LIFTE
Produceret med
fokus på både
brugervenlighed,
komfort og æstetik.

Produkterne fra Rehab-Care er certificeret til
medicinsk standard efter ISO 13485. Alle vores
produkter er CE-mærket. Dansk kvalitet når det
er bedst.

Arm- og benløfter
Vores arm- og benløfter er meget populær. Bruges ved håndtering af arme
og ben eller tunge løft. Arm- og benløfteren kan indstilles i mange højder,
så man får den rigtige arbejdsstilling i forhold til arbejdsmiljø.
Meget stort løfteinteval på 75 cm. Let at flytte omkring. Gode bremsehjul.
Kan bruges til løft af 2 ben fra siden af lejet. Kan også bruges til løft af 2
ben fra enden af lejet. Dette kræver en ekstra rustfri tværstang.
Produktnr.:
HMI nr.:

BL-H
72972

Cathy personløfter
Cathy personløfter eller stå-op lift er til den stabile og komfortable forflytning
mellem seng, stol eller toilet. Forsynet med den nyeste teknologi og de bedste komponenter for at sikre den bedste holdbarhed og funktion.
Let at arbejde med og lang holdbarhed, da den har rigtige lejer i hjul og ved
alle bevægelige dele. Fuld akkrediteret testet ved teknologisk institut.
Produktnr.:
HMI nr.:

PR-3500-200-S
71368

Mary personløfter
Mary personløfter er til den stabile og komfortable forflytning. Forsynet med
den nyeste teknologi og de bedste komponenter for at sikre den bedste
holdbarhed og funktion.
Let at arbejde med og lang holdbarhed, da den har rigtige lejer i hjul og ved
alle bevægelige dele. Fuld akkrediteret testet ved teknologisk institut.
Produktnr.:
HMI nr.:

PR-3500-205
71370

Emmy personløfter
Emmy personløfter er til vertikalt personløft med 3-delt søjle, hvilket giver en
stabil og komfortabel forflytning. Personløfterne er forsynet med den nyeste
teknologi og de bedste komponenter for at sikre den bedste holdbarhed og
funktion.
Produktnr.:
HMI nr.:

PS-46000
115025
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Poollift, komplet
Poollift til flytning over i bassin. Med separat badestol og
stor aktionsradius for tryg betjening.
Patienten placeres i badestol, og derefter kobles stolen
til løftearmen ved bassinet. Patienten sænkes herefter
nænsomt ned i bassinet. Poolliften kan køres i redskabsrum efter brug.
Produktnr.:
HMI nr.:

PO-10000
89914

Sengeløfter
Sengeløfter til brugerens egen private seng kan justeres
til alle typer elevationssenge. Monteres under brugerens
egen seng. Samme løftesystem som kendes fra hospitalssenge.
Stor løftehøjde for korrekt arbejdsstilling. Stabilt løft helt
fra bunden og op. Fjerner behovet for plejeseng i hjemmet og kan monteres på den ene seng, så dobbeltsengen kan bevares.
Produktnr.:
HMI nr.:

SE-11000
79748

Sengevender
Sengevender/sengeservicevogn til servicearbejde, vedligehold og rengøring. Løfter alle sengetyper fra gulvet.
Kan også vinkle sengen, så alt arbejde med sengen foregår i korrekt arbejdsstilling.
Let at betjene og køre rundt med. Løftearmene kan justeres i alle retninger og vendes, så løft under liggefladen også kan foretages.
Produktnr.:

SV400
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VI HJÆLPER
DIG MED AT
GØRE EN
FORSKEL
Alle produkter fra Rehab-Care er udviklet og produceret
for at give dig de bedst mulige arbejdsbetingelser og højest mulig komfort til patienten.
Produkterne fra Rehab-Care er udviklet og produceret
på vores egen fabrik i Herning.
I vores udvikling og produktion lægger vi vægt på brugervenlighed, holdbarhed og design.
Vi kender alle modeller fra inderst til yderst og kan tilpasse vores produkter efter både funktionelle og æstetiske
behov. Vi tilretter også udstyr fra andre leverandører.
Vi ved, at din hverdag skal fungere uden lange afbrydelser. Vi servicerer udstyr fra dag til dag. Både egne
produkter og produkter fra andre leverandører.
Rehab-Care er certificeret efter EN/ISO 13485 og reglerne for medicinsk udstyr i klasse 1. Det er din garanti for
bedste kvalitet i branchen.
Se alle produkter på rehabcare.dk

