Invacare®

B
 irdie®/Birdie® Compact

Enkelhet och brukarkomfort
i samma mobila lyft

Invacare Birdie / Birdie Compact

Med maximalt utrymme för
brukaren ger både Invacare
Birdie och Birdie Compact
en komfortabel mobil lyft för
förflyttningar från bl a sängar
och rullstolar men även från
golv. Lyften är konstruerad
så att både montering och
demontering sker enkelt helt
utan verktyg.

Användningskomfort
Lyftens stora utrymme för brukaren i lyftbygelns alla höjdlägen garanterar
högsta komfort under förflyttningen. Invacare Birdie och Birdie Compact är
lätt att manövrera i alla situationer och har ett ergonomiskt körhandtag. Detta
innebär bästa möjliga arbetssituation för personalen och högsta säkerhet
för brukaren. Lyften kan anpassas till brukaren med olika typer av lyftbyglar
tillsammans med den lyftsele som utprovats till brukaren. Dessutom finns även
en personvåg som tillbehör.
Enkel logistik och transport
För att göra logistiken och transporten enkel är Invacare Birdie och Birdie
Compact hopfällbar helt utan verktyg. Lyften tar minsta möjliga plats vid
lagring, endast ca 0,25 m².
Maximal säkerhet
För maximal säkerhet så har lyften ett automatiskt snabblåssystem i hopfällningen vilket helt förhindrar
risk för olycka. Lyftarna är CE certifierade enligt Medicintekniska Direktivet 93/42/EEC och provade av
TÜV enligt Europastandarden EN ISO 10535.

Egenskaper och Tillbehör

Stort utrymme bekvämt för brukaren
Brukaren kan tack vare
den långa lyftarmen
enkelt roteras och
positioneras.

Enkel att fälla ihop

Automatiskt snabblås

Montering och
demontering görs enkelt
utan verktyg. Smidig
transport och förvaring.

För optimal säkerhet.

Nödstopp, nödsänkning
och inbyggd
batteriladdare
Manuell eller elektrisk
nödsänkning (på
Birdie Compact endast
elektrisk nödsänkning).
För att ladda lyften, sätt i
stickkontakten.

Egenskaper och Tillbehör

Snabbkoppling för
lyftbygeln
Enkelt att byta lyftbygeln
efter brukarens behov –
vrid på säkerhetslåset
och tryck för att öppna
- och ta bort /sätt dit
lyftbygeln.

Monterad lyftbygel
Rätt monterad lyftbygel.

Manuell benspridning

Benspridningshandtag

Elektrisk benspridning

2-punkts lyftbygel

Tryck bara på pedalen
för benspridning (Birdie
Compact).

Det finns även ett
benspridningshandtag
för den manuella
benspridningen (Birdie
Compact).

Tryck manöverdosans
knapp för benspridning
(Birdie standardversion).

Enkel att sätta dit/ta
bort med snabbkoppling.
Finns i bredderna 350,
450 och 550 mm.

Körhandtag och
manöverdosa

Hjul

Våg

4-punkts lyftbygel

100 mm eller 75 mm hjul
beroende på val (hjul
med broms visas på
bilden).

Enkel att montera och
använda. Godkänd
enligt standard EN45501
avseende medicinering.

Enkel att sätta dit/ta bort
med snabbkoppling. Finns
i bredderna 450 och 550
mm. Djup 310 mm.

Erbjuder personalen
en ergonomisk
arbetsställning.

Tekniska data
Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida,
www.invacare.se
Utvändig bredd
med stängda
ben

Längd

Total produktvikt

Lyftintervall

Benhöjd

Invändig bredd
med öppna ben

Max brukarvikt

kg
Birdie

1204 mm

640 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

42 kg

445 - 1710 mm

100 mm

1010 mm

180 kg

Birdie Compact

1090 mm

520 mm

36 kg

525 - 1615 mm

100 mm

845 mm

150 kg

Antal cykler

Batterikapacitet

Svängradie

Birdie

40 cykler

2,9 Ah

1400 mm

Birdie Compact

40 cykler

2,9 Ah

1070 mm

Alla mått är med 75 mm hjul och 2-punkts bygel.
Lägg till 15 mm på höjdmått och 20 mm på breddmått vid 100 mm hjul.

Färg
Ljusgrå /
Mörkgrå

Väligen notera att färgerna kan variera något från de som visas ovan.
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