
SystemRoMedic
StandUp

TM

StandUp är en lyftstol och en ny typ av hjälpmedel i SystemRoMedic™ 
sortimentet. Med hjälp av StandUp, kan en ensam medhjälpare snabbt, 
säkert och enkelt assistera en person som ligger på golvet och som inte kan 
komma upp på egen hand. StandUp lyfter tryggt och bekvämt upp brukaren 
i en sittande position, redo för uppresning eller överflyttning till en rullstol. 
StandUp är både kompakt och lätt. Den väger bara 11,5 kg vilket är mindre 
än hälften jämfört med en bärbar mobil lyft. Samtidigt är den tillräckligt stark 
och stabil för att lyfta brukare som väger upp till 160 kg.

Den perfekta 
lösningen för 
snabba och 

enkla lyft från 
golvet
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TEKNISK INFORMATION

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.

• Kompakt format och låg vikt jämfört med bärbara mobila lyftar och   
 uppblåsbara lyftstolar och -kuddar

• Otroligt enkel och smidig; allt-i-ett, alltid till hands, alltid redo  
 för användning

• Snabb, trygg och bekväm assistans till brukare som har ramlat  
 omkull på golvet

• Lyfter från golvet upp till sittande 

• För alla miljöer och situationer

• Säker och enkel att använda, användarinstruktionerna finns tillgängliga  
 på produkten

• Förebygger belastningsskador hos vårdpersonal 

• En ekonomisk och kostnadsbesparande lösning

• För brukare som väger upp till 160 kg

• Finns i två varianter; med strömkabel och med batteri

• Båda varianterna levereras kompletta med bärrem och en extra lång   
 version av SitWalk (6085) för att hjälpa brukaren upp på sitsen.

Maskinvägen 17, 
972 54 Luleå
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.com
info@handicare.se

Mått, hopfälld: ____________________________________________ 45 x 74 x 19 cm
Vikt: _______________________________________________________________11,5 kg
Sits, höjd: ________________________________________________________5-44 cm
Sits, bredd x djup: ____________________________________________ 43 x 39,5 cm
Lyfthastighet: ____________________________________ 7,6 mm/ s utan belastning
Input: __________________________ 230V AC/50Hz/180VA int. 10 % max 2/18 min
Motor: __________________________________________________DC 24V, 4,5 A. IP51 
Drifttid:  ________________________10 % maximal löpande drifttid på 2/18 minuter
Push: _____________________________________________________________ 6000N
Ljudnivå: __________________48dB(A); mätmetod DS/EN ISO 3746, utan belastning
Material: ________________________________________________________Aluminium
Skyddsklass: _______________________________________________________ IP X4
Förväntad livstid: _____________________________________________________10 år
Max belastning: ____________________________________________________ 160 kg

TILLBEHÖR: 
Spacious Bag, stor väska med hjul, för smidig transport och 
förvaring av StandUp och andra hjälpmedel.                 Art. Nr. 00951 

StandUp
- den perfekta lösningen för snabba och 
enkla lyft från golvet
StandUp är mycket enkel att alltid ha nära till hands. Den ryms i en vanlig 
personbil och är lätt att bära med sig med bärremmen som sitter på 
produkten. StandUp kan användas i alla miljöer och situationer, även i 
mycket små utrymmen där en mobil lyft inte får plats. StandUp arbetar 
tyst, kräver ingen montering och användarinstruktionerna finns alltid till-
gängliga direkt på produkten.

Bärrem för enkel 
transport.

StandUp är ett hjälpmedel som faktiskt 
blir använt och som därmed bidrar 
både till säkra arbetsförhållanden för 
medhjälparna och till god vård för 
brukarna. StandUp har utvecklats 
speciellt för användning i hemvården, på 
vårdhem och på andra institutioner, men 
den är precis lika användbar även på 
sjukhus.

I tre enkla steg och helt utan ansträngning fäller man 
upp StandUp som genast är redo för användning.

Enkel att 
använda, 

instruktioner 
under

 sitsen.

Fäll ut 
stödbenen 
och fäll ned 
sitsen.

Snabba, trygga 
och bekväma 

lyft från golv till 
sittande.

Kompakt format, låg vikt.

PRODUKTSPECIFIKATION:
StandUp, lyftstol med strömkabel           Art. Nr. 60800001
StandUp, lyftstol med batteri           Art. Nr. 60800002 


