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MANGAR LEGLIFTER
EN PRAKTISK LØSNING PÅ EN DAGLIG UTFORDRING

Å løfte bena opp i sengen kan være en utfordring.
Vår oppblåsbare leglifter gir verdifull hjelp til å 

løfte bena og plassere de i sengen.

”Leglifteren gjør ikke bare 
jobben, det er også godt 
å vite at ingen blir skadet 
mens de hjelper meg.
Jennifer, 73 år
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LEGLIFTER
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Leglifter

Maks bruker vekt                      135 kg 

Min høyde                                  Flat

Total lengde     124 cm 

Bredde   57 cm 

Total Produkt vekt       1.5 kg 

Luft kompressor Mk3

Technical Specifications

Safe to useEasy to use

 

Produkt kode: MPCA140200

The inflatable Leglifter raises, lifts and 
transfers legs into bed.

Simple to maintain

Improves wellbeing

 

Fits on 
profiling 

beds

Passer 
profilerte
senger

Enkel å bruke          Trygg å bruke                    Enkel å vedlikeholde

Forbedrer trivsel       
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Den oppblåsbare leglifteren hever, 

løfter og forflytter bena opp 

i sengen.

Tekniske spesifikasjoner

• Passer de fleste senger

• Enkel å montere og fjerne. 
  Det trengs ingen permanente  
  installasjoner

• Festes i sengen under madrassen

• Løfter bena opp i sengehøyde ved 
  hjelp av en løftepute som blåses opp. 

• Fjernkontroll brukeren selv kan
  betjene.

• Hever og løfter bena opp i sengen

• Regulerbare senger kan lett reguleres 
   etter at fotløfteren er montert

• For rutinemessig rengjøring, rengjør 
   med såpevann og klut. Tørk grundig

• Avtakbart putetrekk som kan vaskes
   i maskin

• Ekstra trekk kan kjøpes

• Minimerer flytting og håndtering

• Reduserer belastningskader for 
  pleieren

• Passer diskret mot siden av sengen

• Kreves ingen permanent installasjon

Hvor mange tunge løft kan personalet på 

ditt sykehjem spares for?


