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Manual

Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon     
Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet, alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt og uskadd. Ved 

minste tegn på slitasje skal produktet byttes ut.  

Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning:

Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri bruker være alene under forflytningsmomentet.

Unngå ubehag ved å være grundig og nøye ved bruk av hjelpemiddelet.

SupportStraps er utviklet som et tilbehør når man bruker EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt, ReTurnBelt samt FlexiMove. 

SupportStraps har tre ulike bruksområder:

- Skrittbånd til EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt.

- Overkropps-/sidestøtte til QuickMove sammen med EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt eller FlexiMove.

- Sidestøtte til ReTurn sammen med ReTurnBelt.

SupportStraps inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i 

fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i. 

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic 

har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.

SupportStraps

Max: 150 kg (2x75kg)/

330.7 lbs (2x165.3 lbs) 



Produktbeskrivning

SupportStraps som skrittbånd til EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt

Før bruk:

- Les og følg alltid manualen til de produktene som SupportStraps benyttes sammen med.

- Planlegg løftet og bestem hvor mange medhjelpere som trengs for økt sikkerhet under løftet.

- Foreta alltid en grundig utprøvning.

- La aldri brukeren være alene under forflytningen.

SupportStraps består av to frittstående bånd med løkker på den ene siden 

og plastspenne på den andra siden. De har en avtagbar, polstret, hylse som 

fungerer trykkavlastende når de benyttes som skrittbånd. 

Følg manualen for beltet.

SupportStraps festes i passende håndtak bak på beltet (1) 

slik at brukeren har båndene bak hoftene. 

Fest SupportStraps på beltet ved å trekke båndet gjennom 

hullet og videre gjennom løkken i båndet (2).

Båndene trekkes deretter mellom beina på brukeren og 

festes med spennene i passende håndtak på fremsiden av 

beltet (3). 

Båndene fungerer nå som skrittbånd og forhindrer at beltet 

glir oppover ved en forflytning/gåtrening (4).

Juster båndene og beltet slik at skrittbåndene sitter bra. Valg 

av en annen størrelse kan føre til at håndtakene blir bedre 

plassert.

Løkker

Plastspennen

Polstret hylse

95 cm
35 cm
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SupportStraps som overkropps- og sidestøtte til QuickMove

SupportSraps som sidestøtte til ReTurn7500/7400

Følg manualen for QuickMove.

Fjern de polstrede hylsene fra SupportStraps.

EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt:

Fest SupportStraps rundt håndtaket på QuickMove (anbefales) alter-

nativt i passende håndtak i siden/bak mot ryggen på beltet. 

Når brukeren har reist seg opp i QuickMove og deretter satt seg ned 

på sittestøtten, kneppes båndene fast i passende håndtak i siden/

bak ryggen på beltet, alternativt i håndtaket på QuickMove.

Juster lengden på båndene. De skal alltid være strukket og stramme 

for å gi en optimal støtte.

FlexiMove:

Fest SupportStraps rundt håndtaket på QuickMove. Knepp deret-

ter fast det ene båndet rundt et av håndtakene på FlexiMove. Når 

brukeren har reist seg opp og satt seg ned på sittestøtten, føres 

FlexiMove rundt ryggen på 

brukeren og det andre båndet kneppes fast på motsatt side av 

FlexiMove.

Juster lengden på båndene. De skal alltid være strukket og stramme 

for å gi en optimal støtte.

Følg manualen for ReTurn samt ReTurnBelt.

Fjern de polstrede hylsene fra SupportStraps.

Fest SupportStraps på ReTurn. Tre løkkene rundt de ytre, 

vertikale stolpene på stagene.

Knepp fast SupportStraps i passende håndtak på hver 

side av ReTurnBelt når brukeren har kommet opp i stående 

stilling.

Juster lengden på båndene. De skal alltid være strukket og 

stramme for å gi en optimal støtte.

EasyBelt/FlexiBelt

FlexiMove
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Materiale:
Polyamid, nylon

Bruk ikke skyllemiddel. Unngå 

bruk av tørketrommel for levetid 

på materialet.

Vedlikeholdsråd:
Les på produktetiketten. 

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller

 www.romedic.com Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår 

hjemmeside: www.romedic.com

RoMedics løftere og løftetilbehør inngår i SystemRoMedic som innebærer et helhetssystem på forflytninger. SystemRo-

Medic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.

RoMedic AB 
Veddestav. 15, Box 640     Tel: +46 (0)8-594 773 33             Internet: www.romedic.com 
SE-175 27 Järfälla               Fax:+46 (0)8-594 773 44            E-mail: office@romedic.com
SWEDEN

“We love easy transfers”


