LIFT

Lift – trygg förflyttning
till och från toalettstolen
Vår Lift är ett omtyckt hjälpmedel hos människor som är i behov av hjälp vid förflyttning till och
från toalettstolen. Lift är batteridriven och kan användas i både plant och tiltat läge (8 graders
lutning), vilket ger ett tryggt stöd från sittande till stående, samt vid förflyttning mellan rullstol och
toalettstol. Med ett enkelt handgrepp skiftar man mellan de två lägena. Tack vare den mycket
goda lyfthöjden blir stödet kraftfullt hela vägen.
Lift är enkel att installera och sköta, materialvalet är anpassat för badrumsmiljöer. Lift fungerar
utmärkt tillsammans med Bidette och andra hjälpmedel från Svan Care.
Lift finns i två modeller: Golvmodell och vägghängd modell. Se följande uppslag.
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LIFT

Från sittande till stående
När Lift är i sitt nedersta läge är sitsen
plan. Vid uppresning lutar sitsen
något framåt. Vägen upp till stående
blir då behagligt följsam för kroppen
samtidigt som användaren hela tiden
har golvkontakt. På samma sätt
används Lift när användaren ska gå
från stående till sittande.

Från och till rullstol
Sitsen låses i det plana läget. Därefter höjer eller sänker användaren
sitsen till den höjd som gör förflyttningen mest bekväm och enkel.

Därför väljer användarna Lift
-- Den väl tilltagna lyfthöjden (95 cm) ger stöd hela vägen
upp till stående, även för den som är lång.
-- Lift kan användas både i plant och vinklat läge.
-- Lyfter upp till 160 kilo.
-- Uppfällbara armstöd.

-- Enkel att installera.
-- Enkel att rengöra.
-- God design.
-- Batteridriven.
-- Sittplanet kan vinklas 8 grader.
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LIFT GOLVMODELL

LIFT
LIFT GOLVMODELL,
art. nr. 10 701

LIFT VÄGGMODELL,
art. nr. 10 702

Golvmodell som ställs direkt på badrumsgolvet. Liften fästs med beslag på toaletten.

Vägghängd modell som fästs med väggbeslag
på badrumsväggen. Frigör därmed golvyta som
kan behövas för exempelvis rullstol.

Data:
-- Maximal lyftkraft 160 kg
-- Lyfthöjd 950 mm
-- Totalvikt 31 kg (20 + 11 kg)
-- Batteridrift

Kan kombineras med:
-- Bidette
-- Gripo Alu

Tillbehör:
Mjuksits

Toalettlock

Förhöjd sits eller coxitsits

Alkali ph
min 6
160 kg

Art. nr. 10 399

Art. nr. 10 871

Ring för information
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