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Reparationer må kun udføres af teknisk 
personale.

Vigtigt

Læs brugervejledningen inden brug!  
Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår indholdet i brugervejlednin-
gen, før du forsøger at bruge udstyret. Denne brugervejledning 
indeholder vigtige sikkerhedsinstruktioner og oplysninger vedrø-
rende anvendelse af Molift Raiser Pro. For instruktioner/oplysnin-
ger om tilbehør henvises der til den særskilte brugervejledning. 
I denne vejledning er brugeren den person, der bliver forflyttet.
Hjælperen er den person, der betjener Molift Raiser Pro.

Modifikationer og anvendelse af komponenter fra andre producenter:  

Vi anbefaler, at der udelukkende anvendes komponenter og 
reservedele fra Etac. Overensstemmelseserklæringen vil ikke 
længere være gyldig, og Etacs garantiforpligtelse bortfalder, hvis 
der foretages nogen form for modifikationer på produktet. Etac 
er ikke ansvarlig for fejl eller uheld, som måtte opstå ved brug af 
komponenter fra andre producenter.

Betingelser for anvendelse: 

Der er altid en vis risiko ved forflytning af en person. Det er kun 
uddannet personale, som bør anvende det udstyr, der er beskre-
vet i denne brugervejledning.

Garanti

To års garanti på fabrikations- og materialefejl på vores produkter. 

Se www.etac.com for vilkår og betingelser. Besøg www.etac.com 
for at downloade den nyeste version af vores dokumentation.

Mærkater og symbolerGenerelt

Molift Raiser Pro

170 375

(01)XXXXXXXXXXXXXX(11)XXXXXX(21)XXXXXX

XXXXXX YYYY-MM-DD

Etac A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

ABCDEFGHIJ

Produktmærkat:

Mærkatet viser varenummer og serienummer (stregkoder). EAN-koden 
indeholder:

(01) (EAN-nr.): xxxxxxxxxxxxxx

(11) (Batch): ÅÅMMDD

(21) (Serienummer): xxxxx

Symboler:

Risikovurdering

Kort brugervejledning:

Molift Raiser Pro er et hjælpemiddel til anvendelse ved indendørs 
forflytning fra siddende til stående stilling. Den skal anvendes på 
plane overflader og til korte forflytninger fra én siddende stilling 
til en anden. Forflytning mellem kørestol og seng/toilet eller stol. 
Den kan også benyttes til at rykke en bruger længere tilbage i 
kørestolen. Brugeren skal være aktiv, være i stand til at gribe fat 
og trække sig op via egen kropsvægt. Raiser Pro er udformet 
med henblik på nem manøvrering og kan fint bruges i snævre 
områder.

Det er vigtigt, at Molift Raiser Pro er blevet afprøvet på den 
enkelte bruger og til den tilsigtede forflytningssituation. Vurder 
risiciene, og tag notater. Vurder brugerens evne til at benytte 
produktet, og brug om nødvendigt passende tilbehør til Molift 
Raiser Pro. Som plejegiver er du ansvarlig for brugerens sikkerhed. 

Producent

YYYY-MM-DD

Fremstillingsdato

Katalognummer

Løbenummer

Medicinsk udstyr

CE-mærket

Se brugervejledning

70
10

Maks. temperatur/tid 
ved vask 

170 375 Maks. brugervægt  
(sikker arbejdsbelastning)

pH ved vask

Vigtig  
sikkerhedsoplysning

QR-kode

1. Håndtag
2. Skrue
3. Venstre rør
4. Benstøtte
5. Udløserkabel
6. Greb
7. Fodplade
8. Bundplade
9. Styrehjul Ø35
10. Fastgørelse af tilbehør 

(to højder)
11. Højre rør
12. Kort brugervejledning
13. Højdemærkat
14. Produktmærkat
15. Bremsepedal
16. Hjul Ø100

1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

14

15 16

CE-erklæring

Produktet og det relaterede tilbehør, der er 

beskrevet i denne brugervejledning, er i overens-

stemmelse med forordning (EU) 2017/745 af 5. 

april 2017 - som medicinsk udstyr, risikoklasse I.

