Solo med Høj Ryg
Brugsanvisning
Dansk
7DK160179-02

Solo med Høj Ryg er et løftesejl, som brugeren ikke
sidder på. Derfor er den meget let at lægge på og tage
af. Solo er designet til at tilpasse sig brugeren uden
individuelle indstillinger. Et rigtigt afprøvet og grundigt
påsat løftesejl giver brugeren en god tryghedsfornemmelse og stor komfort.
Solo giver støtte til hele kroppen og en noget tilbagelænet siddestilling, hvilket passer godt til brugere med
nedsat kropsstabilitet. Til større vidde af løftesejlet
kan en kombination med Liko Universalbøjle 670 Twin
være et godt valg.
Solo anbefales ved løft til eller fra seng, kørestol eller
toilet.
Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse for at opnå
den største komfort og sikkerhed. Et for stort løftesejl
øger risikoen for, at brugeren glider ud, mens et for
lille løftesejl bliver snæver i skridtet, hvilket kan give
ubehag.

Solo med Høj Ryg er et engangsprodukt som er beregnet til én person.
Afprøv korrekt størrelse og skriv brugerens navn på produktetiketten på rygdelen.
Solo med Høj Ryg tages ud af brug:
• når den bliver beskidt eller inficeret
• hvis det bliver beskadiget
Tænk på!
• når brugeren ikke længere behøver den.
• 	Om der er behov for en eller flere medhjælpere, skal bedømKassér sejlet miljørigtigt.
mes for hvert tilfælde.
• 	Planlæg løftet før det udføres, så det sker så trygt og smidigt
som muligt.
Kantbånd (størrelsemærkat)
Øverste stropper
Produktionsår/måned
Produktetikette
Hovedstøtte
Advarselsmærke: Må ikke vaskes
Underkant
Benstøtte
Benstropper

• 	Selv om Likos løftebøjler er forsynet med afkrogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed iagttages:
	Før brugeren løftes fra underlaget, men når båndene er strakt
er det vigtigt at kontrollere at stropperne sidder korrekt på
løftebøjlen!
• 	Løft aldrig en bruger højere end hvad der er hensigtsmæssigt ift. brugerens forudsætninger. Juster liftens højeste
løftehøjde for at umuliggøre en løftesituation hvor brugeren
ufrivilligt bliver løftet for højt.
• 	Ingen spidse eller skarpe genstande må komme i kontakt med
produktet.
• 	Undgå at trække meget i sejlet ved placering af brugeren i
kørestol eller seng.
• 	Kontrollér at brugeren sidder sikkert i sejlet inden forflytningen
foretages.
• Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
• 	Sørg for at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste i
løftesituationen.

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

Løft fra siddende stilling
Ifølge de ergonomiske principper anbefales det, at der er to medhjælpere til at lægge løftesejlet på. Normalt er
det nødvendigt, at brugeren bøjer sig fremover, når sejlet påføres, og så er det vigtigt, at der står en medhjælper
foran brugeren for at forhindre, at denne falder forover.

Placer løftesejlet bag brugerens ryg.
Produktetiketten placeres udad.
Bøj underkanten rundt om fingerspidserne for lettere at styre løftesejlet på
plads.

Med håndfladen trykkes løftesejlets
underkant ned til brugerens haleben,
det er meget vigtigt. Det er lettere at
lægge sejlet rigtigt på, hvis brugeren
bøjer sig lidt fremover.

Træk løftesejlets benstøtte ud og ned
langs det yderste af lårene. Tips! Med
din håndflade mellem kroppen og
løftesejlet, fører du benstøttens nedre
kantebånd ned til sædet. Træk samtidig
benstøtten fremad med den anden
hånd for at strække den ud.

OBS!
Se *-mærket billede på side 3

Tips! Med et let tryk på brugerens knæ
kan man trække benstøtten frem, så
eventuelle folder bagtil rettes ud.
Kontrollér, at begge benstøtter når lige
langt frem.

Før løftesejlets benstøtte ind under
hvert lår.
Sørg for, at stoffet ligger glat under lårbenet, og at den når ordentligt rundt
om benet.

Benstøtterne samles normalt ved, at
den ene benstøtte trækkes igennem
den anden, inden de hænges op på
løftebøjlen. Hæng de øverste stropper
på løftebøjlen og derefter benstropperne. Løft.

Løft fra liggende stilling
Tænk på din egen arbejdsstilling og brugerens komfort. Anvend sengens funktioner til hævning og sænkning.

1

2

3

1. Vend brugeren mod dig selv for
at undgå, at denne falder ud af
sengen. Placér løftesejlet kant så
langt ind under brugeren som muligt,
om med nederste kant på niveau
med halebenet. Fold løftesejlet et
par gange, så dets midte modsvarer

brugerens rygsøjle når brugeren vendes
tilbage. Træk forsigtigt løftesejlet ud på
den anden side. Rejs rygstøtten op.
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2. Læg benstøtten på plads under låret.
Det gøres nemmest, hvis brugeren
bøjer knæene. Sørg for, at stoffet ligger
glat, og at det når ordentligt rundt om

benene. Benstøtten kan sættes på
forskellige måder.
3. Anbring eventuelt en lille pude
bag brugerens hoved. Hæng først
de øverste stropper på løftebøjlen og
derefter benstropperne. Løft.

www.liko.com

Løft til stol/kørestol

Ved placering i kørestol er det vigtigt, at brugeren kommer tilstrækkelig langt tilbage i kørestolen for at sidde godt.
Det kan gøres på flere måder.

