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Legghviler

Justerbar fot
Løftearm

Motor

Elektronikkboks
Tilkobling for motor
Tilkobling for håndkontroll

Nettledning

Håndkontroll
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Før bruk av Arcona Benløfter må følgende gjennomleses

Arcona Benløfter er utviklet og produsert for enkel bruk og lang levetid. For din egen sikkerhet bør 
du og eventuelt andre som er involvert i bruken, ha gjort seg kjent med brukerveiledningen.
Ønsker du ytterligere informasjon, kan du kontakte Øvrebø Rehabilitering AS.

Generell beskrivelse:

Arcona Benløfter er et elektrisk drevet hjelpemiddel som kan hjelpe med å løfte en persons ben 
opp i sengen. Ved å benytte håndkontrollens trykknapper, løfter Arcona Benløfter rolig og forsiktig 
benene fra sittende stilling til opp og inn i sengen. Benløfterens håndtak benyttes som støtte ved 
inn- og utstiging av sengen.

Avhengig av funksjonsnivå kan brukeren legge seg i sengen på egen hånd, eller med minimal 
hjelp.

Arcona Benløfter kan monteres på de fleste pleiesenger med ramme av firkant- eller ovalrør.

Sikkerhetsfunksjoner:

• Nødstoppfunksjon aktiveres dersom løftearmen hindres ved senking
• “Splitt-motor” forhindrer klemfare
• Glatte og avrundede kanter reduserer risiko for skader
• Grønt lys på håndkontrollen når motoren er i aktivitet
• Motoren drives av svakstrøm (28 V)

Begrensning i bruk:

• Arcona Benløfter må kun benyttes for å løfte benene til en person som er korrekt posisjonert i 
forhold til seng og benløfter

• Brukes ikke til løft av hele vekten til én person
• Anbefales ikke brukt av barn under 12 år

Unngå skade:

• Plastemballasje må holdes unna små barn
• Kontroller at benløfteren er godt festet til sengens ramme
• Hold små barn og dyr borte fra benløfteren, og plasser håndkontrollen utenfor deres rekkevidde
• Utstyret må kun benyttes av brukere som er fysisk og mentalt i stand til å bruke benløfteren
• Sørg for at det er god plass mellom sengen og veggen på den siden benløfteren er montert.

Dette for å hindre klemskader hos bruker eller eventuell hjelper
• Dersom motoren blir overopphetet på grunn av lengre tids kontinuerlig bruk, må den få kjøle 

seg ned ved ikke å benytte benløfteren i 20 minutter
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Montering av legghviler

Legghvileren festes på løftearmen med fire M6 skruer.  Disse fester legghvileren via hull i nylon-
blokken på armen i gjengehull på baksiden av legghvileren.

Hvit nylonblokk

Gjengehull på baksiden av legghvileren

Monter de medfølgende M6-skruene ved hjelp av umbrakonøkkel
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Montering av Arcona Benløfter på pleieseng

1. Juster pleiesengen til laveste stilling, og flytt madrassen så det 
gis plass til å arbeide fritt på begge sider av sengerammen.

2. Plasser beslaget på innsiden av sengerammen ca. 60 cm 
fra hodegavlen.

3. Plasser Arcona Benløfter ved siden av sengen med “slisse 
1” på samme sted som beslaget. Skruene og platen med 
hull plasseres i slissen og skruene skrus inn i beslaget på 
innsiden av sengerammen. Skrues bare løst sammen for å 
kunne foreta høydejustering av benløfteren.

4. Tilsvarende innfesting gjøres i “slisse 2”.
5. Dersom sengen har sengegrind som er montert utvendig 

i forhold til sengerammen, benyttes spesialbeslag ved 
montering av benløfteren.

6. Benløfteren høydejusteres og skruene skrus godt til. 
Vannrett omdreiningsakse skal være ca. 4 cm under  
madrasstoppen.

7. Koble håndkontrollen og motorens ledninger til elektronikk- 
enheten. Koble deretter til strøm.

8. Test benløfterens funksjon ved å kjøre den til øverste posisjon, 
og sjekk at den beveger seg fritt.

Håndkontroll

Monteringsbeslag

Monteringsbe-
slag på seng med 
sengegrind montert 
utvendig på senge- 
rammen

Vannrett akse skal være ca. 4 cm 
under madrassens topp

Tilkobling for håndkontroll

Tilkobling for motor

40 mm
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Bruk av benløfteren

Hvordan legge seg:

1. Sitt så langt inn i sengen som mulig med leggene plassert 
foran legghvileren. Kjør opp sengens hjertebrett i passe 
vinkel. Ta tak i benløfterens støttehåndtak for å sikre god 
balanse. 
 