Produktet er fremstillet og testet i henhold til 

EN 12182:2012 og udvalgte dele af EN/ISO 

10535:2006.

Alle alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse 

med udstyret, skal indberettes til producenten 

og den kompetente myndighed i brugerens og/

eller patientens medlemsstat.
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Materiale: 

  Pulverlakeret aluminium, plast, 
stål.

Forventet levetid:

  Molift Raiser Pro har en for-
ventet levetid på fem år eller 
15.000 forflytningscyklusser.

Sikker arbejdsbelastning (SWL):

 170 kg (375 lb) 

Enhedens vægt:

 10 kg 

Mål:

 Højde (A):            1,2 m

 Højde (B):             0,3-0,51 m

 Dybde (C):            0,63 m

 Bredde (D):           0,54 m

 Bredde (E):           0,37 m

 Trinhøjde (F):        0,035 m

 Frigang (G):          0,057 m

Tekniske data

Leverede dele

Montering af benstøtte

Montering af rør på bundplade

Montering af håndtag

Sørg for, at grebet er korrekt fastgjort. Løse 
greb kan gøre rørene ustabile, så Molift 
Raiser Pro ikke længere er sikker at bruge.

C

D

A

B max

B min

E

F G

H

”Click”

1 2

Knæpuderne kan indstilles individuelt. Benstøtten kan indstilles 
i syv forskellige trin fra 0,3 til 0,51 meter. Følg disse to trin, når 
benstøtten monteres:

1. Træk i udløserkablet, og glid 
benstøtten over rørene. Puden skal 
vende mod brugeren.

2. Udløs kablet, og lad 
benstøtten glide til den 
ønskede position.

1. Anbring bundpladen på en jævn 
overflade, og lås bremserne. Isæt røret 
med hullerne vendt ind mod pladen. 
Røret med mærkatet skal være til højre 
set fra hjælperens synsvinkel. Isæt greb.

1 2

1. Glid håndtaget over rørene, så 
hullerne i rørene passer med hullerne 
i håndtaget. Isæt unbrakoskruer, og 
spænd med unbrakonøglen.

2. Sørg for, at unbrako-
skruerne vender ud mod 
hjælperen.

1 2

Højre rør
 1 stk.

Håndtag 1 stk.

Unbrakonøgle 
1 stk.

Låsegreb 2 stk.

Skruer 2 stk.

Brugervejledning 
1 stk.

Benstøtte 1 stk.

Bundplade 1 stk.

Venstre rør
 1 stk.

2. Spænd grebet godt 
ved at dreje det med 
uret.
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Justering af benstøttens højde

Sørg for, at begge sider er korrekt anbragt. 
Skub op eller ned, indtil du hører et “klik”. 
En benstøtte, der ikke er sat ordentligt fast, kan 
forårsage, at knæstøtten glider ned, så Molift 
Raiser Pro ikke længere er sikker at bruge.

Tjekliste efter samling

Når du har samlet Molift Raiser Pro, må du ikke 
begynde at anvende den, før du har afsluttet 
kontrollen i henhold til tjeklisten.

Brug denne tjekliste til at bekræfte, at Molift Raiser Pro er korrekt 
monteret og kan betjenes korrekt og sikkert, før den tages i 
brug. Se samlevejledningen på foregående side for at få flere 
oplysninger.

Forflytning af brugeren

Placering af Molift Raiser Pro

1

2

1. Brugerens fødder pla-
ceres på fodpladen.

2. Tilpas højden på benstøtten, så 
toppen af støtten er under bruge-
rens knæ. 
3. Når den ønskede højde er nået, 
skal benstøtten “klikke” på plads. 

