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Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan palvelun apuvälineyritys. Haltija 

auttaa ihmisiä itsenäisessä elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa. 

Tarjoamme apuvälineitä asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Molift Raiser Pro -siirtoteline on suunniteltu tur-
vallisiin aktiivisiin siirtymisiin ja se vähentää käyt-
täjän ja hoitohenkilöstön loukkaantumisriskiä 
proaktiivisella ja ergonomisella suunnittelullaan.

Molift Raiser Pro tarjoaa käyttäjälleen mahdolli-
suuden oman lihasvoiman ja luonnollisten liike-
ratojen käyttöön siirtymisissä. 

TUOTETIEDOT, MOLIFT RAISER PRO

Tuotekoodi 16090204

Paino Paino 10,7 kg (alusta 5,4 kg, kahva 5,3 kg)

Turvallinen kuormitus max. 170 kg

Mitat (k x s x l) 120 x 63 x 54 cm

Materiaali alumiini, muovi, teräs, kromi 3

Pesuohjeet

Puhdista/desinfioi tuote tavallisilla ei-hankaa-

villa puhdistusaineilla, joiden pH on 5–9, tai 70 

% desinfiointiaineliuoksella.

Tuote voidaan pestä turvallisesti puhdistuskaa-

pissa (70°C, 10 minuuttia).

Molift Raiser Pro on vakaa ja kääntyy oman akselinsa ympäri, min-
kä ansiosta sitä on helppo hallita. Se on ihanteellinen käytettäväksi 
ahtaissa tiloissa kuten WC:ssä. 

Molift Raiser Pro auttaa käyttäjäänsä harjoittelussa ja kuntoutumi-
sessa kaikenlaisissa terveydenhuollon ympäristöissä ja siirtymisis-
sä, jolloin mobilisaatio voidaan aloittaa jo varhain.  

Pehmeät tartuntalenkit 2 kpl: 82511

Nostohihna + liukupehmuste S/M: 82528 (82508 + 82537)

Nostohihna + liukupehmuste L/XL: 82529 (82509 + 82537)

Nostovyö S/M: 82964 (82508 + 82963)

Nostovyö L/XL: 82965 (82509 + 82963)

Pesuohjeet: Konepesu 80°C. Rumpukuivaus max. 50°C

LISÄVARUSTEET

PEHMEÄT TARTUNTALENKIT
Jos käyttäjällä ei yletä otekahvaan, voidaan käyt-
tää pehmeitä tartuntalenkkejä.

NOSTOHIHNA + LIUKUPEHMUSTE
Turvallisuutta parantava nostohihna liu-
kuominaisuudella. Jos käyttäjä tarvitsee 
apua, yksi tai kaksi avustajaa voi auttaa 
nostohihnaa käyttämällä. 

NOSTOVYÖ
Nostovyö tukee autettaessa käyttäjää sei-
soma-asentoon. Nostovyötä voi käyttää 
yksi tai kaksi avustajaa. Nostovyö voidaan 
asettaa lantion tai vyötärön ympärille.

OMINAISUUDET

Monipuolinen otekahva
Otekahva on pehmeä  
ja tuntuu käteen lämpi- 
mältä. Kahvasta saa  
hyvän otteen monessa  
eri asennossa.

Keskusjarru
Yksi painallus jalalla  
ja äänipalaute  
kertoo jarrun  
aktivoitumisesta.

Matala alusta
Alustan korkeus on vain 

35 mm. Muotoilu ja 
liukumaton seisomataso 
ohjaavat jalkojen asetta-

mista alustalle. 

Säätö yhdellä kädellä
Jalkatuki on helppo 

säätää kevyellä yhden 
käden otteella. 
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