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Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller
offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen måte, uten
forutgående skriftlig tillatelse fra Handicare AS. Dette gjelder også for de tilhørende tegningene og 
skjemaene.

Denne brukerveiledningen gjelder for heisens standardmodell. Handicare AS’s ansvar
bortfaller dersom det gjøres endringer eller tilpasninger som ikke på forhånd er skriftlig avtalt
med Handicare AS.

Vennligst kontakt Handicare AS for opplysninger vedrørende justering, vedlikehold eller reparasjoner.
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Sverige      Tlf: 03250
      www.handicare.no
For service; kontakt Handiacre
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3. Sikkerhetsinstruksjoner
NB! benløfteren må ikke utsettes for mer belasting utover den oppgitte
  maksimalbelastning.
NB! Benløfteren må ikke benyttes dersom det er oppdaget feil eller mangler 
  som kan være farlige for pleier, bruker, tredjepart eller produktet selv.

1. Introduksjon
Qurir benløfter tilvirkes i Sverige etter kvalitetsnormer og produsenten er serti-
fisert i henhold til ISo 9001 og 14001. Hvert eneste produkt testes på fabrikk før 
det leveres ut.

NB! Benløfteren Qurir er utprøvd på ComfortSystem sitt sengesortiment.
  om montering skjer på andre senger skal det foreligge godkjenning av 
  produsent eller leverandør.
NB! Før benløfteren tas i bruk må bruksanvisningen leses nøye. Benløfteren 
  skal bare brukes i henhold til instruksjonene. Ved avvik av dette er ikke
  produsenten ansvarlig for feil eller skader som måtte oppstå. Det er derfor  
  viktig at bruksanvisningen alltid oppbevares på et dertil egnet sted og at 
  den er lett tilgjengelig.
NB! Benløfteren kan brukes av pasient/bruker alene eller under oppsyn/hjelp
  av pleiepersonell.
OBS! Grunnleggende opplæring skal foretas av produsent, leverandør eller
  annen autorisert person. opplæringen skal bekreftes med en protokoll.

2. Leveranse
leveransen inneholder følgende:
 - Qurir Benløfter
 - Mykt og vattert benseil
 - løftebånd
 - Transformator og elektronikk montert med feste
 - Håndkontroll med ledning

NB! Før benløfteren tas i bruk skal det 
  sjekkes at forsendelsen er uskadd 
  og at leveransen stemmer overens 
  med pakkseddelen. Alle uregel-
  messigheter skal snarest meldes og 
  eventuelt dokumenteres. Alle
  mangler skal umiddelbart meldes til 
  speditør eller leverandør.
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NB! Personalet skal instruere bruker i bruken av benløfteren.
NB! Før benløfteren tas i bruk skal det sjekkes for eventuell feil, skader eller 
  mangler.
NB! Benløfteren må bare brukes av de som er mentalt eller fysisk i stand til å 
  bruke den.
NB! Benløfteren må bare repareres med originaldeler. Dersom uoriginale deler 
  benyttes, frafaller produsenten og leverandørens ansvar.
NB! Vask og vedlikehold av benløfteren i henhold til instruksjonen.

4. Monteringsanvisning
Montering av benløfteren:
I alle ComfortSystem sine senger 
finnes det et tilbehørsfeste i alle fire 
hjørner av sengen. Benløfteren Qurir 
passer i disse hullene og monteres 
helt uten verktøy. Plasser fotløfteren 
i ett av hullene i fotenden på sengen. 
Siden løfteren løfter diagonalt over 
sengen, skal benløfteren settes på 
motsatt side av der brukeren setter 
seg ned.

Montering av elektronikk og transformator:
Elektronikkboksen kan monteres/henges enten på sengens endegavl, i fotenden, 
eller på sengens metallangside.
Alternativ 1: Heng elektronikkboksen med festet på gavlen slik at den henger 
under gavlens overligger.
Pass på at ikke ledningen ligger i veien for daglig rengjøring. Sett den 220V
kontakten i vegguttaket.
Alternativ 2: Heng elektronikkboksen med festet på sengens metallangside. 
Heng boksen på samme side som benløfteren er montert for å unngå
unødvendig drag på ledningen. Sett den 220V kontakten i vegguttaket.
Kontakten fra håndkontrollen settes i elektronikkboksen. Pass på slik at den 
monteres uten at stiften skades. 

Montering av løftebåndet og benseilet:
Ta løftebåndet og tre det igjennom løkkene på benseilet. Fest så løkkene på 
løftebåndet i festekroken i enden av løftearmen. Pass på at ikke løftebåndet er 
tvinnet og sjekk en ekstra gang at løftekroken er ordentlig lukket og låst.
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5. Bruksområde
Benløfter Qurir er konstruert for å underlette for brukere og pleiepersonell i hjem-
memiljø og på institusjon.
NB! Produktet skal kun brukes i normal innemiljø med temperatur intervall på 
  +10 til +40 grader.
NB! Produktet får kun benytte deler og tilbehør godkjent av produsent.
NB! Ved bruk av benløfter Qurir kan det forekomme en viss risiko for vridning 
  i hoften. For å unngå dette anbefales å bruke en myk dreieskive, TurnTable 
  soft, under sete ved forflytning. Bruk av silkelaken eller liknende vil også gi 
  økt friksjonsminskning under sete og vil være med på å avlaste for denne   
  vridningen.

6. Bruksanvisning
Senk ned benseilet til gulvet ved å trykke på håndkontrollens nedover pil. om 
mulig er det lurt å plassere friksjonsminskning under rumpen for å unngå vrid-
ing i hoften under løftet. Bruker skal sitte litt på skrå på sengekanten med føt-
tene plassert i benseilet slik at hælene kommer ca. 5cm inn på seilet. Kjør opp 
ryggstøtten på sengen om mulig for ekstra støtte til magen under løftet. Pass på 
å sitte høyt nok opp i sengen slik at ikke føttene sparker inn i endegavlen. Trykk 
på håndkontrollens oppover pil og hev løftearmen slik at føttene løftes hele veien 
opp fra gulvet og inn i sengen. Frigjør føttene fra benseilet når de har kommet 
ordentlig på plass.
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7. Rengjøring
Samtlige overflater kan rengjøres med vanlig rengjørings- og desinfeksjonsmidler. 
Benseilet og løftebåndet kan vaskes i maskin på 60 grader. Husk å ta ut støtte-
skinnene i seilet før vask. 

8. Tekniske spesifikasjoner
lengde på løftearm ca 100 cm
lengde på løftebånd, std ca 50 cm
løftehøyde ca 95 cm 
Vekt  7,5 kg
Motorsystem lavvoltssystem, 24V

I tillegg til løfting av tunge bein opp i sengen, kan benløfter Qurir også brukes i 
andre momenter.
Fotpleie: når bruker ligger i sengen, kan benseilet plasseres lengre 
 opp på leggen slik at foten frigjøres. Benløfteren heves til 
 riktig høyde for både bruker og pleier slik at fotpleie kan 
 utføres i en god posisjon.
Omlegging av sår: Plasser benseilet på passende område på beinet slik at 
 området med sår blir frigjort og løftes opp fra underlaget.
Avlastning av heler: Benløfter Qurir kan brukes for å avlaste trykket mot helene 
 i en kort periode
Redusere hevelse: om bruker har hevelse i føtter, ankel eller legg, kan
 benløfter Qurir enkelt løfte føttene for avlastning.
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For ytterligere informasjon kontakt Handicare på 
tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon 
av brukermanualen. Den kan du finne på vår 
hjemmeside www.handicare.no


