direktiivin 93/42/ECC
ja EN ISO 10535 standardin mukaan. Nostimet on turvallisuustestattu
sekä Invacaren että saksalaisen TÜV -instituutin toimesta. Turvallisuuden
nostimessa takaa mm. pyörien pikalukitus, hätästop ja hätälasku.

Helppo kokoontaittaa ja koota
Helppo kuljettaa ja varastoida.
- työkaluja ei tarvita!

Pikalukitus pyörissä
Optimaalinen turvallisuus
onnettomuuksien estämiseksi.

Hätästop, hätälasku ja
integroitu lataus
Manuaalinen ja sähköinen hätälaskutoiminto (Compact- versiossa vain
sähköinen hätälasku): Lataus helposti
vain laittamalla johto seinään.

Ominaisuudet

Birdie Plus
• Entistä helpompaa liikuteltavuutta Ø125 mm takapyörillä
• Sähköinen hätälasku ja -nosto
• Näkyvä akunvarauksen ilmaisin
• Pehmeä startti ja pysäytys
• Hiljaisempi käyttöääni sähköisen
jalasten levityksen koteloinnin
ansiosta.

Click-on pikalukitus
Nostohenkarin vaihto
on helppoa.

Click-on pikalukitus asennettuna
Hakalukko pitää nostohenkarin
hyvin paikoillaan ja oikeassa
asennossa.

Manuaalinen jalasten levitys
Astu pedaalille ja säädä jalustan
leveyttä. .

Kahva jalasten levitykseen
Sähköinen jalasten levitys
Kahva voidaan asentaa jos
Birdie ja Birdie Plus versiossa.
manuaalista jalasten levitystä halutaan operoida käsin.

Työntötanko ja käsiohjain
Ergonomiaa avustajalle.

Pyörät
100 mm tai 75 mm pyörät
(jarrulliset pyörät kuvassa)

Vaaka
Sertifioitu ja sinetöity vaaka
täyttää lääkinnällisten laitteiden
EN 45501 laatustandardin.
Vaaka tilataan erikseen.

2-piste-nostohenkarit
pikalukituksella
Helppo kiinnittää ja irrottaa.
Saatavana 35 cm, 45 cm ja
55 cm leveänä.

4-piste-nostohenkarit
pikalukituksella
Helppo kiinnittää ja irrottaa.
Saatavana 45 cm ja 55 cm leveänä.

Tekniset tiedot

Värit ja materiaalit

Light Grey
Dark Grey
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