
Lett justerbar løftearm

Unikt sittende-til-stående 
bevegelsesmønster

Høykapasitetsbatteri 
med lang driftstid

Myk, justerbar støtte for nedre 
del av bena

Låsbare bakhjul

Fotplate med lav innstigingshøyde 
og sklisikker overflate

Lett å manøvrere

Innebygd lading

Kompakt format

Elektrisk utvidelse av understell

Gripevennlige håndtak og sidestøtter gir brukeren 
flere muligheter til plassering av hendene

Lettrullende, vedlikeholdsfrie hjul

En unik løsning for aktiv sittende-til-stående  
– med elektrisk utvidelse av understell
MiniLift200 er en mobil sittende-til-stående løfter som brukes, i 
kombinasjon med en spesialtilpasset løftevest, til å hjelpe brukere med 
nedsatt funksjonsevne når de skal reise seg fra sittende til stående 
posisjon. MiniLift200 har en konstruksjon som gir en fullstendig unik og 
særdeles komfortabel sittende-til-stående opplevelse. Løfteren er også 
kompakt og praktisk, og svært lett å manøvrere. Disse egenskapene 
og muligheten til å justere innstillingene for en optimal tilpasning for hver 
bruker, gjør den svært nyttig på de fleste steder og i de fleste situasjoner.

SystemRoMedic
MiniLift200

TM

Hurtigveiledning 
på løfteren

Maks. last200 kg
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MiniLift200

SystemRoMedic™ er en helhetsløsning for enkle forflytninger. I konseptet 
inngår det fire produktområder som dekker de aller fleste behov i ulike 
forflytningssituasjoner.

Overflytting, mellom to enheter. Posisjonering, innenfor samme enhet.

Støtte, ved mobilisering. Løft, manuelle og mekaniske.

TILBEHØR

45550004-009

Art.nr. Produktnavn Beskrivelse 

45500003  ThoraxSling  Polyester, XS
45500004  ThoraxSling  Polyester, S
45500006  ThoraxSling  Polyester, M
45500007  ThoraxSling  Polyester, L
45500008  ThoraxSling  Polyester, XL
45500009  ThoraxSling  Polyester, XXL

45550004  ThoraxSling  Avtørkbar, S
45550006  ThoraxSling  Avtørkbar, M
45550007  ThoraxSling  Avtørkbar, L
45550008  ThoraxSling  Avtørkbar, XL
45550009  ThoraxSling  Avtørkbar, XXL

45590004  ThoraxSling  Engangs, ikke-vevd, S, 5 stk.
45590006  ThoraxSling  Engangs, ikke-vevd, M, 5 stk.
45590007  ThoraxSling  Engangs, ikke-vevd, L, 5 stk.
45590008  ThoraxSling  Engangs, ikke-vevd, XL, 5 stk.

45600004  ThoraxSling  Med setestøtte, polyester, S
45600006  ThoraxSling  Med setestøtte, polyester, M
45600007  ThoraxSling  Med setestøtte, polyester, L
45600008  ThoraxSling  Med setestøtte, polyester, XL

45690004  ThoraxSling  Med setestøtte, engangs, ikke-vevd, S, 5 stk.
45690006  ThoraxSling  Med setestøtte, engangs, ikke-vevd, M, 5 stk.
45690007  ThoraxSling  Med setestøtte, engangs, ikke-vevd, L, 5 stk.
45690008  ThoraxSling  Med setestøtte, engangs, ikke-vevd, XL, 5 stk.

70200033  CalfStrap  For MiniLift200 fra serienummer 200001277
70200012  SlingBarWrap MiniLift  Soft, avtørkbar beskyttelse for bøyle på MiniLift200 
70200089  Håndkontroll HB33-6  6 knapper, med indikatorer for service, batteristatus og overbelastning
70200029  Ekstern lader Linak  Ekstern lader for alle modeller og varianter av MiniLift

Andre modeller og varianter av MiniLift mobile sittende-til-stående løftere 
MiniLift er tilgjengelig i flere modeller og varianter ulik løftekapasitet, med elektrisk eller manuell understellsutvidelse og med standard høyde eller lave ben 
for bruk med lavere senger.

