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- Innovative løsninger og velferdsteknologi 

Active Easyriser – betjenes uden fjernbetjening!

En ny generation af løftestole

Traditionelle løftestole kræver at brugeren skal have en god håndmotorik, 

godt syn og evne til at forstå og lære de forskellige symboler på en 

fjernbetjening. Alt dette slipper man for med Active EasyRiser. Vores 

innovative løsning gør det muligt for endnu flere at betjene en løftestol 

selv. Active EasyRiser er en helt ny generation af smarte løftetole. Vi er 

stolte af at lancere den eneste løftestol, som betjenes uden strøm eller 

fjernbetjening!

Aktivt løft – en helt ny måde at rejse sig på

Den smarte løftefunktion aktiveres, når brugeren tager initiativ til at rejse 

sig – på samme måde som man altid har gjort. Løftefunktionen giver 

hjælp, umiddelbart når brugeren læner sig forover og gør initiativ til at 

rejse sig. 

Mange af dem, som har problemer med at rejse sig, har også 

udfordringer med at sætte sig ned på en tryg måde. Den indbyggede 

dæmper forhindrer at brugeren ”falder” ned i stolen, som mange oplever 

med almindelige stole. 

Flere praktiske fordele 

Active EasyRiser fylder ikke meget og har en lav egenvægt. Dette gør at 

den egner sig meget godt til mindre institutioner og private stuer. Stolen 

vejer kun 22 kg. som gør den enkel at flytte med. Hele betrækket kan 

nemt tages af og evt. skiftes. Dette kan være hensigtsmæssigt for 

hjelpemiddelcentraler/kommuner som recirkulerer stole. For insitutioner 

betyder det, at hele betrækket kan vaskes ved 60 grader. 

Da Active EasyRiser ikke er afhængig af stikkontakter eller strøm, kan den 

placeres hvor som helst. Uden fjernbetjening, ledninger og strøm vil 

Active EasyRiser have langt færre fejlkilder end traditionelle løftestole. 

Tilbehør/ muligheder

- Inkontinensbetræk

- Nakkepude

- Rejse-/aktiveringsmekanisme monteret til ledsagerbrug 

- Leveres i 7 forskellige farver uden ekstraomkostninger

- Model extra Light for brugere under 60 kg. eller model Extra Strong for 

brugere over 120 kg. 

Hjælpemiddelbasen

Strong model: til brugere over 80 kg. HMI-nr. på Hjælpemiddelbasen: 112532
Light model: til brugere under 80 kg (60-80 kg.) HMI-nr. på Hjælpemiddelbasen: 112529
Extra Light model: til brugere under 60 kg. HMI-nr. på Hjælpemiddelbasen: 112535
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