
Sid 1 av 2

BRUKARINFORMATION

Lyftbåge
Art. nr: 896

Art.nr. Benämning Maxlast läge 1 Maxlast läge 2 Maxlast läge 3

896 Lyftbåge inkl. hylsa 
sänglåsning

60 65 70

Viktigt! Läs noga igenom anvisningen!

1. Får endast användas som förflyttningshjälpmedel vid säng.

2. Samtliga ben och fötter måste vara i kontakt med golv vid 
användning

3. Produkten är CE-märkt enligt Medicintekniska förordningen 
2017/745.

Maxbelastning beroende på hylsplacering

Hylsan kan förskjutas 190 mm i vågrätt läge. Vredet på hylsan skall 
vara åtdraget så att hylsan inte kan flytta sig när lyftbågen används. 

Om produkten

Rengöring

Vid rengöring av produkten – tvätta lyftbågen med handvarmt 
vatten och ett milt
rengöringsmedel.

Vid maskintvätt skall samtliga delar placeras stående så att vatten 
inte samlas. Benen skall tas bort från stativet innan rengöring 
påbörjas och stativets över- och underdel separeras.

Använd ej rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller har ett 
lägre PH-värde än 5,0.

För att undvika rostangrepp i benen – ta loss dem från 
lyftbågsstativet och låt dem torka
efter rengöring.

Övrigt

Om önskan finns, att använda andra likvärdiga på marknade 
förekommande reservdelar samt tillbehör, kontakta först Human 
Care. 
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• Benens/fötternas höjd är 7 cm

• Frigång under ben/fötter är 2 cm

•  Höjd från golv till greppet på trapetsen kan variera mellan 104 - 
140 cm 

•  Höjd från infästning av kätting till trapetsens grepp kan variera 
mellan 30 - 66 cm

• Vikt: 12 kg. 
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Monteringsanvisning
1. Golvstativet
Drag ut de blanka plattovala rören i bredd med sängsidorna. 
OBS! Dras ut till halva stoppmarkeringen (röda punkten).
Lås fast rattarna.
Vid ojämnt underlag vrid gummifötterna på undersidan till dess 
stabilitet uppnås. 

2. Mellanröret
Sätt i röret i mellanröret. Genom att vrida det åt sidan märker 
Du att den är rätt isatt när det stoppar vid 30º i utsvängt läge. 

3. Fixeringsdetalj 
(Hylsa sänglåsning art.nr. 1116000)
För upp hylsan med plattjärnet mot sängens undersida och 
skruva fast. Ratten kan flyttas till motsatta sidan om utrymmet 
så fordrar.

OBS! Om höj- och sänkbar säng används kan ej 
sänglåsningen användas. Lyftbågen skall dessutom 
stå fritt från sängen så att en eventuell höjning eller 
sänkning av sängen inte påverkar eller kan påverka 
lyftbågen i något läge.

4. Hylsa med handtag
Hylsan kan förskjutas 190 mm i vågrätt läge.  Vredet på hylsan 
skall vara åtdraget så att hylsan inte kan flytta sig när lyftbågen 
används.  

5.  Vringvredet 
Vid behov fixera användarläget i fast läge med vingvredet.

Handtaget är reglerbart i höjd genom ändring av kedjelängden.
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