Leglifter
Bruksanvisning

Norsk

Simple solutions for everyday independence

Leglifter
Tiltenkt bruk
Leglifter fra Mangar Health gjør at personer kan svinge bena opp på sengen uten eller med minimal hjelp.
Drives av Mangar Health Airflo 12-kompressoren.
LES de separate instruksjonene for Airflo 12-kompressoren før du bruker Leglifter. Ved riktig vedlikehold kan
Leglifter brukes uten problemer i mange år.

ADVARSLER
•

Pass på at du har lest og forstår denne bruksanvisningen og den separate bruksanvisningen for Airflo
12-kompressoren før utstyret tas i bruk

•

Bruk kun lufttilførsel fra Mangar Health til å blåse opp Leglifter.

•

Påse at Leglifter ikke kommer i kontakt med skarpe gjenstander.

•

Påse at Airflo 12-kompressoren, luftslangen og håndkontrollen er plassert slik at de ikke kan snubles
over.

•

Airflo 12-kompressoren må ikke brukes i nærvær av brannfarlige anestesigasser blandet med luft,
oksygen eller dinitrogenoksid (lystgass), da disse blandingene kan danne et antennelig miljø som
medfører mulighet for brann eller til og med eksplosjon i nærvær av en gnist.

•

Påse at Airflo 12-kompressoren, håndkontrolledningen og luftslangen ligger slik til at man unngår fare
for snubling eller kvelning når utstyret er i bruk.

•

Ikke la barn leke med Leglifter eller Airflo 12, da drift av utstyret i en ukontrollert eller uovervåket
situasjon kan føre til personskade og/eller skade.
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Standard innhold
1 x Leglifter (A)
1 x overtrekk i stoff (B)
2 x monteringsstropper (C)
1 x bruksanvisning
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Leglifter
Standard monteringsanvisninger
•

Fest enden av hver stropp rundt sengebenene,
-hjulene eller-rammen på motsatt side av sengen
(A fig. 1), og før stroppene under madrassen.

•

Fest kroken på hver stropp på Leglifter-klaffen
(B fig. 1), og plasser Leglifter langsmed sengen,
klar av hindringer, f.eks. nattbordet.

•

Stram stroppene for å trekke enden på klaffen
(«V»-en på Leglifter når den er uten luft) ca. 1–2
fingerbredder under madrassen (C fig.2).

•

Koble luftslangen på Leglifter til luftuttaket på
Airflo 12 (D fig. 3).

•

Koble håndkontrollen (E fig. 3) til
håndkontrolluttaket (F fig. 3).

•

Trykk på «Opp» på håndkontrollen, og
kontroller at Leglifter blåses opp helt til den
står loddrett mot madrassen. Stram stroppene
mer om nødvendig.

A

B

1

‘V’

C

1 to 2
fingerbredder

2

MERK: Når den er ferdig justert, skal kanten på
klaffen («V»-en på Leglifter når den er uten luft
– fig. 2) være ca. 1–2 fingerbredder fra kanten
på sengerammen/madrassen. Dette vil variere i
henhold til sengetypen, f.eks. divan, fjæret divan,
seng med smal ramme.

F
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‘Opp’

•

E
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Plasser Airflo 12-kompressoren ved siden av
eller under senga, slik at den ikke er i veien.
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Leglifter
Monteringsanvisninger (pleiesenger)

B

Den fleksible konstruksjonen til en Leglifter uten luft
gjør den ideell for de fleste pleiesenger. Følg disse
retningslinjene nøye for å unngå at Leglifter setter
seg fast i bevegelige deler på sengen.
•

Ta madrassen ut av sengen.

•

Hev og senk ryggstøtten og benstøtten på
sengen for å finne de beste posisjonene for
stroppene, slik at de ikke gnager / blir skitne.

•

På motsatt side av sengen fra der Leglifter skal
monteres fester du løkken på hver stropp til den
indre rammen, som vist (A fig. 4). MERK: Slå
stroppen rundt rammen flere ganger for å gjøre
stroppen kortere, slik at justeringsspennen
ligger nær sengens midtlinje.

ADVARSEL: Når Leglifter monteres på en seng med
hev/senk-funksjon, må du sikre at stroppene er
festet til rammen som heves og senkes.

A
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MERK: Hvis sengedelene er av metall, må du sikre kroken på stroppen
vender oppover, slik at metallet ikke
skrapes opp.

•

Hekt de to stroppene på klaffen til Leglifter, som vist i (B fig. 4), og dra i stroppen ved justeringsspennen
for å trekke «V»-en på den tomme Leglifteren inn over sengerammen og under madrassen med ca. 1–2
fingerbredder (C fig.5).

•

Hev og senk ryggstøtten og benstøtten på sengen, og kontroller at stroppene ikke hindrer sengens
funksjoner.

•

Legg på plass madrassen.

