
Etac Molift Raiser
Överflyttningsplattformen för 
aktiv förflyttning.
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Molift Raiser

Molift Raiser – för aktiv förflyttning
Överflyttningsplattformen Molift Raiser är utformad för att ge en aktiv och säker 
 förflyttning av brukaren och bästa möjliga förutsättning för ett ergonomiskt 
 arbetssätt för vårdaren.

Trygghet för både vårdare och brukare
Med Molift Raiser överflyttningsplattform går det 
snabbt och smidigt att förbereda en förflyttning. 
Det unika underbensstödet justeras enkelt med ett 
enhandsgrepp. Fotbromsen låses dubbelsidigt oav-
sett om du väljer att bromsa på vänster eller höger 
sida. Plattformens utformning gör att den kan rul-
las in tätt under fötterna på brukaren, detta är en 
förutsättning för en aktiv förflyttning med naturligt 
rörelsemönster. Ståplattan av formgjuten plast har 
en finkorning yta med antihalkeffekt.

För brukaren utgör Molift Raiser en trygg och 
bekväm uppresning. Underbensstödets polstring 
 förbättrar  stabiliteten och handtaget ger optimala 
 grepp möjligheter. Dessa egenskaper möjliggör att  
brukaren kan känna sig trygg genom hela  
förflyttningen.

Molift Raiser är stabil, har snäv svängradie och är 
 lättmanövrerad.

Skapar möjligheter

Beskrivning Art. nr
Molift Raiser 16090202

Tillbehör
Soft Handles, 2-pack  82511
Raiser Strap S/M  82508
Raiser Strap L/XL  82509
Raiser Strap+ S/M  82528 (82508 + 82537)
Raiser Strap+ L/XL  82529 (82509 + 82537)
RaiserBelt S/M  82964 (82508 + 82963)
RaiserBelt L/XL  82965 (82509 + 82963)
Glidhylsa  82537

Max brukarvikt
150 kg

Total Vikt
14.2 kg

Material
Stål, plast, aluminium, TPR



Molift Raiserwww.etac.se

En fot låser båda hjulen
Genom att aktivera bromsen på  
den ena sidan bromsas båda 
hjulen vilket ger en snabbare och 
säkrare användning.

Låg instegshöjd
Den låga instegshöjden gör det 
enklare för brukaren att placera 
fötterna korrekt på plattformen.

Handtagsbåge med många  
greppmöjligheter
Handtagsbågen ger optimala 
greppmöjligheter för både 
vårdare och brukare och har 
fästen för tillbehören.

Underbensstödet  
höjdjusteras med en hand
Det mjuka polstrade 
underbensstödet ger ett  
bekvämt stöd för brukaren.



Raiser Strap+ möjliggör att en alternativt 
två vårdare kan assistera brukaren upp 
till stående.

Raiser Strap ger stöd bakom ryggen 
vid överflyttningen.

Ett mjukt förlängande handtag ger 
greppmöjlighet för en person med 
nedsatt rörlighet i axelleden.

En överflyttningsplattform med tillbehör som stimulerar till aktivitet.
Etac Molift Raiser är avsedd för förflyttning kortare sträckor, mellan säng till rullstol/toalettstol/
mobil duschstol. Vid uppresning till stående kan brukarens funktioner tränas och Molift Raiser kan 
med fördel användas vid tidig mobilisering.

Uppresningshandtag –  
Soft handles

Om brukaren har svårt att greppa handta-
get och inte når hela vägen fram kan ett 
förlängande mjukt handtag användas som 
komplement. Levereras i 2-pack.

Trygghetsband med glidhylsa  –
Raiser Strap+

När brukaren behöver hjälp att resa sig 
upp kan en eller två vårdare assistera 
med Raiser Strap+.

Trygghetsband – Raiser Strap 

Om brukaren känner sig osäker vid över-
flyttningen kan ett trygghetsband ge ett 
stöd bakom ryggen i stående.

Trygghetsband med bälte  
– Raiser Belt

När brukaren behöver mer hjälp kan en 
eller två vårdare assistera. Med bältet 
placerat runt midja alt. stuss sitter hjälp-
medlet säkert på plats.

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice  0371-58 73 00 
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se  www.etac.se
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