
VINNER 
DELKONTRAKT 6: 

Stoler med mekanisk 
oppreisingsfunksjon

Active Easyriser
ACTIVE EASYRISER STANDARD OG  

ACTIVE EASYRISER SMALL



Active Easyriser-serien krever 
ikke strøm og betjenes uten 
håndkontroll. Løftestolene er så 
enkle i bruk at du kan reise deg 
slik du alltid har gjort.

• Betjenes uten håndkontroll  
- Enkel i bruk for flere

• Stolen tar liten plass
 - Får plass i små stuer og rom

• Går ikke på strøm 
 - Kan brukes hvor som helst i 
 et rom uten ledninger

• Enkel i bruk, enkelt å reise seg!

ACTIVE EASYRISER  

Active Easyriser - gjør det enklere for flere å reise seg
Serien er en helt ny generasjon løftestoler som er spesielt utviklet for å være 
enkle og intuitive i bruk. Løftestolene kan benyttes uten bruk av håndkontroll, 
og aktiveres kun ved hjelp av en tyngdeoverføring forover i sittende posisjon. 
Med Active Easyriser løftestoler reiser du deg slik du alltid har gjort: 
Sett beina inn under deg, ta tak i armlenene, og len deg forover. 
Stolen vil da hjelpe deg opp i stående, 
og du har begge hendene tilgjengelig 
til å støtte deg på armlener under 
oppreising. Vi kaller det et aktivt løft, 
hvor du selv også får bidra med den 
styrken du har.

Om det er ønskelig kan man også 
justere hvor mye hjelp du skal få når 
du reiser deg. Stolen tar også imot 
deg når du setter deg, slik at du ikke 
faller ned i stolen.
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Variasjon av sittestilling
Setehøyde på stolen kan stilles fra 
37-53 cm. Ved å montere bena bak 
lavere enn bena foran kan du også 
oppnå en tilt i setet. Dette gjør at 
stolen også kan brukes av de som 
ønsker å sitte mer bakoverlent i 
hverdagen.

Stolen vil alltid gi deg nødvendig hjelp 
opp i stående i ditt eget tempo. Du 
kan stoppe oppreisningsfunksjonen 
i alle posisjoner, slik at du også har 
mulighet til å variere sittestilling.

Unike egenskaper
Stolen tar liten plass som gjør at den 
også egner seg godt i små stuer og 
rom. Egenvekt er kun 23 kg, det gjør 
den enkel å flytte på ved behov.

Siden løftestolen ikke går på strøm 
vil den kunne brukes overalt, uten 
at du er avhengig av at det er en 
stikkontakt i nærheten. Du slipper 
også løse ledninger på gulvet, og du 
har færre feilkilder enn tradisjonelle 
løftestoler som går på strøm.

Alle innstillinger på stolen gjøres 
uten bruk av verktøy. 

Alle stolene har inkontinenstrekk i 
ryggen som standard og inkontinens- 
pute til sete fås som tilbehør. Dersom 
du ønsker å endre setehøyde, eller 
justere hvor mye hjelp stolen skal gi, 
kan dette gjøres uten bruk av verktøy. 
(Se brukermanual for mer info).
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Hvem passer 
Active Easyriser for?
Active Easyriser-serien er beregnet 
til personer som har vanskelig for 
å komme seg opp av en vanlig stol, 
eller sette seg på en trygg måte.

Hvordan bruke Active Easyriser?
Når du skal reise deg gjør du det samme hver gang; setter beina under deg, tar 
tak i armlenene og lener deg forover. Dette er også slik man aktiverer stolens 
løftefunksjon. Stolen vil umiddelbart gi deg hjelp til å reise deg, og alltid ta imot 
deg når du setter deg ned. Du trenger ikke å tenke på å bruke en håndkontroll, 
bare at løftefunksjonen er aktivert (on). Når løftefunksjonen er av (off) vil  
Active Easyriser fungere som en ordinær stol.
 Stolen er også et naturlig valg for mange av de som har utfordringer 
med nedsatt syn, håndmotorikk og evnen til å tilegne seg ny læring. Noen av 
disse vil ha utfordringer med å håndtere en håndkontroll med flere knapper som 
tradisjonelle elektriske løftestoler har.

