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NOSTOTUOLI KOTIKÄYTTÖÖN
Raizer M on mobiili nostotuoli sinulle ja omaisillesi. 
Se on nopea ja helppo koota kaatuneen henkilön 
ympärille, ja henkilö voidaan nostaa lähes seisoma-
asentoon muutamassa minuutissa.



Jos sattuisi onnettomuus ja kaadut kotona, apua on nopeasti saatavana. Omainen voi Raizer M -nostotuolin 
avulla saada maassa makaavan henkilön nostettua lähes seisoma-asentoon – ilman että tarvitsee odottaa 
avun saapumista.

Omainen voi helposti auttaa kaatuneen henkilön taas jaloilleen. Raizer M on helppo koota makaavan 
henkilön alle ja nostaa ylös kammella. Kahvan käyttö ei ole rasittavaa, ja tuolia nostetaan molemmille 
sopivalla tahdilla.



Läheisten apu parantaa elämänlaatua

On epämukavaa maata lattialla pidempään, ja omaiselle voi olla stressaavaa 

tietää, että läheinen on vaikeassa tilanteessa. Raizer M auttaa parantamaan 

elämänlaatua, koska voit liikkua turvallisemmin, kun tiedät, että on taas helppo 

päästä takaisin jaloillesi. Nostotuolin käyttämiseen ei vaadita mitään erityisiä 

edellytyksiä.

”En enää pelkää 
kaatumista, koska 
tiedän, että voin saada 
heti apua, vieläpä 
omalta vaimoltani.”
-  William, Raizer M -käyttäjä



• Turvallisuus arjessa
• Itseapu kotona
• Nostaa jopa 150 kg
• Mukava ja turvallinen nosto  
• Helppo ja intuitiivinen käyttö 

Suosittelemme 
käyttämään niskatukea 
Raizer M:n kanssa. Se 
antaa lisäturvallisuutta ja 
vakautta noston aikana.
- Ostetaan lisävarusteena.
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LIFTUP A/S
Hagensvej 21
DK-9530 Støvring
Tanska

Liftup suunnittelee ja kehittää hyvinvoin-
titeknologian tuotteita, jotka perustuvat 
arvoihimme liittyen ihmisarvoihin, turval-
lisuuteen ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin 
kaikille.

Liftup on 100 % yksityisessä tanskalaisessa 
omistuksessa oleva yritys, joka sijaitsee 
Støvringissa Pohjois-Jyllannissa, ja sillä on 
maailmanlaajuinen jakeluverkosto sekä 
tytäryhtiöitä useassa maassa.

Estetiikka, design ja turvallisuus ovat ratkaisevia 
kaikessa, koska toimimme hyvinvointitekno-
logian parissa. Emme kehitä laitteita vaan 
arvokkaita apuvälineitä, jotka voivat luoda 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikille.
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