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SlingBar er en serie løftebøyler som kombineres med en mobil eller stasjonær løfter som er godkjent av Direct Healthcare 

Group. Løftebøylene finnes i fire ulike størrelser, og benyttes sammen med en korrekt tilpasset løftesele til løft av brukere.

I SystemRoMedic finnes et bredt utvalg av funksjonelle, komfortable og høykvalitative løfteseler, spesielt tilpasset ulike 

typer av løft og for brukere med ulika behov. Løfteselene finnes i flere ulike materialer og størrelser - fra XXS till XXL. Alle 

modeller er både sikre og meget lette i bruk, og de kan brukes på brukere opp til 300 kg. Valget av modell og materiale 

avgjøres ut fra løftesituasjonen og brukerens behov.

Manual - Norsk

Maks belastning: 300 kg

Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon 

Gjør regelmessige funksjonskontroller. Kontroller at materialet er helt og skadefritt. Ved tegn på slitasje skal produktet 

kasseres.

Les alltid manualen

Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.

Oppbevar manualen tilgjenglig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

Unngå utglidningsrisiko eller ubehag ved å være grundig når man prøver løfteselen. Huk først på løfteselens ryggløkker 

på løftebøylen, huk deretter på beinløkkene. Benytt en utprøvd løftebøyle.

Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er 

avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har 

spørsmål.
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Produktbeskrivelse av SlingBar
SlingBar er produsert i aluminium.

SlingBar kombineres med en mobil eller stasjonær løfter som er godkjent av Direct Healthcare Group. Løftekrokene er 

utrustet med avkrokingsvern. 

SlingBar S er 35 cm bred og passer frem for alt til barn, tynne personer eller ved gåtrening.  

SlingBar M er 45 cm bred og passer i de fleste forflytninger.

SlingBar L er 60 cm bred og passer brukere som trenger god plass i løfteselen,  

f. eks. trykkfølsomme, bredskuldrede eller overvektige brukere. 

SlingBar XS er 25 cm bred og passer frem for alt til barn, tynne personer eller ved gåtrening.  
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Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din 

lokale distributør. Se www.directhealthcaregroup.com for en 

komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av 

manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra 

vår hjemmeside: www.directhealthcaregroup.com

Montering av SlingBar på en mobil løfter:

1 x 90000038 (Skrue M8x50) 

1 x 90000026 (Mutter M8) 

2 x 90000124 (Skive til plastpropp M10)

2 x 90000014 (Plastpropp M10)

Montering av SlingBar på stasjonær løftemotor:

1 x 90000038 (Skrue M8x50) 

1 x 90000026 (Mutter M8) 

2 x 90000124 (Skive til plastpropp M10)

2 x 90000014 (Plastpropp M10)

Maksimumslast 
De ulike produktene i den sammensatte løfteenheten (løfter, løftebøyle, løftesele, vekt og eventuelt annet løftetilbehør) kan 

ha forskjellige maksimumslaster. Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammen-

satte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt 

din forhandler hvis du har spørsmål. 

Rengjøring 
Ved behov rengjøres løftebøylen med varmt vann eller vaskesprit. Benytt ikke rengjøringsmidler som inneholder fenol eller 

klor. Dette kan skade materialet.

Livstidsinformasjon & periodisk inspeksjon
Produktet har en forventet levetid, avhengig av hvordan produktet brukes i henhold til de manuelle instruksjonene. Produktets 

levetid varierer avhengig av bruksfrekvens, vasking, tørking, etc. Vennligst vær sikker på at du leser produktetiketten og følg 

bruksanvisningen for dette produktet på www.directhealthcaregroup.com

Den periodiske inspeksjonen av den ikke-stive kroppsstøttenheten skal utføres ved tidsstemplene oppgitt av produsenten, 

men minst hver 6. måned for å være sikker. Hyppigere inspeksjoner kan kreves dersom en ikke-stiv kroppsdeler brukes 

eller rengjøres oftere enn produsentens anbefaling. De periodiske kontrollinstruksjonene for dette produktet finner du på              

www.directhealthcaregroup.com

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35, 
SE-164 40 Kista, Sweden

Tel: +46 (0)8-557 62 200
info@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com
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