USŁUGI DODATKOWE

SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIA

SPRZĘT MEDYCZNY

PODNOŚNIKI
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SPIS TREŚCI

Podnośnik suﬁtowy
LUNA

Podnośnik basenowy
POOL E-185®
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Podnośnik jezdny
HELIOS 150

Podnośnik wannowy
ARCHIMEDES

6

9

Podnośnik jezdny
WINN’MOTION 175®

Poduszka podnosząca
Camel
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Podnośnik jezdny
SOLAR 185

Poduszka podnosząca
Elk
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Pionizator
STELLAR 170
8

Szpital

Dom opieki

Opieka domowa

Kod QR:
Karta produktu
Instrukcja obsługi
Deklaracja zgodności

POOL

Rekomendowane dla

E185

OPIS PRODUKTU:
• podnośnik suﬁtowy Luna służy do transferu pacjenta. Podnośnika można
użyć do: podnoszenia pacjenta z łóżka lub wózka, przenoszenia między
pomieszczeniami (np. z pokoju do łazienki), do rehabilitacji chodu
i pionizacji
• podnośnik suﬁtowy Luna porusza się po szynach mocowanych do suﬁtu
lub ścian
• podnośnik Luna można używać w łazience, posiada ochronę przed
zachlapaniem, oraz piloty z ochroną przed zachlapaniem IPx4
lub IPx7 – ochroną przed całkowitym zamoczeniem w wodzie
• podnośnik jest łatwy i intuicyjny w obsłudze
• podnośnik suﬁtowy Luna występuje w wersji z napędem elektrycznym
Luna Mover, który umożliwia poruszanie się podnośnika po szynach
za pomocą pilota
• możliwość dołożenia wagi
Dane techniczne
• obciążenie do 200 kg, 275 kg i 400 kg
• produkt wodoodporny na zachlapania
• ładowanie za pomocą pilota i ładowarki ściennej
• waga 6,7 kg
• możliwe połączenie z wieszakami 2-,3- i 4 – punktowymi oraz wieszakiem
elektrycznym (umożliwia zmianę pozycji pacjenta z siedzącej
do półleżącej)
• szeroki wybór podwieszek (zobacz katalog podwieszek)
• awaryjne opuszczanie - manualne i elektryczne
Podnośnik suﬁtowy Luna w łazience

Gwarancja: 5 lat
Producent: Winncare Nordic ApS.

Luna Mover - podnośnik
z napędem elektrycznym

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:
Rehabilitacja chodu pacjenta
z podnośnikiem suﬁtowym Luna
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Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• podnośnik jezdny Helios służy do transportu pacjentów w pozycji siedzącej
• kompaktowy, idealny w warunkach domowych
• posiada wieszak dwupunktowy
• elektryczne podnoszenie i opuszczanie
• awaryjne opuszczanie - manualne i elektryczne
• podnośnik ma ręcznie rozkładaną podstawę
• podnośnik można rozłożyć bez użycia narzędzi na dwie części
• szeroki wybór podwieszek (zobacz katalog podwieszek)
Dane techniczne:
• maksymalny udźwig 150 kg
• zasięg podnoszenia od 421 mm do 1647 mm
• wysokość podstawy 107 mm
• szerokość podstawy od 610 mm do 956 mm
Zeskanuj
kod i dowiedz
się więcej:

• waga podnośnika 33,5 kg
Podnoszenie pacjenta
z łóżka za pomocą
podnośnika jezdnego
Helios 150

Wykorzystanie
podnośnika jezdnego
Helios 150 do czynności
toaletowych

Gwarancja: 2 lata
Producent: Winncare Nordic ApS.

Rekomendowane dla

POOL

E185

175

OPIS PRODUKTU:
• podnośnik jezdny Winn’Motion 175® służy do transportu
pacjentów w pozycji siedzącej
• posiada wieszak czteropunktowy
• elektryczne podnoszenie i opuszczanie
• awaryjne opuszczanie - manualne i elektryczne
• podnośnik ma ręcznie rozkładaną podstawę
• podnośnik można złożyć bez użycia narzędzi na dwie części
Dane techniczne:
• maksymalny udźwig 175 kg
• zasięg podnoszenia od 590 mm do 1850 mm
• wysokość podstawy: 120 mm
• szerokość podstawy od 650 mm do 840 mm
• waga podnośnika 36 kg
Gwarancja: 5 lat – części mechaniczne, elektryczne i pilot,
1 rok – bateria, 2 lata - podwieszki
Podnoszenie pacjenta z łóżka za pomocą
podnośnika jezdnego Winn’Motion 175®
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Zeskanuj
kod i dowiedz
się więcej:
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POOL

Rekomendowane dla

E185

OPIS PRODUKTU:
• podnośnik jezdny Solar 185 służy do transportu pacjentów
w pozycji siedzącej/półleżącej
• umożliwia podniesienie pacjenta z podłogi
• posiada możliwość wymiany wieszaka w klika sekund (2-, 3-, 4-punktowy)
• wieszaki kompatybilne z podnośnikiem suﬁtowym Luna
• elektryczne podnoszenie i opuszczanie
• awaryjne opuszczanie - manualne i elektryczne
• podnośnik ma elektrycznie rozkładaną podstawę
• szeroki wybór podwieszek (zobacz katalog podwieszek)
• możliwość dołożenia wagi
Podnośnik Solar 185
z wieszakiem 4-punktowym

Waga do podnośnika
Solar 185

Dane techniczne:
• maksymalny udźwig 185 kg
• zasięg podnoszenia od 680 mm do 1980 mm
• wysokość podstawy 120 mm

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

• szerokość podstawy od 550 mm do 920 mm
• waga podnośnika 50 kg
Gwarancja: 2 lata
Podnoszenie pacjenta z podłogi za pomocą
podnośnika jezdnego Solar 185

Producent: Winncare Nordic ApS.

