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INSTRUKTIONER / MONTERINGSANVISNING  

FÖR ANVÄNDARE AV  

QURIR 

VIKTIGT !!! 

QURIR Fotlyft är utprovad och godkänd på ComfortSystem`s sängsortiment.  

Om montering sker på annat fabrikat skall ett godkännande ges av berörd sängtillverkare.  

Produkten innehåller: 

# Fotlyft  CS35 

# Fotkorg  CS350130 

# Lyftband till fotkorg  CS350136 

# Elektronik  CB8001T50-1010 

# Manöverdosa  J00424 
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Montering av Fotlyft 

# QURIR Fotlyft är endast avsedd för montering i 

tillbehörsfästet som sitter i fotänden av säng! 

# Montera Fotlyften i tillbehörsfästet på motsatt 

sida från där ni planerar utföra benlyftet. 

Fotlyften jobbar diagonalt över sängen. 

Montering av elektronik och manöverdon 

# Elektroniken monteras på antingen fotgavel 

(om dess utformning tillåter) eller på sängens 

långsida. Innanför trägrind på metallram. 

# Alt. 1 Häng elektronik på gavelskiva under 

överliggaren. Se till att nätsladd placeras så 

den inte skadas i det dagliga användandet.  

# Alt. 2 Häng elektroniken på sängens  

metallsida där den passar in. Häng elektronik 

på samma sida som fotlyften är monterad.  

Se till att nätsladd placeras så den inte skadas 

i det dagliga användandet.  

#  Tryck in manöverdonets kontakt i avsedd 

port i elektroniken. Kontrollera att stiften 

hamnar korrekt. 

# Sätt nätsladd i väggen 

Beskrivning av QURIR Fotlyft 

Qurir hjälper brukaren att få upp fötterna från golvet, hela vägen till mitten av sängen. 

Lyft och förflyttning av ben/fot består av tunga moment som genom QURIR underlättas. 

Vissa brukare kan genom QURIR klara sig helt själva genom lyftet medans andra kan behöva  

assistans med vissa moment av utomstående. 

Vid användande av QURIR sker viss vridning av höften som med fördel kan avhjälpas med en 

”mjuk vridplatta” under brukare som avlastar under vrid momentet. 
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Montering av fotkorg & lyftband 

# Trä lyftbandet genom fotkorgens båda  

lyftöglor. 

# Fäst lyftbandets öglor i kroken på  

fotlyftens främre lyftrör 

# Banden skall ej vara tvinnade. 

# Dubbelkolla krokens låsning. 

Placering av fotkorg 

# Sänk fotkorg till golvet genom att trycka på 

manöverdonets NER knapp. 

# Placera om möjligt en ”mjuk vridplatta” under 

rumpan så att friktionen minskas under vridning 

# Sitt på sängkanten med fötterna i golvet,  

vrid upp kroppen mot fotkorgen. 

# Kör upp sängens rygg som stöd under lyftet 

med QURIR alt. stöd med handen i madrassen 

så magen får stöd. 

# Placera dig i sängen så inte fötterna tar i  

fotgaveln under lyftet. 

# Sätt in båda fötterna i fotkorgen.  

Hälarna skall komma ca. 5cm in i fotkorgen. 

# Höj fotlyften med manöverdonets UPP knapp 

hela vägen från golv till mitten av säng. 

# Ta fötterna ur fotkorgen. 
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Andra användningsområden 

QURIR Fotlyft kan även användas till andra tunga moment i sängen. 

Några exempel: 

# Fotvård 

Placera fotkorgen längre upp mot vaden så foten frigörs.  

Höj till lämplig höjd för både vårdare och brukare 

# Omläggning 

Justera fotkorgens läge så området som skall behandlas frigörs. 

# Avlastning  

Rodnader på häl är vanligt förekommande och kan här avlastas tillfälligt 

# Högläge 

Svullnader av fot eller fötter kan tillfälligt avhjälpas genom högläge 
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