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EN LØFTESTOL TIL BRUG I HJEMMET
Raizer M er en mobil løftestol, til dig og dine 
pårørende, der hurtigt og enkelt samles under 
den faldne person og på få minutter rejser 
personen til næsten stående.



Hvis uheldet skulle være ude, og I oplever fald i hjemmet, hvor der er brug for hjælp til at komme op, så 
er der hurtigt hjælp at hente. En pårørende kan med Raizer M lige ved hånden få den faldne person løftet 
op til næsten stående stilling - uden at I skal vente på hjælp udefra.

En pårørende får den faldne person nemt på benene igen efter fald, ved at samle stolen Raizer M under 
den faldne person og køre stolen op ved hjælp af drejehåndtaget. Det drejes uden anstrengelser  
– og stolen kommer op i et tempo, der passer begge.



Hjælp fra dine nærmeste giver livskvalitet

Det er ubekvemt at skulle ligge på gulvet i længere tid, og det kan være 
stressende for en pårørende at være vidne til, at ens kære er i en sårbar situation.  
Raizer M er med til at give livskvaliteten et løft, fordi du kan færdes mere trygt, 
når du ved, at det er nemt at komme på benene igen. Der kræves ingen særlige 
forudsætninger for at betjene den.

“Jeg er ikke længere 
bange for at falde, fordi 
jeg ved, at jeg kan få en 
hjælpende hånd med 
det samme, oveni købet 
af min egen hustru.”
- William, bruger af Raizer M



• Tryghed i hverdagen
• Selvhjulpen i hjemmet
• Løfter op til 150kg
• Bekvemt og sikkert løft  
• Nem og intuitiv benyttelse 

Vi anbefaler brug af 
nakkestøtten sammen 
med Raizer M. Det giver et 
stabilt og trygt løft. 
- Købes som ekstraudstyr.

Køb ekstraudstyr til Raizer M her:
www.liftupshop.com





Lift up

+45 9686 3020
mail@lift up.dk
www.lift up.dk

LIFTUP A/S
Hagensvej 21
9530 Støvring

Køb Raizer M her: 
www.liftupshop.com

Liftup designer og udvikler produkter inden 
for velfærdsteknologi med udgangspunkt i 
vores værdier omkring værdighed, sikkerhed 
og lige muligheder for alle.

Liftup er en 100 % privat danskejet virksomhed 
beliggende i Støvring i Nordjylland, med et 
globalt distributionsnet samt datterselskaber 
i flere lande.

Æstetik, design og sikkerhed er afgørende 
i alt, vi arbejder med inden for velfærds-
teknologi. Vi udvikler ikke maskiner, men 
værdige hjælpemidler, der kan skabe lige 
muligheder for alle.
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