
Atle  180®

een gemotoriseerde eenheid om 
de verplaatsing van patiënten in
ziekenhuizen te vergemakkelijken

Compact en flexibel

Atle® 180 is eenvoudig te 
verplaatsen en naast het bed te 
positioneren om de patiënt
transfer te vergemakkelijken.

Slimme oplossing

Het gepatenteerde treksysteem 
wordt vastgemaakt aan het bed, 
het laken of de trauma matras om 
de patiënt veilig te verplaatsen.

Gemakkelijke transfer

Met Atle® 180 zijn er maar een 
of twee laboranten nodig om de 
patiënt naar de onderzoekstafel 
te verplaatsen.
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Gewicht van de eenheid
Max. gewicht patiënt
Duur van de transfer
Batterij

Atle® 180 voldoet aan de eisen van Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 
zoals bepaald in de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93 / 42 / EEG. Atle® 180 
voldoet aan de eisen volgens de normen: IEC 60601 betreffende veiligheid en
essentiële eisen voor medische elektrische apparatuur. Atle® 180 voldoet aan 
de ISO 13485 norm.

15 sec
24V, 2.9Ah

180 kg
50 kg

Door laboranten ontwikkeld

Ziekenhuis

Afname van werkgerelateerde stress en 
blessures
Optimale arbeidsproductiviteit

Zorgmedewerker

Minimale fysieke belasting tijdens de 
transfer
Focus op de patiënt gedurende de transfer

Het tillen van patiënten door zorgverleners is een van de 
belangrijkste problemen binnen
Radiologie afdelingen vandaag de dag. Van alle 
zorgmedewerkers hebben
verpleegkundigen (laboranten inbegrepen) het vaakst 
last van rugpijn, de jaarlijkse
prevalentie bedraagt 40-50%.

Met Atle®180, biedt Njord Medtech zorgmedewerkers 
en ziekenhuizen een nieuwe
generatie patiënten transfersysteem om de 
toenemende werkdruk op te vangen.

Bron: Novus Rapport 2021; 736 verpleegkundigen/
laboranten geïnterviewd

Wij streven er voortdurend naar de kwaliteit van de zorg te verbeteren door onvervulde behoeften van patiënten, 
gezondheidswerkers en ziekenhuizen te vervullen. Wij ontwikkelen nieuwe, op resultaat gerichte oplossingen met een 
evenwichtige aanpak, gericht op patiënten en op de context van alle belanghebbenden, om acceptatie van de
implementatie te bereiken.

744 mm

826 mm

585 mm

Patiënt

Veilige en comfortabele transfer
Behoud van waardigheid


