ISA™

Invacare Stand Assist

Trusted Solutions,
Ny ergonomisk oppreisningsløfter
Passionate People®
fra Invacare

Nyutviklet løfter
fra Invacare
Invacare Stand Assist (ISA) er et nyutviklet
produkt i Invacare sin nye løfteserie. Den
er ideell til brukere som har behov for
assistanse under en forflytning.
Under utviklingen har vi i Invacare hatt
fokus på sikkerhet, komfort og en mer
behagelig opplevelse for brukerene.
For omsorgspersoner er brukervennlighet
et grunnleggende element, derfor har ISA
lav vekt, og brukervennelig design. ISA
kan enkelt demonteres uten verktøy og
transporteres enkelt.

ISA™

NYHET SMARTE
FUNKSJONER
Ergonomisk
grep

Lengde justerbar
Løftebom

Det unike designet er

 øftebommen kan
L
enkelt lengde justeres
for å tilpasse brukerens
høyde for å sikre god
ergonomi.

tilpasset håndens naturlig
form for et godt og
sikkert grep.

Leggstøtte
Leggstøtten justeres enkelt med
et grep i opp til seks forskjellige
høyder samtidig som vinkelen
på leggputen justerer seg
automatisk til brukeren.

Ergonomiske egenskaper
F
 otplate: tre forskjelllige høyder tilgjengelig
for indivduell tilpasning til brukerens
ergonomi
K
 jørebøyle: ergonomisk utformet og
muligheter for mange grep slik at pleier
enkelt kan håndtere løfteren.
K
 roker til seil: fleksible og sikre kroker for
rask og sikker påføring av seil.
L
 eggbånd: Tilgjengelig som tilbehør.
Leggbåndet har god polstring, er vaskbart
og enkel å montere.
A
 vrundede ben: ISA har buede bein for
bedre manøvrering rundt stoler og toaletter.

Teknisk data
For mer informasjon om dette produktet, vennligst kontakt din lokale invacare representant eller se
www.invacare.no.

Løftekapasitet

Lengde

Bredde

Innvendig
bredde

Innvendig
bredde Åpen

Sving Radius

ISAPLUS

180 kg

1220 mm

640 mm

480 mm

1020 mm

1400 mm

ISA

200 kg

1280 mm

640 mm

480 mm

1020 mm

1430 mm

XPLUS

To be

Produkt
vekt

Høyde med
bom i lav/høy
innstilling

Løfteområdet
med kort og
lang innstilling
av løftebom

Bakkeklaring

Høyde på
ben

Løftehastighet

Antall løft
per ladning

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
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ISAPLUS

Artikkelnummer
Artikkelnummer

Beskrivelse

1656221

Oppreisningsløfter ISA XPlus

1656034

Oppreisningsløfter ISA Plus

1484685

Løfteseil ståløfter, lite

1484686

Løfteseil ståløfter, medium

1484687

Løfteseil ståløfter, stort

1484688

Løfteseil ståløfter, ekstra stort

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Fotplate
Høye brukere art nr: SP1650441
Medium art nr: SP1650439
Kort art nr: SP1650440

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 Oslo

© 2020 Invacare International GmbH. All rights reserved. All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder
retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. ISA- NO - 04/2020

Leggbånd
Art.nr: SP1656592

