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•   Patienternes sikkerhed og komfort skal kombineres med funktionalitet og nem 

betjening for sundhedspersonalet. Det er idéen bag alle plejeprodukter fra 

Rehab-Care.

•  Vi er selv både udvikler, producent og leverandør. Alt ligger under samme 

tag, så vi har derfor ikke langt fra ord til handling. Vi kan reagere lynhurtigt 

på generelle tendenser, samt opfylde unikke behov for tilpasning og 

nytænkning af produkterne både fysisk og teknologisk. Rehab-Care produkter 

gør undersøgelse, behandling og pleje af patienterne mere smidig for alle 

involverede.

PERSONLØFTERE

•     Stabil og komfortabel forflytning 
Dobbelt tårnopbygning og den nødvendig plads i liften.

•     Nyeste teknologi og komponenter 
Linaks styring med service og batteri indikator i håndbetjening.

•     Sikre, holdbare funktioner 
Samlet med korrekte bøsninger i led, samt brugen af højstyrkestål.

•    Brugervenlig 
Kvalitets hjul med kuglelejer, let kørt.

•    Egen produktion 
Vi står inde for produktet, ISO13485.

•    Fuldt løftesejl program 
Moderne sejl med mulighed for clip ophæng.

•    Mary personløfter med 4-punkts åg 
Kan fås med elektrisk og manuel 4 punkts åg.

•    Mary 250 kg / Cathy 200 kg  
Løftekapacitet

Forhandler:

– gør en forskel



CATHY ståløfter MARY personløfter

Tilkøbsmuligheder

•  2- og 4-punkts åg

• Elektrisk 4-punkts åg

• Løfte sejl

• Ekstra jumbo-batteri

• Væglader til jumbo-batteri

Tilkøbsmuligheder

•  Ændring af kroge til stifter for klik-system

• Løfte sejl

• Ekstra jumbo-batteri

• Væglader til jumbo-batteri

Ved brug på hospitaler eller plejehjem, byder vores CATHY ståløfter på 

den bedste løsning til at hjælpe brugeren fra siddende til stående stilling. 

Designet er altid baseret på langvarig kvalitet og funktionalitet. Knæ- og 

benstøtter er derfor justerbare så man sikrer, at brugeren får den størst 

mulige komfort og den bedste oplevelse.

Til forflytning på sygehuse og plejehjem, byder vores MARY personløfter på den mest 

stabile og komfortable forflytning af brugeren. Personløfteren er designet, så den for 

sundhedspersonalet er nem at betjene og behagelig at arbejde med i hverdagen, og 

samtidig giver brugeren en følelse af sikkerhed og komfort.

Standard funktioner på begge personløftere

• Elektrisk betjening via fjernbetjening

• Elektrisk indstilling af benvinkel

• Nødsænkning

• Nødstop

• Aftageligt batteri

• CE mærket


