Liko Løftebuks, mod. 92
Børnebuks, mod. 92
Brugsanvisning
Dansk
7DK160170-01

Produktbeskrivelse
Brugsanvisningen gælder for Liko Løftebuks og
Børnebuks men i teksten anvender vi benævnelsen
Liko Løftebuks.
Løftebuksen fremmer tryg og sikker stå- og gangtræning for personer med nedsat balance og dårlig
funktion i benene. Den øgede tryghed giver ofte mod
på at prøve lidt mere. Løftebuksen giver frihed til
at bevæge sig med større eller mindre aflastning af
kropsvægten. Den løfter på en sikker måde og gør
det muligt for brugeren at gå og bevæge sig uden
faldrisiko. Under træningen er liften klar til at tage hele
belastningen mens bruger og hjælper kan koncentrere
sig om træningen uden at være bange for konsekvenserne af et fejltrin.
Løftebuksen tager den største belastning i skridtet,
hvilket er velegnet til brugere som ikke kan tåle tryk
mod overkroppen. Polstringen aflaster mod tryk.
Liko løftebuks i størrelse XS produceres i polyester
som er dekoreret med Bamser - derfor navnet
Børnebuks. Øvrige størrelser er i polyesternet.

Flere forskellige størrelser
Løftebuksen findes i flere størrelser for at kunne
passe til brugere med forskellig højde og omfang.
Valg af egnet lift
Løftebuksen kan bruges sammen med Likos lofteller mobillifte.
Med en loftlift kan brugeren bevæge sig ubesværet
indenfor liftens løfteområde. Vælg mellem: Likorall,
Multirall eller Liko MasterLift.
Løftebuksen kan også bruges sammen med mobillift,
især Golvo, Uno eller Viking. For nogle brugere kan
det være en fordel at aflaste ved hjælp af armene,
eksempelvis på liftens armstøtter (Golvo, Viking) eller
på et gangstativ.
Alternativ
Som alternativ til Løftebuksen anbefales Liko
Løftevest, mod. 60 eller 64.

er en advarselstrekant for momenter, hvor særlig forsigtighed bør iagttages.
I denne tekst kaldes den, som bliver liftet for brugeren og den, som hjælper for medhjælperen.
Læs brugsanvisning på både lift og løftesejl inden anvendelse. Brugsanvisninger kan downloades
gratis på www.botved.dk.

Liko Løftebuks
Tænk på!

Skulderstropper for

• Om der er behov for en eller flere hjælpere,
skal bedømmes for hvert tilfælde.
Øjebånd (XS, S, M, L)
• Planlæg løftet før det udføres, så det sker så
Forside
trygt og smidigt som muligt.
• Selv om Likos løftebøjler er forsynede med
Bagside
afkrogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed iagttages: Før brugeren løftes fra
Bagerste skulderstropper
underlaget, men når båndene er strakt er det
Størrelsesmarkering (ydersiden)
vigtigt at kontrollere at båndøjerne sidder 		
korrekt på løftebøjlen!
Serienummer (ydersiden)
• Løft aldrig en bruger højere end hvad der
Mærkat (ydersiden)
er hensigtsmæssigt ift. brugerens forudsætninger.
Juster liftens højeste løftehøjde for at umuliggøre
en løftesituation hvor brugeren ufrivilligt bliver
løftet for højt.
Øjebånd (kun størrelse XL)
• Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
Patenteret
• Sørg for at hjulene på kørestol, seng, briks etc.
er låste i løftesituationen.
OBS! På størrelse XL sider øjebåndet bagpå istedet for foran.
• Kontroller at den lift som bruges har en nødsænkning som virker.

Udgangspunktet for at bruge
Løftebuksen er siddende. Brugeren
læner sig til den ene side så
Løftebuksen kan placeres lige under
bagdelen. Placer Løftebuksen så
langt ind under brugeren som muligt
og med markering nedad/bag.

Løft den forreste del frem mellem
benene så båndene bliver
tilgængelige på forsiden. Træk
de bagerste stropper igennem
passende båndøjer.

Under løftet: Træk liften frem i gangretningen så
vægtoverføringen sker korrekt til brugeren står
oprejst, med god balance. Løft kun så meget som er
nødvendigt for at brugeren bliver tilstrækkeligt oprejst
men stadig har tilstrækkelig kontakt til gulvet.

