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Upp på egna ben
Precis som förmågan att röra sig varierar, är det också stor 
skillnad på behovet av hjälpmedel. Liko har alltid funnits nära 
brukarna, vilket ständigt ger goda idéer till problemlösning. 
Precis så har vi även utvecklat RollOn, det perfekta hjälpmed-
let för de som har svårt att gå men ändå har tillräcklig arm-
styrka för att kunna dra sig upp och själv stå på benen. 

RollOn är mycket mer än ett bra och säkert hjälpmedel, den 
kan även spela en viktig roll i rehabiliteringsarbetet eller som 
tillfälligt förflyttnings- och balansstöd i olika vårdsituationer. 
RollOn bidrar till en aktiv träning i uppresningsmomentet, utan 
att påfresta medhjälparen.

Som många andra av Likos produkter är RollOn byggd i  
aluminium och är därför lätt att manövrera och lätt att hålla 
ren. Tack vare den omslutande stödramen blir ståendet stabilt 
i alla riktningar. 
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Till en bättre position

RollOn kan beskrivas som ett smidigt uppresningsstöd, utvecklat för 

säkra förflyttningar till och från sittande läge. Den fungerar utmärkt 

som hjälp till och från toaletten eller mellan sängen och en stol.

RollOn kan även vara ett bra alternativ till rullstolen i en situation 

där brukaren kan utgöra en fara för sig själv eller en medhjälpare. 

Exempelvis när brukaren ska resa sig efter en operation eller kanske 

efter en förlossning, kort sagt vid tillfällen då balansen temporärt kan 

vara satt ur spel. RollOn är dessutom en bra hjälp när man vill hjälpa 

en brukare som glidit fram i sin rullstol till en normal sittställning. 

Dit du ska

Allt för ofta händer det att en brukare glider fram i sin rullstol och hamnar i en obekväm position. 

Med RollOns hjälp kan brukaren själv förflytta sig längre bak i stolen på ett lätt och smidigt sätt 

utan påfrestning för medhjälparen. 

Till toaletten     
RollOn är den trygga 

hjälpen när det är dags 

för ett toalettbesök.  

I lugn och ro framme 

vid toalettstolen är det 

enkelt att fälla upp 

stussramen och hjälpa 

till med avklädningen. 

Från sängen

När brukaren ska resa sig från sängen placerar han fötterna på RollOns fotplatta och fattar tag i handtagen. Han lutar sig lätt framåt 

och drar sig upp till stående. Om sängen är höj- och sänkbar underlättar det uppresningen. Det är alltid lättare att resa sig från en lite 

högre nivå. Medhjälparen fäller ner stusskuddarna och förflyttar brukaren dit han ska.
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Bålkudde
Ger säkerhet och  
stöd framåt.

Säkerhetslås
Låser stussramen i 
ett säkert läge.

Stusskuddar
Ger säkerhet och stöd 
bakåt.

Hjul
De lättrullade tvillinghjulen 
är låsbara för att säkra en 
stabil position. Underrede

Breddbart för en perfekt anpassning till 
exempelvis rullstol eller favoritfåtöljen.

Hygienisk
Alla ytor är släta och avtork-
bara med tvättsprit. RollOn 
tål avspolning och kan t.o.m. 
användas i duschsituationer.

RollOn – säkrare än andra

Konstruktion
RollOn är byggd i 
aluminium – ett lätt, 
miljövänligt och  
ekonomiskt material.

Fotplatta
Är stadig och antihalk-
designad. Lätt att rengöra.

Stussram
En säker inramning som är 
justerbar i höjd för anpass-
ning till korta och långa 
brukare. Underbensstöd

Mjuka och bekväma kuddar 
som automatiskt vinklas efter 
benens läge. Justerbart i höjd 
och djupled för att ge maxi-
mal komfort och säkerhet. 
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Benbreddning
Underredet breddas enkelt med hjälp av en fotrörelse. Vanligtvis behöver 

man inte fixera läget eftersom RollOn är stabil i alla bredder. Fotplattan är 

försedd med antihalkmönster och kan enkelt kopplas loss för rengöring.

En av de funktioner som gör RollOn unik är de smarta stusskuddarna. De gör att det är lätt att komma i och ur RollOn utan att 

göra avkall på säkerheten. De underlättar även vid av- och påklädning exempelvis i samband med toalettbesök. 

När brukaren väl kommit i position fälls kuddarna enkelt ner bakom stussen och säkras med ett enkelt handgrepp. 

Individanpassad
För att passa lika bra för både korta och långa 

brukare, har RollOn flera olika inställningsmöj-

ligheter och flera alternativa handgrepp som bru-

karen kan använda under uppresningsmomentet. 

Absolut säker bakåt

Anpassningsbar, helt enkelt

Maxlast:  1�0 kg

Totalvikt:  �� kg

Bredd underrede: �� – 90 cm

Längd underrede: 89 cm 

Höjd underrede: 11 cm

Hjul (tvilling): �� mm

Material:  Aluminium

Tekniska data



Nu har du fått en liten inblick i möjligheterna med uppresningsstödet  

RollOn. Samtidigt har vi berättat lite hur vi på Liko tänker, att vi exempelvis 

alltid utgår från behovet eller problemet när vi utvecklar våra produkter och 

metoder. En produkt löser inte ensam problemet. Produkter måste alltid 

befruktas med kunskap i olika former, först då kan resultatet bli lyckat och 

någon kan få slappna av en stund i sin favoritfåtölj.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om RollOn och om andra delar av vårt 

breda utbud av produkter och kunskap. 

På plats i favoritfåtöljen
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Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för medicin-

tekniska företag, ISO 13485. Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

w w w. l i ko . s e

Liko AB
Nedre vägen 100
9�� 9� Luleå, Sweden
Tel  09�0-�� �� 00
Fax 09�0-�� �� 01
info@l iko.se