For at gøre placeringen i kørestolen mere smidig, kan
man skubbe stolen skråt bagud under sænkningen.
Lad bagdelen glide ned langs ryglænet det sidste
stykke. Kontrollér kørestolens indstilling med foden
på tippeklodsen.

En alternativ metode er at trykke let under brugerens knæ under
sænkningen, så bagdelen trykkes ind mod kørestolens ryg.
Fjern benstøtterne forsigtigt. Dette gøres bedst ved at trække
stropperne ud under den tykke stofdel på sejlets benstøtter. Løsn
sejlet ved at trække forsigtigt op.

Løft til liggende stilling

Tænk over din egen arbejdsstilling og brugerens komfort. Anvend sengens højdeindstillling.

Før brugeren ind over sengen og rejs
rygstøtten op for at gøre det mest
behageligt for brugeren.
Sænk brugeren ned til sengen.
Læg rygstøtten ned.

Benstøtten fjernes ved, at man
trækker stropperne ud under
stofdelen.

Vend brugeren forsigtigt ud til siden
og rul løftesejlet ind under denne.
Vend brugeren forsigtigt om på
ryggen og træk løftesejlen forsigtigt
væk.
Alternativ: Fjern løftesejlet ved
forsigtigt at trække det opad med
brugeren i siddende stilling.

Brugeren sidder ikke godt - hvad kan det skyldes?
A. FORKERT!

B. FORKERT!

*

RIGTIGT!
Løftesejlets underkant
ligger ved halebenet.
Benstøtten ligger godt
under benene.

A. Bagdelen hænger ned. Risiko for at glide ud. Løftesejlet er måske for stort. Det kan også skyldes, at løftesejlet
ikke er trukket tilstrækkeligt langt ned i ryggen ved påsætningen. Inden du begynder at løfte, skal du kontrollere,
om underkanten er glat, og om stoffet når helt rundt om
benene.
B. En for lille størrelse kan medføre, at benstøtterne skærer sig ind i skridtet og giver ubehag, at løftebøjlen kommer
for tæt på ansigtet, og/eller at ryggen/hovedet får for lav
støtte.
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Tips! Kontroller, at alle stropper
er lige lange, d.v.s. når lige
højt, når de strækkes før løft.
Hvis ikke, justeres løftesejlets
placering.

www.liko.com

Oversigt over Solo med Høj Ryg, mod. 25
Vare
Solo med Høj Ryg
Solo med Høj Ryg
Solo med Høj Ryg
Solo med Høj Ryg

Varenr.
3525911
3525915
3525916
3525917

Størrelse
MS Medium Slim
M Medium
L
Large
XL Extra large

Personvægt*
30-50 kg
40-80 kg
70-120 kg
110-250 kg

Maks. belastning
200 kg
200 kg
200 kg
500 kg

* NB! Den angivne personvægt er kun vejledende - afvigelser kan forekomme.

For stor størrelse medfører risiko for, at personen glider ud, for lille størrelse kan medføre, at
benstøtten skærer ind i skridtet og giver ubehag.
Materiale:

Størrelse MS, M og L er fremstillet i ikke vævet Polypropen
Størrelse XL er fremstillet i ikke vævet Polyester

Tilbehør:

Stiver, art. nr. 31590007
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Forklaring:
1 Anbefales
2 Kan fungere
3 Frarådes
4 Uegnet

Medicinteknisk klasse I produkt
Solo med Høj Ryg er testet af akkrediteret testinstitut og overholder alle krav ifølge MDD klasse I produkter, det opfylder også alle
krav ifølge standard EN ISO 10535.
Likos produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor ret til ændringer i produkter uden forudgående varsel. Kontakt A. P.
Botved vedr. information, råd og eventuelle opdateringer.

Vigtigt!

Løft og flytning af en person indebærer altid en vis risiko.
Læs derfor brugsanvisningen til både lift og tilbehør grundigt.
Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugsanvisningen helt.
Kun velinformeret personale bør anvende udstyret.
Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes.
Vær forsigtig og omhyggelig ved anvendelsen.

Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed.
Du skal være informeret om dennes muligheder for at håndtere løftesituationen.
Kontrollér løftesejlet før hver løftesituation. Vær især opmærksom på slitage og skader på syninger, materiale, bånd og
stropper. Brug ikke beskadiget tilbehør.
Kontakt A. P. Botved hvis du er i tvivl om noget.

www.liko.com
Fabrikant:
Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

© Copyright Liko AB 2009-08

* Kun hvis bendelen ligges under begge ben.
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Solo med Høj Ryg, MS
Solo med Høj Ryg, M
Solo med Høj Ryg, L
Solo med Høj Ryg, XL

M

Anbefalede kombinationer med
Solo med Høj Ryg og Likos
løftebøjler:

0

MÅ IKKE VASKES. På løftesejlets bagside findes en etikette med dette symbol. Hvis løftesejlet vaskes
forsvinder MÅ IKKE VASKES symbolet og SKAL IKKE ANVENDES symbolet fremkommer. Løftesejlet
skal da kasseres.

