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Bruksanvisning 

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda 

www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240 

 SRN SE-MF-000033314  

Rörelsehjälpmedel • Förflyttningshjälpmedel • Lyftbåge Art nr: 145510 

MerryRise lyftbåge kan användas av personer med nedsatt rörlighet i kroppen och då man behöver 

lyfta sig från en madrass eller om man glidit ner i sängen och vill lyfta sig uppåt mot huvudändan 

igen. Lyftbågen monteras utan verktyg. MerryRise är tillverkad av epoxilackerade stålrör. Den 

höjdställbara trapetsen är spärrad för att förhindra att den glider ur. Lyftbågen har två ben som kan 

ställas in på bredden och längden. Lyftbågens hävarm är svängbar ca 30 grader åt vardera hållet. 

Lyftbågen rengörs lämpligast med de på marknaden vanligen förekommande rengöringsmedlen. Vid 

rengöring, se till att lyftbågen torkar ordentligt, utvändigt såväl som invändigt!  

Läs monteringsanvisningen/bruksanvisningen innan montering! 

Kontrollera alltid lyftbågen efter montering och innan användning att 

lyftbåge står stadigt och att det inte finns risk att den välter! Säkerställ 

att det finns svängrum för hävarmen. Se alltid till att benen är utdragna 

enligt bruksanvisningen och att den står stadigt på marken– risk för skada om de 

ej är korrekt monterade.  Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren 

samt Läkemedelsverket. 

 

Swereco AB 

Vagnvägen 4 

364 42 Lenhovda 

Symboler:  

 

Ingen PVC eller Latex 

 Produkten följer (EU) MDR 

2017/745 och 2007/47/

EG för medicintekniska 

produkter.  

 
Art nr 145510 

Användaranvisning  

Placera lyftbågen bakom sängens 

huvudgavel på ett jämnt underlag.  

Montera benen i önskad längd så att 

lyftbågen står stadigt och dra därefter 

åt stoppskruvarna för att fixera benen.  

Trä i förlängningsröret i foten och 

därefter placera hävert/lyftbågen i 

röret.  

Kontrollera att lyftbågen står stadigt 

och att alla skruvar är åtdragna. 

 

Varumärke MerryCare 

Benämning MerryRise lyftbåge 

Art nr 145510 

Antal produkter/förpackning 1 st 

Vikt per produkt 14 kg 

Höjd  200 cm 

Ställbara ben i bredd 100-114 cm 

Ställbara ben i längd 90-97 cm 

Max brukarvikt kg 120 kg 

Material Epoxilackerade stålrör 

Rengöring 

Vatten och vanliga rengöringsmedel. 

Se till att lyftbågen torkar ordentligt efter 

tvätt  

Kasseras 
Metall avfall, sorteras efter lokal  

anvisning 

Förvaring Rumstemperatur 

Övrig information 
Utbildning/information av produkt kan 

tillhandahållas vid krav på upphandling 

Monteringsanvisning 

MerryRise är demonterbar i 8 delar. Lyftbågen monteras utan verktyg.  

MerryRise är tillverkad av epoxilackerade stålrör. Den höjdställbara trapetsen är spärrad för att 

förhindra att den glider ur. Lyftbågen har två ben som är bredställbara (100-114 cm) och två 

som är längdställbara (90-97 cm). Lyftbågens hävarm är svängbar ca 30 grader åt vardera 

hållet. Hävarmen har en vinkelgrad 137mmx19,29mm i den nedersta och 137mmx10,36mm i 

den övre vinkeln. Det är 130 cm mellan golv och svängarm/böj. 
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