Før oprejsning: Sørg for at brugeren har fødderne
stabilt på gulvet, for at belastningen kan overføres
ved oprejsningen. Hæv liften en smule så båndene
bliver strakt uden at bagdelen løftes og sikr at
båndene strammer tilpas meget omkring livet.
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Placer de bagerste og forreste
skulderstropper på løftebøjlen.
Det yderste båndøje er mest
brugt.
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Justering af øjebånd

Båndene som sidder omkring overkroppen må hverken være for løse eller stramme for meget. En behagelig
stramning er det bedste.

En kraftig person må have skulderstropperne
igennem et af de ydre båndøjer.

En tynd person kan have skulderstropperne
igennem et af de inderste båndøjer.

Tilbehør til Liko Løftebuks
Fjedre
Elastiske fjedre fås som tilbehør for at opnå en blødere,
fjedrende bevægelse ved gangtræning.
De stimulerer det naturlige bevægelsesmønster og gør det
lettere for brugeren at finde den rette gangteknik.
Likos Fjedre for brugervægt op til 70 kg fås i to længder:
• Lang 28 cm art. nr. 3156511.
• Kort 22 cm art. nr. 3156512.
Korte fjedre anbefales hvor løftehøjden er begrænset.
For brugervægt op til 100 kg:
• Kort 22 cm art. nr. 3156513.

Polstrede foderaler
Art. nr. 3666021
Som tilbehør fås trykaflastende polstring til montering på
de forreste skulderstropper.
Polstringen er forsynet med velcrobånd i den ene
langside og kan let fjernes/monteres.

Øjeclips
Praktisk tilbehør til at afmærke individuelt afprøvet
størrelse.
Det letter arbejdet for hjælperne at finde det korrekte
øje/størrelse hver gang.
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Oversigt Liko Løftebuks mod. 92
Artikel
Art. nr.
Størrelse		Brugervægt* Brugerhøjde* Maks. belastning
Materiale
Børnebuks��������������
	3592823	 XS 		<
�� 30
������������
kg
��
< �������������������������������������
130 cm
200 kg
Polyester med Bamsetryk
Løftebuks	3592324 S 			
20 - 50 kg 120 - 160 cm
200 kg
Polyester netvæv
Løftebuks	3592325 M 			
50 - 85 kg 160 - 180 cm
200 kg
Polyester netvæv
Løftebuks	3592326 L 			 70 - 120 kg 170 - 200 cm
200 kg
Polyester netvæv
Løftebuks     3592327 XL
100 kg 170 - 210 cm
500 kg
Polyester netvæv
Patenteret

* N.B. Den angivne vægt/højde er kun vejledende – afvigelser kan forekomme.

Vælg den rigtige størrelse
Løftebuksen skal nå op over taljen men ikke så højt at den trykker i armhulen.
En kraftig person kan have behov for en størrelse større end en tynd person på samme højde.
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Forklaring:
1 Anbefales
2 Kan gå
3 Frarådes
4 Uansvarlig

Medicinteknisk klasse 1 produkt
Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbehoder os ret til produktændringer uden forudgående varsel.
Kontakt din Liko repræsentant for opdatering, information og råd.

Vigtigt!

Løft og forflytning af en person indebærer altid en vis
risiko. Læs derfor brugsanvisningen til både lift og
lifttilbehør grundigt. Det er vigtigt, at du forstår indholdet
i brugsanvisningen helt. Kun velinformeret personale bør
anvende udstyret.

Du skal være informeret om dennes muligheder for at
håndtere løftesituationen.

Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der
anvendes. Vær forsigtig og omhyggelig ved anvendelsen.

Kontakt producenten/leverandøren, hvis du er i tvivl om
noget. For kombinationer med lifte af andre fabrikater end
Liko kontakt leverandøren.

Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens
sikkerhed.

Kontrollér løftesejlet med regelmæssige mellemrum, især
efter vask. Se efter slitage eller skader på sømme, stof og
øjestropper. Brug ikke beskadiget lifttilbehør.

w w w . l i k o . com
Fabrikant:

Forhandler i Danmark:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

A/S A. P. Botved
Nørrelundvej 5
2730 Herlev
Tilf: 80373737
Fax: 70203737
info@botved.dk

© Copyright Liko AB 2007-11
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Børnebuks, XS
2
Løftebuks, S
2
Løftebuks, M
2
Løftebuks, L	3	
Løftebuks, XL	3	
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Anbefalede kombinationer
med Liko Løftebuks
og Likos løftebøjler

0

Se løftesejlets mærkning.
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Vaskeanvisning:

