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- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Active Easyriser – betjenes uten håndkontroll!

En ny generasjon løftestoler.

Tradisjonelle løftestoler stiller krav til at brukeren skal ha god 

håndmotorikk, godt syn og evne til å lære seg de ulike symbolene på en 

håndkontroll. Dette slipper man på Active Easyriser. Vår innovative 

løsning gjør det mulig for enda flere å kunne betjene en løftestol selv. 

Active Easyriser er en helt ny generasjon av smarte løftestoler. Vi er stolte 

av å lansere den eneste løftestol som ikke betjenes med håndkontroll.

Aktivt løft – en helt ny måte å reise seg på!

Den smarte løftefunksjonen blir aktivert når brukeren tar initiativ til å reise 

seg opp. Løftefunksjonen gir umiddelbart hjelp når brukeren lener 

overkroppen sin forover. Bruker får da tilført nødvendig støtte til å kunne 

reise seg selv. Mange av de som har utfordringer med å reise seg, vil også 

ha vansker med å sette seg ned på en trygg måte. Den innebygde 

demperen forhindrer at brukeren «deiser» ned i stolen, slik mange 

opplever med ordinære stoler.

Flere praktiske fordeler

Active Easyriser tar liten plass og har lav egenvekt. Dette gjør at den 

egner seg svært godt i mindre institusjonsrom eller små stuer. Stolen 

veier bare 22 kg som gjør den enkel å flytte ved f. eks vasking. Hele 

stoffet i løftestolen kan enkelt tas av og byttes helt, noe som kan være 

hensiktsmessig for hjelpemiddelsentraler som resirkulerer stoler. For 

institusjoner kan det det være nyttig å vite at hele stoffet i stolen kan 

vaskes på 60 grader. 

*Færre feilkilder. Siden Active Easyriser ikke er avhengig av stikkontakt 

kan den plasseres hvor som helst i et rom. Uten håndkontroll, ledninger 

og strøm vil Active Easyriser ha langt færre feilkilder enn tradisjonelle 

elektriske løftestoler.

Tilbehør/muligheter

• Inkontinenstrekk

• Nakkepute

• Ledsagermontert mekanisme for låsing av løft

• Leveres i hele 7 farger kostnadsfritt

• «Ekstra lett versjon» for brukere under 60 kg

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.

Active Easyriser Extra Light (for brukere under 60 kg). Hms.nr 244819 
Active Easyriser Light (for brukere under 80 kg). Hms.nr 239900
Active Easyriser Strong (for brukere over 80 kg). Hms.nr 236421
Inkotinenstrekk - Hms.nr 252985
Farge 76 Havanna (om ikke annet er oppgitt)
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