
Raizer är en mobil lyftstol som hjälper liggan-
de personer upp på ett par minuter. Raizer kan 
manövreras av endast en assisterande person 
och kräver begränsad fysisk insats utöver en 
stödjande hand.

Raizer gör det möjligt 
att använda patientens 
egna resurser i lyftet 
från golvet och skapar 
samtidigt trygghet i 
patientens närhet när 
Raizer används.

– Isabella

R AIZER ®

by Liftup



• Kan manövreras av en person.
• Är batteridriven och lyfter automatiskt.
• Snabb och enkel hopsättning runt den liggande personen (3 min).
• Garanterar ett ergonomiskt korrekt lyft så att du inte överbelastar rygg och armar.

• Kan manövreras med fjärrkontroll för optimal arbetsställning eller via en knapp på sitsen.
• Om patienten blir dålig kan Raizer sänka personen till liggande position ganska långsamt.
• Skonsam för personal och personen som får hjälp.
• Raizer garanterar ett värdigt lyft för patienten.

Raizer garanterar ett stabilt och tryggt lyft



• Enkel transport med hjälp av dragvagn eller två väskor.
• Raizer kan enkelt förvaras och laddas på en central plats på sjukhuset, t.ex. i ett förråd.
• Lyft med Raizer kräver minimalt manuellt arbete.
• Den är lätt att ta med sig runt på avdelningar, även vid begränsat utrymme.
• Är enkel att använda på begränsat utrymme, och kan lyfta från golvhöjd.
• Raizer kräver mycket begränsad utbildning och är därför enkel att använda för ny personal.
• Den enkla hanteringen av Raizer garanterar snabb och enkel utbildning av personal.
• Enhetliga ytor garanterar enkel desinfektion och rengöring.

Minimal manuell hantering



• Märkt med färgkoder som gör den enkel att sätta ihop.
• Extrautrustning som dragvagn (med trapphjul) och fjärrkontroll kan köpas till.
• Packas snabbt och lätt ihop (2 min).
• Kan användas på alla typer av underlag.
• Enkel rengöring och desinfektion.
• En god tidsbesparande investering.
• Avhjälper en stressig situation, och personalen kan snabbt komma vidare till nästa patient.
• Besparingar kan dokumenteras vid användningen av Raizer.
• Kontakta Liftup för mer information utifrån behov och situation.

EN GOD INVESTERING,
BÅDE PRAKTISK OCH
EKONOMISK



• Lyftkapacitet: max. 150 kg.
• Lyfttid: 20–30 sek.
• Egenvikt: (Sits: 9 kg / ben och ryggstöd: 4 kg) Totalt 13 kg.
• Laddare (2 st.): 12 V, 90–264 V, < 20 W och 12 V biladapter.
• Antal lyft vid full laddning: 40 lyft med maximal last, ca 100 lyft vid medelbelastning.
• Laddningstid: max. 6 timmar.
• Laddning av tomt batteri: 10–15 min = 1 lyft.
• CE-märkt enligt MDD.
• Patenterad teknologi.
• Registrerad design.

Funktion och tekniska specifikationer
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Lika möjligheter för alla

Hos Liftup A/S är innovation och utveckling av 
produkter inom välfärdsteknik hörnstenen i 
arbetet. 

Liftup grundades 2003 utifrån idén om Flex-
Step: Tanken på trappa och rullstolslift i samma 
produkt. Liftup är ett 100 % privat danskägt 
företag beläget i Støvring i Nordjylland, med ett 
globalt distributionsnät och dotterbolag i flera 
länder.

Estetik, design och säkerhet är avgörande i allt 
vårt arbete inom välfärdsteknik. 

Vi utvecklar inte maskiner, utan hjälpmedel 
med fokus på värdighet som kan skapa lika mö-
jligheter för alla.
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Distributör Tillverkare

liftup.dk

tel 0371-318 00  
info@gaterd.se 
www.gaterd.se

Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 
SE-333 75 Reftele

Vill du veta mer? 

Kontakta oss på: tel 0371-318 00  
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftele    
info@gaterd.se | www.gaterd.se

WE DO BETTER.

Distribueras av:


