Hill-Rom®
Liko™ Sabina™ 200 stålift

En enkel og pålidelig stålift.
Sabina 200 stålift anvendes til at hjælpe personer,
som har vanskeligt ved at rejse sig fra en siddende
stilling, fx fra kørestol, stol, seng eller ved
toiletbesøg.
Løftemasten har 3 indstillingsmuligheder for at
passes til den enkelte brugers højde.
Det gennemtænkte tilbehør betyder, at oprejsning
og ståtræning kan tilpasses efter brugeren. Det giver
bedre forudsætninger for at gennemføre en sikker
og bekvem oprejsning fra siddende stilling.
TM

Vigtige egenskaber
t &UTUPSUVEWBMHBGFLTUSBVETUZSUJMEF
mange individuelle behov.
t +VTUFSCBSIKEFJOETUJMMJOHUJMCSVHFSF
i forskellig højde.
t %FOOFEFSTUFCFOPHGPETUUUFLBOOFNU
fjernes efter behov.

Hill-Rom®
Liko™ Sabina™ 200 stålift

Den mest effektive oprejsning.

Med håndbetjeningen
styrer medhjælperen nemt
såvel løftebevægelsen som
spredning af benene.

Sabina er resultatet af indgående studier og
omhyggelige analyser af geometri og menneskets
bevægelsesmønster. Sabinas løftebevægelse med
løftepunktet tæt på brugerens tyngdepunkt giver
den mest effektive oprejsning.
TM

Tilbehør til at tilpasse oprejsningen.
Du kan vælge mellem 4 forskellige loprejsningsveste
alt efter brugerens behov. Såfremt brugeren
behøver lidt ekstra hjælp i starten af oprejsningen,
kan du komplettere med et halebånd.
Sabina sidestøtte giver brugere en ekstra støtte,
hvis de har tendens til at læne sig til siden.
TM

Tilbehør.
Liko Sabina sidestøtte
Liko Sabina hælstøtte
Hoftebøjle
Liko Sabina hoftesejl
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Yderligere oplysninger om de forskellige oprejsningsveste:
Liko Oprejsningsvest , Liko Solo™ Oprejsningsvest ,
Liko Tryghedsvest og Liko Tryghedsvest med ekstra
rygstøtte er tilgængelig på www.liko.se
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Maks. belastning: :

160 kg

Nødsænkning:

Elektrisk

Materiale:

Pulverlakeret stål

Sabina™ 200 er testet af et godkendt testinstitut og opfylder de gældende krav iht. det medicintekniske direktiv
om klasse 1 produkter (MDD 93/42/EEC). Sabina™ 200 opfylder kravene iht. IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,
EN ISO 10535, UL-60601-1 og CAN/CSA C22.2 No.601.1.

Varenummer:

2020020

Design and Quality by Liko in Sweden.
Liko er kvalitetscertificeret iht. ISO 9001, og virksomhedens produktion overholder EU-direktivet ISO 13485 om
medicinsk udstyr. Liko er miljøgodkendt iht. ISO 14001.

Hill-Rom er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Hill-Rom Services Inc. Liko er et varemærke eller registreret varemærke af Liko R & D AB.
Sabina, Oprejsningsvest og Tryghedsvest er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Liko R & D AB.

Fabrikant
Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå, Sweden
info@liko.se
www.liko.com

Lokal representant in Denmark:
A.P Botved
Nørrelundvej 5
DK-2730 Herlev
Tilf: 80 37 37 37
Fax: 70 20 37 37
info@botved.dk
www.botved.dk

www.hill-rom.com
www.liko.com
Hill-Rom® forbeholder sig retten til at foretage ændringer
af design, specifikationer og modeller uden forudgående varsel.
Den eneste garanti, Hill-Rom® stiller, er den udtrykkelige skriftlige
garanti, der er gældende ved salg eller leje af vores produkter.
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