ISA™

Podnośnik
Invacare Stand Assist

Zoptymalizowana konstrukcja zapewniająca
wygodne przenoszenie
Podparcie podudzi | Wysuwany wysięgnik | Ergonomiczne uchwyty

ISA™

Ewolucja
w podnośnikach
Nasz nowy wszechstronny podnośnik Invacare
Stand Assist został zaprojektowany z myślą o wielu
użytkownikach, którzy potrzebują pomocy podczas
transferu, ale mogą udźwignąć swój ciężar.
Nowy podnośnik Stand Assist Invacare zapewnia
bezpieczeństwo, komfort i przyjemniejsze wrażenia dla
użytkowników. ISA jest produktem dla niezależnych
osób, które potrzebują niewielkiej pomocy.
Dla opiekuna czy asystenta użyteczność urządzenia jest
podstawowym elementem, dlatego nowy ISA ma
zmniejszoną i zakrzywioną podstawę oraz
zredukowaną wagę. W wielu przypadkach opiekun jest
członkiem rodziny, dlatego łatwość użytkowania jest
niezbędna. Demontaż można wykonać bez użycia
narzędzi, dzięki czemu transport nie stanowi problemu.

Zaprojektowany, aby zapewnić jak największy komfort zarówno użytkownikowi
jak i opiekunowi
ISA posiada wiele opcji i akcesoriów umożliwiających dostosowanie ergonomii podnośnika do kształtu i wymiarów
ciała użytkownika.
Ulepszenia projektowe dla użytkownkiów
Ergonomiczne uchwyty: dopasowane do
naturalnego kształtu dłoni i ułoźenia nadgarstka.
Wysuwany wysięgnik: różne ustawienia długości
w zależności od wzrostu użytkownika.
Podparcie podudzi: wiele opcji ustawienia wysokości,
aby dopasować do różnych rozmiarów łydek/podudzi.
Płyta podnóżka: rozmaite modele dla różnych
użytkowników o rozmiarze stopy do 48 UE.

Ulepszenia projektowe dla opiekunów
Rączka: kształt i wymiary według średniej wysokości
łokci i szerokości ramion przeciętnej osoby asystującej
do zapewnienia płynności i łatwości manewrowania.
Pedał nożny: antypoślizgowa i duża powierzchnia
do każdego rodzaju buta z dźwignią ręczną
ułatwiającą ręczne ułożenie nóg.

NOWOŚĆ

Wysuwany
wysięgnik
TelescoLift można
dostosować dzięki
dziewięciu pozycjom
o różnych długościach i do
okreśonego wzrostu
użytkownika, oferując tym
samym maksymalną
elastyczność.

WYJĄTKOWE
FUNKCJE

Ergonomiczne
uchwyty

Unikalna
konstrukcja
idealnie dopasowuje się do
naturalnego kształtu dłoni,
zapewniając bezpieczny
chwyt.

Podparcie podudzi

Poduszka
na podudzia/łydki
posiada sześć ustawień wysokości
opcją z obrotową ErgoSupport
dla uzyskania optymalnego
komfortu.

Dodatkowe funkcje

Płyta
podnóżka: dostępne trzy wysokości
ze zejmowaną płytą na pięty i okrągły kształt
w celu ułatwienia dostępu do toalety.

Rączka
i pedał nożny: ergonomiczny kształt
ułatwiający obsługę podnośnika.
Haki do zawieszania: elastyczne i zabezpieczone
haki do szybkiego i prostego mocowania.

Opaska na nogę: wyściełane akcesorium dla

większego komfortu. Łatwa do wymiany i prania.


Zakrzywione
nogi: ergonomiczny kształt
ułatwiający manewrowanie wokół krzeseł i
toalety.

3 kluczowe właściwości i korzyści
Ergonomiczne
uchwyty

Naturalne ułożenie rąk w wygodny i intuicyjny
sposób
• Naturalny, wygodny i intuicyjny sposób ułożenia dłoni. Specjalny
kształt z zakrzywionym kątem, zapewniający bardziej naturalną
pozycję dłoni.
• Szerokość odpowiednia do średniego rozsrawu wymiaru barków
w celu minimalnego obciążenia ciała.
• Miękki w dotyku materiał, który zapewnia komfort podczas transferu.

Wysuwany
wysięgnik
PATENT W TOKU

Dostosowanie podnośnika do wzrostu,
stanu zdrowia i preferencji użytkownika
• Jeden elastyczny podnośnik z dziewięcioma pozycjami długości
do podnoszenia różnych klientów.
• Łatwo dostępna dźwignia z mechanizmem samoblokującym
do szybkiego i bezpiecznego podniesienia.
• Pierwsza pozycja jest bardzo kompaktowa - umożliwia
łatwe przechowywanie urządzenia.


