
Oxford Advance - henkilönostin

Rifton HTS suihku- ja wc-tuoli tilttaavan / kallistettavan rungon kanssa helpottaa jalkojen kautta 
siirtymistä. Istuinosaa voidaan kallistaa eteenpäin ja jalkalauta kääntää taakse siirtymisen ajaksi.



Oxfordin muotoilussa on otettu huo-
mioon seuraavat keskeiset elementit:

Ergonomiset näkökohdat 
• laite on yksinkertainen ja turval-

linen käyttää

Painopiste tapaturmien ehkäisyllä 
• varmistetaan että lisäämme  

sellaisia toimintoja, joiden avulla  
 potilaan siirtäminen on turvallista

Inhimilliset tekijät 
• huomio on kiinnitetty keskeisten 

toimintojen, kuten kahvojen ja  
akkuyksikön sijoittamiseen

Erinomainen suorituskyky ja nostoaluePalkittu tuote

Oxford Advance on ylpeä 
Independent Living Foun-
dation –säätiön palkinnon 
”Commendable Design 
Concept Award” voittaja.

Kompaktin kokoinen nostin, jonka avulla pääset 
lähemmäksi

Advancen ainutlaatuisen, joutsenen 
kaulan muotoiseksi työstettyjen 
jalasten ansiosta nostimella pääsee 
lähelle leveääkin estettä. Tämä omi-
naisuus on erityisen hyödyllinen kun 
vastassa on iso tuoli, suurikokoinen 
alusastia tai pyörätuoli.

Joutsenkaulamuotoilun ansiosta  
asiakas tuntee olonsa turvallisem-
maksi siirtojen aikana.



Advance on pienikokoinen ja silti se kykenee hyvinkin erilaisiin siirto-
toimenpiteisiin. Advance selviää helposti niin nostoista lattian tasolta 
kuin sairaala- tai kotivuoteelta.

Keskeisiä mittoja:

Nostoalue            390-1 690 mm
 
Maavara            115 mm 

Max. kuormitus 155 kg

Mitta kokoontaitettuna: 

Korkeus                    430 mm

Pituus                       1180 mm 

Leveys                      550 mm

Pieni ja silti uskomattoman suorituskykyinen

Poikkeuksellisen monitaitoinen

Oxfordin Advance -potilasnostin 
merkitsee todellista askelta eteenpäin 
nostin-ten muotoilussa ja suoritusky-
vyssä. Siinä on käytetty viimeisintä 
muotoilua ja valmistusteknologiaa, jolla 
varmistetaan, että se on tyylikkäin ja 
toiminnallisin nostin luokassaan.
Tällä suorituskyvyllä Advancen luulisi 
olevan iso ja painava. Se on kuitenkin 
sekä pieni että ketterä. 

Advancen suorituskyky on todella 
erinomainen. Heti kun liikutat tai käytät 
Advancea vakuutut siitä, että jokainen 
sen yksityiskohta on tarkkaan harkittu 
pikkutarkan muotoilun aikana.
Lisäksi Advance soveltuu käyttöön 
siellä missä tilaa ja säilytystilaa on 
niukasti. Se on erityisen hyödyllinen 
kotioloissa ja pienissä hoitolaitoksissa, 
joissa tilaa ei aina ole kovin paljon.

Muita hyödyllisiä 
ominaisuuksia

Kolmionmuotoinen 
taitettu muoto
 
Tällä ominaisuudella on 
kaksi hyvin tärkeää funk-
tiota:  
1) Nostin seisoo itse  
paikallaan säilytyksen  
tai kuljetuksen aikana.
2) Nostimen voi jättää 
turvallisesti tietäen ettei 
se kaadu.

Jalkapainike on suun-
niteltu vähentämään 
voimaa jota tarvitaan pai-
kallaan olevan nostimen 
liikuttamiseksi eteenpäin.

Suuri kahva auttaa aset-
tamaan nostimen oikeaan 
asentoon ennen käyttöä. 
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Helppo kuljettaa ja säilyttää

Toisin kuin muut markkinoilla olevat laitteet, Advance ei tarvitse erikoistyökaluja taittuakseen.  
Tämä toiminto antaa aktiivisille käyttäjille mahdolli-suuden kulkea oman kotinsa rajoitteiden 
ulkopuolelle. 

Oxford Advancen tekniset tiedot:


