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Optimerad design för bekväma förflyttningar

ISA™
Invacare Stand Assist



En evolution  
inom uppresningslyftar 

Vår nya, mångsidiga uppresningslyft, Invacare 
Stand Assist har designats för personer som kan 
belasta benen och behöver viss hjälp i samband 
med förflyttning. Nya Invacare Stand Assist erbjuder 
säkerhet, komfort och en bekväm förflyttning. 

ISA är hjälpmedlet för den som till viss del är 
självständig men i behov av viss assistans. 

Som vårdgivare är användarvänlighet viktigt, 
därför har nya ISA en minskad, rundad bas och 
lägre produktvikt. I bland kan vårdgivaren vara en 
familjemedlem och därför är användarvänlighet extra 
viktigt. Uppresningslyften kan dessutom demonteras 
utan verktyg för smidig transport.

ISA™

Designad för att erbjuda den bästa förflyttningen för brukare och vårdare

ISA har många valmöjligheter och tillbehör för att kunna anpassa lyftens ergonomi till brukarens 
kroppsform och mått.

Design för brukare

   Ergonomiska handtag: för att passa handen och 
handledens naturliga form och position.

   Förlängningsbar lyftarm: olika längdinställningar 
för att passa olika kroppslängder. 

   Underbensstöd: många höjdinställningar för att 
passa olika underbensmått.

   Fotplatta: olika modeller upp till fotstorlek upp 
till 48.

Design för vårdare

   Körhandtag: form och dimension baserad på 
genomsnittsarmbågens höjd och skuldervidd för att 
garantera smidighet och enkelhet vid manövrering. 

Djupjustebar lyftarm kombinerat med adaptivt 
benstöd användning av lyften för användare i olika 
storlekar (djupjustering funktionen).



Förlängningsbar 
lyftarm

    TelescoLift kan  
anpassas i nio olika steg 
för olika långa brukare 
och erbjuder därigenom 
maximal flexibilitet.

Ergonomiska 
handtag 

   Den unika designen är 
anpassad till handens 
naturliga form för ett 
säkert grepp.

Underbensstöd
    Underbensstödet kan ställas 
in i sex olika höjder och 
erbjuder möjlighet till svängbar 
ErgoSupport för optimal 
komfort.

   Fotplatta: tre olika höjdinställningar med 
borttagbart hälstopp, avrundad form för 
toalettbesök.

   Körhandtag och fotpedal: ergonomisk form 
för enklare hantering av lyften.

   Krokar för lyftselen: flexibla och säkra 
krokar för snabb och enkel applicering av 
selen.

   Vadband: polstrade som tillbehör för extra 
komfort. Enkla att byta och tvätta.

   Rundade ben: ergonomisk form för enkel 
manövrering runt stolar och toaletter. 

Ytterligare funktioner

NYA EXKLUSIVA
FUNKTIONER 



   Förlängningsbar lyftarm 
Anpassar lyften till brukarens längd, tillstånd 
och önskemål

   Underbensstöd 
Stödjer underbenen med maximal komfort 

• Enkel enhandsjustering med sex positioner, inga verktyg
behövs.

• Mjuka skumkuddar som enkelt kan bytas ut vid behov.

• Erbjuder även möjlighet till ErgoSupport, som följer den
naturlinga underbensrörelsen för optimal komfort.

   Ergonomiska handtag 
För naturlig, bekväm och intuitiv positionering 
av händerna

• Speciell greppvänlig form som erbjuder handen en mer
naturlig position.

• Anpassad vidd för den genomsnittliga axelbredden för
minsta kraftansträngning.

• Mjukt material for bekvämt grepp under förflyttningen.

• En flexibel lyft med nio längdinställningar för att passa
olika användare.

• Lättåtkomlig spak med självlåsningsmekanik för ett
snabbt och säkert lyft.

• Lägsta poistionen gör lyften kompakt och möjliggör
enkel förvaring.

3 nyckelfunktioner och fördelar

Titta på vår produktvideo online på vår YouTube kanal Invacare Sverige.

 PATENT PENDING

 PATENT PENDING



ISA™

Introduktion av  
ISA familjen

Ett mångsidig utbud   
av uppresningslyftar för aktiva förflyttningar

ISA har fyra grundmodeller med olika brukarvikt, dimensioner och tillbehör, från enkla till mer avancerade 
lyftar för både hemsjukvård och vårdboenden.

ISACOMPACT ISASTANDARD ISAPLUS ISAXPLUS

Perfekt i miljöer med begränsat 
utrymme

Många valmöjligheter för 
hög flexibilitet

Avancerade, tillförlitliga och 
säkra förflyttningar

Utvecklad för extra tunga 
brukare

Max belastning 
(max SWL) 140kg 160kg 180kg 200kg

Brukarlängd
(rek. intervall) 140-180cm 150-190cm 140-190cm 140-200cm

Ett stort utbud av konfigurationer finns tillgängliga för att möta vårdarens och brukarens behov, så som mekanisk eller elektrisk 
benspridning, fast eller svängande underbensstöd, olika höjder på fotplattan och olika elektronik.

Tillbehör:
   Två olika uppresningsselar, en med och en utan 
benstöd

   Vadband för ökad stabilitet

   Skydd till lyftens ben

   Benspridningshandtag

   Elektronik: extra batteri, väggladdare, mjukvara
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Tekniska data 

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex manualer finns på vår 
hemsida www.invacare.se

* Med 5 mm skydd
** Vid batteriladdning mellan 100% to 50%

Färg Regulatoriska data 

Ljusgrå:
mast, bom och 
lyftarm

RAL: 7035

Anthracitgrå:
bas, ben och 
körhandtag

RAL: 7016

Vänligen notera att färgerna kan variera 

något från de som visas ovan..

SWL Längd Bredd Invändig bredd 
stängda ben 

Invändig bredd 
öppna ben 

Svängradie 

ISACOMPACT 140 kg 925 mm 535 mm 405 mm 735 mm 1060 mm

ISASTANDARD 160 kg 1080 mm 635 mm 495 mm 960 mm 1260 mm

ISAPLUS 180 kg 1220 mm 640 mm 480 mm 1020 mm 1400 mm

ISAXPLUS 200 kg 1280 mm 640 mm 480 mm 1020 mm 1430 mm

To be 

Produktvikt Maxhöjd (med 
lyftarmen i 

kortaste/längsta 
läget) 

Lyftintervall  
(med lyftarmen 

i kortaste/
längsta läget) 

Frigång Benhöjd* Lyfthastighet Antal lyft per 
laddning)** 

ISACOMPACT 43 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

ISASTANDARD 48 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

ISAPLUS 49 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

ISAXPLUS 52 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

Alla mått är med 100 mm hjul, medelstor fotplatta och en användare som väger 80 kg.  
För 75 mm hjul (COMPACT), minska höjdmåtten med 15 mm. Alla mått har en tolerans på +-3%..
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