ETT ERGONOMISKT HJÄLPMEDEL FÖR STOLFÖRFLYTTNING

“Det bästa
hjälpmedlet
vi har”

EN PRODUKT FRÅN

En bekvämare vardag,
ett hållbart arbetsliv
Vid måltid, arbete eller annan sittande aktivitet kan
det vara besvärligt för personer med bensvaghet eller
rörelsenedsättning att skjuta in stolen tillräckligt nära
bordet, för en bra sittställning. För personal eller
anhörig som assisterar genom att skjuta in stolar är det
ett återkommande tungt moment som kan leda till
förslitningsskador.

Stollyften är godkänd för max 115 kg och är sedan 1998 registrerad
och godkänd som en medicinteknisk produkt av Läkemedelsverket.

OM KEBES STOLLYFT
KEBES Stollyft hjälper den som assisterar att få
individen till en ergonomisk sittställning vid bordet
på ett tryggt och behagligt sätt. Stollyften skjuts in
under en vanlig stol och gör den fullt rörlig, för
förflyttning korta sträckor utan behov av rullstol eller
andra mer avancerade hjälpmedel. När personen i
stolen är placerad vid önskad position kan stollyften
sänkas och dras undan.
För den som assisterar underlättar stollyften genom
att minska de slitsamma moment som ofta utförs
flera gånger om dagen. För den som får hjälp
innebär stollyften en smidig och trygg hjälp som
ökar chansen till en positiv matupplevelse och
annan social bordsaktivitet.

Om ACT Medical

K E B E S S T O L L Y F T - O R I G I N A L E T sedan 1997
KEBES Stollyft har utvecklats och tillverkats av grundaren
Bernt Svensson sedan 1997. KEBES har levererat ett
mycket uppskattat hjälpmedel till över 130 kommuner
som har underlättat arbetet för omsorgspersonal. Vi på
ACT Medical är stolta över att arbeta vidare med KEBES
produkter genom det förvärv av verksamheten som
gjordes 2020.

VÅRT ERBJUDANDE
ACT Medical erbjuder hjälpmedel till vårdgivare för
omsorg, egenvård och vård i hemmet med ökad
livskvalitet som mål.
Vår vision är mer än ord; det är en livsstil, en passion och
hela grunden för vår filosofi. Vi är stolta över att kunna bidra
till att många människor kan leva sitt liv med högre
livskvalitet, där våra ledord är trygghet, engagemang och
hållbarhet.
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