
EasyFit Plus Uppresningstöd ger ett stabilt och säkert 
stöd när du går i och ur sängen

EasyFit Plus Uppresningstöd för säng



• Designad för att fungera med de flesta
sängar, inklusive sängar med
lamellram och solida divaner

• Ger ett stabilt stöd när du går i och ur
sängen

• Snabb och enkel att installera – inga
verktyg eller remmar krävs

• NYHET för 2021 - Lättanvändbara
klämmor glider snabbt på plats under
sängen och säkras enkelt

• Bred, låg bottenplatta för ökad
stabilitet och tillgänglighet

• Robust konstruktion – max brukarvikt
160 kg

• Finns i två modeller: Standard P63991
med handtagshöjd på 82 cm och Hög
P64004 med handtagshöjd på 92 cm

• Förvaras platt när den inte används

Designad & utvecklad av NRS Healthcare

EasyFit Plus Uppresningstöd ger ett stabilt stöd och underlättar 
förflyttning i och ur sängen, från liggande till sittande och för att ändra ditt 
läge i sängen.
Med en modern, enkel design är EasyFit Plus uppresningstöd ett av det bästa 
hjälpmedlet till sovrummet som underlättar rörlighet utan hjälp av någon annan.
EasyFit Plus-uppresningstöd har utformats för att fungera med de flesta sängar, 
inklusive lamellsängar, solida basdivaner, fjädrande divaner och icke höjd-
justerbara profilsängar. Den kan även monteras på höjdjusterbara sängar där 
höjdjusteringsfunktionen har inaktiverats. Det ergonomiska handtaget erbjuder 
flera greppalternativ så att användarna kan hitta den mest bekväma positionen.

Funktioner



Monteras i 4 enkla steg, utan verktyg eller remmar som 
krävs, tack vare den unika glidklämmans design

1. EasyFit Plus uppresningstöde monteras på
basen utan verktyg. Sätt helt enkelt in stödet i
basen och placera den under sängen.

3. Släpp den blå klämspaken för att låsa
klämmorna på plats.

2. Skjut de blå klämspakarna utåt för att låsa upp
klämmorna, skjut sedan klämmorna uppför räcken
tills de kommer i kontakt med botten av sängramen.

4. Vrid justeringsspaken några varv för att stödet
ordentligt i sängramen. EasyFit Plus-
uppresningstöd är nu redo att användas.
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Symbol Beskrivning Mått

TB Total bredd 52 cm 

TL Total längd 71 cm

THS Total höjd (Standard) 82 cm

THP Total höjd (Plus) 92 cm

HB Handtag bredd 28,5 cm

TMS Mellanstag Höjd (Stand.) 69 cm

TMP Mellanstag Höjd (Plus) 79 cm 

KH Kläm Höjd (Min) 3 cm 

KH Kläm Höjd (Max) 33 cm

BB Basplatta bredd 30 cm

BD Basplatta djup 18 cm 

BH Basplatta höjd 3 cm 

- Max Brukarvikt 160kg 

EasyFit Plus Bed Rail

EUFORIA AB • Artillerigatan 89 • 115 30 STOCKHOLM
Tel 08-591 292 50, 070-752 02 28 • info@euforia.se • www.euforia.se