 
 
 

2. Hold håndkontrollen i den ledige hånden. Trykk på OPP- 
knappen for å aktivere benløfteren. Mens benene løftes, 
dreier man kroppen slik at man finner et godt leie.  
Om ønskelig kan det benyttes et glidelaken. Den grønne 
kontrollampen lyser så lenge benløfteren er i bevegelse. 
 
 
 
 

3. Når benløfteren er stoppet, kan man løfte eller gli benene 
det siste stykket inn mot midten av sengen. Glidelaken 
kan benyttes. Deretter kjøres benløfteren ned ved hjelp av 
NED-knappen. Kontrollampen slutter å lyse når benløfteren 
har nådd sin opprinnelige posisjon. 
 

Komme ut av sengen:

1. Kontroller at benløfteren er kjørt helt ned. Sett deg opp i 
sittende ved hjelp av løfterens støttehåndtak og sengens 
hjertebrett. Skyv deretter benene ut over sengekanten, og 
la føttene gli ned mot gulvet.

2. Arcona Benløfter er ikke konstruert for å løfte bena ut av 
sengen. Enkelte brukere kan likevel ha nytte av benløfteren 
til dette formålet.
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Vedlikehold og feilsøking

Rengjøring:

• Koble fra strømmen før rengjøring
• Vask med en lett fuktet klut med universalrengjøringsmiddel, og tørk deretter grundig.
• Ved behov for desinfisering benyttes sprit eller annet desinfiserende middel. 
• Regelmessig rengjøring er spesielt å anbefale for støttehåndtaket og omdreiningspunktet for legghviler-

en.
• Spyling eller høytrykksspyling må ikke benyttes.

Ettersyn:

Følgende bør regelmessig kontrolleres for slitasje:
1. Omdreiningspunkt for legghviler
2. Omdreiningspunkter for hele benløfteren
3. Motorens gjengestang
4. Motorens bæremutter
5. Teleskopstang

Feilsøking:

• Kontroller at strømførende kabler er tilkoblet strøm.
• Kontroller at alle kabler er tilkoblet elektronikkboksen.
• Dersom benløfteren er blitt overbelastet, vil en sikring i elektronikkboksen slå ut. Etter avkjøling vil 

sikringen automatisk slå inn igjen.
• Nødstoppknappen kan ha blitt aktivert. Sørg for at ikke noe hindrer benløfteren å bli kjørt ned.

Kassering av utstyr:

Benløfterens elektriske og elektroniske komponenter behandles som elektro-avfall. Disse komponentene 
oppfyller kravene til EMC-direktivet 2004/108/EF og Lavspenningsdirektivet 2006/95/EF.

Nødstopp
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Spesifikasjoner og garanti

Spesifikasjoner:

Totalvekt:    16 kg
Benløfterenhet:      9 kg
Bredde på enhet uten legghviler: 6 cm
Totallengde:    105 cm
Installasjonstid:   10 minutter
Bredde legghviler:   48 cm
Max bruker belastning (kun ben): 67 kg
Brukes ved romtemperatur:  10-40°C
Tåler relativ fuktighet 30-75%

Garanti:

Det ytes 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil.
Garantien omfatter ikke alminnelig slitasje, påført skade, feilbruk, uautorisert endring eller reparasjon av 
uautorisert personell, eller bruk av annen strømforsyning eller elektronikk enn de som leveres med ben-
løfteren.

Samsvarserklæring:

“EF-overensstemmelseserklæring:

CEproof. CEproof International LID
Hilliard House, Lester Way. Wallingford, Oxfordshire OX10 9TA, Storbritannien 
Produkt: MultiFit Leg Lifter
Model:  Mk3 og Mk3L løbenumre: 00004-10000 
Producent: MultiFit Hospital Supplies Ltd 
Adresse: 10 Pohutu St. Whakatane, New Zealand PO Box 748 Whakatane 3120, New Zealand.

Vi erklærer herved, at ovennævnte produkt er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de 
gældende EU-direktiver, harmoniserede standarder i EU og andre anerkendte standarder, som er anført 
nedenfor, og derfor bærer CE mærkning:
Direktivet for medicinsk udstyr 93/42/EØF 
EMC-direktivet 2004/108/EF 
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF 

Følgende standarder er gældende:

EN60601-1 EMC: EN55014-1: 2006, EN 61000-3-2:2006, EN 6100-3-3:1995 + A1: 2001 + A2: 2005, EN 
55014-2:1997 + A1: 2001, EN 61558-1: 1997_A1 + A11, EN 61558-2-6:1997. UL 60601-1 IEC 60529:1989 
+ A1; 1999 RoHS (2002/95/EF) ISO 13485:2003 og ISO 9001:2008 
Dato for Erklæring: 2009/12/11 Udstedelsesdato: 2009/12/11
Wayne Manson: Administrerende direktør, Multifit Hospital Supplies LID
CEproof International Ltd: Keeper af tekniske dokumenter i Den Europæiske Union”
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