
Adult | Tilliften & Tilbanden

Molift Raiser Pro
Ergonomisch platform voor veilige 
en actieve sta-op transfer



Omschrijving Artikelnr.
Molift Raiser Pro E16090204
Molift Handgreep-lussen 2 stuks E82511
Molift Sling Maat S/M E82508
Molift Sling Maat L/XL E82509
Molift Sling met glijstuk Maat S/M E82528 (E82508 + E82537)
Molift Sling met glijstuk Maat L/XL E82529 (E82509 + E82537)
Molift Raiser Belt Maat S/M E82964 (E82508 + E82963)
Molift Raiser Belt Maat L/XL E82965 (E82509 + E82963)

Gewicht
Totaal gewicht 10.7 kg (Basisplaat 5,4 kg, handgreep 5,3 kg)
Maximaal gebruikersgewicht 170 kg

Afmetingen
Hoogte x Diepte x Breedte 1200 x 630 x 540 mm

Materiaal
Gepoedercoat aluminium, plastic, staal, chrome 

Wasinstructie Molift Raiser Pro

70°C
158°F

10 min

170 375

Reinig met een zachte doek en een standaard schoonmaakmiddel zonder oplosmiddel-
en. Zo nodig met 70% alcohol desinfecteren. 
Kan onstmet worden op maximaal 70°C gedurende 10 minuten. 

Wasinstructie Accessoires

80°

Machinewas op 80°C. Lag temperatuur, max. 50°C, in de droger.  
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Molift Raiser Pro
De Molift Raiser Pro zorgt voor een eenvoudige, pro-actieve en veilige transfer van de 
cliënt en verlicht het werk van de verzorgers. 

Natuurlijk bewegingspatroon
De Molift Raiser Pro geeft de cliënt de mogelijkheid zijn 
eigen spierkracht te gebruiker tijdens de transfer. Het 
natuurlijke bewegingspatroon wordt gestimuleerd en het 
ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de cliënt zich 
veilig voelt. Molift Raiser Pro is eenvoudig in gebruik.  

Transfer in kleine ruimte
De Molift Raiser Pro is stabiel en kan om zijn eigen as 
draaien waardoor hij eenvoudig te manoeuvreren is, 
ideaal in kleine ruimtes. Molift Raiser Pro zorgt voor een 
veilige en actieve steun tijdens een korte transfer. 

Geschikt voor alle zorginstellingen
De Molift Raiser Pro helpt bij het revalideren van cliënten 
in een zorginstelling of tijdens een transfer. De cliënt kan 
zijn balans verbeteren bij het zitten en opstaan. Molift 
Raiser Pro biedt altijd een veilige ondersteuning. 

Handgreep-lussen Sling Sling met glijstuk Belt

Accessoires Molift Raiser Pro



Gebogen zijde
De basisplaat heeft een 
gebogen zijde zodat de 
cliënt eenvoudig dicht bij 
het toilet kan komen.

Lage instap 

De lage basisplaat van slecht 3,5 cm 
vergemakkelijkt een eenvoudige  
instap. 

 
Totale breede - 540mm
Geschikt voor kleine ruimtes met 
een totale breedte van 540mm

Centrale rem
Vengrendel de rem eenvoudig, 
zowel links als recht met één 
voet, veilig en functioneel 

Eénhandige bediending
De zachte kniesteun is 
eenvoudig met één hand te 
verstellen

Bevestigingspunten
Maakt het eenvoudig om 
accessoires te bevestigen aan 
de zijkant van de handgreep

Comfortabele kniesteun 
Zachte kniesteun die de 
bewinging volgt van zitten naar 
staan. 

Ergonomische greep 
De zachte handgreep biedt 
een optimale, comfortabele en 
veelzijdige grip. 
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Kenmerken 
Elk kleine detail van de Molift Raiser Pro biedt voordelen voor zowel de cliënt als de 
verzorger. 
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“Onze Etac R82 hulpmiddelen bieden maximale vrijheid en beweging voor 
kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking”

Kijk voor meer informatie op Etac.com/nl

Etac R82 B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: 0513 681 686
E: info.holland@R82.com
W: Etac.com/nl


