
 
 
 

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV  
 QURIR 

 
 VIKTIGT 

QURIR Fotlyft är utprovad på ComfortSystems sängsortiment . 
Om montering sker på annat fabrikat skall ett godkännande ges av  

berörd sängtillverkare.  

 



• BESKRIVNING AV COMFORT QURIR   
 

     QURIR är ett hjälpmedel som hjälper brukaren att få  

     upp fötterna ifrån golvet, hela vägen till mitten av sängen. 

• En del brukare kan genom QURIR klara sig själv i detta 
moment, medans det för andra kräver assistans av 
vårdare/anhörig. 

• Lyft och förflyttning av ben/fot består av tunga moment som 
genom QURIR underlättas betydligt. 

 

• Vid användandet av QURIR sker en viss vridning av höften som 
med fördel kan avlastas genom att lägga en ”mjuk vrid platta” 
under den del där vridning uppstår. 



PLACERING AV FOTKORG  

Sänk ner fotkorgen till golvet genom att köra ner fotlyftens arm till en höjd 
som passar till sänghöjden. 

Placera om möjligt en mjuk vridplatta eller dylikt under rumpan så att 
friktionen minskas under vridningen. 

Sitt lite snett  på sängkanten med fötterna på golvet. 

Sätt in båda fötterna i fotkorgen så att hälarna kommer ca 5cm in i fotkorgen. 

Kör upp sängryggen som stöd under lyftet eller stöd med handen i madrassen 
så att magen får stöd. 

Sitt så högt upp i sängen så att fötterna inte tar i fotgaveln under lyftet. 

Höj j fotlyften så att fötterna lyfts hela vägen ifrån golvet in i sängen. 

Frigör fötterna ur fotkorgen genom att lirka med fötterna  eller genom hjälp.   

 



Andra användningsområden 

QURIR fotlyft kan även användas till andra tunga moment i sängen. Här 
kommer några exempel som går att utföra med vår standard fotkorg. 
ComfortSystem jobbar även kontinuerligt tillsammans med kunder för att  

utveckla andra varianter av fotkorgar och stöd till QURIR fotlyft. 

FOTVÅRD 

Placera fotkorgen lite längre upp mot vaden så att foten frigörs.  

Höj till en lämplig höjd för både vårdare och brukare. 

OMLÄGGNING AV SÅR 

Justera fotkorgens läge så att området som ska behandlas blir frilagt. 

AVLASTNING FÖR HÄL, HÖFT MM 

Rodnader på häl är vanligt och kan här avlastas tillfälligt. 

HÖGLÄGE AV FOT ELLER FÖTTER  

Svullnader kan tillfälligt avhjälpas genom högläge. 
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