
Liikuteltava Golvo™ 9000/LowBase™ 
 -potilasnostin
Suunniteltu monikäyttöiseksi

Ominaisuudet ja edut

Pystysuuntainen nostoliike ja taipuisa nostohihna soveltuvat 
hyvin nostamiseen vaaka-asennossa ja lattialta sekä liikkumiseen.

Jalasten yhdensuuntainen leveyssäätö helpottaa potilaiden 
nostamista tuoleilta, vuoteilta tai lattialta tai laskemista näille.

Matalajalaksinen LowBase-malli mahtuu vielä perusmalliakin 
paremmin matalien sänkyjen tai paarien alle.

Käsituet tukevat potilasta kävelyharjoittelussa ja auttavat 
hoitajia nostimen käsittelyssä.

Käyttäjän näyttö osoittaa selkeästi laitteen käytön, kuten 
nostokertojen määrän, huoltotarpeen ja ylikuormitukset.

Lisävarusteena saatavan pikaliitinjärjestelmän avulla hoitajat 
vaihtavat nostokaaren tai asentavat vaa’an helposti ja nopeasti.

Golvo 9000 -nostimessa yhdistyvät kattonostimen käyttöedut ja liikuteltavan potilasnostimen joustavuus. Yhdessä Likon 
laajan lisävarustevalikoiman kanssa Golvo hoitaa erinomaisesti yleiset nostotilanteet monenlaisissa hoitoympäristöissä.

Nostoja ohjataan ergonomisella käsiohjaimella, jonka 
ilmaisimet näyttävät ylikuormituksen ja akun käytön.

Laaja lisävarustevalikoima sisältää esimerkiksi nostoliinoja, 
nostokaaria ja vaa’an.

Kaksi eri nostonopeutta mahdollistavat käytön useissa 
erilaisissa nostotilanteissa.

Golvo 9000 Golvo 9000 LowBase



Liikuteltava Golvo 9000/LowBase -potilasnostin

Tekniset tiedot

Nostovarsi KäsiohjainLowBase: jalasten korkeus Ohjausyksikkö

Enimmäiskuormitus 200 kg

Paino (9000) 
lyijyakun kanssa 41,6 kg 
litiumioniakun kanssa 40,2 kg

Paino (9000 LowBase) 
lyijyakun kanssa 45 kg 

litiumioniakun kanssa 43,6 kg

Korkeus 
9000 2 090 mm 
LowBase 2 090 mm

Suojausluokka IPX4

Kaukosäätimen suojausluokka IPX4

Nostokaarivaihtoehdot 

vakio Universal 450 -nostokaari  

 (450 mm) 

lisävarusteet Mini 220 -nostokaari, 

 Universal 350 -nostokaari, 

 Universal TwinBar 670  

 -kaksoiskaari, 

 ristikkokaaret

Jalakset (9000) 
korkeus 105 mm 

pituus 1 185 mm 

leveys 735–1 020 mm

Jalakset (9000 LowBase) 
korkeus 60/105 mm 
pituus 1 185 mm 
leveys 745–1 028 mm

Jalasten levittäminen sähköisesti

Pyörät 
edessä (9000) kaksoispyörät, 75 mm 

edessä (LowBase) kaksoispyörät, 46 mm 
takana kaksoispyörät, 75 mm

Valmistusaine alumiini

Hätänosto sähköisesti

Hätälasku  manuaalisesti tai 

sähköisesti

Nostonopeus (ilman kuormaa) 27 mm/s tai 

 37 mm/s

Nostoväli 1 245 mm

Suurin nostokorkeus 1 816 mm

Äänenvoimakkuus 52,8 dB(A)

Akkuvaihtoehdot lyijyhyytelöakku tai 

 litiumioniakku 

Laturi kiinteästi asennettu

Käsiohjaimet johdolliset

Tuotenumero 
9000 2000045 

LowBase 2000049

Liikuteltava Golvo 9000 -lattianostin on tarkoitettu potilaiden nostamiseen ja siirtämiseen erilaisissa 
hoitotilanteissa. 
Luokka I
Valmistaja: Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luulaja, Ruotsi

Tämä lääkinnällinen laite on säädösten alainen terveydenhoitotuote, jossa on säädöstenmukaisuuden 
osoituksena CE-merkintä. Hill-Rom kehottaa käyttäjää lukemaan huolellisesti lääkinnällisten 
laitteiden mukana toimitetut ohjeet, joissa on neuvottu turvallinen ja asianmukainen käyttö.  
Terveydenhuoltolaitosten henkilöstöt ovat vastuussa näiden laitteiden asianmukaisesta käytöstä ja 
ylläpidosta.

Hill-Rom pidättää oikeuden muuttaa muotoilua, teknisiä ominaisuuksia ja malleja ilman erillistä 
ilmoitusta. Ainoa Hill-Romin myöntämä takuu on sen tuotteiden myynnin tai vuokrauksen yhteydessä 
myönnetty nimenomainen kirjallinen takuu.
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Kaikki tuotteet ja mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. 
Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat paikalliselta Hill-Rom-
edustajalta tai tutustumalla sivustoomme osoitteessa

www.hill‑rom.com

Hill-Rom on maailman johtava lääketieteelliseen tekniikkaan erikoistunut yritys, 
joka työllistää noin 10 000 henkilöä eri puolilla maailmaa. Teemme yhteistyötä 
terveydenhuoltopalveluiden tarjoajien kanssa yli 100 maassa. Kehitämme 
hoitoratkaisuja, jotka parantavat tuloksia edullisin kustannuksin viidellä ydinalueella: 
liikuntakyvyn edistäminen, haavojen hoito ja ennaltaehkäisy, potilaiden 
monitorointi ja diagnosointi, kirurgisten toimenpiteiden turvallisuus ja tehokkuus 
sekä hengityselinten terveys. Hill-Romin kaikkien työntekijöiden, ohjelmien ja 
tuotteiden päämääränä on parantaa potilaiden ja heidän hoitajiensa hoitotuloksia.


