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Kontroll av funksjon

Visuell og mekanisk inspeksjon 

Gjør regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Kontroller alltid etter vask. Kontroller at sømmer og materiale er helt 

og skadefritt. Kontroller om materialet er utsatt for slitasje eller er blitt bleket. Belast og kontroller at spenner og håndtak 

holder når du drar kraftig i selen. 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.

BariSling er en løftesele som er konstruert for løft av personer som veier 200 kg eller mer. Den kan benyttes sammen 

med en mobil- eller stasjonærløfter med firepunktsbøyle, eller til BariTurn. BariSling er utformet med seks opphengs-

punkter. Den har to opphengsløkker bak og fire nede under beina for å fordele trykket på en bekvem og sikker måte.

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

typer løft og for brukere med ulike behov. Løfteselene finnes i flere ulike materialer og størrelser. Alle modellene er både 

sikre og enkle å bruke. Valget av modell og materiale bestemmes ut fra løftesituasjonen og brukerens behov.

Manual - Norsk

Maks belastning: 300 kgMaks: 570 kg

BariSling
SystemRoMedicTM



BariSling er utformet som en hel sele uten delte beinstøtter. Den 

har seks opphengspunkter, to opphengsløkker bak, to nede på 

utsiden av beina og to mellom lårene for å fordele trykket på en 

bekvem og sikker måte.

BariSling består av:

1. Bakre løfteløkker 

2. Fremre løfteløkker

3. Bånd med løfteløkker 

4. Rygg- og sittedel

Produktbeskrivelse av BariSling
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Bruk av BariSling

Montering på firepunktsbøyle:

I løft med mobilløfter eller med stasjonær løftemotor, anbefales bruk av firepunktsbøyle. Monter først de bakre løfteløk-

kene på løftebøylens bredes siden, og så de nedre fire løfteløkkene på den smalere siden.

Montering på BariTurn:

BariTurn er en vrideplate som sammen med to løftemotorer muliggjør løft med vridning.

Fest først de fire nedre løfteløkkene på den ene løftemotorens løftebøyle, og så de to bakre løfteløkkene på den andre 

løftemotorens løftebøyle.

Løft:

Forbered brukeren på løftet og informer underveis og i forkant, hva som kommer til å skje. La aldri brukeren være alene 

under selve løftemomentet. Vær oppmerksom på brukerens signaler. Start løftet. Stopp opp når samtlige løftebånd er 

spendt og kontroller at alt er i ordning før oppreisningen fortsetter. Avbryt løftet ved ubehag.

Løfteselen blir værene i stolen under brukeren.

Plassering av BariSling liggende i seng: 

Brukeren vender seg selv i første omgang. Klarer ikke brukeren dette, så anbefaler vi at hjelpemidler som 

SafeHandlingSheet, TopSheet eller andre vendingshjelpmidler benyttes i vendingen. 

Plasser løfteselen slik at selens midte følger ryggraden og den nedre kanten er ca 5-10 cm ovenfor brukerens knehase. 

Plasser løfteselens kant så langt inn under brukeren som mulig. 

Vend tilbake brukeren slik at løfteselen kan trekkes frem og justeres. Så plasseres beinstøtten opp mellom knærne. 

Kontroller at BariSling er jevnt fordelt på begge sider.

Hev gjerne ryggstøtten på sengen før du løfter.

Plassering av BariSling sittende på sengekant:

Brukeren lener seg mot den ene siden av sengen og BariSling vikles inn og plasseres midt under enden, så langt inn 

under brukeren som mulig, med midtlinjen i midten under skrittet.

Plasser løfteselen slik at selens midte følger ryggraden og den nedre kanten er ca 5-10 cm ovenfor brukerens knehase. 

Plasser løfteselens kant så langt inn under brukeren som mulig. 

Når BariSling er satt på plass, setter brukeren seg opp igjen og vender seg mot andra siden, slik at løfteselen kan trek-

kes frem og justeres. Så plasseres beinstøtten opp mellom knærne. Kontroller at BariSling er jevnt fordelt på begge sider.

Fjerning av BariSling

Liggende i seng

Senk ned brukeren på sengen og ta av opphengsbåndene fra løftebøylen. Brukeren vender seg først mot den ene 

siden av sengen, slik at BariSling kan vikles inn under ryggen på brukeren. Deretter lener brukeren seg til andre siden og 

BariSling kan trekkes ut.
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Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se www.handicare.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.handicare.com

Vedlikeholdsråd:
Les på løfteselens merkeetikett.

Bruk ikke skyllemiddel. 

Unngå tørketrommel for lengre 

levetid.

Produkt Artikkel     Anbefalt Maksimumsvekt 
 nummer brukervekt(kg)
BariSling XXXL         47001010    200-570                                     570kg

 
OBS! Anbefales til firepunktsbøyle eller BariTurn.

OBS!

Løft og overflytning av en person medfører alltid en risiko. Kontroller at brukerens helsetilstand tillater løft. Ved minste tvil, 

unngå å løfte. Som medhjelpere er man alltid ansvarlig for brukerens sikkerhet.

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. 
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