
Sabina™ II EE -seisomanojanostin
Monikäyttöinen ja ergonominen malli

Ominaisuudet ja edut

Palvelee monia erilaisia potilaita: saatavilla on kaksi erilaista 
nostokaarta ja valikoima liivejä istumasta seisomaan nostoja 
varten.

Lisävarusteena saatava Comfort-nostokaari ja Liko ComfortVest 
-liivi mahdollistavat yhdessä erityisen hellävaraisen noston.

Laaja lisävarustevalikoima sisältää esimerkiksi sivutuen, 
nostokaaria, kantatuet ja takamushihnan.

Säädettävät korkeusasetukset mahdollistavat erikokoisten 
potilaiden noston.

Sabina II EE -seisomanojanostin on suunniteltu auttamaan potilaiden siirrossa niille, jotka pystyvät varaamaan alaraajoille mutta 
resurssit eivät riitä kävelemiseen.

Tehokas nostomoottori varmistaa potilaiden tasaisen 
noston ja laskun.

Jalasten leveyden säätömahdollisuus lisää joustavuutta, kun 
potilas nostetaan vuoteesta tai pyörätuolista.



Sabina II EE -seisomanojanostin

Tekniset tiedot
Enimmäiskuormitus 
aktiivinen nosto 200 kg 

passiivinen nosto 150 kg

Paino 45,2 kg

Suojausluokka IPX4

Nostokaarien mitat nostokaari 350 mm 

 Comfort-nostokaari 600 mm

Jalakset 
korkeus 107 mm 

pituus 1 060 mm 

leveys 690–1 115 mm 

levittäminen sähköisesti

Pyörät 
edessä kaksoispyörät, 75 mm 

takana yksittäispyörät, 75 mm

Materiaali pulverimaalattu teräs

Hätänosto sähköisesti

Hätälasku manuaalisesti tai sähköisesti

Nostonopeus (ilman kuormaa) 
käytössä nostokaari 350 mm 54 mm/s 

käytössä Comfort-nostokaari 47 mm/s

Nostoväli 
käytössä nostokaari 350 mm 825 mm 

käytössä Comfort-nostokaari 785 mm

Äänenvoimakkuus 46 dBA

Akku lyijyhyytelöakku

Laturi kiinteästi asennettu

Käsiohjain johdollinen

Tuotenumero 2020003

Liikuteltava Sabina II EE -liinanostin 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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Korkeussäädöt Liko-liivien valikoimaPotilasturvallisuutta parantavat 
kantapäätuet

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.