STELLAR

Rekomendowane dla

170

OPIS PRODUKTU:
• pionizator Stellar 170 służy do pionizacji pacjentów, naśladuje naturalny
ruch podnoszenia się i opuszczania
• wykorzystywany do transferu pacjentów w pozycji pionowej
• elektryczny rozstaw podstawy
• regulowana wysokość wspornika na nogi, zdejmowany podnóżek
• dodatkowe uchwyty, wspomagające podnoszenie pacjenta
• awaryjne opuszczanie - manualne i elektryczne
Dane techniczne:
• maksymalny udźwig 170 kg
• zasięg podnoszenia od 800 mm do 1600 mm
• wysokość podstawy 120 mm
• szerokość podstawy od 540 mm do 830 mm
• waga pionizatora 51,6 kg

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Gwarancja: 2 lata
Producent: Winncare Nordic ApS.
Pionizacja pacjenta za pomocą
pionizatora Stellar 170
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POOL

Rekomendowane dla

E185

OPIS PRODUKTU:
• podnośnik basenowy Pool E185 służy do przenoszenia pacjenta z wózka
inwalidzkiego lub podłoża do basenu
• podnośnik może być montowany na pływalniach odkrytych oraz
zamkniętych basenach
• dwa sposoby montażu: do obsadzenia w betonie lub do przykręcenia
bezpośrednio w podłożu
• akcesoria do przenoszenia pacjenta: krzesło lub nosze
• awaryjne opuszczanie - manualne i elektryczne
Dane techniczne:
• maksymalny udźwig 185 kg
• zasięg podnoszenia do 2100 mm
• obrotowe ramię 360°
Gwarancja: 2 lata na podnośnik i podwieszkę, 1 rok na baterię
Producent: Winncare Spain S.L.

Podnośnik basenowy
Pool E185 z krzesłem

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Nosze do podnośnika
basenowego Pool E185

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• podnośnik wannowy Archimedes służy do opuszczania i podnoszenia
pacjenta w wannie
• posiada wodoodporny pilot, ochrona IP67 (możliwość zanurzenia do 1m)
• 4-kierunkowe przyssawki stabilizujące podnośnik w wannie
• funkcja bezpieczeństwa, która uniemożliwia opuszczenie pacjenta w wannie
przy niewystarczająco naładowanej baterii

Dane techniczne:
• maksymalne obciążenie 165 kg
• szerokość siedziska 39,5 cm
• wysokość siedziska od 8 do 45 cm
• głębokość siedziska 44,5 cm
• waga podnośnika 5,2 kg

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Gwarancja: 2 lata
Producent: Mangar International Ltd.
Kąpiel z podnośnikiem Archimedes

www.winncare.pl

|

sales@winncare.pl

|

68 371 10 45

9

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• poduszka podnosząca Elk służy
do podniesienia pacjenta z podłogi (np. po upadku)
• poduszka pompowana jest za pomocą pompy Airﬂo 24
• może być używana na zewnątrz i w zamkniętych
pomieszczeniach
• umożliwia 9 podniesień na jednym naładowaniu
Dane techniczne:
• maksymalne obciążenie 450 kg
• wymiary napompowanej poduszki 56,6/50/57 cm
• wymiary początkowe poduszki 62/26/11,5 cm
• waga poduszki 3,6 kg
Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Gwarancja: 2 lata
Podnoszenie pacjenta po upadku za pomocą poduszki
podnoszącej ELK

Producent: Mangar International Ltd.

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• poduszka podnosząca Camel służy
do podniesienia pacjenta z podłogi (np. po upadku)
• posiada oparcie

• poduszka pompowana jest za pomocą pompy Airﬂo 24, każda
warstwa wypełnia się oddzielnie
• może być używana na zewnątrz i w zamkniętych pomieszczeniach
• 4 podniesienia na jednym naładowaniu
• wykonana z poliuretanu i pokryta materiałem nylonowym
Dane techniczne:
• maksymalne obciążenie 320 kg
• napompowana wysokość siedziska 56 cm
• napompowana szerokość 70 cm
• szerokość napompowanego oparcia 62 cm
• napompowana głębokość siedziska 47 cm
• wysokość napompowanego oparcia 81 cm
• całkowita napompowana długość 112 cm

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

• wymiary po złożeniu 76 cm x 20 cm
• waga poduszki 6,5 kg
Poduszka podnosząca Camel z pacjentem
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Gwarancja: 2 lata
Producent: Mangar International Ltd.
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