
Sängryggstöd Eira & Magne

 Finns i flera olika bredder
 Elektriskt reglerbar
 Max. brukarvikt Eira 135 kg & Magne 210 kg
 Enkel att installera

Närkes Vital



Funktion

 användarvänlig
 Lätt att använda och förstå
 Sängryggstödet ger en bekväm uppresning från liggande till en 

behaglig sittande ställning.
 Regleringen sköts enkelt av brukaren eller en vårdare med hjälp av 

handkontrollen.
 Monteras i säng enkelt ovanpå madrass.
 Liggytan är en ram med ett överdrag i ett mycket starkt tyg. Bästa 

komforten fås genom att lägga en bäddmadrass på sängryggstödet
 Tack vare sin låga egenvikt är sängryggstödet enkelt att bära och ta 

med sig på resa eller när den ska levereras och monteras hos 
brukare.

 Det är enkelt att byta sida på motorn. Vid beställning anger man vilken 
sida man vill ha motorn på.

 Mått på Eira 70, 90 och 105 cm
 Mått på Magne 90, 105 och 120 cm

Teknisk data

Yttermått: 100x82x18 cm (BxDxH) Modell 90 cm

Vikt: Totalvikt 12,0 kg Modell 90 cm
Färg: RAL 9018 struktur

Överdrag: Syntetiskt tyg av Polyamid 6.6 Dragstryka > 3000 N/5 cm enligt ISO 5081
Rivstyrka > 300 N enligt SIS 25 12 31
Ytbehandlad med silikon för enkel rengöring med fuktad trasa. Tvättbar i maskin 60˚

El: Lågvoltssystem 24 V, Klass II, IP 54, ljud max 47 dB

Personvikt: Eira max. 135 kg Magne 210 kg
Lutningsvinkel: 2,2-70 grader

Närkes Vital

I en tid med ständigt högre krav på effektivitet, och ett ökat fokus på patientens behov i behandlings-
situationen, är det lätt att glömma att även vårdaren har behov. Behov av att hjälpa fler patienter på ett 
bättre sätt utan att tvingas till tunga lyft, utan att belasta sin rygg, eller att fullständigt slita ut sig ut på
jobbet. Istället kanske ha lite ork kvar för sina nära och kära när arbetsdagen är över.
Det är förståelsen för detta som driver oss på Molift. Företaget startades för mer än 20 år sedan av en 
man som genom egna erfarenheter såg ett behov av att kunna lyfta och förflytta patienter på ett effektivt 
och behagligt sätt –både för patient och vårdare.
Sedan dess har vi levererat produkter som är i harmoni med kroppens naturliga rörelsemönster, som är 
intuitiva och enkla att använda, som ger patienten ett bättre liv och som dessutom ger vårdaren en 
verkligt optimal avlastning och arbetsglädje.
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