
Med Raizer kan løft av
en person opp fra gulvet
foregå på en forsvarlig
måte for pasient og
personale, både med
tanke på helse og 
sikkerhet.

– Keld

Raizer er en mobil løftestol som hjelper personer 
som har falt på gulvet opp på få minutter. Raizer 
kan betjenes av én hjelper og krever ingen fysisk 
innsats fra hjelper utover en støttende hånd.

R AIZER ®

by Liftup



• Kan betjenes af én person.
• Er batteridrevet og løfter ved et knappetrykk.
• Enkel og rask montering. (3 min.).
• Sikrer et ergonomisk korrekt løft, så du unngår overbelastning av rygg og armer.

• Kan betjenes med fjernkontroll for best mulig arbeidsstilling eller via knapp på setet.
• Hvis pasienten blir dårlig, kan Raizer senke personen til liggende posisjon i langsomt tempo.
• Skånsom for både personale og pasient.
• Raizer sikrer løft av pasienten på en verdig måte.

Raizer sikrer et stabilt, trygt løft



• Enkel transport ved hjelp av tralle eller to reisevesker.
• Raizer kan lett oppbevares og lades et sentralt sted på sykehuset, f.eks. i et depotrom.
• Løft med Raizer krever minimalt manuelt arbeid.
• Den er lett å transportere rundt i avdelinger, også ved begrenset plass.
• Lett å betjene på begrenset plass.
• Raizer krever svært begrenset opplæring.
• Den enkle håndteringen av Raizer sikrer rask og enkel opplæring av personale.
• Enkel rengjøring og desinfisering.

Minimal manuell håndtering



EN GOD INVESTERING,
BÅDE PRAKTISK OG
ØKONOMISK

• Merket med fargekoder som sikrer enkel montering.
• Ekstra utstyr som tralle (med trappehjul) og fjernkontroll kjøpes i tillegg.
• Lett og rask å pakke sammen (2 min.).
• Kan brukes på alle typer harde underlag.
• Enkel å rengjøre og desinfisere.
• En god, tidsbesparende investering.
• Bidrar til å løse en stresset situasjon, og personalet kan raskt gå videre til neste pasient.
• Besparelser ved bruk av Raizer fordi det kun er behov for én assistent.
• Kontakt din forhandler for mer informasjon med hensyn til ditt behov og din situasjon.
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• Løftekapasitet: maks. 150 kg.
• Løftetid: 20–30 sek.
• Egenvekt: (Sete: 9 kg / ben og rygglene: 4 kg) i alt 13 kg.
• Lader (2 stk.): 12 V, 90–264 V, < 20 W og 12 V biladapter
• Antall løft ved full oppladning: 40 løft ved maks. last. Ca. 100 løft ved gjennomsnittlig last.
• Ladetid: maks. 6 timer.
• Lading av tomt batteri: 10–15 min = 1 løft.
• CE-merket.
• Patentert teknologi.
• Registrert design.

Funksjoner og tekniske spesifikasjoner



Like muligheter for alle

Grunnsteinen for arbeidet vårt i Liftup A/S er 
kontinuerlig innovasjon og utvikling av produk-
ter innenfor velferdsteknologi.

Liftup ble etablert i 2003 ut fra idéen om Flex-
Step: tanken om trapp og løfteplattform i ett 
og samme produkt. Liftup er et 100 % privat 
danskeid selskap med hovedkontor i Støvring 
i Nordjylland og med et globalt distributørnett 
samt datterselskaper i flere land.

Estetikk, design og sikkerhet er avgjørende i alt 
vi arbeider med innenfor velferdsteknologi. 

Vi utvikler ikke maskiner, men hjelpemidler med 
fokus på verdighet og like muligheter for alle.
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Tlf: +47 45 21 21 52
https://www.dinehjelpemidler.no/
post@dinehjelpemidler.no

Besøksadresse: Bygdøy Alle 23, 0262 Oslo 
Postadresse:  Postboks 91 Grefsen 0409 Oslo

Distributør Produsent

liftup.dk


