
... да работим заедно за промяна

доверен партньор в грижата



ArjoHuntleigh е световен лидер 
в интегрираните решения за 
грижа предназначени за хората с 
намалена подвижност.  Продуктите 
Arjo подпомагат мобилността на 
пациентите, подобряват жизнените им 
функции и качеството на живот.
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Алберт
Пациентът е в състояние да 
изпълнява ежедневните си дейности 
самостоятелно, но е възможно да се 
нуждае от асистенция.

Барбара
Пациентът е частично способен да 
изпълнява ежедневните си дейности с 
известна нужда от асистенция.

Карл
Пациентът е неспособен да извършва 
ежедневните си дейности без 
асистенция но е в състояние да 
допринася за осъществяването им.

Дорис
Пациентът е неспособен да извършва 
сам ежедневните си дейности. Той се 
нуждае от оборудване.

Емма
Пациентът е неспособен да извършва 
сам ежедневните си дейности. Той се 
нуждае от оборудване.
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SARA COMBILIZER
Със Sara Combilizer, поради изключителната си гъвкавост на 
позициониране, дори пациентите, които преди това са били 
считани с висок риск или неподходящи за мобилизиране, 
могат лесно да бъдат мобилизирани за стоящо, седящо 
или легнало положение по безопасен и удобен начин. Това 
включва пациенти с ниско внимание и ниво на съзнание, 
лоша стабилност на ствола, механична вентилация, 
хемофилтрация в слабините. 

ARJO ОСИГУРЯВАТ: МОБИЛНОСТ
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Maxi Twin дава възможност за грижа за ежедневните 
трансфери. Той е подходящ за пациенти, които не са в 
състояние да се поддържат сами, и които се намират в 
среди за грижи, като жилищни домове, старчески домове 
и специализирани медицински заведения. Той се доставя 
с две батерии и при ежедневно зареждане, асансьорът е 
винаги готов за употреба. 

MAXY TWIN
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MAXI SKY 2

MAXY SKY 440

Таванните асансьори предлагат доказан метод за справяне 
с пациентите с безопасност и достойнство по начин, който 
също намалява риска от наранявания, свързани с работата 
на болногледачите.

Ултра-лекият Maxi Sky440  е лесна за работа преносима 
система за таванни асансьори, която позволява на един 
човек да се грижи за пациента без стрес или напрежение и 
без ръчно повдигане.

ТАВАННИ АСАНСЬОРИ
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ЗА ХИГИЕНАТА

ALENTI
WITHOUT SCALE / WITH SCALE

Като част от интегрирана система за къпане, Alenti осигурява 
отлично качество на транспортиране и трансферно 
решение за полузависими  пациенти.

MIRANTI
Ергономичната количка за вана с асансьор с Power 
Drive помага на болногледача да изпълни целия цикъл 
на къпане с минимално физическо усилие. 
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CAREVO

CARINO
Хигиенен стол с регулируема височина. Асистира 
хигиенни дейности, като душ, измиване на коса и 
тоалет.

Хигиенна количка, проектирана за най-пасивни,
зависими и неподвижни пациенти, които не могат да стоят 
седнали.
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CONCERTO BASIC
HYDRAULIC

Concerto може да подобри качеството на живот, като 
направи безопасен и достоен душ, лесно достъпен за 
повече пациенти, съвместим с асансьорите и таванните 
асансьори на Arjo. 

Системата за вана ArjoHuntleigh е с висока адаптивност, 
съвместима с редица транспортни и повдигащи средства, 
които покриват всички нива на мобилност. Цялостната 
система дава възможност на един човек безопасно да 
управлява целия цикъл на къпане. Характеристиките и 
опциите за баня могат да се комбинират, за да се създадат 
системи, които отговарят на специфичните нужди на всеки 
потребител.

SYSTEM 2000
PRIMO / RHAPSODY / PRIMO FERRO
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NINJO
Дезинфекторът Ninjo е лесен за използване,с гладка, 
хигиенична камера за минимизиране на
риска от остатъци и бактерии.
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАНИ ОТ ЗАЛЕЖАВАНЕ

Системите за смяна на матрак  Nimbus® са един от най-
ефективните, удобни и с рентабилно преразпределение 
на налягането системи. Както Nimbus Professional, така и 
Nimbus 4 осигуряват ефективно активно освобождаване 
на налягането (променлива терапия) комбинирана с 
автоматично регулиране спрямо теглото, размера и
позицията на индивида.

NIMBUS 4
NIMBUS Professional

ALPHA ACTIVE® 3 
Система за предотвратяване и управление
на наранявания от залежаване. 
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SIMULFLEX
Решенията от серията Simulflex  на Arjo се произвеждат 
от висококачествена полиуретанова пяна и осигуряват 
рентабилна алтернатива, докато се конкурират с редица 
по-скъпи системи, когато става въпрос за клинична 
ефективност.

CONFORM X
Виско-еластичен матрак за намаляване на налягането. 
Предлага система за подмяна и възглавница



10

МЕДИЦИНСКИ ЛЕГЛА

ENTERPRISE
5000X / 8000X / 9000X

Корпоративните болнични легла от ArjoHuntleigh осигуряват 
значителни ползи за потребителите, болногледачите и 
здравните заведения. Потребителите могат да бъдат 
премествани без усилие за различни физиологични и 
клинични нужди, а интегрираната везна осигурява постоянен 
и точен контрол на теглото.
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INDIGO
Intuitive Drive Asist

IndiGo прави транспорта на пациента по-лек само с едно 
докосване. Монтира се на болничните легла Enterprise и 
прави транспорта безопасен, контролиран и лесен.
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LIFEGUARD 20 / 50
Гамата Lifeguard ® от колички с променлива височина 
предлага гъвкави решения, предназначени да подпомогнат 
управлението на пациента, транспорта му и спешна 
помощ.
Лекото тегло и маневреността на количките помагат за 
намаляване на  рискове и включват редица опции като 
Easitrack -система на пето колело. Към количките се 
предлагат гама от матраци, включително Bi-Flex ® матрак за 
преразпределение на налягането и предотвратяване на язви 
от лежане.



РЕХАБИЛИТАЦИЯТА

УСЪВЪРШЕН
СТВА ПОДВИЖНОСТА



Посетете ни на адрес:
СОФИЯ, кв. Лозенец,  
ул. „Добри Войников“ 4

или се свържете с нас на:
тел.: +359 2 870 45 05
моб.: +359 89 828 2801
e-mail: office@respiron.eu

ПЛОВДИВ | ул.Захари Стоянов 29 | моб.: +359 89 706 0011
СТАРА ЗАГОРА |ул.Генерал Гурко 119 | моб.: +359 89 462 5610 
БУРГАС | моб.: +359 89 099 9386

„Респирон Ийст Юръп“ ЕООД е официален вносител и дистри-
бутор на продуктите на ArjoHuntleigh за България. Извършваме 
всички дейности свързани с въвеждането на пазара и поддръж-
ката на своите продукти, включително продажба, обучение за 
работа, гаранционен и следгаранционен сервиз и доставка на 
консумативи. Нашият екип остава на Ваше разположение.
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