
AireRx® Leg Support
med väska

Beskrivning

Bruksanvisning för AireRx® Leg Support

Teknisk specifikation
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AireRx® kompakta benstöd erbjuder dina pa-
tienter en optimal fotvård med möjligheten att 
arbeta utifrån olika förutsättningar. Väska ingår 
eller kan köpas separat.

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

för brits och en för golv.
• Dynan går att justera efter patient.
• CE-märkt enligt ISO-13485
• 5-års garanti (gäller ej väska).

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.
Mått ihopvikt (LxBxH): 71x27x11 cm. 

Transport

AireRx® Leg Support är enkel att vika 
ihop och att göra klar för använding 
efter transport. För att underlätta 
transporten finns en särskilt anpassad 
väska som tillbehör.  Väska ingår eller 
kan köpas separat.



2 Vika ihop

Lossa låsvredet för att justera höjden 
på höjdröret. Lossa låsarmen för att 
justera vinkeln på höjdröret. Lossa låsvredet 
på dynan för att justera vinkeln 
på dynan.

3 Inställning av dynan

Dynans vinkel kan ändras genom 
ett vred som lossas under dynan.

4 Inställning av höjd

Ställ Leg Support vid sidan av ben. 
Höjden regleras genom att höjdröret 
förs till önskat läge varefter det låses 
med låsvredet. På Leg Support 
anpassad till brits kan höjden varieras 
28-37 cm medan variationen för Leg 
Support anpassad för golv är 43–70 cm.
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Placering på golv 

Leg support placeras med underrredet 
riktade mot behandlarens stol/pall. 
Placera ben/fot på benstödet.

Placering på brits 

Leg support placeras med underrredet 
på brits/säng. Se till att underredet på 
benstödet vilar stadigt mot underlaget. 
Möbeltassar/skydd motverkar glidning.



             Övrigt

hemsida: www.salubrious.se

             Rengöring

Enkel att rengöra med alla förekommande ren-
görings- och desinfektionsmedel. Tvätta dynan 
med mild tvållösning, eller liknande. Torka dynan 
torr innan användning.

Rapportering

Legsupport är CE-märkt. 
Det är angeläget att eventu-
ella olyckor och tillbud vid
användandet av Legpal 
rapporteras. Detta sker 
lämpligen enligt anvisning-
arna på www.salubrious.se.

Garanti
Vi lämnar fem (5) års garan-
ti på Leg Support. Kontakta 
oss vid eventuella problem 
så reder vi tillsammans ut 
vilken eller vilka delar 
som behöver bytas ut 
alternativt om er Leg Sup-
port behöver bytas ut i sin 
helhet. Garantin gäller ej 
väska. Vid handhavandefel 
gäller ej garantin.

Underhåll

Något egentligt underhåll 
av Legsupport krävs inte 
bortsett från att rörliga 
delar bör smörjas om de 
kärvar.


