
Allmänt
Avsedd användning

• För personer som behöver stöd för att resa sig till en
sittande position eller som inte får ligga plant på rygg av
medicinska skäl.

• Sängryggstödet är avsett för användning vid vård i
hemmet och på sjukhem.

Sängryggstödet är inte avsett för:

• barn under 12 år eller patienter inom psykiatrin.

Information vid hyra av Sängryggstöd Bedco
Detta informationsmaterial innehåller urklipp ur leverantören Invacares fullständiga bruksanvisning.

För att ta del av fullständig bruksanvisning så klickar du dig fram enligt nedanstående:

www.invacare.se 
Produkter
Sängar och tillbehör
Sängbord & sängryggstöd
Bedco sängryggstöd Dokumentation 
(klicka här) Bruksanvisning Bedco 
Sängryggstöd

Monteringsanvisning 
Placera sängryggstödet på sängen

1. Placera sängryggstödet A vid sängens huvudände.
Ryggstödet kan användas ovanpå eller under madrassen,
beroende på vilken typ av madrass som används.

2. Placera motorn B bredvid madrassen.

• Brukare med en maxvikt på 135 kg.
• Maxbelastning på sängryggstödet är 70 kg.

1. Placera det första spännbandetA så nära sängryggstödets
gångjärn som möjligt.

2. Placera det andra spännbandet B så nära sängens
huvudände som möjligt.

3. Om det är möjligt, dra spännbanden runt både
sängramen och madrassen och dra åt dem. Var noga
med att inte dra åt för hårt.

Montera sängryggstödet

Justera ryggstödets vinkel

1. Tryck på uppåt- ñ eller nedåtpilen ò på handkontrollen
för att justera vinkeln på ryggstödet.

2. Släpp knappen när önskat läge har nåtts.



Montera motorn på den motsatta sidan
Motorn kan monteras antingen till höger eller till vänster
om ryggstödet.

1. Lyft bort ryggstödet från sängen.
2. Med hjälp av handkontrollen reser du ryggstödet till det

högsta läget.
3. Ta loss pivåledsskydden A.
4. Lägg ryggstödet på sidan med motorn uppåt.
5. Lossa skruv B med 6 mm-insexnyckeln C. Lossa bara

skruvarna så mycket som behövs för att kunna rotera
armen fritt.

6. Rotera armen 180 grader.

7. Upprepa steg 3–5 i omvänd ordning för att sätta ihop
ryggstödet igen.

8. Placera ryggstödet på sängen igen.

Underhåll
Rengöring

• Canvasklädseln kan maskintvättas i max 60 °C.
Detaljerade tvättanvisningar finns på textilskyddets
etikett.

• Alla ryggstödets delar utom de elektriska komponenterna
kan rengöras med en fuktig svamp eller trasa.

c

Kontroll innan användning 
• Kontrollera att spännbanden är åtdragna och inte är

ivägen för rörliga delar.

• Kontrollera att sladdarna är rätt ditsatta och inte klämda.
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