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Bruksanvisning 

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda 

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

MerryWalk rullbord är ett hjälpmedel för att enkelt kunna ta med sig olika tillhörigheter t.ex. 

glas, termoskanna, koppar och brödfat och är avsett för inomhusbruk. MerryWalk har en ram av 

epoxilackerade stålrör med bordsskiva och undre hyllplan i boklaminat. Handtagens höjd kan 

ställas i 7 fasta lägen. Rullbordet är försett med fyra länkhjul varav de två bakre är låsbara. Man 

låser hjulen genom ett enkelt tryck med foten på den svarta pedalen på hjulet. För att låsa upp, 

tryck den svarta pedalen uppåt med ovansidan av foten. 

 

Rullbordet ska inte användas som gånghjälpmedel eller rullator. Man skall inte luta sig mot det 

eller lägga sin tyngd mot på handtaget utan Merrywalk rullbord är enbart ett hjälpmedel till att 

förflytta föremål med genom att rulla bordet framför sig. Merrywalk rullbord bör inte användas av 

personer med nedsatt rörelseförmåga.   

Kontrollera rullbordet regelbundet. Rullbordet skall kasseras och tas ur 

bruk om det är defekt, har synliga skador eller är utslitet vilket kan 

medföra risk vid användning. Produkten är inte avsedd att användas 

som ett gånghjälpmedel eller rullator. Var uppmärksam på trösklar, 

mattkanter eller andra ojämna underlag eller kanter. Var noga med att hjulen är 

låsta när vagnen står stilla. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren 

samt Läkemedelsverket. 

 

Swereco AB 

Vagnvägen 4 

364 42 Lenhovda 

Symboler:  

 

Ingen PVC eller Latex 

 Gör alltid en visuell kontroll 

innan användning 

 Produkten följer (EU) MDR 

2017/745 och 2007/47/

EG för medicintekniska 

produkter.  

 
Art nr 148525 

Varumärke MerryCare 

Benämning MerryWalk rullbord 

Art nr 148525 

Antal produkter/förpackning 1 st 

Höjd upp till brickan 72 cm 

Höjd upp till handtagen 75-105 cm 

Mått på bricka B42 x L50 cm 

Material  

Stomme: Vita epoxilackerade stålrör 

Hyllplan: Bok 

Handtagen: Gummi 

Tillbehör/reservdel 

Avlastningsskiva/övre art nr 148525/3 

Låsbart hjul art nr 148525/5 

Gummihandtag art nr 148525/6 

Ej låsbart hjul art nr 148525/7 

Broms art.nr 101 

Rengöring Milt rengöringsmedel och mjuk trasa 

Rengöring mellan brukare Rengör med desinfektionsmedel med >40% isopropylalkohol 

Kasseras Sorteras efter lokal anvisning 

Förvaring Rumstemperatur 

Övrig information 
Utbildning/information av produkt kan  

tillhandahållas vid krav på upphandling. 
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