Κλίνη AvantGuard 800 LTC

Αυτονομία και ασφάλεια σε Ιδρύματα μακράς νοσηλείας
Η κλίνη AvantGuard 800 LTC είναι ιδανική για ιδρύματα μακράς νοσηλείας γιατί παρέχει καινοτομικές λύσεις, εργονομικό
σχεδιασμό και συνδυάζεται με τη σειρά Meltis για την δημιουργία θαλάμων.
Με την κλίνη AvantGuard 800 LTC γίνεται εξοικονόμηση από τον πολύτιμο χρόνο των νοσηλευτών που χρειάζονται για τα
καθημερινά καθήκοντα.
Οι λειτουργίες sliding backrest και autocontour βοηθούν στο να διατηρούνται οι ασθενείς στη σωστή θέση επάνω στο κρεβάτι για
μεγαλύτερη άνεση και μείωση της τριβής και της καταστροφής των ιστών του δέρματος.
Επίσης χρησιμοποιώντας τη ηλεκτρική λειτουργία Trendelenburg βελτιώνουμε την διαχείριση του ασθενή και την κατανομή της
πίεσης.
Με τη σειρά Meltis της Hill-Rom χρησιμοποιώντας τις μετόπες κεφαλής και ποδιών και τα άλλα έπιπλα, κάθε θάλαμος μπορεί να
διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών.
Μία μεγάλη γκάμα από υλικά και χρώματα επιτρέπουν την τέλεια αντίθεση που θα βοηθήσει τους ασθενής με περιορισμένη όραση
να προσδιορίσουν τον χώρο και κινηθούν με ασφάλεια μέσα σε αυτόν.

Χειριστήρια φιλικά στον χρήστη
Τα χειριστήρια της κλίνης AvantGuard 800 LTC είναι σχεδιασμένα
για ασθενείς με περιορισμένη / μειωμένη όραση. Χρησιμοποιώντας
μεγάλα και ανάγλυφα εικονίδια καθώς επίσης και υψηλής αντίθεσης
χρώματα διευκολύνεται η αναγνώριση της κάθε λειτουργίας του κρεβατιού.

Ευκολία στην καθημερινή φροντίδα
Το κεντρικό φρένο, η υποδοχή ιματισμού, οι τροχοί των 100 mm
οι λείες επιφάνειες της κλίνης, τα προσθαφαιρούμενα τμήματα
της επιφάνειας κατάκλισης σκοπό έχουν να διευκολύνουν τους
νοσηλευτές στα καθημερινά τους καθήκοντα όπως ο καθαρισμός
των κλινών και η απολύμανση.
.

Μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτονομία
Ανάλογα με τις ανάγκες υπάρχει η επιλογή μεταξύ των
μεταλλικών πλαϊνών κιγκλιδωμάτων και των κιγκλιδωμάτων
ExtendGuard. Οι χειρολαβές υποβοήθησης έγερσης είναι
απόλυτα συμβατές και με τους δύο τύπους κιγκλιδωμάτων.
Βελτιώνουν την ασφάλεια των ασθενών κατά τη μεταφορά τους
από και προς το κρεβάτι και διευκολύνουν την κινητικότητα
τους.

Meltis® Μετώπες κεφαλής και ποδιών
Ο συνδυασμός της κλίνης AvantGuard 800 LTC και των μετόπων κεφαλής και ποδιών της σειράς
Meltis της Hill-rom μετατρέπει τον θάλαμο των ασθενών σε ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον
προσδίδοντας σε αυτό μία φιλόξενη ατμόσφαιρα η οποία συμβάλει στην ενίσχυση της ευημερίας του
ασθενούς

Προαιρετικά
 Ηλεκτρική κίνηση γονάτων και Αutocontour
 Διακόπτης επιλεκτικού κλειδώματος – αριστερή πλευρά













ασθενή
Ηλεκτρική κίνηση Trendelenburg / Reverse Trendelenburg
Υποδοχή ιματισμού & Επέκταση
ExtendGuard πλαϊνά κιγκλιδώματα
2 μεταλικά πλαϊνά κιγκλιδώματα
2 χειρολαβές υποβοήθησης έγερσης
Μπαταρία
Χειριστήριο σε εύκαμπτο βραχίονα
150mm διπλοί τροχοί
150mm μονοί αντιστατικοί τροχοί
150mm διπλοί αντιστατικοί τροχοί
125mm μονοί τροχοί
125mm μονοί αντιστατικοί τροχοί

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
(ανάλογα με το στυλ μετοπών κεφαλής και ποδιών)
Διαστάσεις κλίνης
Διαστάσεις κλίνης με μετόπες:
Στάνταρτ………………….……από 1078 έως 1090mm
Premium..………………………..από 938 έως 1040mm
Μήκος κλίνης…………………..από 2090 έως 2144mm
Μήκος κλίνης με επέκταση…………2270 έως 2324mm

Χαμηλή θέση με:
100mm μονοί τροχοί (βασικό)…………………..375mm
125mm μονοί τροχοί………………………….….390mm
150mm μονοί τροχοί…………………………......420mm
150mm διπλοί τροχοί…………………………….415mm
150mm ενσωματωμένοι τροχοί…………………..420mm

Υψηλή θέση με:
100mm μονοί τροχοί (βασικό)…………………..735mm
125mm μονοί τροχοί………………………….….755mm
150mm μονοί τροχοί…………………………......780mm
150mm διπλοί τροχοί…………………………….775mm
150mm ενσωματωμένοι τροχοί…………………..780mm

Κλίσεις κλίνης
Πλάτη……………………………………………….68
Γόνατα………………………………………………28
Πόδια………………………………………………..16
Trendelenburg/rev. Trendelenburg…………..-12/+12
Ασφαλές φορτίο λειτουργίας………………….....185kg

