
SVAN LIFT
- HJÆLPER DIG HELE VEJEN OP

SELVHJULPEN VED 
TOILETBESØG



Fordi så mange som 
muligt skal kunne bo  
i eget hjem

I snart 60 år har vi sikret, at mennesker med 
særlige behov kan bo i eget hjem og opretholde 
livskvaliteten. At kunne gøre en forskel i folks 
hverdag giver os drivkraften til at fortsætte med at 
udvikle nye produkter. Og det gør vi hele tiden.

Fundamentet for vores udviklingsarbejde er de 
hjemmebesøg, som vores rådgivere foretager 
hver dag hos brugere over hele landet, og den 
uvurderlige viden, som disse møder giver.  

Den viden tager vi med os, når vi videreudvikler   
de produkter, som vi sælger i dag, og når vi designer 
nye. 

I denne brochure kan du læse mere om Svan Lift. 
Et hjælpemiddel til alle, der har brug for hjælp, når 
de skal til og fra toiletsædet. Hvis du ønsker mere 
information om noget, er du velkommen til at 
kontakte os, så hjælper vi dig gerne. 
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 � Den store løftehøjde (95 cm) giver støtte hele vejen op til 
stående position, selv for høje mennesker.

 � Svan Lift kan bruges i både vandret og skråtstillet 
position.

 � Løfter op til 160 kg.

 � Opklappelig armlæn.

 � Enkel at installere.

 � Let at rengøre.

 � Godt design.

 � Batteridrevet.

 � Sædet kan vinkles 8 grader.

 � Kan kombineres med Svan Bidette.

Derfor vælger brugerne Svan Lift

Fra og til kørestol
Sædet sættes i vandret stilling. Derefter 
hæver eller sænker brugeren sædet til 
den højde, der gør bevægelsen mest 
behagelig og let.

Fra siddende til stående
Når Svan Lift er i sin laveste position, 
er sædet vandret. Når man rejser sig 
kan sædet indstilles, så det hælder lidt 
fremad. Vejen op til stående position 
bliver derefter behageligt fleksibel for 
kroppen samtidig med, at brugeren 
altid har gulvkontakt. På samme måde 
bruges Svan Lift, når brugeren skal gå 
fra stående til siddende.

Svan Lift – sikker bevægelse til og fra 
toiletsædet
Vores Svan Lift er et populært hjælpemiddel til 
personer, der har brug for hjælp, når de skal til 
og fra toiletsædet. Svan Lift er batteridrevet, og 
sædet kan bruges i både vandrette og skråtstillet 
position - 8 graders hældning, hvilket giver 
sikker støtte fra siddende til stående position, 
samt når du forflytter dig mellem en kørestol 
og et toiletsæde. Med et enkelt tryk justeres 
liften til den ønskede højde. Takket være det 

høje justeringsinterval er støtten god og sikker 
hele vejen op. Svan Lift er let at installere 
og vedligeholde, materialevalget er tilpasset 
badeværelsesmiljøer. Svan Lift fungerer godt 
sammen med Svan Bidette. 
 
Svan Lift findes i to modeller: Gulvmodel og 
vægmonteret model. Se næste opslag.
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Gulvmodel der placeres direkte på 
badeværelsesgulvet. Svan Lift fastgøres 
med beslag på toilettet.

Væghængt model, fastgøres med 
vægbeslag til badeværelsesvæggen.  
Dette frigør gulvplads, der f.eks. kan 
være nødvendigt til en kørestol. 

Svan Lift væghængt model 
Varenr.: 35-02001 / HMI no.: 109398

LIFT GULVMODEL

 Teknisk info:
 � Maks. løftekapacitet – 160 kg
 � Maks. løftehøjde over gulvet – 950 mm
 � Totalvægt – 31 kg
 � Driftsspænding - 24 VDC (batteri)

Svan Lift gulvmodel 
Varenr.: 35-02000 / HMI no.: 72669
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Kombinationer  
og tilpasninger 
Alle Svan Cares produkter er udviklet, så de skal kunne tilpasses og kombineres, og brugeren får præcis 
det hjælpemiddel, der er behov for. 

Anvendelse: Kontaktpladen er forbundet til 
stikkontakten til håndkontrol. Den ene kontakt 
på pladen bruges til at hæve sædet på Svan Lift, 
og den anden til at sænke sædet.