•

Koble Leglifter til Airflo 12-kompressoren. Juster ryggstøtten og benstøtten slik at sengen er vannrett,
og test at Leglifter blåses opp slik at den står loddrett mot madrassen. Stram stroppene ytterligere hvis
nødvendig. Når den er ferdig justert, skal kanten på klaffen sitte på rammen (under madrassen) ca. 1–2
fingerbredder fra rammen.

MERK: Vanligvis skal Leglifter betjenes når alle sengedelene er i vannrett stilling. Dersom det er nødvendig,
kan ryggstøtten løftes opp til 45° for å holde overkroppen stabil mens bena løftes opp.
ADVARSLER:
• Ikke bruk Leglifter når sengens benstøtte er hevet.
• Ikke hev sengens benstøtte når Leglifter er oppblåst.
• Slipp alltid ut luften av Leglifter etter at bena har blitt løftet opp på sengen.
MERK: Der det er montert, må ethvert integrert sengegjerde på den siden av sengen der Leglifter skal
brukes, fjernes for at Leglifter skal kunne monteres og brukes.
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Leglifter
Bruksinstruksjoner
•

Sett deg på sengen der du pleier, så langt oppå
sengen som mulig. Plasser bena mot foten av
sengen så langt som mulig (fig. 6). Bruk om
mulig den ene armen til å støtte deg som vist, til
du er klar til å legge deg ned. Noen foretrekker å
bruke en sengespak til dette.

•

Trykk «Opp» på håndkontrollen for å løfte bena
opp i sengen. Slipp «Opp»-knappen når som
helst for å stoppe, og juster posisjonen din som
nødvendig (fig. 7).

•

Hev Leglifter helt opp, slik at bena kan gli langs
puten og forsiktig ned i sengen (figurene 8 & 9).

•

Slipp luften ut av Leglifter ved å holde «Ned»knappen i noen sekunder. Slipp knappen, og
Leglifter fortsetter å slippe ut luft på egen hånd.
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Leglifter
Rengjøring
Regelmessig rengjøring
•

Fjern overtrekket og blås opp Leglifter. Vask med svamp, og bruk et ikke-slipende, flytende
rengjøringsmiddel eller desinfiseringsmiddel, og tørk godt. Må ikke tørkes med varmluft.

•

Overtrekket kan maskinvaskes på opptil 40 °C. Det kan tørkes i tørketrommel på lav varme, og strykes på
middels varme. Må ikke tørrenses eller utsettes for blekemiddel.

Desinfeksjon
•

Overtrekket må fjernes og Leglifter må være helt oppblåst. Leglifter må rengjøres med rengjøringsmiddel
og vann, og må deretter desinfiseres med en løsning på 1:10 med flytende blekemiddel og vann (1 del
blekemiddel i 10 deler kaldt vann). La løsningen være på Leglifter i ca. 10 minutter før du vasker den av
grundig med rent, kaldt vann. Må ikke tørkes med varmluft.

Oppbevaring
Påse at Leglifter er helt tørr før oppbevaring. Oppbevar uten luft i Leglifter.

Vedlikehold
•
•
•

Sjekk luftslangen regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
Sjekk monteringsstroppene regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
Vask overtrekket regelmessig, og la det tørke fullstendig før det tas på.

Vi anbefaler at Leglifter undersøkes grundig regelmessig (ikke lenger enn 12 måneder mellom hver gang).

Spesifikasjoner
(Oppblåst) 124cm x 57cm x 10cm
Maks. lufttrykk: 0,35 bar
Maks. temperatur: 50°C

124cm

57cm

90cm (min)
236cm (maks)
10cm
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Leglifter

Garanti
Det gis garanti mot defekter i materialer og utførelse, og omfatter stykket, deler og arbeid. Garantien er ikke
gyldig i tilfelle ventelig slitasje, overlagt skade, vanlig forsømmelse, feil bruk eller uautorisert endring eller
reparasjon av ukyndige personer.
Følgende uttalelser påvirker ikke kundens lovfestede rettigheter. Dette produktet selges i den forståelse
at i tilfelle defekter i utførelse eller materiale vises innen garantiperioden, vil defekten bli utbedret gratis
forutsatt at:
(a) Det tilveiebringes rimelig bevis (f.eks. innkjøpsfaktura, følgeseddel) for at kravet fremlegges innenfor
garantiperioden.
(b) Defekten kan ikke tilskrives utilsiktet skade (enten under transport eller på annen måte), misbruk 		
eller uautorisert reparasjon.

Leglifter-serienummer:

................................

Kjøpsdato:

................................

Faktura-/følgebrevsnummer:

................................

Mangar International Ltd, som handler som Mangar Health, forbeholder seg retten til uten varsel på forhånd, å endre
produktspesifikasjoner og/eller informasjonen som finnes i dette dokumentet.
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