Productfiche
Passieve tillift PRO
ErgoMax© Tracey
De ErgoMax© Tracey is een UNIEKE en INNOVATIEVE,
gebruiksvriendelijke passieve tillift voor zorgvragers in de passieve
mobiliteitsklasse. Deze mensen zijn niet in staat om zelfstandig
transfers te maken van bijvoorbeeld hun bed naar de rolstoel. De
Tracey combineert de voordelen van de boogvorminge arm van
de ErgoMax 230 en het vaste, grote juk van de ErgoMax Quinty.
Qua tilhoogte bevindt de Tracey tussen de ErgoMax 230 en Quinty. Met de Tracey tilt de
zorgmedewerker de zorgvrager eenvoudig van de grond zonder dat deze in aanraking
komt met het onderstel.
Met het elektrische vierpuntsjuk is de zorgvrager zowel liggend als zittend te
verplaatsen. De flexibele uiteinden van het juk maken het bevestigen van de tilband
gemakkelijk. De Tracey is een compacte en wendbare tillift met een elektrisch
verstelbaar onderstel. De lift is geschikt voor transfers van mensen met een gewicht tot
200 kg.
Werkwijze Tracey
De zorgverlener maakt de zorgvrager met een tilband op vier bevestigingspunten vast aan het juk van de Tracey.
Het juk is elektrisch te verstellen voor een liggende of zittende transfer. Dankzij de wendbaarheid van de compacte
Tracey kan de zorgverlener de transfer van de zorgvrager alleen uitvoeren.
Contact met zorgvrager
De zorgmedewerker kan tijdens de transfer contact houden met de cliënt. Daardoor kan de zorgmedewerker
duidelijk uitleggen wat er precies gebeurt tijdens de transfer. Zo kan de zorgvrager begrijpen wat er gebeurt of
gerustgesteld worden, wat meehelpt om onduidelijkheid en angst te voorkomen.
Kenmerken
- groot en ruim juk
- zorgvrager ervaart veel ruimte
- eenvoudig contact met de zorgvrager tijdens transfer
- tilband eenvoudig vast te maken dankzij flexibele uiteinden van het juk
- zorgvrager is goed achterin de stoel te manoeuvreren door roterende lift en vast juk
- zorgvrager is gemakkelijk van de grond te tillen
- hoog gebruikersgewicht, max. 200 kg
- groot tilbereik
- compact en gebruiksvriendelijk
- gemakkelijk te bewegen in kleinere ruimtes
- hoge tilhoogte
- lichter dan een kolomlift
- juk is 360 graden vrij te draaien

Referenties:
Referentie

Omschrijving

L-EMEKT

ErgoMax© Tracey passieve tillift elek. 4 puntsjuk

Specificaties:
eigen gewicht: 58 kg
tilcapaciteit: 200 kg
hoogte onderstel: 11,5 cm, hoogte achterwielen 12,5 cm
breedte onderstel: elektrisch verstelbaar, 68-134 cm
elektriciteit: ja, verwisselbare accu 24VDC
geluidsdruk: <50dBa
noodneerdaling: zowel op de controle box als op de motor
tilhoogte: 159cm (cliphaak tot grond)

