
Quick guide på 
løfteren

Justerbar løftearm, enkel at justere

Unikt bevægelsesmønster 
i forbindelse med at rejse 
sig op

Batteri med høj 
kapacitet og lang 
driftstid

Blød, justerbar underbensstøtte

Låsbare baghjul
Fodplade med lav indstigningshøjde 
og skridsikker overflade

Let at manøvrere

Findes også med lave ben til 
brug ved lave senge

Indbygget opladning

Kompakt format

Elektrisk eller manuel 
benspredning

Grebsvenlige håndtag og sidestøtter 
giver flere muligheder for placering af 
brugerens hænder

Letkørende, vedligeholdelsesfri hjul (på 
varianter med ben i standardhøjde)

En unik løsning til at rejse sig aktivt – findes i fire varianter
MiniLift160 er en mobil personløfter, som anvendes i kombination med en 
specielt tilpasset løftevest for at hjælpe brugere med nedsat funktionsevne 
med at rejse sig fra siddende til stående stilling. MiniLift160 har en 
konstruktion, som tilbyder en helt unik og ekstremt bekvem måde at rejse 
sig på. Løfteren er også kompakt og praktisk og meget enkel at manøvrere; 
egenskaber som - sammen med muligheden for at tilpasse indstillingerne 
optimalt for hver enkelt bruger - gør den meget anvendelig de fleste steder 
og i de fleste situationer. MiniLift160 har en unik kombination af funktionalitet, 
ydeevne og kvalitet i forhold til pris. Økonomien bliver ikke bedre end det her!

MiniLift160EE
SWL160 kg

SystemRoMedic
TM
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MiniLift160EE

SystemRoMedic™ er en helhedsløsning til enkle forflytninger. I konceptet 
indgår fire produktområder, som tilgodeser de allerfleste behov i forskellige 
forflytningssituationer.

Forflytning, mellem to Enheder. Positionering, inden for samme Enhed.
Støtte, ved mobilisering. Løft, manuelle og mekaniske.

TILBEHØR

45550004-009

Art. nr. Produktnavn  Beskrivelse 

45500003  ThoraxSling  Polyester, X-Small
45500004  ThoraxSling  Polyester, Small
45500006  ThoraxSling  Polyester, Medium
45500007  ThoraxSling  Polyester, Large
45500008  ThoraxSling  Polyester, X-Large
45500009  ThoraxSling  Polyester, XX-Large

45550004  ThoraxSling  Wipeable, materiale der kan afsprittes, Small
45550006  ThoraxSling  Wipeable, materiale der kan afsprittes, Medium
45550007  ThoraxSling  Wipeable, materiale der kan afsprittes, Large
45550008  ThoraxSling  Wipeable, materiale der kan afsprittes, X-Large
45550009  ThoraxSling  Wipeable, materiale der kan afsprittes, XX-Large

45590004  ThoraxSling  Engangsmateriale, non-woven, Small, 5 stk.
45590006  ThoraxSling  Engangsmateriale, non-woven, Medium, 5 stk.
45590007  ThoraxSling  Engangsmateriale, non-woven, Large, 5 stk.
45590008  ThoraxSling  Engangsmateriale, non-woven, X-Large, 5 stk.

45600004  ThoraxSling  Med sædestøtte, polyester, Small
45600006  ThoraxSling  Med sædestøtte, polyester, Medium
45600007  ThoraxSling  Med sædestøtte, polyester, Large
45600008  ThoraxSling  Med sædestøtte, polyester, X-Large

45690004  ThoraxSling  Med sædestøtte, engangsmateriale, non-woven, Small, 5 stk.
45690006  ThoraxSling  Med sædestøtte, engangsmateriale, non-woven, Medium, 5 stk.
45690007  ThoraxSling  Med sædestøtte, engangsmateriale, non-woven, Large, 5 stk.
45690008  ThoraxSling  Med sædestøtte, engangsmateriale, non-woven, X-Large, 5 stk.

70200033  CalfStrap  Lægbånd til MiniLift160
70200012  SlingBarWrap MiniLift  Blødt cover til bøjlen til MiniLift160 (kan afsprittes) 
70200089  Hand control HB33-6  Håndbetjening med 6 knapper. Med service-, batteristatus- samt overbelastningsindikation, 
  til MiniLift160EE, 60300012 og 60300013
70200029  External charger Linak  Ekstern oplader til alle modeller og varianter af MiniLift

Flere modeller og varianter af MiniLift mobile personløftere. 
MiniLift findes i yderligere to modeller med forskellig løftekapacitet. Begge har elektrisk benspredning samt standardhøje ben.

