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Lift – turvallinen siirtyminen
wc-istuimelle ja siitä pois
Lift on pidetty apuväline sellaisten henkilöiden keskuudessa, jotka tarvitsevat apua siirtymisessä 
wc-istuimelle ja siitä pois. Lift on akkukäyttöinen ja sitä voidaan käyttää sekä suorassa että eteenpäin
kallistessa asennossa (8 astetta), näin saadaan turvallinen tuki istuma-asennosta seisomaan noustessa 
sekä siirryttäessa pyörätuolista wc-istuimelle. Vaihto näiden kahden asennon välillä tapahtuu helposti 
käsiotteella. Hyvän nostokorkeuden ansiosta tuki on voimakas koko nousun/laskun ajan.

Lift wc-nostin on helppo asentaa ja huoltaa,  materiaalit on valittu kylpyhuonekäyttöä varten. 
WC-nostin toimii erinomaisesti  Bidetten ja muiden Svan Caren apuvälineiden kanssa. 

Lift wc-nostinta on kahta mallia: lattia- ja seinäkiinnitteinen malli.
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Pyörätuoliin ja siitä pois
Istuin lukitaan suoraan asentoon. 
Tämän jälkeen käyttäjä nostaa tai 
laskee istuimen korkeuteen, jossa
siirtyminen on miellyttävintä ja 
helpointa.

Istumasta seisomaan
Lift wc-nostimen ollessa alimassa 
asennossa istuin on suorassa. 
Ylösnousussa istuin kallistuu hieman 
eteenpäin. Nousu ylös seisomaan 
on tällöin miellyttävän joustava koko 
vartalolle, myös käyttäjän lattiakosketus
säilyy koko ajan. Nostinta käytetään 
samalla tavoin siirryttäessä
seisomasta istumaan.
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Riittävä nostokorkeus (95 cm), antaa riittävän tuen koko -
nousun ajan seisomaan asti, myös pitkille henkiöille

Voidaan käyttää istuimen ollessa suorassa tai kaltevssa asennossa-

Nostokapasitetti 160 kg-

Ylöskääntyvät käsituet-

Lift wc-nostimen ominaisuuksia
Helppo asentaa-

Helppo puhdistaa-

Hyvä muotoilu-

Akkukäyttöinen-

Istuinosaa voidaan kallistaa 8 astetta-



Lattiamalli voidaan sijoittaa suoraan kylpy- 
huoneen lattialle. Nostin kiinnitetään 
helalla wc-istuimeen. 

Seinäkiinnitteinen malli, joka kiinnitetään seinä-
heloilla kylpyhuoneen seinään. Vapauttaa lattia-
alaa, jota voidaan tarvita esimerkiksi pyörätuolia
varten.
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LIFT LATTIAMALLI
TUOTENRO 10 701  

LIFT  SEINÄKIINNITYS,
TU     OTENRO 10 702 

Pehmeä istuin

Lisävarusteet:

Tuotenro 10 399

Tekniset tiedot:
Maksimi nostokapasiteetti 160 kg-
Nostokorkeus 950 mm-
Kokonaispaino 31 kg (20+11 kg)-
Akkukäyttöinen-

Voidaan yhdistää:
Bidette-
Gripo Alu-

160 kg

Alkali ph
min 6

WC-kansi

Tuotenro 10 871 

Korotettu tai coxit-istuin

ALGOL TREHAB OY 
Karapellontie 6 
02610 Espoo
Puh . (09) 5099 331 
algol-trehab@algol.fi  
www.algoltrehab.fi


