Raizer on todella hyvä
apuväline arjessa.
– Sairaanhoitaja, Heidi Aagaard

R AIZER

®

by Liftup

Raizer on siirrettävä nostotuoli, jonka avulla
makaavan ihmisen voi nostaa pystyasentoon
muutamassa minuutissa. Avustaja voi käyttää
Razeria yksin eikä siinä vaadita fyysistä
voimaa.

Raizer varmistaa vakaan, turvallisen noston

• Käytössä tarvitaan vain yksi ihminen.
• Akkukäyttöinen ja nostaa automaattisesti.
• Varmistaa ergonomisesti oikean noston, mikä ehkäisee selän ja käsien rasittumista.
• Auttaa makuuasennosta lähes pystyasentoon muutamassa minuutissa.

• Varmistaa miellyttävämmän noston.
• Auttaa sinua, joka työskentelet yksin, kun sinun ei tarvitse pyytää apua.
• Voit tarjota nopeasti apua ja siirtyä eteenpäin seuraavaan tehtävään.
• Ergonominen nostin ja nopea apu tilanteessa voi vähentää henkilöstön sairauspäiviä.

Vähän manuaalista käsittelyä

Kätevä kuljetus kahdessa laukussa tai vetokärryllä.
Nostaminen Raizerin kanssa vaatii erittäin vähän manuaalista työtä.
Helppo ja nopea kokoaminen kaatuneen ihmisen ympärille (3 min.).
Helppokäyttöinen ahtaissa paikoissa.
Raizer vaatii vain vähän koulutusta ja on siten helposti uuden henkilöstön käytettävissä.
Sopii hyvin fysioterapiaan, esimerkiksi nostettaessa lattialle tai lattialta terapiassa tai
harjoitustilanteissa.
• Helppo desinfiointi ja puhdistus.
• Pakkaaminen sujuu nopeasti ja helposti (2 min.).
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HYVÄ INVESTOINTI,
SEKÄ KÄYTÄNNÖLLINEN
ETTÄ TALOUDELLINEN

• Raizerin suunnittelussa on käytetty värikoodeja, jotka varmistavat osien nopean
kokoamisen ja purkamisen.
• Voidaan hankkia lisävarusteita, kuten vetokärryt (porrasrenkailla), pyöräteline ja kaukoohjain.
• Raizer sopii koonsa ansiosta ihanteellisesti sijoitettavaksi esim. käytävään defibrillaattorin tavoin.
• Voidaan käyttää kaikenlaisilla alustoilla.
• Kestävät materiaalit varmistavat pitkän käyttöiän.
• Hyvä aikaa säästävä investointi.
• Raizeria käyttämällä saadaan aikaan selkeitä säästöjä.
• Ota yhteyttä Algol Trehabin edustajaan, jos haluat lisätietoa tarpeisiinne ja tilanteeseenne
liittyen.
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Toiminta ja tekniset tiedot
Nostokapasiteetti: enint. 150 kg.
Nostoaika: 20–30 s.
Omapaino: istuin: 9 kg Jalka- ja selkätuki: 4 kg Yhteensä 13 kg.
Latauslaite (2 kpl): 12 V. 90–264 V, < 20 W ja 12 V autosovitin.
Nostojen määrä täydellä latauksella: 40 nostoa enimmäiskuormituksella N. 100
nostoa keskimääräisellä kuormituksella.
• Latausaika: enint. 6 tuntia.
• Tyhjän akun lataus: 10–15 min = 1 nosto.
• HMI-nro: 84838.
• CE-merkintä.
• Patentoitu teknologia.
• Rekisteröity design.
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Yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
Liftupin toiminta perustuu arvokkuuden,
turvallisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien
tarjoamiseen kaikille. Kehitämme apuvälineitä
hyvinvointiteknologian alalla. Alan ihmisenä
huomaat muun muassa, että Raizer voi saada
aikaan vakautta ja turvallisuutta, kun sinun
pitää auttaa muita. Se myös auttaa sinua
säästämään aikaa, varmistamaan hyvän
työasennon ja suojaamaan ylikuormitukselta.
Meillä Liftup A/S:llä toimintamme perustuu aina hyvinvointiteknologian
innovaation ja
tuotekehitykseen. Liftup perustettiin vuonna
2003, ja se on 100-prosenttisesti yksityinen
tanskalaisomisteinen yritys.
Estetiikka, design ja turvallisuus ovat ratkaisevia
kaikessa, koska toimimme hyvinvointiteknologian
parissa. Kehitämme arvokkaita apuvälineitä,
emme koneita.

Ota yhteyttä
ALGOL-TREHAB OY
PL 13 (Karapellontie 6), 02611 Espoo
Puhelin: (09) 5099 331
Sähköposti: algol-trehab@algol.fi
Internet: www.algoltrehab.fi

