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1. Avsedd användning 
Produkt: Lyftbågen Standard 1.0 !
Användande: Lyftbågen används som ett stöd vid lägesförändringar i sängen. 
Användaren använder sin armkraft för att med hjälp av Lyftbågen ändra position i 
sängen. Produkten tillverkas i rostfritt stål och har inga vassa och utstickande delar. 
Lyftbågen är lätt att rengöra om behov föreligger. Lyftbågen är godkänd för 
belastning upp till 100 kg. Se belastningstabell. Lyftbågen får inte användas med 
sängar som kan höjas/fällas upp på ett sådant sätt att klämning kan förekomma. !
Användare: Person med funktionshinder som har behov av ett stabilt hjälpmedel 
för att kunna förflytta sig i sängen.  !
Miljö: Hemmiljö eller annan miljö där person behöver ett stöd vid förflyttning i 
säng. !
Avsedd livslängd: Beständig produkt. !
2. Produktbeskrivning 
Produkten är en lyftbåge för användning i anslutning till en säng. Lyftbågen består 
av två delar i form av böjda rör som inpassas i varandra till en enhet. Monteras vid 
sängens huvudände och kan vid behov fästas i sängen med spännbandsfäste 
(standard) eller tvingfäste (tillbehör). Lyftbågen står självständigt på golvet och 
kan justeras i höjdled så att användaren når upp till den med armarna på ett 
bekvämt sätt.  !
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Överrede

Underrede

Fästeshållare med 
spännbandsfästen 

Plastfot

Fjädersprintar  
för höjdjustering
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3. Produktspecifikation 
Produkt: Lyftbågen Standard 1.0 !
Artikelnummer: 10090 !
Tillverkare: Lyftbågen Sverige AB, Eduard v Horns v 5, 182 78 Stocksund !
Innehåll: Produkten är konstruerad av rostfritt stål. Ramen är en rörkonstruktion 
med böjar och passningar. Underredet har fyra plastfötter. Två fästehållare är 
monterade på underredets vertikala delar. Ett spännbandsfäste medföljer. 
Tvingfäste finns som valbart tillbehör. !
4. Summering av varningar och observera 
Användaren av denna utrustning är ansvarig för att ha läst igenom och grundligt 
förstått all tillhandahållen produktinformation. Uppmaningar genom all 
produktdokumentation har speciell betydelse och kan delas in enligt följande: !
VARNING  innebär att risk finns för skada på patient eller användare. !
OBSERVERA  risk finns för skada på aktuell eller annan utrustning. !
NOTERA används för att påkalla uppmärksamhet till uppmaningar. 

Syftande till ett effektivare och mer ändamålsenligt 
användande av utrustningen !

Nedan följer en summering av samtliga Varningar och Observera för denna 
bruksanvisning. !

VARNINGAR !
Lyftbågen skall ej användas ihop med höj- och sänkbar säng pga klämningsrisk 
mellan sängen och lyftbågens överdel. !
Vid montering av lyftbågen skall kontrolleras att fjädersprinten hamnat i låst läge i 
önskad position innan produkten tas i bruk för att förhindra kläm- och fallskador. !

OBSERVERA !
Det finns risk att tappa taget om lyftbågen om handkraften är påtagligt nedsatt 
eller om händerna är hala. !
Det finns risk för klämning av fingrar/hand vid hopföring av rördelar vid montering.  !
Det finns risk för klämning av fingrar/hand vid montering av tvingfäste. !!!



5. Användarinstruktioner  
Lyftbågen är avsedd för användning positionerad vid huvudändan av säng. Lyftbågen 
levereras i två delar. Underredet sätts på plats innan överdelen monteras på. 
Överdelen fästs i underredet genom att rördelarna fästs i varandra och ställs in på 
lämplig höjd. Positionen säkras genom att en fjädersprint justeras i lämplig position 
på vald höjd.  !
Vid leverans medföljer två fästeshållare och två spännbandsfästen som vid behov 
kan användas för att förhindra att lyftbågen flyttas ur position. Medföljande 
spännbandsfästen dras runt fästeshållaren och sängens ben. Tvingfäste finns som 
valbart tillbehör för ytterligare stabilitet.  !
Lyftbågen ska placeras mellan sängens huvudända och en vägg. Sängen skall skjutas 
mot väggen för att maximal stabilitet ska uppnås. Lyftbågen är inte avsedd för att 
användas i annat sammanhang än placerad vid säng. !
När lyftbågen står på plats används den som stöd vid förflyttningar i sängen. !
!
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Monteringsanvisningar
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1. Montera 
fästeshållaren på 
lyftbågens underrede 
med hjälp av 

2. Överdelen fästs i 
underredet genom att 
rördelarna fästs i 
varandra.  

4. Skjut 
överdelen till 
önskat läge 
(kontrollera att 
båda sidorna 
sitter på samma  
höjd).

3. Tryck in de 
fjäderbelastade 
sprintarna och 
säkerställ att de 
låser i önskat  
höjdläge. 



 

5. Placera lyftbågen 
intill sängen. 
Fästeshållaren ska sitta 
dikt an mot 
sängbotten.  
Öppningen ska vara 
riktad mot sängbenet.

6. Skruva åt 
vingmuttern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

8. Dra åt 
spännremmen runt 
sängbenet så att 
lyftbågen sitter dikt 
an och lika på båda 
sidor mot sängen. 

7. Tryck 
spännbandet 
mot 
fästeshållaren 
så att de båda 
kardborrebande
n fäster i 
varandra. 
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2X
2X

Tvingfäste (extra tillbehör)

1. Skruva fast 
fästeshållaren med den 
försänkta skruven i det 
gängade hålet längst 
fram på tvingens arm.



 

 

2. Montera 
fästeshållaren, endast 
lätt åtdraget med 
hjälp av vingmuttern 
och bulten, dikt an 
mot sängbotten. 

!!
3. Skruva åt 
vingmuttern. 

 4. Pumpa fast tvingen 
tills den sitter stadigt 
mot sängkarmens insida.

Sängbotten

Lyftbåge



6. Rutinunderhåll !
Lyftbågen rengörs efter behov med lämpligt rengöringsmedel och/ eller 
desinficeringsmedel.  !
Kontrollera att spännbandsfästena sitter på plats och justera dem vid behov.


