
Oxford Presence - 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.



Oxford Presence on nostin, joka 
kykenee selviytymään lähes kaikista 
potilaan siirtämiseen liittyvistä toimin-
noista. 

• Laaja-alainen nostoalue
• Enemmän tilaa sekä hoitajalle 

että potilaalle
• Sähköinen alusta
• Suuri nostokapasiteetti (maksimi-

kuormitus) 227 kg
• Nostotankoa / kehikkoa voidaan 

vaihtaa
• Suuri valikoima nostoliinoja ja 

lisävarusteita. 

Kätevä apuväline, joka antaa enemmän  
kuin osaat odottaa! 

Muotoillun alustan  
ansiosta pääset  
lähemmäksi nostinta. 

Monipuolisuutensa lisäksi Presence on kehitetty Oxfordin  
keskeisten muotoiluperiaatteiden mukaisesti, joita ovat:

• Käsiohjaintuki
• Jalkapoljin laitteen siirtämiseksi
• Ergonominen, suurikokoinen työntökahva

Nämä osa-alueet yhdessä saavat aikaan sen, että nostin todella  
täyttää ympäristön, hoitajan ja potilaan todelliset tarpeet. 

Suippenevat “joutsenkau-
lamaiset” jalakset antavat 
levitettynä suuren tilan.

Ergonominen, suuri-
kokoinen työntökahva.

Laaja-alainen nostoalue
Sekä lattian tasolla että korkealla  
pinnalla Presencellä on hämmäs-
tyttävä liikkuma-alue. Minimikorkeus 
kuuspiste-nostohaarukalla on vain 
440 mm, mikä varmistaa erinomai-
set lattiatasosta siirtämiset.



Enemmän tilaa sekä hoitajalle että potilaalle

Lisätilan ansiosta hoitaja pystyy  
työskentelemään ergonomisemmin, 
koska hän pääsee lähemmäksi  
potilasta. 

Presencen ainutlaatuisen, joutsenen  
kaulan muotoiseksi työstettyjen 
jalasten ansiosta, nostimella pääsee  
lähelle leveätäkin estettä.  
Tämä ominaisuus on erityisen  
hyödyllinen, kun vastassa on iso tuoli,  
suurikokoinen alusastia tai pyörätuoli. 

Suuri nostokapasiteetti

Tämän päivän vaativassa hoitoympäristössä suurikokoiset potilaat 
ovat yhä suurempi haaste tavanomaisille nostimille. 
Presence tarjoaa enemmän tilaa tällaisten potilaiden nostamiseen. 
Siirtäminen sujuu nyt turvallisemmin ja helpommin.
Presencen maksimikuormitus on peräti 227 kg.

Nostotankoa / kehikkoa voidaan vaihtaa

Tiettyjen nostimien käyttöä ovat rajoittaneet  
nostoliinat. Presence sen sijaan tarjoaa  
kokonaisen nostoliinavalikoiman. Siinä  
voidaan käyttää joko tavanomaista 6-piste  
Oxford-nostoripustinta tai uutta nelipiste- 
nostoripustinta. Tällä tavoin potilaan hoitaja  
saa valita suuremmasta määrästä nostoliinoja  
sen mukaan, mikä tukee potilasta parhaiten ja  
mikä tuntuu mukavimmalta ja joustavimmalta. 

Jos taas nosto tehdään korkealta  
vuoteelta tai hoitoalustalta, Presence  
nousee 1910 mm korkeuteen. Tämä  
on erityisen hyödyllinen ominaisuus,  
kun käytössä on erikorkuisia vuoteita, 
nostopatjoja ja muita korkeita pintoja.
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Oxford Presencen tekniset tiedot:

Max. kuormitusKorkeus 227 kg 
Max. pituus 1460 mm 
Min. pituus 1400 mm 
Max. korkeus 2065 mm 
Min. korkeus 1460 mm 
Ulottuvuus maksimikorkeudessa 650 mm 
Ulottuvuus minimikorkeudessa 400 mm 
Maksimiulottuvuus* 930 mm 
Nostohaarukan maksimikorkeus 1910 mm 
Nostohaarukan minimikorkeus 430 mm 
Korkeus maksiminostokorkeudessa 1310 mm 
*Ulottuvuus = nostohaarukan keskiosan suhde 
nostomaston etuosaan 

 

Kääntösäde 1630 mm 
Jalakset avoinna – ulkoleveys 1150 mm 
Jalakset avoinna – sisäleveys 1020 mm 
Jalakset suljettuina – ulkoleveys 670 mm 
Jalakset suljettuina – sisäleveys 550 mm 
Jalasten korkeus 120 mm 
Maavara 35 mm 
Kaksoisetupyörät 100 mm 
Jarrulliset takapyörät 100 mm 
Nelipistenostohaarukka (mitat kiinnityshakasten yläosaan) 
Haarukan maksimikorkeus 1550 mm 
Nostohaarukan minikorkeus (käytettävissä) 390 mm 
Painot  
Nostomasto, alusta & puomi koottuna  
(sisältää kaksipistenostotangon) 

37 kg 

Akut 3 kg 
Yhteensä 40 kg 
Alusta koottuna (ei sisällä akkuja) 20 kg 
Nostomasto & puomi (ei sisällä akkuja) 17 kg 
Nelipistonostohaarukka 6 kg 
 