Størrelse: Pladen er 291x190 cm. Tydelig 
markering/pil op og ned, indgraveret i pladen.
Højden på knapperne er 25 mm. Undersiden, 
der hviler mod gulvet, er skridsikker.

Svan Bidette R3.  
Varenr.: 35-03001 / HMI no.: 85015 

FODKONTAKT TIL SVAN LIFT 
Varenr.: 35-03028

TOILETRULLE- 
HOLDER 
– til Svan Lift  

TIL
BE

HØ
R

BLØDT SÆDE 
VARENR.: 35-03031 
HMI NO.: 123087 
Indvendige mål B. 210 mm 
Indvendige mål L. 245 mm

HULFORMINDSKER 
– mellem, vandret. 

VARENR. 35-00025 
B. 170 mm 
L. 262 mm

SVAN BIDETTE R3 KOMBINERET 
MED SVAN LIFT.
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Vi hjælper dig med at  
finde det rigtige produkt

Direkte fra os
Vi hjælper dig med at finde det rigtige produkt 
og de tilbehørsprodukter, du eventuelt har 
behov for. Du kan kontakte os på telefon 
+45 55 75 05 00.
 
Du kan også kontakte en af   vores sælgere eller 
rådgivere, du finder deres kontaktoplysninger 
under Kontakt på vores hjemmeside: 
www.ropox.dk

Via din ergoterapeut 
Din ergoterapeut kan hjælpe dig med at 
beslutte, hvilket produkt og tilbehør der er 
bedst for dig. 

SVAN BIDETTE R3
Bidetmodul til toilettet med  

vaske- og tørrefunktion

GRIPO 
Støttestang til hjælp,

når brugeren vil rejse sig

BALANCE
Fleksibelt system til toilettet,  

som  giver ekstra støtte til børn og 
voksne

SVAN LIFT
Toiletsædeløfter

Vi bygger fremtidens 
badeværelser
Se mere af vores sortiment på www.ropox.dk

ROPOX QUICK HÅNDVASK
Vasken skydes ud fra væggen og 

sænkes 14 cm

ROPOX TOILETSTØTTER
Vægmonterede, opklappelige og 

kan hæjde justeres

10



N
O

: 1
96

23
66

-10
21

-D
K

ROPOX A/S · RINGSTEDGADE 221 · 4700 NÆSTVED, DANMARK

TLF.: +45 5575 0500 · INFO@ROPOX.DK · WWW.ROPOX.DKCOPYRIGHTS © ALLE RETTIGHEDER ER FORBEHOLDT ROPOX A/S 2017

ROPOX BORDE

SMUKKE 
HØJDEINDSTILLELIGE 

BORDE TILPASSET 
INDIVIDUELLE BEHOV

ROPOX KØKKENER

FLEKSIBLE OG 
HØJDEINDSTILLELIGE 
KØKKENLØSNINGER 

ROPOX BADEVÆRELSER

INNOVATIVE 
OG SPÆNDENDE 

PRODUKTER I EN SMUK 
SAMHØRIGHED

ROPOX PUSLEBORDE

SIKRE OG FLEKSIBLE 
LØSNINGER I EN 

ERGONOMISK 
UDFORMNING 

OM ROPOX 

FÅ FRIHEDEN TIL TRYGT AT KLARE DIG SELV

“Mennesker med nedsat funktionsevne skal have en lettere hverdag med højere 
livskvalitet, øget selvværd og frihed til trygt at klare sig selv.” Det var vores målsætning, 
da vi blev grundlagt i 1962. I dag er vi mere end 60 medarbejdere, der fortsat arbejder 
efter det samme mål.

Med mere end 50 års erfaring er vi blandt verdens førende inden for produktion 
af hjælpemidler og møbler til handicappede og udstyr til ergo- og fysioterapeutisk 
genoptræning. Som en del af AddLife-koncernen har vi derudover adgang til et stort 
og stærkt netværk af partnere, der er specialiseret i at udvikle services og produkter til 
både den private og offentlige sundhedssektor.

Vi er repræsenteret i fire verdensdele, hvor vi er anerkendt og værdsat for vores høje 
kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed. 

Læs mere på www.ropox.dk.


