Oxford® Switch
Een eenvoudige maar veelzijdige oplossing
voor geassisteerd staan en transfers

Oxford® Switch
Eenvoud en veelzijdig
De Switch is ontworpen om personen met
verminderde mobiliteit te helpen opstaan
vanuit zittende positie en om hen te kunnen

A

verplaatsen van het ene naar het andere punt.
De Switch is tevens een revalidatiehulpmiddel;
de gebruiker wordt actief aangemoedigd mee

B

te doen in het proces om op te staan. Hiermee
worden spieren geactiveerd en spierkracht en

C

spierfunctie verbeterd.

Belangrijkste kenmerken
n

Veilige belasting 180 kg

n

Veelzijdig en eenvoudig te manoeuvreren

n

Gemakkelijk te vervoeren en op te bergen

n

Verstelbaar kniekussen en gepolsterde hoezen

n

Ergonomisch ontwerp

n

Optionele riem voor extra ondersteuning

A

		 Bevestigingspunt ondersteuningsband

B

		Grepen voor de patiënt

C

		Bevestigingspunt voor clip riemen/slings

D

		Hoekverstelbare kniekussens

E

		In hoogte verstelbare stang voor kniekussen

F

		 Vergrendelingsknoppen voor vastzetten frame

G

		Rempedalen

H

		Basis/voetenplaat

I

		Steunstang voet/handvat om te dragen

J

		Middenwielen (2) en zwenkwielen (4)
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Veelzijdig en eenvoudig te manoeuvreren

Onafhankelijk
geremde middenwielen

Een minimalistisch maar tegelijkertijd zeer sterk ontwerp biedt een veilige
belasting van 180 kg. De Switch beschikt over vier zwenkwielen, en twee
onafhankelijk geremde, centraal gemonteerde wielen. Hierdoor wordt
het gewicht van de patiënt breder en gelijkmatiger verspreid, waardoor
optimale stabiliteit en manoeuvreerbaarheid wordt gewaarborgd.

Switch
Gemakkelijk te vervoeren en op te
bergen
De Switch heeft zeer weinig ruimte nodig en kan heel
gemakkelijk uit elkaar worden gehaald om hem op te
bergen. Voor extra gebruiksgemak kan de Switch snel
in twee delen worden gescheiden, bijv. om het mee te
nemen in de kofferbak van een auto.

Verstelbaar kniekussen

In hoogte en
hoek verstelbaar
kniekussen

Optioneel gepolsterde
kniekussens voor extra
comfort.

De kniekussens zijn in hoogte verstelbaar (345 - 515 mm).
Hierdoor kunnen ze gemakkelijk worden aangepast aan
de behoeften van verschillende patiënten. Ze kunnen
onafhankelijk worden gekanteld en/of horizontaal in een
andere positie worden gezet. Optioneel gepolsterde
hoezen voor extra comfort.

Ergonomisch ontwerp
De Switch werd ontworpen met de vijf belangrijkste principes van bewegen en gebruik in gedachten. Door
de directe samenhang zijn de producten van Oxford eenvoudig, veilig en vooral comfortabel in gebruik.
1

Sta dicht bij het te verplaatsen gewicht

2

Gebruik een brede stabiele basis

3

Zorg voor een comfortabele stevige greep

4

Houd de ruggengraat zo neutraal mogelijk

5

Zorg voor een vloeiende beweging
De basis met uitsparing
maakt toiletbezoek
eenvoudig.

Meerdere grepen
voor optimaal
comfort

Stang
voetondersteuning/
handvat om te dragen

Oxford ondersteuningsband
De ondersteuningsband (optioneel) is ontworpen
voor gebruik in combinatie met de Switch. Hij
biedt de patiënt extra ondersteuning bij het staan
en handvatten en een verstelbare lusband
voor de zorgverlener waarmee extra
ondersteuning tijdens het staan kan worden
geboden.
Verstelbare lusband

Bevestiging van
Velcro® klittenband

Handvatten

Afmetingen product

Technische specificaties
Veilige belasting

180 kg (28 st)

Totale hoogte (A)

1170 mm

Totale lengte (B)

670 mm

Totale breedte (C)

550 mm

Hoogte kniekussen (bovenzijde
kussen) (D)

345 - 515 mm

Hoogte voetenplaat

45 mm

Ruimte vanaf de grond

25 mm

Draaicirkel

760 mm

Bedoelde bedrijfsomgeving

+5°C to 40°C

Gewichten:
Frame

5.5 kg

Basis

10.5 kg

Totaal

16 kg
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Teststandaarden
De Oxford® Switch voldoet volledig aan de
onderstaande standaarden en richtlijnen:
• BS EN ISO 12182
• BS EN ISO 14971
• BS EN ISO 13485
• EU 2017/745

Garantie
Lees de gebruikershandleiding of neem
contact op met uw erkende vertegenwoordiger
voor meer informatie.

T. 088 2080 200
E. info@joerns.nl
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