
Stropní zvedáky Maxi Sky 440 jsou navrženy s ohledem na potřeby 
Doris a Emmy.*
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Doris není schopna unést nohama vlastní váhu. Může sedět, 
má-li dostatečnou oporu.

Emma má obtíže se udržet v poloze vsedě, proto může být 
částečně/trvale upoutána na lůžko a sedět dokáže jen ve 
speciálním křesle.

* Toto je interní kategorizace vytvořená společností Arjo na základě EU 
ISO standardů, která může pomoci při určení úrovně mobility člověka. 
Kategorizace neslouží v žádném případě ke stanovení diagnózy. V případě 
nejasností nás prosím kontaktujte. Použití konkrétních jmen je pouze 
ilustrační a neodkazuje na skutečné osoby ani jejich stav. 

ŘEŠENÍ V PODOBĚ PŘENOSNÉHO STROPNÍHO ZVEDÁKU

Maxi Sky® 440

Naše kompletní řada stropních zvedáku 
Maxi Sky 440 je navržena pro plnou 
integraci do Vašeho ošetřovatelského 
prostředí, v němž pomůže zajistit pohodlí 
a důstojnost pro všechny zúčastněné. 
Stropní zvedáky Arjo umožňují ošetřujícímu 
personálu přesuny pacientů či klientů bez 
ručního zvedání, čímž pomáhají snižovat 
riziko poranění ošetřujícího personálu 
i osob v jeho péči.

Jednoduchá obsluha pro ošetřující personál  
Maxi Sky 440 společnosti Arjo je systém přenosného stropního 
zvedáku s jednoduchou obsluhou, který jedinému ošetřovateli 
dovoluje provádět přesuny pacientů bez stresu a námahy 
spojených s ručním zvedáním.

Flexibilita naplňující potřeby ošetřovatelského 
prostředí  
Díky snadné manévrovatelnosti a rychlému připojení k portálu 
nebo dráze kolejnicového systému je přenosný stropní zvedák 
připraven k použití tam, kde je zapotřebí manipulovat s pacienty. 
Maxi Sky 440 s integrovaným sklopným dvoubodovým závěsným 
ramenem je také kompatibilní s širokou škálou poutkových vaků 
Arjo.

Další informace naleznete na www.arjo.com/cs-cz

Toto je reklama na zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím pečlivě 
přečtěte návod k jeho použití, který obsahuje také informace k bezpečnému 
používání a další varování ve vztahu k prostředku.

Další informace naleznete na www.arjo.com/cs-cz



VAROVÁNÍ: Před pokusem o přesun by měl 
kvalifikovaný zdravotník posoudit klinickou způsobilost 
pacienta/klienta. Přesun může mimo jiné vyvolat 
významný tlak na pacientovo/klientovo tělo. 
Nesprávně indikovaný přesun může zhoršit pacientův/
klientův zdravotní stav.

VAROVÁNÍ: Zvedák Maxi Sky 440 je určen pouze 
pro pacienty/klienty s hmotností ve specifikovaném 
rozsahu bezpečného pracovního zatížení. 
Nepokoušejte se zvedat více než je stanovený váhový 
limit vyznačený na:
• kolejnicovém systému;
• štítku „maximální zatížení“ na zvedáku;
• příslušenství;
• vaku.
Přetížení kteréhokoli z těchto prvků může vést k pádu 
pacienta/klienta a zraněním.

VAROVÁNÍ: Zvedák Maxi Sky 440 je určen 
výhradně k přesunu pacientů/klientů. Nepoužívejte 
ho k žádným jiným účelům. Mohlo by dojít k jeho 
poškození a k ohrožení bezpečnosti pacienta/klienta.

VAROVÁNÍ: Zvedák nesmí nikdy ovládat pacient/
klient. V nepravděpodobném případě selhání by 
mohlo dojít k zaklínění pacienta/ klienta v jednotce.

VAROVÁNÍ: Zvedák Maxi Sky 440 není určen 
k obsluze dětmi. Mohlo by dojít k vážným zraněním. 

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se používání tohoto 
zařízení v blízkostí jiného zařízení nebo na jiném 
zařízení, protože by to mohlo způsobit nesprávný 
provoz. Pokud je takovéto použití nezbytné, toto 
zařízení i druhé zařízení je třeba pozorovat, aby byl 
zajištěn správný provoz.

VAROVÁNÍ: Přenosná RF sdělovací zařízeni 
(včetně periferních zařízení, jako např. anténních 
kabelů a externích antén) nesmí být používána blíže 
než 30 cm k žádné části zvedáku Maxi Sky 440, 
včetně kabelů uvedených výrobcem. V opačném 
případě to může mít za následek zhoršení výkonu 
zařízeni.

VAROVÁNÍ: Zařízení neumisťujte v blízkosti 
hořlavých anestetických směsí se vzduchem, kyslíkem 
nebo s oxidem dusným. Použití zvedáku Maxi Sky 440 
v tomto prostředí může vést k výbuchu. Zvedák může 
vnitřně tvořit jiskry a zapálit plyn. 

