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"Jeg anbefaler Camel løftepute på det varmeste 

til alle som ikke klarer å reise seg opp uten hjelp 

når de har falt. Den har til nå mestret alle under-

lag og situasjoner hvor jeg har hatt behov for 

den." 

Jon D. Syversen 

«Jeg har hatt en Camel løftestol/pute siden våren 2018. Den er ikke i daglig bruk, men står plassert 

på et lett tilgjengelig sted i huset.  

Camelen og kompressoren er med på reiser, slik at jeg kan komme meg opp etter et fall utenfor 

hjemmet også. 

Camelen har ved flere anledninger vist seg å være et kjempebra hjelpemiddel i fallsituasjoner.  

Den er, til tross for litt montering av slanger og utstyr, veldig lett å håndtere.  

En ubetinget fordel er det også at bruker selv kan kontrollere fyllingen av luften i putene med kon-

trollenheten. Dette gir en bedre trygghetsfølelse for brukeren enn når en hjelper bestemmer has-

tigheten på hevingen. Jeg har benyttet Camelen både inne og ute, og er spesielt begeistret over at 

den uten noe problem bl.a. har løftet meg opp etter fall i forbindelse med forflytning på gårdsplas-

sen vår.  

I grusen på gårdsplassen ville andre hjelpemidler ha gravd seg 

ned, mens Camelen med sin store bæreflate har taklet forskjel-

lige underlag på en utmerket måte, og jeg har dermed kommet 

meg trygt opp i rullestolen igjen. Jeg anbefaler Camel løftepute 

på det varmeste til alle som ikke klarer å reise seg opp uten 

hjelp når de har falt. Den har til nå mestret alle underlag og 

situasjoner hvor jeg har hatt behov for den»  

                                                                              http://arcus-vita.no/produktkategori/loftehjelpemidler/ 

Jon har en nevrologisk sykdom som gradvis gir han dårligere gang- og stå funksjon. Dette krever 
at han har lettbrukte og hensiktsmessige hjelpemidler tilgjengelig. For størst mulig fleksibilitet er 
det  en fordel at de også kan brukes utendørs og at de enkelt kan fraktes med på tur.Han har hatt en 
Camel løftepute siden 2018 og er veldig fornøyd med den. 

Her er hans anbefaling: 

http://arcus-vita.no/produktkategori/loftehjelpemidler/

