
Raizer II
Eenvoudig en snel overeind na een val
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De impact van een val is niet te onderschatten. Direct Healthcare Group zet zich dan ook in om de 

gevallen zorgvrager op een veilige, waardige en snelle manier overeind te helpen, zonder fysieke 

belasting voor degene die haar of hem overeind helpt.

De impact van een val

Valincidenten in cijfers   
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belandt een 65-plusser 

op de spoedeisende 

hulp na een val
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Toename in valongevallen

Het aantal valongevallen neemt de laatste jaren toe en zal 

door de vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van 

ouderen verder blijven toenemen. Naar schatting had 67% 

van de 65-plussers die na een valongeval op de SEH komen 

al een verhoogd valrisico.

Valincidenten komen dus vaak voor. Gelukkig leiden de 

meeste vallen niet tot ernstig letsel, maar ze kunnen ervoor 

zorgen dat de persoon het vertrouwen verliest, zich terugtrekt 

en het gevoel heeft dat hij zijn onafhankelijkheid heeft verlo-

ren. De tijd die nodig is om een gevallen persoon weer in een 

veilige en rechtopstaande of zittende positie te helpen, kan 

een aanzienlijke invloed hebben op zijn herstel.

Voorkom lang liggen

Uiteraard is valpreventie van belang om het aantal valincidenten 

te verminderen. Maar mocht een val plaatsvinden, dan is het 

belangrijk dat iemand veilig, waardig maar ook snel overeind 

wordt geholpen om verdere complicaties te voorkomen.

Uit een onderzoek van 2008 binnen de British Medical Journal* 

blijkt de significante morbiditeit en mortaliteit, geassocieerd 

met een "lange lig na val" (d.w.z. een patiënt die >1 uur op de 

grond ligt). Een lange lig na val heeft invloed op de ontwik-

keling van decubitus, incontinentie, uitdroging, onderkoeling 

en daaruit voortvloeiende longontsteking. Maar ook psycho-

logische gevolgen waaronder verlies van vertrouwen en dus 

mobiliteit, verhoogde kans op ziekenhuisopname, verhoogde 

kans om opnieuw te vallen en zelfs te overlijden. De Raizer II is 

het hulpmiddel om personen na een val veilig en snel overeind 

te helpen, zonder fysieke belasting van de zorggever.

12% hiervan belandt op de spoedeisende hulp

Raizer II is een eenvoudige, op batterijen werkende mobiele  

hefstoel die een gevallen persoon in slechts 30 seconden  

overeind kan helpen. Raizer II kan eenvoudig worden gemonteerd 

en bediend door slechts één persoon en vereist geen fysieke 

inspanning behalve een ondersteunende hand. De Raizer II is 

zo ontworpen dat assemblage en bediening intuïtief zijn. Zo 

voorkom je foutief gebruik. Ook is de Raizer II eenvoudig mee te 

nemen en te reinigen.

De veilige en snelle hefstoel 
Intuïtief in gebruik

*  'Inability to get up after falling, subsequent time on floor, and summoning help: prospective cohort 

study in people over 90' by Jane Fleming and Carol Brayne in British Medical Journal, 17 Nov 2008.
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Technische specificaties
Model Raizer II

Hefvermogen Max. 150 kg 

Hefduur 20 tot 30 seconden

Gewicht Zitting: 8.5 kg 
Poten en rugondersteuning: 4.5 kg 
Totaal: 13 kg

Aantal tilcycli als batterij  
helemaal opgeladen is

40x bij maximale gewicht  
Ca. 80x bij gemiddeld gewicht

Oplaadtijd Tot 6 uur

Oplaadtijd lege batterij 10 tot 15 min om 1x op te tillen

Opladers USB oplader en 15W oplader 
voor standaard stopcontact

Voordelen van de Raizer II 

•  Verhoogd comfort en veiligheid voor gevallen  
persoon bij het opstaan

• Maakt tillen met 1 zorggever mogelijk

•  Sneller overeind helpen zonder fysieke  
overbelasting voor de zorggever

•  Compact, licht van gewicht en makkelijk mee  
te nemen

•  Eenvoudig te monteren, intuïtief in gebruik

•  Audio en visuele feedback voorkomen foutief  
gebruik

•  80 lifts per laadbeurt

•  Verschillende accessoires mogelijk

In enkele eenvoudige stappen tot zit/stand met Raizer II

De 2 handzame en ergo- 

nomische gevormde tassen 

maken het vervoeren van 

de Raizer II eenvoudig. De 

poten, rugleuning en andere 

onderdelen zijn logisch 

gepositioneerd in de tas in 

volgorde van assemblage.

Eenvoudig en intuïtief te 

assembleren om gevallen 

persoon heen. Audio en visuele 

feedback ondersteunen juiste 

assemblage.

Met de uitneembare  

afstandsbediening kan de 

Raizer II bediend worden.  

Zo heeft de zorggever de 

volledige aandacht voor  

de gevallen persoon tijdens 

het tot zit komen.

De Raizer II zorgt voor het 

veilig, waardig en snel tot  

zit/stand helpen van gevallen 

personen. Dit is door slechts 

1 zorggever uit te voeren, 

zonder fysieke overbelasting.

De veilige en snelle hefstoel 
Intuïtief in gebruik

4 IDENTIEKE POTEN en 
2 IDENTIEKE RUGLEUNINGEN 
waarborgen een correcte montage

INTUÏTIEVE GELUID- en LED INDICATOREN
voor een correcte montage

Alle ZICHTBARE OPPERVLAKKEN zijn  
EENVOUDIG TE REINIGEN en DESINFECTEREN 

De DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING kan 
aan de zitting worden bevestigd voor opslag

DISPOSABLE HYGIËNEHOEZEN zijn ook verkrijgbaar 
(optioneel accessoire)

EXTRA VEILIGHEIDSGORDELS kunnen worden 
bevestigd, voor meer stabiliteit van de gevallen 
persoon, als dit nodig is

Raizer® II
Lifting Chair

Kenmerken
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Accessoires

Hoofdsteun

Disposable hygiënehoezen

Fietsbeugel voor trolley

Veiligheidsgordel

Drievoudig wiel voor trolley

Draagtassen

Trolley Muurbeugel kit
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