
BENLØFTER
QURIR
Tilbehør som hjelper brukeren å løfte føttene fra gulvet og
inn i midten av sengen



Mediq Norge AS  |  67 02 43 00  |  kundeservice.no@mediq.com  |  www.mediqnorge.no

M
ediq Norge gjør sitt ytterste for at all inform

asjon skal væ
re korrekt, m

en tar forbehold om
 feil. 11-2022

BENLØFTER
QURIR

Benløfter Qurir

Kombiner med reduksjon av friksjon

Andre bruksområder

Benløfter Qurir er et hjelpemiddel som hjelper 
brukeren å få føttene opp i fra gulv og hele 
veien inn i midten av sengen. En del brukere 
kan ved hjelp av Qurir klare seg selv i denne 
forflytningen, mens andre krever assistanse 
fra pleiepersonell. Løfting av bein består av 
mange tunge momenter som underlettes ved 
bruk av benløfter Qurir.

Ved bruk av benløfter Qurir kan det fore-
komme en viss risiko for vridning i hoften. 
For å unngå dette anbefales å bruke en myk 
dreieskive, TurnTable soft, under sete ved for-
flytning. Bruk av silkelaken vil også gi redus-
ert friksjon under sete og vil være med på å 
avlaste denne vridningen.

I tillegg til løfting av tunge bein opp i sengen, 
kan benløfter Qurir også brukes i andre 
momenter. Når bruker ligger i sengen, kan 
benseilet plasseres lengre opp på leggen slik 
at foten frigjøres når den løftes. I denne posis-
jonen kan man utføre for eksempel fotpleie, 
omlegging av sår og/eller trykkavlastning av 
hæler i en kort periode. Om bruker har hevelse 
i føtter, ankel eller legg, kan benløfter Qurir 
enkelt løfte føttene til en hevet posisjon for 
avlastning.

Rengjøring

Samtlige overflater kan rengjøres med vanlig 
rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Benseilet 
og løftebåndet kan vaskes i maskin på 60 
grader. Husk å ta ut støtteskinnene i seilet før 
vask. 

SPESIFIKASJONER
Lengde på løftearm ca. 100 cm
Lengde på løftebånd std. ca. 50 cm
Løftehøyde ca. 95 cm
Maks. vektbelastning 70 kg
Vekt 7,5 kg


