
EASYFIT PLUS UPPRESNINGSSTÖD MK2
Produktblad med Användaranvisning

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

Max brukarvikt

160 kg

P64004 (Plus) för
sängar högre än 60 cm

P63991 (Standard) för
sängar lägre än 60 cm

P63991 används på sängar med en madrasshöjd 
från golv på upp till 60 cm.

För högre sängar ska det höga 
uppresningsstödet, P64004, användas.

Allmän säkerhetsvarning 

Se till att du läser och följer dessa instruktioner
noggrant. Förvara dessa instruktioner på en sä-
ker plats för framtida behov.

1. ANVÄNDNING
EasyFit Plus Uppresningsstöd MK2 ger stabilt stöd
för att hjälpa användare (längre än 1,46 m) att flyt-
ta in och ut ur sängen, förflytta sig från liggande till
sittande position samt för att hjälpa användaren att
flytta sig.
Designad för användning med de flesta typer av hem-
sängar inklusive; divaner med fötter/hjul, inramade
lamellsängar och elektriska profilingsängar. Stödet kan
användas med sängar som har medar som sängben.
Stödet kan användas på sängar med förhöjningskoner,
Langham AA3372

Se ALLTID till att madrassen är så nära uppres-
ningsstödet som möjligt. Lucka kan leda till att 
brukaren bli inkilad däremellan.
ANVÄND INTE på elektriskt höj- och sänkbara 
sängar om inte höjdjusteringsfunktionen har in-
aktiverats, eftersom detta kan skada sänghållaren 
och/eller sängramen när den används.
Se ALLTID till att räcken är ordentligt fastsatt i 
sängramen. Kontrollera regelbundet för att säker-
ställa att uppresningsstödet är ordentligt fixerad.
Ta ALLTID loss ledstången från basen innan du bär
eller förvarar produkten.
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2. SÄKERHET

VARNING: För att undvika eventuell instängning 
måste du alltid placera produkten minst 32 cm från
sänggaveln eller fotgaveln.
VARNING: För att undvika eventuell instängning 
måste du alltid placera produkten minst 32 cm från 
fasta föremål/möbler såsom lådor eller skåp vid 
sängkanten.
VARNING: För att förhindra att handen fastnar, 
håll inte i handtaget när du ändrar sängens profil.
VARNING: Den maximala användarvikten får inte 
vara mer än 160 kg.
DU MÅSTE göra en riskbedömning för att bedö-
ma sänghållarens användning och lämplighet i för-
hållande till brukarens fysiska och kognitiva förmåga 
samt den omgivande miljön.
Installera INTE denna produkt på en skadad säng.
Kontrollera ALLTID sängens profileringsfunktion 
med greppstången redan fixerad på plats, för even-
tuella risker före användning.

3. UPPACKNING

Ta bort förpackningen och kontrollera alla delar
noggrant. Kontakta din leverantör omedelbart om 
delar saknas eller är skadade och försök då inte 
montera produkten.

3.1 Innehåll:

1. Basplatta x 1

2. Handtag x 1

4. MONTERING
4.1 Montera ledstångsenheten på
basenheten:

Obs: Se till att sängklämplattorna pekar i den 
riktning som visas.

Sätt in ledstångsenheten på de 4 basstiften.

Tryck ner ledstången tills den får kontakt med 
basen.

5. FÖRBERED FÖR INSTALLATION
5.1 Sänk spärrklämmorna

Skjut de blå klämspakarna utåt för att låsa upp 
spärrklämmorna. Medan du håller klämspakarna 
öppna, skjut ned spärrklämmorna tills de kommer i 
kontakt med basen.
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5.2 Sänk åtdragningsspaken

Vrid åtdragningsspaken medurs tills du börjar 
känna en lätt spänning. Dra inte åt för hårt efter-
som detta kommer att lyfta ledstångsenheten från 
basramen.

6. Passa in till sängen
Se till att golvytan är jämn och slät. Sängbotten 
måste vara minst 3 cm över golvet och fri från 
hinder.

6.1 Skjut uppresningsstödet under 
sängen

Skjut stödet under sängen, i ett ungefärligt läge, tills 
det kommer i kontakt med sängens sida.

6.2 Placera uppresningsstödet

Placera stödet så att användaren kan nå räcket från
liggande position utan att behöva sträcka ut sig.

VARNING: För att undvika eventuell instängning 
måste du alltid placera stödet minst 32 cm från 
sänggaveln eller fotgaveln.

VARNING: För att undvika eventuell instängning 
måste du alltid placera produkten minst 32 cm från 
fasta föremål/möbler såsom lådor eller skåp vid 
sängkanten.

