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MerryBack ryggstöd är ett manuellt inställbart ryggstöd man kan ha under
sin madrass i sängen. Ryggstödet kan ställas in mellan 0-70º i nio fasta lägen. Den låga höjden
gör att inget obehagligt mellanrum bildas mellan ryggstöd och sängbotten. Ryggstöd är ett bra
hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga och som är sängliggande.
MerryBack är tillverkat i epoxilackerad metall.
Varumärke

MerryCare

Benämning

MerryBack ryggstöd

Sanicare art nr
Antal produkter/förpackning
Vikt per produkt
Mått
Max brukarvikt
Material
Rengöring

145520
1 st
7 kg
B 78 x L 70 cm
100 kg
Epoxilackerade stålrör
Vatten och vanliga rengöringsmedel.
Se till att ryggstödet torkar ordentligt
efter rengöring.

Kasseras

Metall avfall, sorteras efter lokal
anvisning

Förvaring

Rumstemperatur
Produkt innehåller inte PVC eller
Latex.

Övriga information

Utbildning/information av produkt kan
tillhandahållas vid krav på
upphandling

Bruksanvisning och råd vid
användning:
Ryggstödet ska alltid användas på säng
med sängram/huvudgavel.
Att höja huvudänden


Fäll upp madrassen i huvudänden.



Placera ryggstödet i sängen och välj
önskat läge, lägg tillbaka madrassen.

Att höja fotänden:


Fäll upp madrassen i fotänden.



Placera ryggstödet i sängen och välj
önskat läge, lägg tillbaka madrassen.

OBS! Gör alltid kontroller att ryggstödet
är fast förankrat innan användning.
Ryggstödet skall anpassas efter
madrassens storlek. Passar inte till
tjockare madrasser så som
kontinentalsäng.

Sanicare Hjälpmedel AB
Box 260
311 23 Falkenberg
Art.nr.
145520

Observera att det finns klämrisk av fingrar vid ändring av
position på ryggstödet. Anpassa alltid vinkeln på
ryggstödet efter användarens förmåga. Gör alltid
kontroller att ryggstödet är fast förankrat innan
användning. Använd ryggstödet på sängar med
huvudgavel/sängram för att inte ryggstödet ska glida ur sängen vid
användning.
Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt
Läkemedelsverket.
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