Productfiche
Transferwagen
Raiser - RaiserPRO
Restkracht benutten, verzorging sparen.
De Raiser/Raiser PRO is een sta-op- en transferhulpmiddel dat zowel de verzorger als de
gebruiker helpt. De Raiser/RaiserPRO is verrijdbaar zodat transfers over (kleine)
afstanden mogelijk zijn. Wanneer de gebruiker zit kan de voetenplank eenvoudig onder
de voeten gereden worden. Een parkeerrem garandeert een stabiele transfer en de
gepolsterde kniesteun kan eenvoudig met één hand op de juiste hoogte ingesteld
worden. De gebruiker kan een willekeurige positie voor de handen kiezen.
Wanneer de gebruiker minder actief is kan deze worden ondersteund middels een sling
en worden geholpen tijdens het opstaan. Verschillende modellen sling zijn beschikbaar
voor de Raiser/RaiserPRO.
Het grote voordeel van de Raiser/RaiserPRO is dat de gebruiker wordt gestimuleerd zelf
op eigen kracht op te staan, waarbij de verzorger wél actief kan helpen maar niet
zwaar wordt belast.
De handgreep-lussen, dienen als verlenging van de handgreep en kunnen gebruikt worden wanneer de gebruiker de
handgreep niet kan bereiken.
De sling wordt ingezet wanneer de gebruiker zich bij het opstaan niet zeker voelt. De sling ondersteunt hem of haar
van achteren.
Middels de sling met glijstuk kan de gebruiker ondersteund worden tijdens het opstaan. Het glijstuk voorkomt
opstropen van de kleding.

Referenties:
Referentie

Omschrijving

TWRAISPRO

Transferwagen Raiser PRO

TWRL

Handgreep-lussen Raiser

TWRS/M

Sling voor Raiser maat S/M

TWRS/XL

Sling voor Raiser maat L/XL

TWRSG/M

Sling met glijstuk voor Raiser maat S/M

TWRSG/XL

Sling met glijstuk voor Raiser maat L/XL

TWRSGB/M

Sling/gordel met glijstuk voor Raiser maat S/M

TWRSGB/XL

Sling/gordel met glijstuk voor Raiser maat L/XL

Specificaties:
RAISERPRO:
Max. gewicht gebruiker (veilige belasting): 170 kg
Gewicht:
Totaalgewicht: 10,7 kg
Basisplaat: 5,4 kg

Handgreep: 5,3 kg
Materiaal: Staal, plastic, aluminium, TPR. Corrosiegevoelige
onderdelen zijn voorzien van ED of poedercoating
Afmetingen: L 630 B 540 H 1200 mm
Instaphoogte: 35 mm
Hoogte onderbeensteun vanaf voetplaat, min-max: 300-510 mm
Draait om zijn eigen as
Uitvoering: Kleur, grijs
RAISER:
Max. gewicht gebruiker (veilige belasting): 150 kg
Gewicht:
Totaalgewicht: 14,2 kg
Frame: 8,6 kg
Framehandgreep met onderbeensteun: 5,6 kg
Materiaal: Staal, plastic, aluminium, TPR. Corrosiegevoelige
onderdelen zijn voorzien van ED of poedercoating
Afmetingen: L 620 B 570 H 1170 mm
Instaphoogte: 47 mm
Hoogte onderbeensteun vanaf voetplaat, min-max: 145-510 mm
Heeft een draaicirkel van 72 cm
Uitvoering: Kleur, grijs

