
Oxford Ascend - 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.



Ascendin liikerata ja ulottuvuus  
ovat omaa luokkaansa ja se pystyy 
siirtämään potilaan matalasta istuma-
asennosta täysin suoraan seisoma-
asentoon helposti. 

Sen aktiivinen nostoliike on suun-
niteltu siten, että se kannustaa poti-
laan omaa toimintaa ja lisää siten 
omatoimisuutta ja hyvinvointia. 

Ketterä, pienikokoinen ja erittäin helppokäyttöinen

Oxford Ascendin pieni-
kokoisuuden vuoksi se  
toimii ahtaissakin pai-
koissa.

Muotoiluominaisuuksien 
ansiosta Ascend on todel-
la monipuolinen väline.

Polvipehmusteen 
korkeutta voidaan säätää 
(152 mm) ja potilas tuntee 
olonsa mukavaksi koko 
nostotoimenpiteen ajan. 

Muotoiltu pehmuste antaa 
lisätukea ja siinä on jalka-
hihnat niille potilaille, jotka 
tarvitsevat lisävarmuutta. 

Ascendissa voidaan käyttää sekä seisonta-asennon nostoliinaa  
että kuljettamiseen tarkoitettua nostoliinaa, jolloin hoitaja voi  
suorittaa useita toimenpiteitä, kuten: 

• WC:ssä asiointi
• seisominen
• siirrot paikasta toiseen

Kevyen alumiinirakenteen lisäksi Ascendin maksimikuormitus on 
peräti 170 kg. 



Ascendin käytettävyys on kokonaan 
uutta luokkaa. 
Huolellisella tuotesuunnittelulla on saa-
tu aikaan oikea ergonomia, joka suojaa 
sekä potilasta että hoitajaa. 

Ascend muotoiltiin viiden nosto- ja  
siirtoperiaatteen pohjalta. Sen vuoksi 
Oxfordin nostimet ovat yksinkertaisia, 
turvallisia ja mukavia käyttää. 

• Nostettavaa pääsee lähelle
• Nostimen pohja on leveä ja vakaa
• Ote on mukava ja pitävä
• Selkäranka pysyy suorana
• Nostoliike on pehmeä

Ylivoimainen ergonominen muotoilu Irrotettava jalkalauta
 
Jalkalaudan poistamalla 
Ascend muuttuu laitteek-
si, jonka avulla potilas  
voi seistä täysin pystyssä. 
Tämän tekee mahdol-
liseksi Ascendin laaja 
nostoalue. 
Potilaan seistessä nostin 
voidaan ottaa pois ja po-
tilasta voidaan kehottaa 
kävelemään itsenäisesti 
tai teline tukenaan.

Konsultointitiimimme jakavat nämä näkemykset. He ovat  
auttaneet meitä suorittamaan perusteellisia käyttötutkimuksia,  
jotta varmistaisimme Ascendin todella vastaavan potilaan,  
hoitajan ja käyttöympäristön tarpeita. 
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Sähkölaitteiden tiedot

1 x 12V uudelleenladattava suljettu lyijyhappoakku 
Akun varauskyky 3,2 ampeerituntia
Laturin nimellissisääntulo 230 V ac 50/60 Hz 
Latauslaitteen nimellisulostulo 27,4 / 29,0 V DC@0,8A 
Sähköiskusuoja
Laturi - luokka II
Nostin - sisäinen virtalähde
Sähköiskusuojausluokka: laturi - B-tyyppi, nostin - B-tyyppi
Käyttöympäristö >+5° <+40° 
Näiden lämpötilojen ulkopuolella ei toimivuutta ja turvallisuutta voida taata.

Oxford Advancen tekniset tiedot:


