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Molift Raiser Strap+

For dem som trenger en ekstra 
håndstrekning for å reise seg 
opp, kan man bruker Raiser+ 
beltet. Beltet brukes ikke bare 
for å sikre brukeren i stående 
stilling, men takket være den 
innovative glidehylsen kan en 
pleier hjelpe brukeren opp i 
stående stilling - uten å løfte!

Molift raiser
For akTIv ForFlyTnIng.

tilbehør

Etac Molift raiser er laget for å gi brukeren en aktiv 
og sikker forflytning fra stol til stol, og pleieren 
mulighet for ergonomisk riktig arbeidsstilling.

å komme opp i stående stilling og forflytte seg på 
en trygg måte, er en utfordring for mange eldre. 
Samtidig utsettes pleieren ofte for belastninger som 
kan forårsake rygg-, skulder- og nakkeplager. Molift 
raiser gir brukeren trygghet under oppreisning og 
god støtte for føtter og knær i stående stilling.      

det unike håndtaket gir mange gripemuligheter for 
brukeren, og fotplaten har en sklisikker overflate som 
sikrer en trygg og sikker forflytning.
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Molift Raiser Strap

Hvis brukeren føler seg 
usikker under forflytningen 
kan Raiser Strap gi støtte i 
stående stilling

Molift soft handle

Hvis brukeren har 
problemer med å nå 
gripebøylen, kan Soft 
Handles forlengelseshånd-
tak hjelpe brukeren å nå 
helt frem.

BeskrIVeLse Bredde x Lengde x Høyde art. nr. sPesIFIkasjoner

moLIFt Cm materIaLe: Stål, plastikk, aluminium, tPr
~ raiser 58 x 63 x 120 16090202 totaL Vekt: 14.2 kg

tILBeHør –moLIFt
~ myke håndtak, 2-pack 82511 VaskeanVIsnIng
~ raiser Stropp S/m 82508 Bruk et løsemiddelfritt vaskemiddel med pH-nivå mellom 5 og 9.
~ raiser Stropp l/Xl 82509 kan vaskes ved 80°C i tre minutter (ikke med kneplaten). 
~ raiser Stropp+ S/m 82528 Bruk en våtserviett til å tørke av kneplaten. ikke spyl
~ raiser Stropp+ l/Xl 82529 direkte på lagrene og benstøtten med en 

høytrykksvasker.

Bruksområde
• Forflytning fra seng til rullestol / dusjstol 
• Forflytning fra rullestol til toalett 
• Flytte bakover / fremover i stol / rullestol 
• Forflytning fra stol til rullestol / dusjstol



Molift Raiser Belt er en videreutvikling av Raiser Strap +. Raiser Belt forenkler arbeidet for pleiere 
som assisterer en bruker ved oppreisning til stående. Beltet kan enkelt plasseres ved baken eller i 
midjen, avhengigg av hva som passer best for bruker og situasjonen. Raiser Belt er stabilt og sitter 
trygt på plass når det er fastspent, noe som minimerer risikoen for at beltet sklir ned når brukeren 
lener seg fremover. 

Utsiden har glatt stoff som 
forenkler plassering. Beltet er 
stabilt og formfast takket være 
polstringen og kantbåndene. 

Informativ etikett. 

Risikoen for at beltet kan
gli ned minimeres når 
spennen er fastspent.

De sorte faste hånd-
takene brukes når 
to pleiere assisterer  
bruker ved oppreisning  
til stående.

Det røde bevegelige hånd-
taket brukes når en pleier 
assistere bruker ved f.eks. 
toalettbesøk.

Innsiden av beltet har antiskli. 

Molift Raiser Belt
Gir ekstra støtte ved oppreisning til stående

To pleiere kan enkelt assistere brukeren 
ved oppreisning til stående når Raiser Belt 
er plassert rundt midjen.

Molift Raiser Belt Art.nr

Small / Medium 82964 
Large / X-Large 82965 

Momentet ved toalettbesøk forenkles når Raiser Belt 
plasseres i midjen. Buksene kan enkelt dras opp eller ned 
uten at beltet er i veien.
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