
Hill-Rom®

Liko™ M220 ja  M230 potilasnostimet

Helppokäyttöinen 

 
  Likon helppokäyttöiset ja innovatiiviset  M220 ja M230  

potilasnostimet on kehitetty vastaamaan mm. kotihoidon
ja hoivakotien nostotarpeisiin tunnetulla Likon 
kestävyydellä ja laadulla.  
  Kuten monilla muillakin Liko tuotteilla, M220 ja
M230 potilasnostimien ominaisuuksia on intuitiivinen
suunnittelu, joka tekee nostimista ainutlaatuisen
helppokäyttöiset, myös avustajille joilla ei ole aiempaa 
kokemusta nostamisesta. Yhdistettynä laajan nostoliina-
ja lisävarustevalikoimaan, nostimet aikaansaavat 
turvallisen ja miellyttävän nostokokemuksen sekä
potilaille että avustajille.

  Liko M230 malli on täysin sähköinen, sisältäen 
jalasten sähköisen leveyden säädön, kun taas Liko M220
mallissa on manuaalinen jalasten säätö.

Tärkeitä ominaisuuksia
•   Helppokäyttöinen, intuitiivinen ohjaus      
•  Pitkän nostovarren avulla siirrot myös      

sängyn keskelle 
•   Helppo puhdistaa
•  Sähköinen    nosto/lasku          ja jalasten säätö    

(manuaalinen jalasten säätö  mallissa 
 M220)

•   Nostokapasiteetti 182 kg         
•  Yhteensopiva laajan nostoliinavalikoiman

kanssa, mahdollistaen yksilöllisen sovituksen
                       

käyttäjän tarpeiden mukaan.
•  Voidaan käyttää myös vaakaa punnitsemiseen                

(lisävaruste)
•   Miellyttävä muotoilu         



Hill-Rom®

www.hill-rom.com
www.liko.com

Liko™ M220 ja M230 potilasnostimet

Liko M220 ja M230 potilasnostimilla
selviät kaikista yleisimmistä nosto-
tilanteista, myös lattialta nostamisesta.

 Liko™ M220 ja M230 potilasnostimet

D
oc

. N
o:

 7
EN

15
03

05
-0

1 
 • 

 D
es

ig
n:

 H
ill

-R
om

 2
01

1-
04

Nostokapasiteetti:
Nostoväli:
Pyörät:     Edessä: 75 mm:n kaksoispyörät

    Takana: 75 mm:n kaksoispyörät jarrulla 
                    Materiaali: Teräs
Hätälasku: Manuaalinen ja sähköinen
Mallit:     Liko M220 (manuaalinen jalasten säätö)

    Liko M230 (sähköinen jalasten säätö)

Hill-Rom and Design and Hill-Rom word mark are trademarks or registered trademarks of Hill-Rom Services Inc. 
Liko and Design and Liko word mark are trademarks or registered trademarks of Liko R&D AB. 

Valmistaja:
Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå,
Sweden
Tel. +46 (0)920 - 47 47 00
Fax +46 (0)920 - 47 47 01
info@liko.se

Hill-Rom® reserves the right to make changes without notice 

Hill-Rom® makes is the express written warranty extended 
on the sale or rental of its products.
© 2011 Hill-Rom® SARL, ALL RIGHTS RESERVED

Manuaalinen tai 
sähköinen 
jalasten leveyden
säätö

Pitkäkestoinen 
akku – lataus
nostimesta tai
helposti siirrettävissä
valinnaiseen 
seinälataukseen

Sähköinen nosto ja 
laskutoiminto

Nostoliinan  
kiinnitys nosto- 
kaareen helposti

Sileät pyörät eivät jätä 
jälkiä lattiaan, helpot
puhdistaa ja ohjata 

Tasainen nosto- 
nopeus, potilaan
turvallisuudeksi
ja viihtyvyydeksi
 

Pikaohje muistuttaa
avustajaa, miten
käyttää nostinta

Intuitiivinen 
ohjaus

10,5 cm korkea jalusta
mahtuu helposti sängyn
alle

Manuaalinen
varalasku- 
toiminto

Pitkä nostovarsi helpottaa potilaan
kääntämistä ja nostoa keskelle
sänkyä.

Liko M220 ja M230 ovat akkreditoidun testilaitoksen testaamia ja ne  
täyttävät lääketieteellisten laitteiden direktiivin luokka 1 vaatimukset
(MDD 93/42/EEC). 
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,  IEC 60601-1-11, ANSI/AAMI ES 60601-1 ja 
CAN/CSA C22.2 no 60501-1.
Design ja laatu Ruotsin Liko.
Likolla on ISO 9001 laatuserti�kaatti, mikä vastaa ISO 13485
standardin mukaisia vaatimuksia.
Likolla on ympäristöserti�kaatti ISO 14001

Liko M220 ja M230 täyttävät vaatimukset EN ISO 10535,

 

Maahantuonti ja myynti:

ALGOL TREHAB OY 
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Faksi (09) 595 006
Sähköp. algol-trehab@algol.� 
www.algoltrehab.�


