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De revolutie
gaat door . . .

De Sarita is een
revolutionair nieuw
product, waarmee een
cliënt snel en efficiënt tot
staan gebracht kan worden
om naar het toilet te gaan of
in een andere stoel geplaatst
te worden. Dit alles op een
manier die het comfort van
de cliënt en de veiligheid
van de verzorger zeker stelt.

De Sarita is met behulp van
een accu elektrisch
bedienbaar. In combinatie
met de afstandsbediening
en de afneembare tilbanden
is het gebruik dan ook
eenvoudig en vergt het een
minimum aan inspanning
van de verzorger.

Verpleeginstellingen,
verzorgingshuizen en de
thuiszorg zullen allemaal
profiteren van deze
compacte en sterke lift met
zijn ruime keuze aan
tilbanden en speciaal
ontworpen zwenkwielen
die veel minder zwaar
rijden over tapijt.

De Sarita moedigt de
actieve medewerking van
de cliënt aan, wat de
rehabilitatie zeer ten goede
kan komen.



DE SARITA IS EEN COMPACTE EN
EENVOUDIG MANOEUVREERBARE LIFT DIE
DE VOLGENDE VOORDELEN BIEDT:

• De cliënt kan veilig tot staan gebracht
worden waardoor kleding gemakkelijker te
verwijderen is voor toilet of verschoning.

• De cliënt wordt door de comfortabele
tilband tijdens de gehele transfer volledig
ondersteund.

• Betere manoeuvreerbaarheid over tapijten.
• Dankzij de vernieuwde vorm van de

handgrepen is er gemakkelijker met de lift
te manoeuvreren.



Met speciaal voor ARJO ontworpen
bevestigingsclips kunnen de tilbanden snel
en veilig aan de lift gehangen worden. De
twee tilbanden hebben allebei twee
lengteposities voor de clips. 

De ergonomisch ontworpen handvatten
bieden het grootst mogelijke comfort en
een gevoel van veiligheid aan de cliënt.

Dankzij de gevormde kniesteun worden de
knieën van de cliënt op comfortabele wijze
ondersteund en worden de benen bij het tot
staan komen in een goede positie
gehouden.

De Sarita is een geheel nieuw ontworpen
hulpmiddel voor het tot staan brengen en
verplaatsen van cliënten; de lift is compact
en efficiënt en heeft een geavanceerd
eigentijds design.

In de meeste situaties kan één verzorger
een cliënt tot staan brengen, verkleden 
of op het toilet plaatsen, zonder dat
handmatige tilhandelingen vereist zijn.

Naar het toilet of verplaatsen; 
Kies de tilband die u nodig heeft

De Sarita is leverbaar met twee verschillende typen
tilbanden. De tilband voor de toiletgang past rond de
onderrug van de cliënt om deze veilig te
ondersteunen bij het tot een staande positie brengen.
Omdat de band alleen de onderrug bedekt kan men
eenvoudig de kleding van de cliënt verwijderen en de
cliënt vervolgens op het toilet plaatsen, verschonen of
wassen.

De transferband past om de hele rug van de cliënt en
verdeelt de steun over de gehele rug; hierdoor kan de
cliënt volkomen veilig verplaatst worden van
bijvoorbeeld bedrand naar stoel of van stoel naar
rolstoel.



Transferband van ARJO

Een groot aantal transfers in een

instelling of thuis brengen de cliënt van

de ene zittende positie naar de andere.

Als een hulpverlener dit handmatig doet

komt zijn of haar rug onder enorme

spanning te staan. Bovendien loopt de

cliënt een zekere mate van risico tijdens

deze handelingen; een ongeluk zit in een

klein hoekje, vooral als de cliënt slechts

gedeeltelijk zijn eigen gewicht kan

ondersteunen.

Dankzij de transferband in combinatie

met de Sarita kunnen al deze transfers

met meer comfort en minder risico’s en

inspanning uitgevoerd worden. 



Voor extra veiligheid 
heeft de Sarita een
noodschakelaar voor het
omlaagbrengen in
noodsituaties.

De afneembare band kan achter de rug van een cliënt
door gebracht worden. Als de cliënt bijvoorbeeld
onderuitgezakt is, kan de verzorger met behulp van de
Sarita de cliënt weer rechtop in de stoel plaatsen.

De acculader gebruikt een minimum aan elektriciteit om
de Sarita van de nodige energie te voorzien. Met twee
accu's staat de Sarita altijd klaar voor gebruik.

De poten van de Sarita kunnen met behulp van een
pedaal in breedte versteld worden, waardoor het mogelijk
wordt om rond grote stoelen of andere obstakels te
komen.

Een controlelampje zal aan
en uit flitsen als de accu een
minimale vulling heeft
bereikt.

De gevoerde tilbanden bieden maximaal comfort tijdens
de transfer.

Indien gewenst zijn platte toilet- of transferbanden
verkrijgbaar. Deze zijn vooral nuttig wanneer de ruimte
achter de rug van de cliënt beperkt is als gevolg van
bijvoorbeeld gevormde rolstoelkussens.



Productgegevens

Kenmerken van de Sarita zijn: De Sarita wordt van energie voorzien door een 24V
uitneembare en oplaadbare accu en een acculader. 5V waterdichte afstandsbediening.
Zwenkwielen met lage frictie, de twee achterste voorzien van rem. De chassisbreedte kan
vergroot of weer verkleind worden met behulp van voetpedalen. Automatische noodstop
indien de Sarita tijdens het dalen een obstakel raakt. Maximum tilcapaciteit 160 kg.

Wij adviseren ten zeerste en waarschuwen dat alleen door ARJO ontworpen onderdelen, 
welke voor dit doel ontworpen zijn, gebruikt mogen worden op apparatuur en andere applicaties van ARJO. Dit om letsel
als gevolg van het gebruik van ongeschikte onderdelen te voorkomen. De verkoopcondities van ARJO geven aan anders

geen productaansprakelijkheid te aanvaarden. Onze filosofie staat voor continue ontwikkeling, we houden 
daartoe het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen.
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FM 21964
ISO 9001 • BS 5750 Part 1 • EN 29001

Arjo Ltd, St. Catherine Street, Gloucester, U.K.
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Kwaliteit van Werk en Zorg
Verkoop adres: 
HELP4U, Nijverheidsweg 1, 5492NK St. Oedenrode 
NEDERLAND
Tel. 088 7766100. Fax 084-7327585
E-mail: info@help4u.eu
www.help4u.eu


