Alle ved, at det er næsten umuligt at ligge stille i sengen – ikke engang når
vi sover, ligger vi stille. Også stærkt bevægelseshæmmede personer kan af
og til havne forkert i sengen. At løfte og rette patienter er derfor én af de
almindeligste opgaver ved en plejeseng. Forskning* viser også, at der
hér opstår mange arbejdsskader.

Op i
sengen

Liko har et bredt
udvalg af loftshejs.
Multirall er ét af
flere gode alternativer i kombination
med RepoVendelagen

Likos positioneringslagen RepoVendelagen er et udmærket
hjælpemiddel, når en patient eksempelvis skal flyttes højere op
i sengen eller vendes. Lagenet lægges på under patienten og
kan i hele indlæggelsestiden fungere som et almindeligt lagen.
Ved hjælp af en loftlift kan plejepersonalet derefter nemt flytte
og vende patienten uden større anstrengelse.
Positioneringslagenet kan anvendes både i kombination
med og i stedet for almindelige lagener. Det er
desuden fuldt ud muligt for én person at flytte og
vende en patient i sengen med RepoVandelagen.

Når brugeren er løftet fri af sengen,
flyttes han nemt højere op ved hjælp
af RepoVendelagen. Alt sammen med
minimal fysisk anstrengelse.

Sengen redes nemt med RepoVendelagen.
Det er behageligt at ligge på og kan anvendes i kombination med eller i stedet for
sædvanlige underlag.

Vend i
sengen

Løft først patienten til sengens ene side
ved hjælp af Repo.
Skift derefter bindeøjerne om.
*) The accident process preceding overexertion back injuries in nursing personel by Inga-Lill Engkvist, BSc,
Mats Hagberg MD, Eva Wigaeus Hjelm, PhD, Ewa Menchel, PhD, Lena Ekenvall MD, PROSA study group.
Scand J Work Environ Health 1998;24(5):367-375.
A dynamic 3D biomechanical evaluation of the load on the low back during different patient-handling tasks
by Skotte JH, Essendrop M, Hansen AF, Schibye B.
J Biomech. 2002 Oct;35(10):1357-66.

At løfte brugere højere op i sengen manuelt
er et tungt og opslidende arbejde.
En opgave, som er forbundet med risici og
som opstår mange gang om dagen for den
enkelte hjælper.

tidligere

Brugeren er gledet ned i sengen.
RepoVendelagen kan bruges til at få ham
højere op i sengen.
Loftliften køres i stilling, og båndøjerne
fastgøres på løftebøjlen.

at hjælpes. Det er smidigere, og desuden sparer man
tid. RepoVendelagen fungerer bedst i kombination med
loftshejs, eksempelvis Likorall, Multirall eller Liko Vårdlyft/
Masterlift.

tidligere

RepoVendelagen

Op og rundt i sengen

RepoVendelagen findes i to udgaver: Regular til løft
op til 200 kg og det kraftigere Ultra, der klarer løft op
til 500 kg. Ganske vist kan flytningerne ske ved hjælp
af kun én person, men vi anbefaler, at man er to om

Vend brugeren forsigtigt og kontrolleret til
siden ved hjælp af loftlift.

Støt brugeren med puder på passende
steder, frigør derefter Repo og træk det på
plads i sengen.

Mange brugere skal vendes flere gange dagligt for at undgå risiko for liggesår. Selv ved en
veludført manuel teknik udsættes personalet for
tung belastning.
Det kan ikke undgås.

RepoVendelagen redder ryggen

RepoVendelagen

Forståelse, udvikling
og tilpasning
At løfte et menneske kræver både gode tekniske hjælpemidler og indsigt
i medicinske komplikationer. Liko er specialist i løft og forflytning af
bevægelseshæmmede mennesker. I mere end 25 år har vi med stor succes
udviklet og tilpasset funktionelle hjælpemidler, som er sikre og lette at anvende.
En stor del af vores succes bygger netop på vores kombination af høj teknisk
RepoVendelagen er et godt eksempel på Likos evne til at forstå, udvikle og
tilpasse produkter til forskellige behov inden for plejen.

RepoVendelagen
Artikel

Materiale

Størrelse

Art. nr.

Maks. last

RepoVendelagen
RepoVendelagen

Bomuld/PES
Netpolyester

Regular
Regular

3687701
3687301

200 kg
200 kg

RepoVendelagen
RepoVendelagen

Bomuld/PES
Netpolyester

Ultra
Ultra

3687702
3687302

500 kg
500 kg

Vaskeanvisning: 85°C, tørring i tørreskab eller tumblertørring.
Kontakt din Liko-repræsentant for råd og informationer om
eventuelle opdateringer.
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kompetence, medicinsk kunnen og egne erfaringer fra arbejde inden for plejen.

