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Innovativ løftestol som sikrer et
stabilt og trygt løft
Raizer II er en batteridrevet mobil løftestol som på få minutter
hjelper en person som har falt, opp til nesten stående stilling.
Løftestolen betjenes enkelt av én hjelper, og krever begrenset
med fysisk innsats utover en støttende hånd. Hjelperen foretar
derfor ikke et løft eller en forflytning hvor armer eller rygg
utsettes for overbelastning. Hjelperen betjener løftestolen ved
hjelp av en fjernkontroll eller ved hjelp av et betjeningspanel på
siden av stolen.

Raizer II

For den som har falt betyr det mye å bli hjulpet opp på en sikker
måte. Under hele løftet fra liggende til stående har personen
kontakt med gulvet. Løftebevegelsen er jevn og skånsom, og som
en ekstra sikkerhet kan man få stolen utstyrt med ett eller flere
justerbare sikkerhetsbelter som sikrer god stabilitet for den som
har falt. Raizer II er en forbedret versjon av den originale Raizer –
med nytt design og forbedrede funksjoner.
Verdt å vite for helsepersonell og pårørende

Er batteridrevet og løfter ved ett knappetrykk
Løfter personer opp til 150kg
Løfter fra liggende på gulvet, til sittende i stol
Benyttes av kun én person
Enkel å frakte med seg - lav vekt og lett å bære
Monteres raskt rundt personen som har falt (3
minutter)
Trygg og behagelig for den som har falt
Ergonomisk løfting
Reduserer ventetiden til den som har falt
Reduserer arbeidstiden til den som jobber
Innsparing på arbeidskraft
Reduserer risikoen for belastningsskader hos den
som hjelper
Øker selvfølelsen til den som har falt
Raizer = kosteffektiv

Standardutstyr

Setedel, ben og rygg
To ladere
Transportbag
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Enkel å rengjøre

Alle overflater er designet for å være lette å rengjøre
Den nye overflaten kan desinfiseres
Sikkerhetsbelte kan tas av og vaskes
Overflatene er lette å rengjøre

Sikkerhetsbelte

Lys som indikerer riktig montering

Endestopp sikrer riktig posisjon

Fjernkontroll og nødstopp

Praktisk oppbevaring av
fjernkontroll

Fjernkontroll

Sikkerhetsbelte

Transportvogn

Batterilader

Trappehjul

Ladekabel, USB

Sykkelbrakett for transportvogn

Transportbag

Hygienetrekk

Setetrekk

Enkel å montere

Fire identiske bein og to identiske rygglener sikrer
korrekt montering hver gang
Intuitive lyder og LED-lys forsikrer deg om riktig
montering
Endestopp sikrer riktig posisjon av løftestolen, både
under bruk og etter demontering.
Ett eller flere sikkerhetsbelter kan monteres på
ryggstøttene slik at personen som har falt kan føle
seg trygg og komfortabel under hele løftet. Ved bruk
av flere sikkerhetsbelter kan man sikre personen på
flere steder på overkroppen for større sikkerhet.

Fjernkontroll og nødstopp

Fjernkontrollen oppbevares på siden av løftestolen
Intuitiv knapp for nødstopp
Påminnelse om service (ettersyn)
Batteriindikator

Tilbehør Raizer II
HMS.nr.

Art.nr.

Beskrivelse

105026

Fjernkontroll

107273

Transportvogn

103314

Trappehjul for transportvogn (3hjul)

103313

Sykkelbrakett for transportvogn, sett

103741

Engangs hygienetrekk, 10 stk

107250

Sikkerhetsbelte

105192

Batterilader 15W, multi-AC plug

105082

Ladekabel, USB

107239

Transportbag

107240

Setetrekk

Tekniske data
Raizer II

Tekniske data
150 kg
20-30 sekunder

Løftekapasitet
Løfte tid
Vekt
Lader
Antall løft på fullt batteri
Ladetid
Batteri

Setet 8,5 kg, bein og rygg 4,5kg. Totalt 13 kg
2 pk: Soniel 12V og billader 12V
Ca. 40 på maks belastning, ca. 80 på gjennomsnittlig
belastning
Ca. 6 timer
LiFePo4

Lading av tomt batteri

10-15min = 1 løft

Støynivå
Driftstemperatur

< 70 dB A
+5 ºC til + 40 ºC

Oppbevaringstemperatur
Vann og støv

- 25 ºC til + 70 ºC
IP 52 (støvsikret, beskyttet mot dryppende vann)

Forventet levetid
Bredde (stående)

> 5 år
686mm

Høyde (stående)
Dybde (stående)

1252mm
671mm

Bredde (liggende)
Høyde (liggende)

686mm
1319mm

Dybde (liggende)

321mm
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