Raizer M®

van liggend naar staand in slechts een paar minuten

Als uzelf of een naaste een valincident zou krijgen bestaat het risico
om niet in staat te zijn om op te staan. De Raizer M® biedt hulp ter
plaatse en kan worden uitgevoerd door iemand in de buurt … een
naaste … een familielid …
De Raizer M® is het meest geschikt voor gebruik in een privésituatie en kan door
iedereen bediend worden.
Hulp door iemand in de buurt en die snel aan je zijde komt
De Raizer M® is een hefstoel die snel en efficiënt bij de gevallen persoon in elkaar kan worden
gezet. In slechts een paar minuten wordt de gevallen persoon in een bijna staande positie gebracht
én dit zonder de hulpverlener te belasten. Het is een inspannende taak en er moet misschien lang
gewacht worden om hulp van buitenaf te krijgen.
Daarom biedt de Raizer M® hulp ter plaatse. Deze hulp wordt uitgevoerd door iemand in
de buurt en die snel aan je zijde komt.
Geholpen worden door bijvoorbeeld een familielid betekent kwaliteit van leven
Het voelt het meest onveilig en ongemakkelijk om lange tijd op de grond te liggen. Bovendien is
het zeer stressvol en ongemakkelijk voor een relatie om getuige te zijn van een dierbare in deze
kwetsbare en blootgestelde situatie. De Raizer M® levert een substantiële bijdrage aan de
verbetering van de kwaliteit van leven omdat het veilig voelt om je te verplaatsen – zeker als
je weet dat je gemakkelijk weer kunt opstaan – gewoon met de hulp van je partner/man/
vrouw/kennis.
Voordelen









Mobiel apparaat dat iemand die gevallen is helpt en ondersteunt bij het opstaan
Comfortabel en veilig voor de persoon die gevallen is
Veilig ook voor de persoon die de lift opstelt. Geen risico op overbelasting
Hefvermogen tot 150 kg
Moeiteloze montage in slechts een paar minuten
4 identieke poten en 2 identieke rugleuningen maken montage eenvoudig en intuïtief
Altijd klaar voor gebruik – niet afhankelijk van elektriciteit
Ce-gemarkeerde mobiele hulp
Eenvoudig te gebruiken
De Raizer M® is het meest geschikt voor gebruik in een privésituatie en kan door
iedereen worden bediend. Er zijn geen speciale vaardigheden voor nodig om hem te bedienen
en het kan niet verkeerd worden gemonteerd. Poten en rugleuningen passen alleen daar waar ze
thuishoren, en duidelijke montage-indicatoren controleren of de onderdelen correct zijn
gemonteerd. De stoel wordt bediend door middel van een slinger – op een ergonomisch correcte
manier en zonder belasting van de helper. Het tilproces met de slinger wordt uitgevoerd in het
tempo dat u zelf kunt bepalen. U kunt op elk moment de slinger loslaten en een pauze
nemen, zonder risico dat de stoel beweegt.
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Veilig tillen vanaf de vloer
Met de hulp van een familielid zult u ervaren dat het tillen met de Raizer M® vrij ontspannen
is. U zit comfortabel, veilig gestabiliseerd door een veiligheidsgordel en dankzij de hoofdsteun
(optionele uitrusting) zal er tijdens de lift geen belasting op uw nek zijn.

Raizer M is altijd stand-by en klaar voor gebruik






Altijd klaar om een lift uit te voeren wanneer het nodig is
Niet afhankelijk van elektriciteit of het opladen van een batterij
Gemakkelijk mee te nemen door het huis en het kan worden opgeborgen in een kast wanneer het
niet in gebruik is.
Kan op de meeste plaatsen worden gemonteerd en neemt niet veel ruimte in beslag voor, tijdens of
na de montage.
De slinger kan aan beide zijden van de stoel worden geplaatst en bediend zodat er voldoende
ruimte is.
Drie stappen naar een veilige en ergonomisch correcte lift
De Raizer M® hefstoel wordt in drie stappen bediend:

1. Montage van de hefstoel rond de gevallen persoon is
2. Bevestiging van de veiligheidsgordel
3. Het draaien van de slinger om de heftoel op te tillen
Accessoires











Hoofdsteun (aanbevolen)
Draagtas voor rugleuningen, poten en crankhandvat
Hoes voor de stoel
Tram
Driewiel voor de trolley
Fietsbeugel
Extra veiligheidsgordel voor het stabiliseren van de romp
Muurbeugel
Hygiëne hoes
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Verwijzigingen



Raizer M brochure
Download Raizer M Gebruikershandleiding
Over valincidenten
De meest voorkomende soort ongevallen onder ouderen is vallen. Er zijn veel oorzaken, maar
verminderde spierkracht en verzwakte zintuigen, zoals bijvoorbeeld gezichtsvermogen en andere
vitale functies, beïnvloeden direct het risico op vallen.
Vallen is niet alleen een fysieke belasting. Het kan ook fysiologische en sociale effecten hebben,
omdat het heel gewoon is om je onzekerder te voelen na een valongeval. Elk jaar raken minstens
110.000 Deense mensen gewond, maar studies tonen aan dat er veel meer valongevallen zijn
zonder ernstig letsel.
Ouderen die één keer zijn gevallen, lopen een groter risico om binnen een jaar 2 of 3 keer te vallen.
Daarom is het belangrijk om niet alleen de juiste hulpmiddelen te bieden wanneer u hulp nodig
heeft om weer op te stijgen na een val. Maar ook om te beschermen tegen het risico om thuis te
vallen. Het is vooral handig om je spierkracht te trainen om vallen te voorkomen.

Contact
Quote over het hebben thuis van een Raizer M®: “Nu maak ik me geen zorgen meer dat ik kan
vallen omdat ik weet dat ik meteen hulp kan krijgen en dat zelfs van mijn eigen
partner/vrouw/man/kennis”.
Neem vandaag nog contact op met Care Supply voor meer informatie over
de Raizer M® - info@caresupply.be –
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