Art.nr. Produktnavn Beskrivelse
60300012 MiniLift160EE Mobil sittende-til-stående løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 160 kg
60300013 MiniLift160EE Mobil sittende-til-stående løfter med elektrisk understellsutvidelse, lave ben, maks. last 160 kg
400641434 MiniLift125 Mobil sittende-til-stående løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 125 kg

Besøk www.directhealthcaregroup.com for mer informasjon!

45600004-008

45690004-008

TEKNISK INFORMASJON
Særdeles komfortabel, aktiv sittende-til-stående 
med naturlig bevegelsesmønster
MiniLift200 er utviklet for å assistere en bruker så forsiktig og komfor-
tabelt som mulig når han eller hun reiser seg fra sittende til stående 
posisjon. Håndtakene og sidestøttene gir brukeren flere muligheter til 
plassering av hendene Den stabile, sklisikre fotplaten er svært lav. Støt-
ten for nedre del av bena og løftearmen kan justeres slik at de passer 
optimalt for hver enkelt bruker. Når MiniLift200 brukes i kombinasjon 
med passende løftetilbehør, har brukeren støtte under føttene, på 
fremsiden av nedre del av bena og bak ryggen. Dette gir en trygg og 
sikker, men likevel aktiv sittende-til-stående prosedyre. Konstruksjonen 
flytter brukeren sikkert fremover og oppover i et naturlig bevegelses-
mønster, samtidig som brukeren trener opp benmusklene og balansen. 
MiniLift200 er produsert i stål slik at den er stabil og sterk. Egnet for 
brukere som veier opptil 200 kg.

Maks last. 200 kg
Brukerens lengde, min.-maks. 140–200 cm
Materiale Pulverlakkert stål
Høyde  1000 mm
Lengde 980 mm
Understellets bredde, utv. mål 590–1030 mm
Understellets bredde, innv. mål 450–875 mm
Vekt 49 kg
Understellsutvidelse Elektrisk
Fotplatens høyde, for bruker 95 mm
Hjulstørrelse, diameter 100 mm
Løftehastighet, uten last 35 mm per sek
Nødsenkning Manuell og elektrisk

MiniLift200 oppfyller kravene i direktivet om medisinsk utstyr for klasse 1-produkter 
(93/42/EØF).

MiniLift200            Mobil sittende-til-stående løfter med elektrisk understellsutvidelse 
Art.nr. 401100334

PRODUKTSPESIFIKASJON

Ny kontrollenhet med 
diagnostikk, f.eks. 
løftteller og overbelast-
ningsindikator.

Elektrisk nødstopp-
knapp lett tilgjengelig 
på kontrollenheten.

Ergonomisk 
og lettbetjent
hånd- 
kontroll med 
4 knapper.

Aktiv sittende-til-stående med naturlig 
bevegelsesmønster.

45500003-009

ThoraxSling er en spesialtilpasset og 
svært komfortabel sittende-til-stående 
vest som brukes i kombinasjon med 
Direct Healthcare Groups System-
RoMedic™ MiniLift sittende-til-stå-
ende løftere. Den er enkel å bruke for 
pleieren, samtidig som den gir brukeren 
en følelse av ekstra sikkerhet under 
oppreisning og ståtrening. ThoraxSling 
gjør det også enklere å gå på toalettet. 
ThoraxSling er tilgjengelig i to modeller: 
en som gir støtte bak ryggen (Thorax-
Sling) og en som også gir støtte under 
setet (ThoraxSling, med setestøtte), og i 
flere materialer og størrelser.

ThoraxSling
SystemRoMedic™

Kjellstad Næringspark
St Hallvards vei 3
3414 Lierstranda
T +47 21 01 44 70
www.directhealthcaregroup.com
info.no@directhealthcaregroup.com


