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Velkommen til Winncare Nordics forflytningskatalog, hvor vi præsen-
terer dig for vores loftliftsystemer, mobilitets- samt bade- og 
toilethjælpemidler. 

Du har måske tidligere kendt os som Ergolet. Nu har vi fået nye ejere 
og et nyt navn; Winncare Nordic ApS. 
Det giver dig en række fordele, f.eks. et bredere sortiment inden for 
bl.a. senge, madrasser og puder.

Du kan se alle produkter fra Winncare Nordic på www.winncare.dk, 
eller ring til en af vores salgskonsulenter i dag for at høre mere om 
dine muligheder. 
Vi er altid klar til at finde den bedste løsning sammen med dig.

Kontakt os på tlf. 7027 3720  eller mail: info@winncare.dk



på LunaTM

loftlifte

5 års
garanti

LunaTM 
Loftlift

Elegant design med mange anvendelsesmuligheder
Lunas elegante design og mange anvendelsesmuligheder gør den til det foretrukne valg til 
pleje både i hjemmet samt på institutioner og hospitaler. Luna er en fastmonteret og trans-
portabel loftlift i én og samme enhed, og kombineret med vores neutrale skinneløsning får du 
et meget alsidigt og arbejdsvenligt system. Luna er i tæthedsklasse IPx4 og kan derfor anven-
des i vådrum.

Bedre arbejdsmiljø og færre hænder
En loftlift sikrer et godt arbejdsmiljø og mindsker belastende arbejdsstillinger for plejen. En 
af de største fordele ved en loftlift er, at man kan gå fra 2 til 1 medarbejder, når borgeren skal 
forflyttes. En enkelt Luna har en løftekapacitet på op til 275 kilo. Skal du bruge en bariatrisk 
løsning, anbefaler vi vores Luna Twin.

Tryghed og værdighed for borgeren
Forflytning med loftlifte er mere skånsom og værdig for borger, som 
kan være i øjenhøjde med personalet ved forflytningen. Det giver tryg-
hed for borger og understøtter muligheden for, at borger kan deltage 
aktivt ved en forflytning. Sk
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200 eller 275 kg 
løftekapacitet

Elegant og 
funktionel
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2 stk. Luna 275 kg. 
bliver til Luna Twin 
med 400 kg løfte-

kapacitet

Luna Twin
Bariatrisk løsning

Luna Mover
Motorisreret kørevogn

Bedre arbejdsmiljø og større 
selvhjulpenhed! 

Mover fører loftliften horisontalt 
hen ad skinnen, blot ved 

et tryk på hånd-
betjeningen.



Person- & 
ståløfter

De nye og forbedrede Stellar og Solar 
Ståløfteren, Stellar, medvirker til at bevare borgerens funktionsniveauer længst muligt ved at benytte 
den eksisterende standfunktion. Den mobile personløfter, Solar, kan anvendes ved forflytning, hvor 
der ikke er etableret en loftlift, eller hvis borgeren falder uden for loftliftens rækkevidde. 
Solar og Stellar har samme kontrolsystem og aktuator fra LINAK. Det betyder, at reservedelslageret 
bliver mindre, og samtidig er det nemmere at servicere løfterne med lavere omkostninger. 
Begge løftere er udviklet ud fra EASY CLEAN-princippet, som betyder, at de har jævne overflader uden 
kanter og kroge, hvilket gør dem nemmere at tørre over ved rengøring.
Både Stellar og Solar er udstyret med løftekroge, der er betjenes nemt og kontaktfrit, da de åbnes og 
lukkes ved at løfte op/trække ned i sejlstroppen.

Kompakt ståløfter
Op til 170 kg

Stellar/170

Mobil personløfter
Op til 185 kg

Solar/185
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Fordele ved Stellar/170
• Giver et godt og mere naturligt løftemønster
• Medvirker til en god positionering i stol
• Højt løfteinterval med løft fra 800 mm til 1600 
mm
• Kompakt med lille venderadius 1060 mm
• Smalt og stabilt understel der kan køre gen-
nem døre ned til 700 mm i bredden
• Elektrisk benspredning helt op til 830 mm 
(nem adgang til brede stole og kørestole)

Fordele ved Solar/185
• Udskiftning af løftebøjle uden brug af værktøj  
• Højt løfteinterval med løft fra 680 mm til 
1980 mm
• Elektrisk benspredning med en maks bredde 
på 920 mm
(velegnet ved brede stole eller kørestole)
• Smalt og stabilt understel, som kan køre gen-
nem døre ned til 700 mm i bredden.