 1. Lås begge hjul ved at 
trykke ned på bremsen i en 
af siderne. Begge hjul låses, 
uanset i hvilken side hjælpe-
ren træder på bremsen.
Anbring den ene fod på kan-
ten af bundpladen.  Vælg et 
greb på håndtaget, der er 
behageligt for både bruger 
og hjælper.

30

33

45

51

42

36

39

48

”Click”

1 2

1. Træk i kablet bag på 
puden. Flyt benstøtten op 
eller ned til den ønskede 
højde.

2. Når den korrekte knæstøtte-
højde er opnået, skal du udløse 
kablet og lade benstøtten glide 
til den ønskede højde. Benstøtten 
vil “klikke” på plads, og det røde 
kabel er spændt. 
Knæstøttehøjden kan aflæses 
på skalaen på røret. Tallet over 
benstøttebeslaget refererer til den 
korrekte højde.

• Sørg for, at benstøtten er monteret korrekt.
•  Sørg for, at grebene mellem de udvendige rør og bund-

pladen er monteret korrekt og spændt godt til.
• Sørg for, at håndtaget er monteret korrekt.
• Sørg for, at Molift Raiser Pro kan bevæge sig frit.
• Sørg for, at bremserne virker.

Bremse låst
1

Hjulene skal altid være låst, når brugeren står 
op og sætter sig ned.

2. Derefter opfordrer du brugeren 
til at rejse sig, samtidig med at du 
afbalancerer brugerens vægt ved 
hjælp af en fod og dine hænder 
(brug din kropsvægt ved at læne 
dig bagover).

2

”Click”

3
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Transport og opbevaring

Molift Raiser Pro kan opbevares og transporteres ved 
temperaturer mellem -25 og 70 °C og ved en relativ luftfugtighed 
på 15-93 %. Anvend ikke Molift Raiser Pro til at transportere ting. Rengøring og desinfektion

Rengør regelmæssigt. Rengør overfladerne med en fugtig klud 
med et pH-neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler 
eller stærke væsker, da det kan ødelægge Molift Raiser Pros over-
flader. Til desinficering, når det er nødvendigt: Brug isopropylal-
kohol eller lignende midler. Undgå slibende rengøringsprodukter. 
Fjern hår og luv fra hjulene, og kontrollér, at hjulene roterer frit, 
og at bremserne fungerer korrekt. Kontrollér, at du ikke beskadi-
ger eller fjerner mærkater under rengøringen.

Istandsættelse

Følg proceduren for rengøring og samling. Særskilt istandsættel-
sesdokument er tilgængeligt på Etac.com.

Reservedele

Reservedelsliste er tilgængelig på Etac.com.

Genbrug

Molift Raiser Pro kan bortskaffes som metal- og plastaffald. 
Genbrugsinstruktioner er tilgængelige på Etac.com.

3 4

3. Oplås bremsen med den 
ene fod. Træk Molift Raiser 
Pro bagud, og styr den hen 
mod det nye sted, hvor bru-
geren skal sidde. Sørg for, at 
eventuelle hjul er låst ved det 
nye siddested. Forflytningen 
foretages bedst, når bruge-
ren vender i bevægelsesret-
ningen.

4. Lås begge hjul. Anbring en 
fod på kanten af fodpladen, før 
brugeren sætter sig ned. Hold 
modvægt, mens brugeren sætter 
sig ned. Hold øjenkontakt med 
brugeren under hele forflytnings-
processen.

Hjælperen skal være i stand til at håndtere brugerens vægt. 

Bruger/hjælper

Sørg for, at brugerens vægt befinder sig tæt ved bundpladens 
midte.

Plejegiveren skal altid afbalancere brugerens 
vægt, når brugeren står op eller sætter sig ned.

Bremse oplåst Bremse låst

Tilbehør

Molift Raiser Belt

Molift Raiser Strap

Molift Raiser Strap +

Molift Raiser Soft Handels

Molift Raiser Pro Heel Strap

Molift Raiser Pro Block
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