LikoGuard™ Taklyftsmotor
Säkerställer patientsäkerheten

Den nya LikoGuard L & XL erbjuder ett urval branschledande
funktioner som:
En nyutvecklad bygel (visas ovan) som är framtagen för att förbättra patientsäkerheten med
en patenterad unik design.
Ett lätt miljövänligt litiumjonbatteri med låg självdränering och urladdningsskydd ger ett
säkert och pålitligt system.
Det finns två alternativ för handkontrollerna som båda erbjuder indikatorer för service,
överbelastning och batteri. LCD-handkontrollen har ett grafiskt användargränssnitt (GUI)
så att du enkelt kan kontrollera service och användardata (t.ex. totalt antal lyft under en
bestämd tidsperiod).
Ett patenterat, manuellt nödstopp och en nödsänkningsmekanism som är enkel att
använda och nå utan att verktyg, stege eller kraft behövs.

Dessutom har den nya taklyftsmotorn
LikoGuard L & XL genomgått
omfattande tester för att vara flexibel,
hållbar och pålitlig, vilket omfattar:
• 14 000 lyfttestcykler vid maxlast
• Kompatibel med ett urval av Likos
befintliga selar, skenor och tillbehör
• Bibehållen arbetskapacitet under
extrema temperaturväxlingar
• Omfattande säkerhetsmarginaler på
väsentliga och bärande komponenter

LikoGuard L & XL

SlingGuard™ 450

Handkontroller

Nödstoppsmekanism

Väggladdare

Tekniska specifikationer
Maxlast
LikoGuard L
LikoGuard XL

272 kg
363 kg

Vikt motor

14 kg

Mått bygel
SlingGuard 450

45 x 18,5 cm

Bygelfäste

fastmonterad eller
snabbkoppling

IP-klass för lyftmotor

IPX4

IP-klass för handkontroll

IPX7

Lyfthastighet

4–6 cm/sek

Lyftintervall

230 cm

Nödsänkning

manuell och elektrisk

Höjning

elektrisk

Hill-Rom är ett ledande globalt medicinteknikföretag med fler än
7 000 anställda i över 100 länder. Vi samarbetar med vårdgivare genom att
fokusera på patientvårdslösningar som förbättrar de kliniska och ekonomiska
resultaten inom fem kärnområden: förbättrad rörlighet, sårvård och
förebyggande åtgärder, kliniskt arbetsflöde, kirurgi – säkerhet och
effektivitet samt respiratorisk vård. Hill-Roms personal, program och
produktvarumärken arbetar mot ett mål: Varje dag, över hela världen,
förbättrar vi vårdresultaten för våra patienter och deras vårdgivare.

Alla produkter/alternativ är inte tillgängliga i alla länder. Om du vill ha
mer information om den här produkten eller en tjänst kan du kontakta
den lokala Hill-Rom-representanten eller besöka vår webbsida:

www.hill-rom.com

Batteri

litiumjon 25,2 V/3,8 Ah

Batteri

inbyggt batteri

Laddning

väggladdare eller
skenladdning

Handkontroller

LED-skärm eller
LCD-skärm

Produktnummer
LikoGuard L
LikoGuard XL

3301030
3301040

Det här dokumentet är enbart avsett för användning av sjukvårdspersonal. Medicintekniska produkter
som visas i denna broschyr är avsedda för användning av patienter på vårdavdelningar.
Dessa medicintekniska produkter bär CE-märket och överensstämmer med alla tillämpliga
regler. Hill-Rom rekommenderar att du noggrant läser de detaljerade anvisningarna för
säker och korrekt användning som ingår i dokumenten som medföljer de medicintekniska
produkterna. Vårdinrättningarnas personal är ansvarig för korrekt användning och underhåll
av dessa medicintekniska produkter.
Tillverkare av medicinska sängar/madrasser:
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner – Frankrike (även europeisk representant)
Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Parc EuroMédecine, 34195 Montpellier Cedex 5 – Frankrike
Völker GmbH, Wullener Feld 79, 58454 Witten – Tyskland
Hill-Rom Holdings, Inc., 1069 State Route 46 East, Batesville, IN 47006 – USA
Lyfttillverkare: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå – Sverige
Hill-Rom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design,
specifikationer och modeller. Den enda garanti Hill-Rom ger är den uttryckliga skriftliga garantin
som ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.
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