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RAIZER
by liftup
Det revolutionerande lyfthjälpmedlet

Det patenterade och innovativa lyfthjälpmedlet Raizer är utformad för en effektiv uppresning från golv
med hänsyn till både vårdpersonalens hälsa och brukarens trygghet. Raizer är den snabba och säkra
mobila lösningen när en person har fallit och behöver komma upp igen.
Möjligheter
Tusentals människor faller varje dag.
En del av dessa behöver hjälp för att
komma upp, då är Liftups nya lyftstol
Raizer en enkel och smidig lösning.
Raizer är ett kostnadseffektivt hjälpmedel som är lätt att montera och
använda och som den som har fallit
kommer snabbt på benen igen.
Enkel hantering
Vårdpersonal kan utan assistans hantera både Raizer och personen på
golvet. Det behövs heller ingen kraft
för att kunna lyfta eller putta, ingen
risk för överbelastning av armar och
rygg. Vårdpersonal placerar Raizer
enligt instruktion och har därmed
möjlighet att manövrera Raizer med
den ena handen, samt ev. stötta personens huvud med den andra.
Raizer från Liftup levereras separat
med tillhörande väskor och kan

därför lätt transporteras. Stolen
monteras enkelt ihop och är snabbt
klar för användning. Raizer är batteridriven och kan manövreras med en
fjärrkontroll (tillbehör), båda dessa
delar bidrar till en mobil lösning.
Design
Liftup har i utvecklingsfasen samarbetat med professionella industridesigners för att få till Raizers exklusiva
uttryck. Materialen är noga utvalda
med fokus på stabilitet och hållbarhet, med hänsyn till både vårdare
och brukare.
Säkerheten viktigast
För den som har fallit betyder det
mycket att komma upp säkert. Under
lyftet från liggande till sittande har
personen kontakt med golvet. Lyftmomentet är både skonsamt och
jämnt och som extra säkerhet är stolen utrustad med ett säkerhetsbälte.
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Endast en vårdare krävs för
att lyfta brukaren med hjälp
av Raizer.
Både brukare och vårdare
kan känna sig trygga - bekvämt och säkert lyft
Lyfter brukare upp till 150 kg
Transporteras enkelt i två
väskor
Monteras ihop på
plats på bara ett par minuter
Enkel att rengöra
Patenterad teknologi
CE-märkt

RAIZER
Tekniska detaljer


Lyftkapacitet: max. 150 kg



Lyfttid: 20-30 sek



Vikt sits: 9 kg
Vikt rygg: 4 kg
Totalt: 13 kg



Laddare (2 st) : Soniel 12 V, 100240 V och 12 V biladapter



Antal lyft vid full uppladdning: Ca
40 lyft vid max belastning (150 kg).



Ca 100 lyft vid genomsnittlig belastning (80kg).



Laddtid: max. 6 timmar.



Laddning av tomt batteri: 10-15
min = 1 lyft
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Fjärrkontroll