UPOZORNĚNÍ: Zařízení může způsobovat 
rušení rádiové komunikace nebo narušit provoz 
zařízení v jeho blízkosti. V takovém případě bude 
možná zapotřebí podniknout určitá opatření, např. 
změnit orientaci, přemístit zařízení nebo zastínit jeho 
umístěni.

INFORMACE O VÝROBKU
Max. bezpečné pracovní zatížení (SWL) 200 kg

Hmotnost zařízení (vč. baterií) 6,5 kg

Rychlost zvedání 4,3 cm/s

Sklopné háky na upevnění vaku Menší prostor pro skladování/přepravu

Elektronický mikroprocesor Řízení motoru měkkého startu a zastavení

Indikátor potřeby údržby Vizuální LED kontrolka

Zvedák – stupeň ochrany – prevence úrazu elektrickým 
proudem Interní elektrický pohon

Délka popruhu 2 200 mm

Volitelná váha K dispozici je externí váha

Hladina hluku při zvedání nebo spouštění se zátěží nebo bez Max. 54 dBA

Bezpečnostní prvky
Nouzová tlačítka elektricky ovládaného zvedání a spouštění Umístěná na krytu motoru

Nouzové zastavení (tlačítko) přístupné pod zařízením Funkce zastavení

Nouzová brzda Pro případ mechanické poruchy

Manuální mechanizmus nouzového spouštění Přístupný na krytu motoru

Plášť z materiálu ABS zpomalujícího hoření V0

Ruční ovladač
Tlačítka s nízkou aktivační silou, polyesterová membrána IPX7

Materiál ABS zpomalující hoření V0

Baterie

Baterie 2 x 2,3 Ah s průměrnou dobou plného dobití 
2 až 4 hodiny

Kapacita baterie Umožňuje až 30 přesunů se zatížením 80 kg

Indikátor téměř vybité baterie Zvukové upozornění

Vizuální LED indikátory Bliká žlutě (nabíjení). Svítí žlutě (nabito).

Nabíječka
Indikátor napájení na nabíjecím modulu

100–240 V AC/50–60 Hz/24 VA

Bezpečnostní ochrana nabíječky baterie Třída 2, dvojitá izolace

Další informace o našem příslušenství získáte od místního obchodního zástupce 
nebo na webu www.arjo.com/cs-cz.

Návod k použití na www.arjo.com/cs-cz a v menu stránek pokračujte: 
Výrobky > Bezpečná manipulace s klienty > Stropní zvedák > Maxi Sky 440 > Stahování

©Arjo AB, Listopad 2021. U zařízení a výrobků dodaných společností Arjo používejte pouze Arjo součásti, tj. díly speciálně konstruované pro daný účel.
Jelikož je naší zásadou trvalý rozvoj, vyhrazujeme si právo provádět změny designu, vlastností a specifikací inzerovaného typu zdravotnického
prostředku bez předchozího upozornění. ® a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.

Výrobce: ArjoHuntleigh AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Švédsko · reg. č.: 556304-2026 · +46 10 335 4500
Lokální distributor: Arjo Czech Republic s.r.o. · Na Strži 1702/65 · 140 00 Praha 4 · Česká Republika · IČO: 469 62 549 · +420 225 092 388

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Modrá plocha znázorňuje minimální 
pracovní prostor, který je nezbytný 
pro personál, aby mohl používat 
mechanické pomůcky ergonomickým 
způsobem z jedné strany.

Světle modrá oblast znázorňuje 
požadované rozšíření pracovního 
prostoru, které zajistí odpovídající 
přístup pro práci z obou stran.

Zvedák Maxi Sky 440 je určen jako pomůcka ošetřujícímu personálu 
v nemocnicích, zařízeních dlouhodobé péče, pečovatelských domech 
i v prostředí domácí péče, včetně soukromých obydlí, a pacientům/ 
klientům s omezenou mobilitou k následujícím účelům:
1. Přesun z a zpět do přilehlého místa, jako je židle, invalidní vozík, lůžko, 

vana, toaleta, podlaha nebo nosítka.
2. Opora pacienta/klienta při rehabilitačním cvičení.
3. Pomoc pacientovi/klientovi s takovými úkony, jako je použití toalety 

nebo polohování na lůžku.

Vaky a závěsná ramena společnosti Arjo jsou 
nedílnou součástí našich systémů pro zvedání 
pacientů. Řada vaků a závěsných ramen umožňuje 
výběr ze široké nabídky pro zvedání a přesun 
pacientů.

Přesun pacienta/klienta musí být prováděn pod dohledem školeného 
ošetřujícího personálu v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití. 
Výrobek musí být používán pouze k výše uvedeným účelům. Zvedák musí 
být instalován oprávněnými pracovníky Arjo v souladu s platnými místními 
předpisy.
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https://www.arjo.com/cs-cz/products/safe-patient-handling/ceiling-lift/maxi-sky-440/
https://www.arjo.com/cs-cz/products/safe-patient-handling/ceiling-lift/maxi-sky-440/