6.3 Fäst uppresningsstödet i sängen

Skjut de blå klämspakarna utåt för att låsa upp
spärrklämmorna. Medan du håller klämspakarna 
öppna, skjut spärrklämmorna uppåt tills kläm-
plattorna kommer i kontakt med botten av säng-
ramen.
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6.4 Lås klämmorna

Släpp den blå spärrspaken för att låsa klämmorna 
på plats.

7. ANVÄNDNING AV ÅTDRAGS-
SPAKEN
Före användning måste uppresningsstödet vara helt
säkrat med åtdragningsspaken. Hur det görs beror 
på vilken typ av säng du använder och beskrivs 
under 7.1 respektive 7.2.

7.1 Lamellbädd Ramåtdragning

Vrid åtdragningsspaken medurs tills du börjar 
känna spänning och uppresningsstödet känns 
säkert.
Obs: Lätta sängar kan höjas från golvet när du drar 
åt spännspaken. Om detta händer, lossa spaken tills 
alla fyra hörn av sängen är i kontakt med golvet.

7.2 Divan och lågsäng Ramåtdragning
Hela varv av åtdragningsspaken kanske inte är 
möjliga på vissa divan- och lågramssängar.  Använd 
följande steg för att justera uppresningsstödet;

Steg 1

Vrid åtdragningsspaken medurs ett halvt varv.

Steg 2

Lyft spännspaken för att frigöra den från gängan. 
Medan du håller spaken uppåt, vrid den moturs ett 
halvt varv.

Obs: Du kan behöva hålla i den gängade delen (A)
för att stoppa den från att rotera med spaken.

Steg 3

Släpp åtdragningsspaken, detta kommer att koppla 
in gängan igen.        (Texten forsätter på nästa sida)



Upprepa steg 1, 2 och 3 tills att stödet känns säket.
Vi rekommenderar att stödet kontrolleras med
månadsintervaller för att säkerställa att det är or-
dentligt fastsatt i sängen.
Om sängstödet har lossnat måste det säkras igen 
med rätt åtdragningsmetod för din sängtyp.
Obs: Om sängstödet inte kan dras åt tillräckligt, 
måste det tas bort och återmonteras.

8. BORTTAGNING AV UPPRESNINGS-
STÖDET
Stödet kan tas bort genom att vrida åtdragnings-
spaken moturs några varv tills botten av räcket 
nuddar bottenplattan. Släpp sedan de 2 spärr-
klämmorna.

9. RENGÖRNING
Rengör regelbundet med ett neutralt rengörings-
medel för allmänt bruk och varmt vatten.

Kontrollera att rengöringsprodukten är lämplig före
användning.  Använd inte slipande rengöringsmedel 
eller trasor eftersom dessa kan permanent skada 
ytan och göra garantin ogiltig. För att desinficera, 
torka av med en utspädd bleklösning och skölj nog-
grant med vatten.
Denna produkt är lämplig för termisk dekontami-
nering och kan ångrengöras eller autoklaveras vid
rengöringscykler upp till 80°C.
Låt produkten torka helt före användning/förvaring.

10. UNDERHÅLL
Inspektera produkten med jämna mellanrum och 
före återanvändning för tecken på allmänt slitage 
eller skador.
Eventuella misstänkta fel eller skador ska omedel-
bart rapporteras till leverantören och produkten 
tas ur bruk.

11. TILLBEHÖR & RESERVDELAR
P64016: Reservsats för spärrklämmor
1. VH och HH spärrklämma (par)
2. Spärrställ x 2
3. Spärrställsskruvar x 6

P11863: Reservdelssats
1. Gummikuddar för klämmontering x 4
2. Basfötter x 4
3. Basrörsändkåpor x 2
4. Åtdragningsspak x 1
5. Basstift Oringar x 41

För mer information besök vår hemsida:
www.euforia.se eller ring kundtjänst.
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12. AVFALLSHANTERING AV
PRODUKTEN
Denna produkt måste rengöras/steriliseras nog-
grant innan den kasseras.
Den här produkten är tillverkad av metall och plast 
och kan kasseras genom lokala myndigheters
hushållsavfalls- och återvinningscentraler eller 
genom lokala handelsavfallsinsamlare.

13. PRODUKTGARANTI
EUFORIA AB garanterar denna produkt under en 
period av 24 månader, från inköpsdatum, mot felak-
tigt material och utförande.
Denna garanti täcker inte; rimligt slitage, missbruk,
felaktig användning, störning eller manipulering av 
någon del av produkten.
Eventuella garantier utfärdade av EUFORIA AB
påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
Om du har några problem med våra produkter, 
vänligen kontakta oss på adressen nedan.

Produkten följer (EU) MDR 2017/745
och 2007/47/EG för medicintekniska
produkter.


