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SlingBarSpreader M er sidebøyler som benyttes i kombinasjon med en løftebøyle på stasjonær-, eller mobilløfter. Side-

bøyler benyttes for å gi mer plass i løfteselen og egner seg spesielt godt for overvektige samt pasienter med smerter.

I Handicares produktserie SystemRoMedic inngår blant annet løftere og løfteseler. SystemRoMedic innebærer en helhet-

stankegang rundt forflytninger som er oppdelt i fire kategorier: overflytning, posisjonering, støtte og løf.

Manual - Norsk

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.

Maks belastning:

300 kg/par

SlingBarSpreader M
SystemRoMedicTM



Produktbeskrivelse av SlingBarSpreader M
SlingBarSpreader M er produsert i aluminium.

SlingBarSpreader M kombineres med godkjent Handicare stasjonær-, eller mobilløfter. Løftekrokene er utrustet med avk-

rokingsvern. SlingBarSpreader M benyttes alltid i par og i kombinasjon med godkjent Handicare løftebøyle. 

Viktig informasjon!

•	 SlingBarSpreader får kun benyttes i par.

•	 Opphengsløkkene får ikke vris.

•	 Den får ikke benyttes som løftebøyle eller kobles på lenken på løftenheten.

•	 Løfteselens ryggløkker skal plasseres på den løftekroken som er market med hovedsymbolet.

•	 Løfteselens ryggløkker skal plasseres på den løftekroken som er merket med hovedsymbolet.

Montering

Huk på opphengsløkken på løftekroken på løftebøylen. Gjør tilsvarende på den andre siden.

Obs! Kontroller at hovedsymbolene på SlingBarSpreader er på samme side som løftebøylen.
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Bruk

Sett løfteselen på brukeren, se manualen for aktuell løftesele.

Plasser ryggløkkene på den siden av SlingBarSpreader M som er merket med et 

hovedsymbol. Båndene plasseres i den andra enden. 

Obs! Ved bruk av løftesele med 3-punktsopphengning, plasseres den midterste oppheng-

sløkken i samme ende som ryggløkken. De skal ikke plasseres på løftebøylen som 

SlingBarSpreader M er montert på.
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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

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, rengjør løftebøylen med varmt vann eller desinfeksjon. Benytt ikke rengjøringsmidler som inneholder fenol 

eller klor. Dette kan skade materialet.

Viktig informasjon!
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