Helsejl med 
nakkestøtte
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Comfort-sejl

Gåselesejl

Toiletsejl

Ståsejl

Sejl til ethvert
formål

Alle sejl fås i str. 
XXS-XXL

Se hele sejl-serien
på www.winncare.dk



Triton/Dual
Bade- & toiletstol
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Triton/Dual bade- & toiletstol
Triton Dual er det ideelle produkt i plejen, med fokus på komfort og arbejdsmiljø. 
Elektrisk højdejustering og tilt sikrer den bedst mulige arbejdsstilling og gør det muligt for brugeren 
at komme op i niveau med vask og spejl og selv deltage i sin personlige hygiejne. Den justerbare ryg i 
kombination med den multijusterbare nakkestøtte gør det let at justere stolen til brugeren

Sikkerheden i højsædet 
Når sædet er tiltet forover og det løftes op, vil Dual Security-funktionen sikre, at sædet køres tilbage til 
minus 5°. På håndbetjening findes en funktion, som med ét tryk indstiller stolen til en transportposition, 
der gør det nemt at køre med brugeren i stolen.

Ny forbedret udgave
På Triton Dual (tidl. Rise™ IIIS) er der fortaget vigtige ændringer, som gør stolen til det perfekte 
arbejdsredskab i plejen. Stolen kan anvendes på hospitaler, plejecentre og i private hjem. 
Kombineret med en loftlift, kan man i de fleste tilfælde gå fra 2 plejere til 1 ved forflytning fra fx seng til 
toilet, bad og påklædning. Herved frigøres ressourcer i form af tid og ikke mindst varme hænder, der 
kan bruges andre steder

Forbedringer og 
nye features: 

Triton/Dual vs. 
Rise IIIS 130 

Triton/Dual Rise IIIS 130

Elektrisk højdejustering Ja Ja

Elektrisk sædetilt (+7° / -30°) Ja Ja

Tæthedsklasse IPX6W IP65

Easy-Clean (bl.a. lukkede skruer og sammenføjninger samt 
fuldsvejset stel)

Ja Nej

DUAL security-funktion (forhindrer, at stolen kan løftes og tiltes 
fremad samtidig)

Ja Nej

Transportfunktion (automatisk indstilling af stolen til sikker trans-
port af brugeren)

Ja Nej

2 memoryknapper til automatisk indstilling af de positioner, I 
oftest benytter

Ja Nej

Multi-indstillelig nakkestøtte med indbygget stang, som ikke 
ridser eller beskadiger væggen bagtil

Ja Nej

Passer over alle standard toiletter Ja Ja

Max. brugervægt 150 kg 130 kg

Fås med PUR-ryglæn (tilbehør) Ja Nej
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Åg
Til alle løfteformål
Winncare Nordic tilbyder et komplet udvalg af løfteåg 
i forskellige størrelser og modeller, der passer til alle 
omsorgsbehov og forflytningssituationer.
De er alle udstyret med vores patenterede
sejlkrogssystem.

Til alle brugertyper
2-punktsåget er bedst til standardflytninger, hvor
brugeren er af normal statur. Den fås i tre forskellige
bredder. 
Når brugeren er af større statur, er det mere passen-
de at benytte Ergolets unikke V-formede 3-punkts-åg, 
som forøger afstanden mellem skulder og ben. Der-
ved åbnes sejlet og siddestillingen op, og flytningen 
bliver mere behagelig for brugeren. 
Ligeledes kan brugere af normal statur drage nytte af 
den støtte, som 3-punktsåget giver.
Forflytning af bariatriske brugere kræver anvendelse 
af vores 4-punktsåg. Når dette åg kombineres med 
den korrekte sejlmodel af den rette størrelse, er det 
til fordel for disse brugere, da det medvirker til at yde 
en god støtte og komfort for den bariatriske patient.



Nem forflytning fra liggende til siddende - og omvendt
Det nye enestående elektriske 4-punkts positioneringsåg til Luna loftlift gør det muligt at 
forflytte brugeren fra f.eks. liggende til siddende position uden brug af hverken sengens eller 
stolens indstillings- og tiltfunktioner; åget klarer det hele!
Åget er udstyret med en patenteret swivel-løsning ved ophængspunktet, som sikrer, at liftens 
strop ikke snor under brug. Åget er ydermere designet med en patenteret vippefunktion, som 
sikrer fleksibel positionering af brugeren.

Præcis og individuel positionering
Det elektriske 4-punkts positioneringsåg kan anvendes på hospitaler, plejecentre og i pri-
vate hjem. Det giver plejen mulighed for en mere individuel positionering af brugeren under 
forflytningen, som kan justeres i forhold til brugerens medicinske tilstand. På denne måde 
kan der tages hensyn til brugerens behov og begrænsning ift. at ligge og sidde. Det giver 
ydermere mulighed for god kontakt med brugeren i hele forflytningen. Det kan med grundig 
rengøring anvendes til flere borgere.
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Elektrisk 
4-punkts
positioneringsåg



Hvis du har spørgsmål om et eller flere af produkterne i denne brochure, eller hvis du 
vil høre mere om Winncare Nordics løsninger inden for forflytning, hygiejne, senge, 
madrasser og puder, så kontakt os endelig. Vi kigger gerne forbi til en snak om dine 
behov og de muligheder, som vores produkter giver dig. 

Tlf.: +45 70273720     ∙     E-mail: info@winncare.dk     ∙     www.winncare.dk
Winncare Nordic ApS       ∙       Tårnborgvej 12C       ∙       DK - 4220 Korsør
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