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Innovativ løftestol 
Liftups patenterede løftestol er den hurtige og sikre mobile løsning, når en person er 

faldet og har brug for hjælp til at komme op. 

Lige muligheder 

Tusindvis af mennesker falder hver dag. 

En del af disse har brug for hjælp fra an-

dre til at komme op, og her er Liftups 

nye løftestol Raizer en nem og sikker 

løsning. Raizer er nem at anvende, så 

den faldne person hurtigt kan blive hjul-

pet på benene. 

 

Nem betjening 

En hjælper kan uden assistance håndtere 

både Raizer og personen på gulvet, og 

der skal ikke bruges kræfter på at løfte 

eller skubbe med risiko for overbelast-

ning af arme og ryg. Hjælperen placerer 

Raizer i henhold til instruktionen og har 

derved mulighed for at betjene Raizer 

med den ene hånd, samt evt. støtte per-

sonens hoved med den anden. Løftesto-

len benyttes inden for hjemmeplejen, på 

plejehjem, af redningstjenester og af an-

det personale, der arbejder med løft og 

forflytning af personer. Raizer fra Liftup 

leveres adskilt med tilhørende tasker- 

kan dermed nemt transporteres. 

 

Stolen samles på et øjeblik og er så klar 

til brug. Raizer er batteridrevet og kan 

betjenes via betjeningspanel på siden af 

sædet eller via en fjernbetjening (ekstra-

udstyr). 

 

Design er en mærkesag 

For at opnå Raizers eksklusive udtryk har 

Liftup i udviklingsfasen samarbejdet med 

professionelle industrielle designere. Ma-

terialerne er nøje udvalgt med fokus på 

stabilitet og holdbarhed og under hen-

synstagen til både hjælper og borger. 

 

Sikkerhed frem for alt 

For den person, der er faldet, betyder 

det meget at blive hjulpet op på en sikker 

måde. Under hele løftet fra liggende til 

stående har personen kontakt med gul-

vet. Løftebevægelsen er jævn og skån-

som, og som ekstra sikkerhed er løfte-

stolen udstyret med sikkerhedssele.                          

FORDELE 

 
• Mobilt hjælpemiddel til at rejse 

en faldet person op 

 

• Ingen risiko for overbelastning af 

hjælperen 

 

• Både borger og hjælper kan føle 

sig tryg – bekvemt og sikkert 

løft 

 

• Transporteres let i medfølgende 

taske med ryg- og bærestropper 

 

• Kan samles med få klik på et par 

minutter 

 

• Rengøringsvenlig 
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Ekstraudstyr til Raizer : 
 

• Fjernbetjening 

• Torsobælte 

• Trolley 

• Cykelbeslag (til trolley) 

• Hygiejneovertræk • Trappehjul (til trolley) 

  

  

 

Tekniske detaljer 
 

• Løftekapacitet: max. 150 kg 

• Løftetid: 20 - 30 sek 

• Egenvægt: sæde / #1: 9 kg 

Ben og ryglæn / #2: 4 kg 

I alt 13 kg 

• Lader (2 stk.): 12V. 90-264V, < 

20W og 12 V bil adapter 

• Antal løft ved fuld opladning: 

40 løft ved max last 

Ca. 100 løft ved gennemsnitlig last 

• Ladetid: max. 6 timer 

• Ladning af tomt batteri: 

10-15 min = 1 løft 

• HMI-nr:  84838 

• CE-mærket 

• Patenteret teknologi 

• Registreret design 
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