
Oxford® Up
Het veelzijdige opsta- 
en transferhulpmiddel



A   Duwhandvatten voor verzorger

B   Greepstang voor cliënt

C   Bevestigingspunt voor clip riemen/slings

D   Wegklapbare zitdelen

E Kniekussen

 Pedalen voor aanpassing onderstel

  Zwenkwielen achter (100 mm)

  Basis / Voetenplaat met antislip bekleding

 Zwenkwielen voor (75 mm)

Oxford® Up
Veilig en doeltreffend
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De Up is een handmatig te bedienen hulpmiddel om personen te laten staan en 

zittend te verplaatsen over korte afstanden. Het apparaat is geschikt voor diegene die 

ondersteuning nodig hebben bij het staan, maar daarbij zelf tot enige krachtsinspanning 

in staat zijn. Door de cliënt aan te moedigen zelf een inspanning te leveren, kan 

de Up een belangrijke bijdrage leveren aan revalidatie en behoud van functionele 

onafhankelijkheid van de cliënt.

Belangrijkste kenmerken

n Veilige belasting 200 kg / 31 st / 440 Ibs

n Licht van gewicht en gemakkelijk te manoeuvreren

n Verstelbaar onderstel om dicht bij meubilair te plaatsen

n Wegklapbare, gevormde zitdelen

n Ergonomisch ontwerp

n Bijpassende sling leverbaar voor extra ondersteuning
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Licht van gewicht en gemakkelijk te 
manoeuvreren
De Up is gemaakt van aluminium en weegt slechts 22,5 kg. 
Daarmee behoort hij tot de lichtste en meest wendbare in zijn 
klasse. Dankzij de hoogwaardige zwenkwielen is de Up - ook 
belast - uitstekend over uiteenlopende vloeroppervlaktes te 
manoeuvreren.

En de Up imponeert nog meer door de maximale 
belasting van maar liefst 200 kg!
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Verstelbaar onderstel
Doordat het onderstel kan worden geopend en gesloten, 
wordt het sturen rond meubilair vergemakkelijkt. Hierdoor 
kan de Up dichter bij de cliënt worden geplaatst, wat een 
betere houding en positionering bevordert bij het opstaan 
vanaf, of gaan zitten op een stoel of de rand van het bed.

Ergonomisch ontwerp
De Up 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.

Sta dicht bij het te verplaatsen gewicht

Gebruik een brede stabiele basis

Zorg voor een comfortabele stevige greep

Houd de ruggengraat zo neutraal mogelijk

Zorg voor een vloeiende beweging
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Zacht, gevormd 
kniekussen 

voor extra comfort

Beremde zwenkwielen 
voor moeiteloos 

remmen

Rond gevormde basis 
voor gemakkelijker 

toegang tot toilet of 
toiletstoel

Wegklapbare gevormde zitdelen
De gepolsterde en comfortabel gevormde zitdelen 
kunnen naar buiten worden gedraaid, waardoor de cliënt 
ongehinderd op de Up kan plaatsnemen.



Oxford Deluxe Standing sling

De Up kan worden voorzien van de Oxford Deluxe 
Standing sling (met clips) om extra ondersteuning te 
bieden wanneer de cliënt tijdens een transfer zit.

Gewicht
Totaal 22.5kg
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Teststandaarden

De Oxford® Up 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 vertegenwoordiger 
voor meer informatie.

Afmetingen product
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Technische specificaties 
Veilige belasting 200 kg (31 st) 

Totale hoogte (A) 1,065mm

Totale lengte (B) 955mm

Totale breedte (C) 640mm

Onderstel open - Buitenmaat (D) 850mm

Onderstel open - Binnenmaat 730mm

Onderstel gesloten - Buitenmaat (E) 480mm

Onderstel gesloten - Binnenmaat 350mm

Hoogte onderstel 95mm

Hoogte kniekussen (Bovenzijde kussen) 465mm

Hoogte voetenplaat 65mm

Ruimte vanaf de grond 15mm

Draaicirkel 1,165mm

Zwenkwielen voorzijde 75mm

Zwenkwielen achter (beremd) 100mm

Bedoelde bedrijfsomgeving +5°C naar 40°C
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