
Kontroll av funktion

Läs alltid manualen

SWL: 160 kg

StandUp är en lyftstol utvecklad för att hjälpa personer upp från golv till sittande eller stående om de ramlat. Den 

används endast till personer som inte är allvarligt skadade och som klarar sig själv efter att de blivit hjälpta upp från 

golvet. StandUp är hopfällbar och utrustad med bärrem för enkel transport. 

I Handicares produktserie SystemRoMedic ingår bland annat lyftar och lyftselar. SystemRoMedic innebär en helhetssyn 

på förflyttningar uppdelat i fyra kategorier: överflyttning, positionering, stöd och lyft.

Visuell inspektion    
Gör regelbundna funktionskontroller av lyftstolen. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. 

Före användning:

Kontrollera att lyftstolen är rätt monterad.

Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lyften får bara användas av personer som fått utbildning i hanteringen av lyften.

Manual nr: 00776  Ver. 6  140604  

Manual - Svenska

REF 60800001 
StandUp med strömkabel

REF 60800002  
StandUp, med batteri  

StandUp
SystemRoMedicTM



Montering av StandUp

Fäll ut de två benen och vrid dem 3/4 varv så att de pekar framåt och så att ryggdelen står stabilt.

Lägg ner sittdelen.

StandUp med strömkabel: Sätt i strömkabeln i ett nätuttag.

Nu är StandUp klar att användas. Prova att köra sittdelen upp och ner en gång för att se att allt fungerar som det ska 

och att StandUp får ström.

Demontering av StandUp
StandUp med strömkabel: Samla ihop strömkabeln och fäst den på baksidan av StandUp.

Fäll upp sittdelen.

Vrid tillbaka de två benen 3/4 varv.

Slutlig inspektion
Kontrollera att inga delar ligger kvar i emballaget. 

Inspektera lyftstolen för att upptäcka eventuella tecken på skador. 

Inspektera alla anslutningar, skruvar och bultar. 

Kontrollera att lyftstolen är rätt monterad.

Tag handkontrollen, tryck på uppknappen och kör sitsen hela vägen upp. Tryck sedan på nedknappen och kör sitsen 

hela vägen ned.

Testa lyftstolens funktion genom att lyfta en person (ej brukaren).

OBS!

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.
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• Lyftstolen skall monteras i enlighet med monteringsanvisningar som tillhandahålls av Handicare.

• Lyftstolen får endast användas på plant golv.

• Lyftstolen är endast avsedd för inomhusbruk.

• Lyftstolen får aldrig användas utan att benen är utfällda.

• Lyfttillbehören skall vara rätt utprovade i förhållande till brukarens behov och funktioner.

• Maxlasten får under inga omständigheter överskridas. Se på dekalen på lyftstolen.

• Lyftstolen får ej vara i direktkontakt med vatten eller användas under dusch och bad.

• För optimal funktion skall lyftstolen inspekteras regelbundet. Se kapitlet Underhåll.

• Garantin gäller bara om personal godkänd av Handicare reparerar eller ändrar någonting i lyftstolen.

Viktig information

Att använda produkten

Laddning av batteri (StandUp med batteri)

Ladda lyften efter användning så att du alltid är säker på att lyftens batteri är fulladdat.

Laddningsprocedur:

Koppla in laddningskabeln i eluttaget.

Den gula LED-lampan indikerar att batteriet laddas. 

Laddningen avbryts automatiskt vid fulladdat batteri.

OBS!

Innan lyften tas i bruk första gången måste den laddas i 4 timmar.

Ladda batterierna regelbundet för maximal livslängd. Vi rekommenderar laddning varje 

dag lyften används.  

Handkontroll

Höjning/sänkning

Markeringar på knapparna anger riktning. 

Rörelsen avstannar så snart man släpper knapparna.  
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StandUp är enkel att använda då någon ramlat och ska upp från 

golv. Försäkra dig om att brukaren inte ådragit sig allvarligare ska-

dor innan användning.

Montera StandUp enligt beskrivningen på sida 2.

Hjälp brukaren till sittande ställning och placera fötterna på en 

AntiSlip. Placera sedan StandUp bakom ryggen och hjälp brukaren 

upp på sittdelen. Detta kan göras på två olika sätt:

1. Placera exempelvis SitWalk under stussen och dra brukaren upp 

på sittdelen. Om möjligt, be brukaren att trycka ifrån.

2. Använd exempelvis SitWalk under stussen och hjälp brukaren att 

gå “stjärtgång” upp på sittdelen. Om möjligt, be brukaren att trycka 

ifrån.

Arbeta alltid med rak rygg och raka armar, lätt böjda knän och i 

gångställning. Använd tyngdöverföring för bäst arbetsteknik.

När personen sitter på StandUp så används hand-

kontrollen till att höja personen upp från golvet. Personen kan själv 

trycka sig upp för att själv kunna styra och känna sig delaktig. Var 

alltid nära personen under 

uppresningen för säkerhet och trygghet. 

