
Rollatorer TransportstolarHygienLyftlösningar Ultralåga sängar

Diana II ger stöd åt brukaren vid lyft 
från sängen, i/ur ur en rullstol, till/från 
toalettstolen och även vid lyft från golvet. 
Tack vare sitt kompakta utförande är 
Diana II ett perfekt hjälpmedel i situationer 
där utrymmet är begränsat, till exempel 
i hemmet, smala dörröppningar och 
sanitära utrymmen. Det är också en 
fördel i utrymmen där det redan står 
andra hjälpmedel på golvet. De stora och 
slitstarka hjulen gör lyften lättmanövrerad. 

Tack vare benbreddning kan lyften 
placeras nära en stol/toalett så att 
brukaren kommer så nära som möjligt och 
lyftet blir mer ergonomiskt. Välj mellan 
benbreddning med två fotpedaler eller 
elektrisk manövrering. 

Olika lyftalternativ
Diana II levereras med lyftbygel eller 
manuell fyrpunktsbygel. Lyftbygeln har 
öglefästen som öglorna på våra selar 
fästs i. Den manuella fyrpunktsbygeln 
har fästpunkter som E-clipsen på våra 
selar kan fästas i. Bygeln som finns kan 
användas i tre olika lägen beroende på om 
brukaren ska lyftas liggande, halvsittande 
och sittande. En unik egenskap hos våra 
selar är att de fästs med E-clips.

E-clipset är ett välbeprövat selfäste för 
mobila lyftar som minskar risken för fel 
avsevärt. Clipset läggs runt lyftbygelns 
fästpunkt och låser sig med ett tydligt 
klickljud. Våra selar ger optimalt stöd för 
extra pålitliga, bekväma och säkra lyft.

En perfekt lyft för många olika 
situationer
Diana II är en mycket stabil, eldriven mobil lyft med ett 
kompakt, hopfällbart underrede som gör lyften perfekt för 
begränsade utrymmen. Vi har många olika lyftselar som kan 
användas tillsammans med den här mobila lyften.

Diana II

Kompakt 

Maxvikt 160 kg

Hopfällbar
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Tillbehör Användning Egenskaper

Full Body Sling E-clip Soft
Ger ett heltäckande stöd och är 
därmed bekväm och säker för 
alla användare och situationer. 
Fästs med hjälp av säkra 
E-clips eller öglor.
Artikelnummer 25010C-size

Lyft till/från säng
Används som stöd vid lyft 
av brukare från sängen och 
underlättar positionering i 
sängen.

Hjul
2 bromsade hjul 
(Ø 100 mm) bak och 
2 dubbla, obromsade hjul 
(Ø 75 mm) fram.

Hanger bar 4MSB
Handstyrd lyftbygel med 
fästen för slingor med e-clips.
Artikelnummer 90558

Från och till stol
Lämpar sig för flytt från 
och till en (rull)stol och för 
positionering av brukaren på 
stolen.

Handkontroll
Intuitiv handkontroll som 
är enkel att använda och 
ergonomisk att hålla i (1x 
manuell 
benspridning MLA/1x elek-
trisk benspridning ELA).

Hanger bar 2P
Lyftbygel med 2-punktsfäste 
för selar med fästöglor.   
90567 (35 cm) 
90557 (45 cm) 
90568 (60 cm)

Lyft från golv
Används som stöd vid lyft av 
brukare från golvet. 

Fotpedal
Fotpedal för manuell ben-
spridning (MLA).

Mjukt bygelskydd
Bygeln kan förses med skydd 
vid önskemål. 
Artikelnummer 50866

Toalettbesök
Lämpar sig för flytt till och 
från toalettstolen. 

Körhandtag
Stort stöd- och vändhandtag 
som ger brukaren möjlighet 
att hålla fast sig på 
ergonomisk höjd. Loopformat 
vilket förhindrar att kläder och 
selar fastnar.

Tekniska specifikationer

Specifikationer Diana II ELA, 90556  
med Hanger bar 2P

Diana II ELA, 90556 
med Hanger bar 4MSB

Specifikationer Diana II ELA, 90556
med Hanger bar 2P

Diana II ELA, 90556
med Hanger bar 4MSB

Underredets längd 1 280 mm 1 280 mm

Underredets bredd 620 mm 620 mm

Stativets höjd 1 360 mm 1 360 mm

Minimibredd underrede 
(insida–utsida)

490–610 mm 490–610 mm

Maxbredd underrede 
(insida–utsida)

1 000–1 120 mm 1 000–1 120 mm

Lyftintervall 720–1 940 mm 720–1 940 mm

Vändradie 1 400 mm 1 400 mm

Underredets höjd 95 mm 95 mm

Hjuldiameter
100 mm (bak)/ 
75 mm (fram)

100 mm (bak)/
75 mm (fram)

Egenvikt 45 kg 50 kg

Maximal lyftkapacitet 160 kg 160 kg

Rotation lyftbygel 360° 360°

Laddningsbart batteri 
(inkl. laddningskabel)

Kapacitet 2,9 Ah Kapacitet 2,9 Ah

Ramens material Pulverlackerat stål Pulverlackerat stål

Nödläge Ja Ja

Handkontrollens funk-
tioner

Höj/sänk, benspridning, 
batteristatus, 
serviceindikator

Höj/sänk, benspridning, 
batteristatus, 
serviceindikator

Certifiering CE, ISO 10535 CE, ISO 10535
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