
TEKNISK SPECIFIKATION

Material ram: Pulverlackerat stål. 

Material stödyta: Purflex. 

Höjd benstöd: 43-70 cm (art.nr: AR800) & 28-37 cm 

(art.nr: AR801).

Vikt: 2.8 kg.

Mått stödyta: 19x14,5 cm. 19x14,5 cm. 
Mått ihopvikt (LxBxH): 71x27x11 cm. 

Art.nr: AR800 & AR801. 
Art.nr: AR802 (Väska). 
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• • Höjden kan anpassas utifrån behov och den Höjden kan anpassas utifrån behov och den 
stabila konstruktionen av pulverlackerat stål stabila konstruktionen av pulverlackerat stål 
och Purflex gör denna produkt till en tillförlitlig och Purflex gör denna produkt till en tillförlitlig 
medhjälpare.medhjälpare.

• • Enkel att vika ihop.Enkel att vika ihop.
• • Tillgängligt i två olika höjder, en anpassad för Tillgängligt i två olika höjder, en anpassad för 

golv och en för brits.golv och en för brits.
• • Dynan går att justera efter patient. Dynan går att justera efter patient. 
• • Benstöd i Purflex med en tjocklek på 3,5 cm Benstöd i Purflex med en tjocklek på 3,5 cm 

och en yta på 19x14,5 cm.och en yta på 19x14,5 cm.
• • Tar liten plats vid förvaring. Tar liten plats vid förvaring. 
• • Enkel att rengöra med alla förekommande Enkel att rengöra med alla förekommande 

rengörings- och desinfektionsmedel. rengörings- och desinfektionsmedel. 
• • Tvätta dynan med mild tvållösning, eller lik-Tvätta dynan med mild tvållösning, eller lik-

nande.nande.
• • Glidsäkra gummifötter garanterar stabilitet. Glidsäkra gummifötter garanterar stabilitet. 
• • Väska ingår eller kan köpas separat. Väska ingår eller kan köpas separat. 
• • CE-märkt enligt ISO-13485. CE-märkt enligt ISO-13485. 
• • 5-års garanti (gäller ej väska). 5-års garanti (gäller ej väska). 
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LEG SUPPORT

AireRxAireRx    kompakta benstöd erbjuder dina patien-  kompakta benstöd erbjuder dina patien-
ter en optimal fotvård/omläggningar med möjlig-ter en optimal fotvård/omläggningar med möjlig-
heten att arbeta utifrån olika förutsättningar. heten att arbeta utifrån olika förutsättningar. 
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