När personen kommit upp till full sitthöjd så hjälp 

brukaren upp till stående eller gör en överflyttning till exempelvis en 

stol eller säng.

Nu kan StandUp packas ihop igen och förvaras eller transporteras 

på enklast sätt.

Användning
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Tillbehör

SitWalk

Ett band med handtag som placeras under stussen på brukaren för att hjälpa 

denne upp på sittdelen. 245 x 12 cm.

SpaciousBag

Väska med hjul på ena sidan för förvaring och transport av StandUp med tillbehör.

Reglerbara handtag för att även kunna bäras på axlarna..

AntiSlip

Antihalkmatta som placeras under fötterna på brukaren för bättre fäste.

45 x 38 cm.

EasySlide/ReadySlide

Glidmatta som kan placeras under stussen på tyngre brukare för att reducera 

friktionen då brukaren hjälps upp på sittdelen. 

REF: 6085

REF: 00951

REF: 8040

EasySlide: 50 x 60 cm, REF: 2010, 2020 

EasySlide: 50 x 70 cm, REF: 2011, 2021

ReadySlide: 70 x 70 cm, REF: 11250
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Måttbeskrivning

Underhåll

Lyften ska genomgå noggrann kontroll minst en gång per år. Kontrollen utförs av auktoriserad personal i enlighet med 

Handicares servicemanual.

Reparation och underhåll får endast utföras av auktoriserad personal som använder originalreservdelar.

Återvinning

StandUp kan sorteras i metall, plast och elektriskt material för återvinning. 

Rengöring och desinfektion

Rengör lyftstolen med varmt vatten eller tvättsprit vid behov. Använd inte rengöringsmedel som innehåller fenol eller klor 

då detta kan skada materialen.
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BC

D

E

G

F

 Cm Inch

A         74-114        29-45

B           45             17.7

C           44    17.3

D 43     16.9

E         5-44           2-17.3

F 39.5 15.6

G           19              7.5



Teknisk information StandUp med strömkabel

Lyfthastighet:  7,6 mm/s utan belastning. 

Input:   230V AC/50Hz/180VA int.10% max2/18 min

Motor:   DC 24V, 4,5 A. IP51. 

Drifttid:   10% maximal löpande drifttid på 2/18 minuter. Push: 6000N.

Ljudnivå:   Noise level 48dB(A); measuring method DS/EN ISO 3746, actuator not loaded.

Material:   Aluminium

Skyddsklass:  IPX4

Vikt:   11,5 kg

Förväntad livstid: 10 år

SWL:   160 kg

             Apparaten är avsedd för inomhusbruk.

 

                  Type B, enligt skyddsgrad mot elektrisk chock.

Produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

 

 

Teknisk information StandUp med batteri

Lyfthastighet:  7,6 mm/s utan belastning. 

Input:   24V 1.3 Ah Laddningsström max. 500 mA

Motor:   DC 24V, 4,5 A. IP51. 

Drifttid:   10% maximal löpande drifttid på 2/18 minuter. Push: 6000N.

Ljudnivå:   Noise level 48dB(A); measuring method DS/EN ISO 3746, actuator not loaded.

Material:   Aluminium

Skyddsklass:  IPX4

Vikt:   11,5 kg

Förväntad livstid: 10 år

SWL:   160 kg

             Apparaten är avsedd för inomhusbruk.

 

                  Type B, enligt skyddsgrad mot elektrisk chock.

Produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet 93/42/EEG.
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I 25 år har vi helhjärtat ägnat oss åt utveckling av smarta och lättanvända hjälpmedel för säkra och enkla förflyttningar 

samt åt att göra livet och arbetet enklare för brukare och personal inom vård och omsorg.

Erfarenhet, innovation och utbildning är grunden för SystemRoMedic, en helhetslösning för alla tänkbara förflyttnings-

situationer.

Överflyttning, produkter för förflyttning mellan två enheter

Positionering, produkter för lägesförändring inom samma enhet

Stöd, produkter för stöd vid mobilisering

Lyft, produkter anpassade för lyft 

Filosofin bakom SystemRoMedic fokuserar på att minska uppkomsten av arbetsrelaterade skador samtidigt som 

brukarens upplevelse av självständighet, oberoende och värdighet ökar. Genom en kombination av utbildning, träning 

och ett komplett sortiment av effektiva förflyttningshjälpmedel erbjuder SystemRoMedic förbättring av både arbetsmiljö 

och vårdkvalitet samtidigt som signifikanta kostnadsbesparingar kan göras.

Vår mission, att hjälpa människor, har alltid varit och kommer alltid att vara drivkraften bakom våra innovationer. Vi 

älskar enkla förflyttningar.

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett 

distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från 

vår hemsida www.handicare.com.

Handicare AB
Veddestav. 15, Box 640           
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200       
Fax:+46 (0)8-557 62 299            
E-mail: info@handicare.se

Internet: www.handicare.com

SystemRoMedicTM