Podparcie
podudzi
PATENT W TOKU
Stabilne trzymanie podudzia
z uczuciem maksymalnego komfortu
• Prosta regulacja wysokości za pomocą jednej ręki w sześciu pozycjach nie są wymagane narzędzia.
• Gładkie piankowe poduszki, które można łatwo wymienić w razie
potrzeby.
• Teraz isnieje nowa funkcja ErgoSupport. Umożliwia naturalne
„podążanie” za naturalnym ruchem podudzia/łydki, co daje poczucie
komfortu.

Obejrzyj pełne możliwości urządzenia na naszym kanale

ISA™

Poznaj produkty
firmy ISA
Urozmaicony asortyment
podnośników do aktywnych transferów
ISA ma cztery modele podstawowe o różnych nośnościach, wymiarach i akcesoriach, od prostych do bardziej
zaawansowanych podnośników zarówno dla klientów domowych, jak i długoterminowych

ISACOMPACT

ISASTANDARD

ISAPLUS

ISAXPLUS

Idealny w otoczeniu
o ograniczonej przestrzeni.

Wiele funkcji
o wysokiej elastyczności.

Zaawansowane, niezawodne
i bezpieczne transfery.

Doskonała opieka dla klientów
o większej wadze.

Waga (maks.
bezpieczne
obciążenie
robocze)

160kg

180kg

200kg

1500-1900mm

1400-1900mm

1400-2000mm

Wzrost
użytkownika
(zalecany)

140kg

1400-1800mm

Dostępny jest szereg konfiguracji spełniających potrzeby opiekuna/asystenta i użytkownika takich jak: mechaniczne lub elektryczne ułożenie/
rozstawienie nóg, stałe lub obrotowe podparcie podudzi, różne wysokości podnóżków i kilka opcji elektronicznych.

Dostępne akcesoria:
 Dwie podpórki z dwupunktowym mocowaniem lub
czteropunktowym mocowaniem i podparciem nogi we
wszystkich rozmiarach
 Pasek na nogi dla lepszej stabilności Ochraniacze
 na nogi
 Dźwignia ręczna do manualnego rozstawienia nóg
 Elektronika: dodatkowa bateria, ładowarka
ścienna, oprogramowanie

Dane techniczne
Bardziej wyczerpujące informacje przedsprzedażne na temat tego produktu, w tym instrukcję obsługi,
można znaleźć na stronie http://www.invacare-eu-export.com.
Wszystkie pomiary są dokonywane z kółkami 100 mm, płytą podnóżka i osobą o masie 80 kg.
W przypadku kółek 75 mm (COMPACT) należy zmniejszyć pomiary wysokości o 15 mm.
Wszystkie pomiary są wykonywane z tolerancją + -3%.

Bezpieczne obciążenie
robocze

Długość

Szerokość

podstawy

podstawy

Szerokośc wew. nogi Szerokośc wew. nogi odwiedzione
przywiedzione

Średnica
toczenia

ISACOMPACT

140 kg

925 mm

535 mm

405 mm

735 mm

1060 mm

ISASTANDARD

160 kg

1080 mm

635 mm

495 mm

960 mm

1260 mm

ISA

180 kg

1220 mm

640 mm

480 mm

1020 mm

1400 mm

ISAXPLUS

200 kg

1280 mm

640 mm

480 mm

1020 mm

1430 mm

PLUS

To be

Waga
cakowita

Maks.wysokość
(z ramieniem
krótkim/długim)

Zakres podnoszenia
Prześwit
(z ramieniem
krótkim/długim)

Wysokość

Prędkość
podnoszenia

nóg*

Czas pracy (ilość
uniesień na
1 ładowanie)**

ISACOMPACT

43 kg

1650 / 1800 mm

505 / 675 mm

35 mm

115 mm

46 mm/s

82

ISASTANDARD

48 kg

1650 / 1800 mm

505 / 675 mm

35 mm

115 mm

46 mm/s

82

ISAPLUS

49 kg

1650 / 1800 mm

505 / 675 mm

35 mm

115 mm

46 mm/s

82

ISAXPLUS

52 kg

1650 / 1800 mm

505 / 675 mm

35 mm

115 mm

46 mm/s

82

* Z osłonami ochronnymi 5 mm **
Z ładowaniem akumulatora od 100% do 50%

Dane prawne
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wysięgnik i ramię
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Kolor ramy

Anthracite Grey:
podstawa, nogi i drążek
RAL: 7016

RAL: 7035

Zeskanuj tutaj, aby uzyskać dostęp
www.invacare-eu-export.com

Uwaga: kolory mogą się nieznacznie różnić
od przedstawionych powyżej.

"PARTNER" Szmidt-Banyś Sp.J.
Tel. +48 516293265
Tel: 32 733 7999 lub 32 787 40 86
mail: biuro@kuschall.eu

ul. Chorzowska 30C
41-910 Bytom
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