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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.

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.

BariVest er en løftevest som er laget for gåtrening med personer som veier 180 kg eller mer. Den kan benyttes både til 

mobile og stasjonære løftere med firepunktsbøyle eller til BariTurn. BariVest er designet med et bakstykke, et framstykke 

og et smalere parti på midten for god passform ved skrittet. Den har to opphengsløkker både bak og foran samt belter i tre 

nivåer.

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. Alle modeller er både 

sikre og meget lette i bruk. Valget av modell og materiale avgjøres ut fra løftesituasjonen og brukerens behov.

Manual - Norsk

Maks: 570 kg
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BariVest er utformet med et bakstykke, et framstykke og et smalere 

parti på midten for god passform ved skrittet.

Den har to opphengsløkker både bak og foran som samtlige 

monteres på løftebøylen/løftebøyler.

Det finnes også belter på tre nivåer.

Det øverste beltet festes med spennen på begge sider foran for 

enkel justering og de to nedre beltene har en spenne som festes 

sammen på midten foran.

BariVest består av:

1. Bakre løfteløkker 

2. Bakstykke

3. Smalt parti 

4. Framstykke

5. Fremre løfteløkker

6. Øvre belte med spenne på begge sider av framstykket.

7. Tre belter med spennen på midten foran.

8. Styreløkker for de nedre beltene.

Produktbeskrivelse av BariVest

Plassering av BariVest på brukere 

Sittende på sengekanten: 

Vær nøye med at frem- og bakstykket er plassert riktig vei, produk-

tetiketten sitter på bakstykket. 

Brukeren lener seg mot den ene siden av sengen og BariVest 

plasseres midt under setet så langt under brukeren som mulig. Den 

smale delen er plassert i midten under ved skrittet.

Når BariVest er plassert korrekt, setter brukeren seg opp igjen og 

framstykket trekkes opp over magen så høyt som det er mulig. 

Kontroller at BariVest er jevn fordelt med like mye bak som foran.

Knepp de øverste beltene først og så de to nedre beltene.

Stram til de øverste beltene slik at de gir god støtte.

Juster de nedre beltene slik at de sitter bekvemt. Samtlige belter 

kan behøve etterjustering når brukeren har reist seg opp.
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Montering på firepunktsbøylen: 

Ved oppreisning i mobilløfter eller med stasjonær løftemotor anbe-

fales det å bruke firepunktsbøyle. Fest først de bakre løfteløkkene 

på løftebøylens bredeste side og deretter de fremre løfteløkkene på 

den smalere siden.

Montering på BariTurn:

BariTurn er en dreieskive som muliggjør gåtrening med to løftemo-

torer. Løftevesten kan monteres på forskjellige måter, avhengig om 

man vil utnytte plassen i lengden eller i bredden.

Alternativ 1: Fest løfteløkkene fra bakstykket på den ene løfte-

bøylen og deretter løfteløkkene fra framstykket på den andre 

løftebøylen.

Alternativ 2: Fest en løfteløkke fra framstykket og en fra bakstykket 

på den ene løftebøylen og deretter den andre sidens løfteløkker på 

den andra løftebøylen.

Oppreisning:

Forbered brukeren på oppreisning, fortell hva som kommer til å 

skje. La aldri brukeren være alene under løftemomentet og var 

oppmerksom på brukerens signaler. Start løftet. Stopp opp når 

samtlige løftebånd er stramme/spendt og kontroller at alt er i orden 

før oppreisningen fortsetter. Avbryt oppreisningen ved ubehag.

Når brukeren har kommet opp i stående kan gjerne et gåhjelpemiddel 

benyttes.

Oppreisning til stående 
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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     Anbefalte  Vestens Maxvekt 
 nummer Brukervekt (kg) mål (cm)    
BariVest XXXL 47103010     180-300        190-280       570kg

BariVest XXXXL 47103011 250-570 230-310  570kg

 
OBS! Anbefales til firepunktsbøyle eller BariTurn.

OBS!
Mobilisering av en person medfører alltid en risiko. Kontroller at brukerens helsetilstand tillater mobilisering. Ved minste 

tvil unngå mobilisering. Som medhjelper er man alltid ansvarlig for brukerens sikkerhet.

Fjerning av BariVest

Sittende på sengekanten

Senk ned brukeren på sengekanten og ta bort opphengsbåndene 

fra løftebøylen. La framstykket henge ned mellom brukerens bein. 

Brukeren lener seg først mot den ene siden av sengen slik at 

BariVest kan vikles inn under setet. Deretter lener brukeren seg til 

andre siden og BariVest kan trekkes bort.

Tillbehör

BariVestCover, Beskyttelsestrekk i engangsmateriale. Non-woven, skal ikke vaskes. Kastes etter bruk.


