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Lotus Actieve opstahulp
met mechanische pootspreiding
De Lotus is een actieve opstahulp, voor personen die nog
zelfstandig kunnen staan en voldoende rompstabiliteit hebben,
maar niet meer of moeilijk kunnen lopen. De verzorger kan de
cliënt nadat hij / zij heeft plaatsgenomen op de Lotus veilig en
efficiënt verplaatsen.
De Lotus is bedoeld voor korte transfers, bijvoorbeeld van het
bed naar het toilet. Doordat de cliënt in een actieve zitpositie
plaatsneemt, is er minder kracht nodig om weer in een stapositie te komen.
Voor zowel de cliënt als de verzorger is het comfort optimaal.
De Lotus is voorzien van wegdraaibare zitdelen, flexibele
onderbeensteunen en een pootspreiding.
De pootspreiding zorgt ervoor dat de Lotus dichtbij de cliënt
kan worden gereden, waardoor hij / zij actief op de Lotus kan
plaatsnemen. De Lotus stimuleert de cliënt om actief deel
te nemen aan transfers. Dit meehelpen traint de spieren en
bevordert dus de zelfstandigheid.
• Maximale belasting 200 kg.
• Comfortabele onderbeensteunen.
• Wegdraaibare zitdelen.
• Mechanische pootspreiding.
•	Variabele aangrijppunten.
•	Ideale zithoek.
• Handgreep voor eenvoudig manoeuvreren.
• Gelagerde draaipunten.
• Stevige voetplaat.
• 2 kunststof geremde zwenkwielen.

Geschikt voor mensen
met een lichte tot
matige beperking

Mechanische pootspreiding.

Variabele aangrijppunten.

Wielblokkering.

Comfortabele onderbeensteunen.

Transfer vanuit rolstoel.

Transfer naar bed.

Actieve opstahulp

Wegdraaibare zitdelen.

Technische details
200 kg

• Totale breedte poten gespreid

95 cm

35 kg

• Totale hoogte basisframe

113 cm

• Totale lengte basisframe

98 cm

• Draaicirkel

118 cm

• Totale breedte smalle stand

68 cm

Actieve opstahulp

• Max. belasting
• Eigen gewicht

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be
De door Lopital geproduceerde Lotus voldoet aan de volgende geldende normen: MDD 93/42 EEG,
NEN-EN-ISO 14971, NEN-EN 10535, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016/C12:2018, NEN-EN 12182

