CareToRise Julie Løftestol - uden fjernbetjening

CareToRise Julie er en ny generation af løftestole. Mange sidder i dag på en institution
eller i eget hjem og venter på hjælp til at rejse sig op. Samtidig stiller traditionelle
løftestole krav til brugerens håndmotorik, syn samt evne til at forstå og lære fjernbetjeningen at kende.
Alt dette slipper man for med CareToRise Julie. Den innovative løsning gør det muligt for
endnu flere at kunne betjene løftestolen helt på egen hånd.
CareToRise Julie er den eneste løftestol, som yder tryg og sikker hjælp til både det at
sætte sig ned, og rejse sig op igen – helt uden brug af fjernbetjening:
CareToRise Julie – hjælp til at sætte sig ned: Den indbyggede ”dæmper” tager imod
brugerens vægt, og giver derved en tryg og sikker hjælp, når brugeren skal sætte sig
ned.
CareToRise Julie - hjælp til at rejse sig op: Løftefunktionen bliver aktiveret, når brugeren
tager initiativ til at rejse sig op. Funktionen yder den nødvendige støtte og hjælp til at
kunne rejse sig, så snart brugeren læner sig forover. Dette ”aktive løft” gør, at brugeren
selv bidrager med egen kraft for at kunne rejse sig.
Specielle egenskaber:
• Som en sikkerhed kan stolen ”låses” i en ønsket position ved at benytte det lille håndtag under
det ene armlæn.
• Stolen kan leveres efter brugervægt, men hver stol kan indstilles yderligere, så man kan få mere
eller mindre hjælp, hvis behovet skulle ændre sig.
• Stolen har et praktisk betræk (inkontinensbetræk til 20 cm over sædet), der kan tages af og
vaskes ved 60 ° eller skiftes ud.

De fleste ønsker at bo hjemme så længe som muligt – det handler om at være
selvhjulpen, og det kan denne stol være med til at sikre til gavn for både bruger og
pårørende.

CareToRise Julie Løftestol - uden fjernbetjening
Produktegenskaber:
• Kræver ikke strøm
• Tager hensyn til variation i brugerens funktionsniveau. Stolen kan bruges som alm. stol eller løftestol
• Er intuitiv – brugeren kan rejse sig op på samme måde, som man altid har gjort
• Mindre fysisk krævende – brugeren kan justere, hvor meget hjælp man vil have på den enkelte stol
• Fylder ikke meget, og kan passe ind mange steder
• Inkontinensbetræk til 20 cm over sædet
• Er fleksibel i forhold til brugerens behov og funktionsniveau
• Kan tilpasses diagnoser som f.eks. demens
• Risiko for brugerfejl er minimal
• Regulering af siddehøjde uden brug af værktøj. Stoleben kan tilpasses individuelt
• Leveres i 7 forskellige farver uden ekstraomkostninger (se nedenfor)
• CareToRise Julie, Extra Light – til brugere under 60 kg
• CareToRise Julie, Light – til brugere under 80 kg
• CareToRise Julie, Strong – til brugere over 80 kg
Produktspecifikationer:
Siddehøjde (uden belastning på puden)
Siddebredde, maks.
Sædedybde
Udvendig bredde, maks.
Stollængde, maks.
Egenvægt
Tilladt patientvægt, maks.

Fra 38 – 54 cm
50 cm
49/54 cm
63 cm
91 cm
22 kg
110 kg

Muligt tilkøb:
• Inkontinensbetræk
• Nakkepude
• Ny gasfjederfunktion
• Ledsager-monteret låsefunktion, til bagsiden af løftestol
• Kan leveres med kortere sædedybde
• Model til brugere over 120 kg

Varenavn

Varenr.

HMI-nr.

CareToRise Julie, Extra Light

1607

112535

CareToRise Julie, Light

1602

112529

CareToRise Julie, Strong

1601

112532
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