
Enkelt justerbar lyftarm

Batteri med hög 
kapacitet och lång 

drifttid

Mjukt, justerbart underbensstöd

Låsbara bakhjul

Fotplatta med låg instegshöjd 
och antihalkyta

Lättmanövrerad

Inbyggd laddning

Kompakt format

Elektrisk benbreddning

Greppvänliga handtag och 
sidostöd ger flera möjligheter för 
placering av brukarens händer

Lättrullade, underhållsfria hjul

En unik lösning för aktiv uppresning 
– med elektrisk benbreddning
MiniLift200 är en mobil uppresningslyft som används i kombination med en 
speciellt anpassad uppresningsväst för att assistera brukare med nedsatt 
funktion vid uppresning från sittande till stående. 
MiniLift200 har en konstruktion som erbjuder en helt unik och extremt bekväm 
uppresningsupplevelse. Lyften är också kompakt och behändig och mycket 
enkel att manövrera; egenskaper som, tillsammans med möjligheten att 
anpassa inställningarna optimalt för varje brukare, gör den mycket användbar i 
de flesta utrymmen och situationer.

Quick guide 
på lyften

MiniLift200
Unikt uppresningsmönster
SWL 200 kg

SystemRoMedic ™



MiniLift200

TILLBEHÖR

45550004-009

Art. nr. Produktnamn Beskrivning 

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, avspritningsbart material, Small
45550006  ThoraxSling  Wipeable, avspritningsbart material, Medium
45550007  ThoraxSling  Wipeable, avspritningsbart material, Large
45550008  ThoraxSling  Wipeable, avspritningsbart material, X-Large
45550009  ThoraxSling  Wipeable, avspritningsbart material, XX-Large

45590004  ThoraxSling  Engångsmaterial, non-woven, Small, 5 st
45590006  ThoraxSling  Engångsmaterial, non-woven, Medium, 5 st
45590007  ThoraxSling  Engångsmaterial, non-woven, Large, 5 st
45590008  ThoraxSling  Engångsmaterial, non-woven, X-Large, 5 st

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

45690004  ThoraxSling  Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, Small, 5 st
45690006  ThoraxSling  Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, Medium, 5 st
45690007  ThoraxSling  Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, Large, 5 st
45690008  ThoraxSling  Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, X-Large, 5 st

70200033  CalfStrap  Vadband för MiniLift200 med serienummer från 200001277
70200012  SlingBarWrap MiniLift  Mjukt, avspritningsbart skydd för bygeln till MiniLift200 
70200089  Hand control HB33-6  Handkontroll med 6 knappar. Med service-, batteristatus- samt överlastindikering
70200029  External charger Linak  Extern laddare för alla modeller och varianter av MiniLift

Fler modeller och varianter av MiniLift mobila uppresningslyftar. 
MiniLift finns flera modeller och varianter med olika lyftkapacitet, med elektrisk eller manuell benbreddning samt med standardhöga eller låga ben för 
användning med lägre sängar.

Art. nr. Produktnamn Beskrivning
60300010 MiniLift160EM Mobil uppresningslyft med manuell benbreddning, SWL 160 kg
60300011 MiniLift160EM Mobil uppresningslyft med manuell benbreddning, låga ben, SWL 160 kg
60300012 MiniLift160EE Mobil uppresningslyft med elektrisk benbreddning, SWL 160 kg
60300013 MiniLift160EE Mobil uppresningslyft med elektrisk benbreddning, låga ben, SWL 160 kg
400641434 MiniLift125 Mobil uppresningslyft med elektrisk benbreddning, SWL 125 kg

45600004-008

45690004-008

TEKNISK INFORMATION

Extremt bekväm, aktiv uppresning med naturligt rörelsemönster
MiniLift200 är utvecklad för att, på ett så bekvämt och skonsamt sätt som 
möjligt, assistera brukaren vid uppresning från sittande till stående. 
Handtagen och sidostöden erbjuder flera olika möjligheter för placering av 
brukarens händer. Den stabila, halkfria fotplattan har låg instegshöjd och 
underbensstöden kan, liksom lyftarmen, justeras för att passa varje brukare 
optimalt. 
När MiniLift200 används i kombination med rätt lyfttillbehör får brukaren stöd 
under fötterna, mot framsidan av underbenen och bakom ryggen, vilket ger 
en trygg, säker och samtidigt aktiv uppresning. 
Konstruktionen lyfter brukaren framåt och uppåt i ett naturligt rörelsemönster 
samtidigt som benmuskler och balans tränas. MiniLift200 är tillverkad i stål för 
styrka och stabilitet och passar även för långa och tunga brukare som väger 
upp till 200 kg.

Safe working load (SWL) 200 kg
Längd på brukare, min-max 140 cm-200 cm
Material Pulverlackerat stål
Höjd  1000 mm
Längd 980 mm
Bredd, underrede, yttermått 590 - 1030 mm
Bredd, underrede, innermått 450 - 875 mm
Vikt 49 kg
Benbreddning Elektrisk
Fotplatta, höjd, för brukare 95 mm
Hjul, diameter 100 mm
Lyfthastighet, utan belastning 35 mm/s
Nödsänkning Manuell och elektrisk

MiniLift200 uppfyller kraven för klass 1-produkter i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG

MiniLift200 Mobil uppresningslyft med elektrisk benbreddning Art. nr. 401100334

PRODUKTSPECIFIKATION

Ny kontrollbox med 
diagnostik, till exempel 
lyfträknare och överlast-
indikering.

Elektrisk nödstopps-
knapp lättillgängligt 
placerad på kontroll-
boxen.

Ergonomisk 
och lätt-
använd 
handkontroll 
med 
4 knappar.

Aktiv uppresning med naturligt rörelsemönster.

45500003-009

ThoraxSling är en specialanpassad 
och mycket bekväm uppresningsväst 
som används tillsammans med Direct 
Healthcare Groups SystemRoMedic™ 
MiniLift uppresningslyftar. Den är lätt 
för medhjälparen att applicera sam-
tidigt som den ger brukaren en extra 
trygghetskänsla vid uppresning och 
ståträning. ThoraxSling underlättar 
också vid toalettbesök. ThoraxSling finns 
i två modeller; en som ger stöd bakom 
ryggen (ThoraxSling) och en som även 
ger stöd under stussen (ThoraxSling, 
med sätesstöd), samt i många material 
och storlekar.

ThoraxSling
SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra 
produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.  

Överflyttning, mellan två enheter. Positionering, inom samma enhet. 

Stöd, vid mobilisering. Lyft, manuella och mekaniska.

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
Tel: 08-557 62 200 • Fax: 08-557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com

©
 D

ire
ct

 H
ea

lth
ca

re
 G

ro
up

 2
0

1
0

2
6

 -
 w

w
w

.d
ire

ct
he

al
th

ca
re

g
ro

up
.c

o
m

Ytterligare information finns på www.directhealthcaregroup.com.


