
Invacare®  Roze

Mobil og sikker - en ideell løsning for langtidspasienter 
Invacare Roze ståløfter er den ideelle løsningen for pasienter 
som har behov for støtte for å stå oppreist eller ved forflytning 
fra et sted til et annet. Roze dekker alle krav til et løftesystem for 
hverdagsbruk, og den tåler brukervekt opp til 200 kg. I tillegg til å 
ivareta pasientens sikkerhet og komfort under forflytningen, gir Roze 
verdifull avlastning for pleier.



Tekniske data

Høydejusterbar benstøtte
Den polstrede benstøtten 
kan tilpasses i ulike høyder.

Intelligent styringssystem for økt 
sikkerhet

Roze ivaretar pasientens behov for et 
sikkert og behagelig løft med Jumbo 
Care: En praktisk servicemonitor 
viser batteristatus og servicebehov 
på løftemotoren. Styringen sikrer 
et sikkert og komfortabelt løft for 
pasienten via «soft start» og «soft 
stopp»-funksjonene.

Enkel forflytning med en mobil 
løfter

Invacare Roze er en mobil løfter som 
flytter personer som kun kan bære et 
minimum av sin egen vekt. Løfteren 
er også perfekt for dem som trenger 
støtte for å stå opp fra sittende 
stilling. Løfterens fotplate har 
antisklimateriale og benspredningen 
er stor, slik at pasienter enkelt kan 
komme ut og inn av for eksempel 
rullestol.

Avtagbar fotplate
Fotplaten er horisontal og 
kan tas av ved behov. 

Styring med diagnostisk 
system 
Monitoren inkluderer 
påminnelse om service, 
håndtering av uforutsett 
hendelse, batterialarm og - 
indikator.

Hvit

Rammefarger

Egenskaper

Invacare Roze Ca. 100 løft når 
fulladet

940 - 1610 mm 660 mm 1110 mm1050 mm 53 kg
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120 mm1380 mm Maks. 200 kg
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