Art. nr. Produktnavn  Beskrivelse
401100334  MiniLift200  Mobil personløfter med elektrisk benspredning, SWL 200 kg
400641434  MiniLift125  Mobil personløfter med elektrisk benspredning, SWL 125 kg

Besøg gerne www.directhealthcaregroup.com, for mere information.

45600004-008

45690004-008

Ekstremt bekvem - at rejse sig aktivt med  
et naturligtbevægelsesmønster
MiniLift160 er udviklet til at assistere brugeren i forbindelse med at 
rejse sig fra siddende til stående stilling på en så bekvem og skånsom 
måde som muligt. Håndtagene og sidestøtterne giver flere forskellige 
muligheder for placering af brugerens hænder. Den stabile, skridsikre 
fodplade har lav indstigningshøjde, og underbensstøtten kan, ligesom 
løftearmen, justeres til at passe optimalt til hver enkelt bruger. Når Mini-
Lift160 anvendes i kombination med det rette løftetilbehør, får brugeren 
støtte under fødderne, mod forsiden af underbenene og bag ryggen, 
hvilket betyder, at det er trygt, sikkert og samtidig aktivt at rejse sig op. 
Konstruktionen løfter brugeren fremad og opad i et naturligt bevægelse-
smønster, samtidig med at benmuskler og balance trænes.

MiniLift160 findes i fire varianter med elektrisk eller manuel benspred-
ning samt med standardhøje eller lave ben til brug ved lave senge. Alle 
varianter er fremstillet i stål for styrke og stabilitet og kan anvendes til 
brugere, som vejer op til 160 kg.

Produktnavn  Beskrivelse  Art. nr. 
MiniLift160EM Mobil personløfter med manuel benspredning  60300010
MiniLift160EM Mobil personløfter med manuel benspredning, lave ben  60300011
MiniLift160EE  Mobil personløfter med elektrisk benspredning  60300012
MiniLift160EE  Mobil personløfter med elektrisk benspredning, lave ben  60300013

PRODUKTSPECIFIKATION

MiniLift160 opfylder kravene til 
klasse 1-produkter i det Medicin-
tekniske direktiv 93/42/EEG.

Safe working load (SWL) 160 kg
Brugerens højde, min.-max. 1400 mm-2000 mm
Materiale  Pulverlakeret stål
Højde   980 mm
Længde, understel 919 mm
Længde, sammenklappet  1098 mm
Bredde, understel, ydermål 669 - 959 mm
Bredde, understel, indermål  531 - 773 mm
Vægt  40,5 kg
Benspredning, EM  Manuell
Benspredning, EE  Elektrisk
Fodplade, højde, for bruger 59 mm
Hjul, diameter, 60300010 og 60300012  100 mm
Hjul bag, diameter, 60300011 og 60300013  100 mm
Hjul for, diameter, 60300011 og 60300013  70 mm
Løftehastighed, uden belastning  35 mm/s
Nødsænkning  Manuel og elektrisk

TEKNISK INFORMATION

45500003-009
ThoraxSling
SystemRoMedic™

Ny kontrolboks med 
diagnostik, f.eks. udreg-
ning af løft og indikation 
af overbelastning.

Elektrisk nødstopknap 
let-tilgængeligt placeret 
på kontrolboksen.

Ergonomisk og 
let-anvendelig 
håndbetjening 
med 2 (EM) hhv. 
4 (EE) knapper.

ThoraxSling er en specialtilpasset og 
meget bekvem oprejsningsvest, som 
anvendes sammen med Direct Health-
care Groups SystemRoMedic™ MiniLift 
personløftere. Den er let at anvende for 
hjælperen, samtidig med at den giver 
brugeren en ekstra følelse af tryghed i 
forbindelse med at rejse sig samt ved 
ståtræning. ThoraxSling er også en 
hjælp i forbindelse med toiletbesøg.
ThoraxSling findes i to modeller: en som 
støtter bag ryggen (ThoraxSling), og 
en som også støtter under bagdelen 
(ThoraxSling, med sædestøtte), samt i 
mange materialer og størrelser.

Bredgade 45 
DK-7400 Herning
T +45 70 22 43 41
www.directhealthcaregroup.com
info.dk@directhealthcaregroup.com