EGENSKAPER
Stabil
Stabilitet - spesielt utviklet for å gi 
stabilitet. Fire skråstilte ben i stolens 
hjørner gir ekstra god stabilitet både 
forover, bakover og sideveis. Dette 
gjør stolen trygg å sette seg ned i 
og reise seg opp i fra, for de som har 
nedsatt gang- og ståfunksjon.

Komfort
En god pute og polstring med 
elastiske bånd i setebunn gir god 
komfort for å sitte i stolen over tid. 
Ryggen er ergonomisk utformet og 
gir en naturlig støtte i korsryggen, 
som også bidrar til ekstra stabilitet.

4



Intuitiv
Det mekaniske seteløftet blir aktivert 
når man bruker kroppens naturlige 
bevegelsesmønster for å reise seg. 
Sett beina under deg - len deg forover 
- ta tak i armlenene og reis deg opp.  
Dette gjør det enklere å bruke stolen 
for de som har nedsatte kognitive 
ferdigheter eller læringsvansker. Reis 
deg som du alltid har gjort.

Enkel betjening 
Stolen kan brukes uten å berøre 
betjeningsenheten. Så lenge løfte-
mekanismen er aktivert trenger du 
ikke å fysisk berøre betjeningen i 
hverdagen. Dette betyr at du alltid 
har begge hender fri til å støtte deg 
på armlenene når du reiser eller 
setter deg. Stolen vil alltid stå klar for 
å ta imot deg når du skal sette deg.

Seks ulike modeller 
(se også tekniske spesifikasjoner)

Active Easyriser finnes i seks 
modeller, slik at du skal få den stolen 
som passer deg best.

Active Easyriser Small har samme 
bruksområde som Standard, men 
er beregnet for personer med en 
kroppslengde på under 160 cm. Setet 
og ryggen er kortere sammenlignet 
med Active Easyriser Standard. 

Inkontinenstrekk standard 
Hms.nr. 296291
Inkontinenstrekk small 
Hms.nr. 296292

Active Easyriser Standard for 
personer med høyde over ca 160 cm
Active Easyriser standard 45-60 kg
Hms.nr. 296285
Active Easyriser standard 60-80 kg
Hms.nr. 296286
Active Easyriser standard 80-110 kg
Hms.nr. 296287

Active Easyriser Small for personer 
med høyde under ca 160 cm
Active Easyriser small 45-60 kg
Hms.nr. 296288
Active Easyriser small 60-80 kg
Hms.nr. 296289
Active Easyriser small 80-110 kg
Hms.nr. 296290
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Tekniske spesifikasjoner

Active Easyriser Standard for personer 
med høyde over ca 160 cm
Setehøyde min 37 cm
Setehøyde maks 53 cm
Setedybde 47 cm
Setebredde 50 cm
Rygghøyde 79 cm
Total utvendig bredde 63 cm
Total lengde stol utvendig 88 cm
Stolens egenvekt 23 kg
Maksimal brukervekt 150 kg

Active Easyriser Small for personer 
med høyde under ca 160 cm
Setehøyde min 37 cm
Setehøyde maks 53 cm
Setedybde 43 cm
Setebredde 50 cm
Rygghøyde 74 cm
Total utvendig bredde 63 cm
Total lengde stol utvendig 83 cm
Stolens egenvekt 23 kg
Maksimal brukervekt 150 kg

Tilbehør
Inkontinenstrekk Standard
Inkontinenstrekk Small

Active Easyriser er testet og godkjent 
i henhold til krav og standarder:
NS-EN 16139:2013
NS-EN 1021-1:2014
NS-EN 1021-2:2014
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Om oss

Hjelpemiddelpartner AS er en norsk leverandør av velferds-
teknologi og innovative hjelpemidler. Hjelpemiddelpartner 
AS har hovedkontor på Sandane i Nordfjord og et kontor i 
Tønsberg. Vi har gjennom mange år skaffet oss bred erfaring 
i bransjen, og tilbyr nye og innovative løsninger til det norske 
helsemarkedet.

Hjelpemiddelpartner har også nettbutikk 
med småhjelpemidler www.velferdsbutikken.no

Hjelpemiddelpartner AS
Breimsvegen 2
6823 Sandane

hmp.no
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Du finner mer informasjon på 
hmp.no/act ive-easyr iser-nav/

© 2021 Hjelpemiddelpartner AS
Alle rettigheter forbeholdt.


