
VERBETER UW WERKPLEK

VEiLig

ERgonomisch

EfficiënT

4	 Geen valincidenten

4	 Ergonomisch werken

4	 Bevordert de snelheid

4	 Zeer stabiel hefplateau

4	 Lage opstap

4	 Traploos verstelbaar

4	 Robuuste vasthoudbeugel

4	 Sterke veiligheidsbalg

4	 Door één persoon te bedienen

4	 Eenvoudig verplaatsbaar

4	 Zet zichzelf vast bij heffen

4	 Op de ideale hoogte werken

4	 Onderhoudsvrije motoren

De voordelenAccessoires
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Varix onderzoek
Voor het werken met de Doppler kan de Simple Up 
worden uitgerust met het Phlebo anti-val rooster en 
een verplaatsbaar zitje. Dit maakt links- en rechts-
handig onderzoek op goede werkhoogte mogelijk

Afstandbediening

Bediening links, 
rechts of beide 
zijden mogelijk.

Phlebo,
accessoire voor flebodiagnostiek



Riskante situatie Veiligere situatie Opstappen Staande positie Zittende positie

Waarom zouden u 
en uw patiënt 
onnodige risico’s nemen?

Met de Simple Up brengt u uw patiënt moeiteloos op elke 

gewenste hoogte voor het maken van röntgenbeelden of 

behandeling aan de onderste ledematen. U voorkomt 

vervelende valincidenten voor uw patiënten. Zelf staat u in 

een meer ergonomische werkhouding, waardoor de rug min-

der wordt belast. Dat werkt een stuk prettiger en efficiënter!

Veilig
Niet langer werken met het opstapje of een 
trapje maar met het stabiele hefplateau dat 
Simple Up is. Met één druk op de knop gaat 
het plateau zeer geleidelijk omhoog. De pati-
ent kan zich met beide handen stevig vasthou-
den aan de beugels. Zijn de opnames gemaakt 
of is het onderzoek gereed, dan laat u de 
Simple Up weer rustig dalen en kan de patiënt 
veilig afstappen.

Ergonomisch
De Simple Up is eenvoudig door één persoon 
te bedienen. Dankzij de zwenkwielen kunt u 
het hefplateau gemakkelijk in de beste positie 
rijden. Met de eenvoudige twee-knops be-
diening brengt u het apparaat op elke door u 
gewenste werkhoogte.
Bukken of op de knieën werken, is verleden 
tijd. U hoeft zich geen zorgen meer te maken 
om blessures van uw eigen rug, schouder of 
knie.

Efficiënt
De Simple Up is vriendelijk in gebruik voor 
zowel de patiënt als voor u zelf. Dat werkt niet 
alleen plezierig maar ook efficiënt. Uw patiënt 
staat stabiel, ontspannen en snel in de juiste 
houding waardoor ook de kwaliteit van de 
opnamen kan verbeteren.
Doordat u zelf in een comfortabelere houding 
kunt werken, bent u tot meer in staat.

De wet
Met het inzetten van de Simple Up op uw afde-
lingen kunt u voldoen aan de Nederlandse én 
de Europese wetgeving betreffende ergonomie 
en gezondheid op het werk.
Simple Up is een medisch hulpmiddel klasse 
1, type B en voldoet aan de gestelde eisen in 
het Besluit Medische Hulpmiddelen  94/42EC .

*Geregistreerd Model, Modèle Déposé, Registered Design

Afmetingen 130x 52x112 cm

stavlak  74x47 cm

opstaphoogte  13 cm

hefhoogte  60 cm max.

hefsnelheid  ca. 46 mm/sec.

Verplaatsing  4 gelagerde zwenkwielen

Bediening  2 druktoetsen

hefsysteem  24V

hefvermogen  200 kg

gewicht  ca. 90 kg

netspanning  230-250V/50Hz

sta-oppervlak  anti-slip

Bescherming  rondom harmonicabalg

specificaties:

Wijzigingen voorbehouden


