RAIZER by liftup
Innovativ løftestol

En ny patentert løftestol som er en
rask, sikker og mobil løsning når en
person har falt og trenger hjelp til å
komme seg opp igjen.

DINE HJELPEMIDLER

SLIK BRUKES RAIZER
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Setet/motoren plasseres under
personens ben.
Ryggstøtten klikkes på fra hver side
av kroppen.
4 ben og 2 ryggstøtter festes til
motoren.
Personen sikres med et belte.
Ved hjelp av fjernkontrollen løftes
personen opp i ønsket tempo.

FLERE ALTERNATIVER
Raizer kan også brukes til forflytningstrening, eller for å komme kontrollert
og selvstendig ned på gulvet. Dette
gir mulighet for gulvaktiviteter, som
blant annet leke med barn, kose med
dyr eller for å trene/strekke ut.

OM RAIZER
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Motorisert løftestol
Avlaster og sikrer en trygg og kontrollert
oppreisning fra gulv
Består av 7 moduler
Enkel å sette sammen uten verktøy
Løfter personen der han/hun har falt.
F.eks: hjemme, hotell, hytta, legevakten,
rehabeliteringssenteret, sykehjem, o.l.
Betjenes med et enkelt håndpanel

HVORFOR VELGE RAIZER?

PRODUKTINFORMASJON

Raizer er et mobilt hjelpemiddel
til å hjelpe opp en person som har
falt. Den monteres enkelt på et par
minutter og er lett å transportere.
Armer, ledd og rygg skånes for
skade/slitasje, både for hjelperen
og personen som har falt. Man
har mulighet til å tilpasse forflyttningshøyden over til rullestol,
eller opp i ståposisjon. Raizer
ivaretar HMS-tiltak og sykemeldinger forebygges.
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Løftekapasitet max: 150 kg
Totalvekt: 13 kg
Max 6 timer ladetid
Kan lades i bilen
CE-merket
Rengjøringsvennlig
Transporteres i bag
Fra ca. 40 til 100 løft ved
fulladet batteri

Produsent:

TILBEHØR TIL RAIZER
•
•
•
•
•

Transporttralle
Trappehjul (for å unngå å bære
over flere etasjer uten heis)
Sykkelbeslag
Håndbetjening
Hygienetrekk

TRANSPORTTRALLE

HYGIENETREKK
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