
Ändra kroppsställning i sängen 
Lyftbågen, även kallad dävert, 
används för att ändra och bibehålla 
kroppsställning i sängen. Kan också 
användas som hjälpmedel för att resa sig 
upp ur sängen.  

Hem- och sjukhusmiljö 
Lyftbågen placeras enkelt bakom 
sängen och kan enkelt flyttas på för 
att passa användarens eventuella 
förändrade behov. Passar både för 
användning i hemmiljö, vårdboende och 
sjukhus. Lyftbågen står stabilt och kan 
belastas med upp till 70 kg beroende 
på hylsplacering. Detta motsvarar en 
maximal patientvikt på ungefär 110 kg. 
Produkten är CE-märkt i enlighet med det 
medicintekniska regelverket (MDR).

Montering och justering 
Lyftbågen är enkel att justera och 
kan monteras utan verktyg. Höjden 
på handtaget kan enkelt justeras för 
att passa brukaren. Handtaget har en 
triangelliknande form med rundade 
hörn för att göra det enkelt att hitta ett 
passande grepp. 

Förflyttning i sängen
Den fristående lyftbågen underlättar för personer att 
sätta sig upp och röra sig i sängen. Den passar både för 
vårdinstitutioner samt i hemmiljö med sin vita och  
enkla design.

Fungerar med 
alla standardsängar

Monteras utan
verktyg

Lyftbåge
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Human Care Sweden
Årstaängevägen 21 B
117 43 Stockholm
+46 8 510 132 00
info.se@humancaregroup.com

We improve freedom of movement 
and quality of care for people.”

M
ED

IC
AL  DEVICE S • Q UALITY M

AN
AG

EM
EN

T 
   

                                        
    

    
   

   
   

   
   

   
    

  C
E R T I F I E D

ISO
13485

Tekniska specifikationer

Förflyttninglakan
Underlättar förflyttning 
och minskar risk för 
arbetsskador.   
Part no. 93316.

Förhöjningsklossar
Används för att enkelt 
höja sitt- eller liggytan på 
sängar, sänggavlar, stolar 
och bord.  
Art. nr. 895

Relaterade produkter

www.humancaregroup.com

Handtag
Handtaget är reglerbart 
i höjd genom ändring av 
kedjelängden

Justerbara ben 
Längden på benen kan 
justeras för att passa 
under sängen.
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Lyftbåge 896 177 cm 12 kg

Maxbelastning beroende på hylsplacering 70 kg.
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