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Nedan följer en snabbguide gällande hur en förflyttning/överflyttning genomförs med Mover Aqua.  
Momenten nedan visar en överflyttning från en stol till en annan, men samma tillvägagångssätt gäller  
oavsett om förflyttningen/överflyttningen sker till/från en rullstol, säng eller toalett. 

1. Fäll upp de två säteshalvorna. 2. Kör intill vårdtagaren. 3. Lås bromsen.

4. Placera Mover Aqua så att 
vårdtagaren enkelt kan placera 
sina fötter på fotplattan och knä/
underben mot underbensstödet. 
Låt vårdtagaren greppa tag i 
tvärstagen eller de diagonala 
handdtagen efter sitt eget val. 

5. Fäll ner de två säteshalvorna 
och be vårdtagaren att sätta sig 
ner. Nu sitter vårdtagaren bekvämt 
med mjuka sittdynor, en stabil 
ståplatta och stöd för händer och 
knän. Med ständig ögontakt mellan 
vårdtagaren och vårdgivaren, kan 
båda parter känna sig trygga. 

6. Lossa sedan på bromsen och 
förflytta sedan vårdtagaren. Vid 
förflyttning till en stol/rullstol/
säng/toalett, lås bromsen och 
be vårdtagaren att resa sig. 
Vid förflyttning till toalett kan nu 
vårdtagarens kläder tas av vid 
behov. Fäll upp säteshalvorna och 
be sedan vårdtagaren att försiktigt 
sätta sig ner på den nya platsen. 
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Säkerhetsanvisningar

• Denna produkt är enbart avsedd för förflyttning av vårdtagare. All annan användning är ej tillåten. 

• Denna produkt är konstruerad och testad för att säkert klara förflyttning/överflyttning av vårdtagare med  
en kroppsvikt av max. 180 kg. 

• Utför alltid rekommenderat dagligt underhåll innan produkten används. 

• Förflytta alltid produkten genom att använda körhandtagen. 

• Innan produkten ska användas ska en klinisk bedömning göras, huruvida vårdtagren kan förflyttas med 
denna produkt. Det ska även bedömas om en eller två vårdgivare ska genomföra förlyttningen. 

• Flytta ej en belastad produkt över hinder som hjulen ej kan ta sig lätt över. Exempel på detta är höga 
mattkanter, trösklar, m.m. 

• Mover Aqua kan även användas i våtutrymmen. Tänk på att åtgärda eventuella lackskador snarast för att 
undvika att förkorta produktens livslängd på grund av korrosion. 

• Låt ej Mover Aqua stå i direkt solljus då mörka ytor kan bli mycket varma.

Rengöring 
 
Produkten ska rengöras/desinficeras regelbundet mellan varje användning, vid behov eller minst en gång 
per dag. Rengör produkten genom att torka med en trasa fuktad men varmt vatten och decinficerande 
rengöringsmedel. Torka ordentligt för att effektivt decinficera alla ytor.  
Använd ej klorin, fenoler, pentanoler eller andra starka rengöringsmedel vid rengöring av produkten. Dessa 
rengöringsmedel kan skada ytan på sittdynorna och ge sprickor i förtid.  
Mover Aqua kan rengöras/tvättas i maskin, max 85 grader. 


