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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.

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.

ThoraxSling er en oppreisningsvest til MiniLift som er lett å applisere for medhjelper samt at den gir brukeren høy 

trygghetsfølelse. Den er utformet for å dekke behovet for støtte og trygghet ved oppreisning og å gjøre toalettbesøket 

lettere. ThoraxSling finnes i to modeller, en som gir god støtte bak ryggen og en som i tillegg har en ekstra setestøtte. 

I SystemRoMedic finnes det et stort utvalg av funksjonelle, komfortable og kvalitetssikrede løfteseil som er tilpasset 

mange forskjellige løft og tilpasset brukere med mange forskjellige behov. Løfteseilene finnes i mange ulike materialer og i 

størrelser fra XXS til XXL. Alle modellene er både sikre og meget lette i bruk og de er godkjente for brukervekt opp til 300 

kg. Valget av modell og materiale bestemmes av løftesituasjonen og brukerens behov.

Manual - Norsk

Maks belastning: 205 kgMaks belastning: 300 kg

Maks belastning: 300 kg Maks belastning: 200 kg

ThoraxSling
SystemRoMedicTM

ThoraxSling, polyester

ThoraxSling, with seatsupport, polyester ThoraxSling, with seatsupport, disposable

ThoraxSling, wipeable



Beskrivelse av båndet rundt midjen

ThoraxSling har tre ulike påkoblingsmuligheter fordi løftebåndene har 

tre ulike lengder. 

Man skal alltid velge den korteste som rekker frem til bøylen på 

oppreisningsløfteren.

Båndet rundt midjen er der for å gi støtte og trygghet under 

oppreisningen.  Det appliseres enkelt på brukeren. Ved behov for mer 

støtte, strammes det til ved å dra i båndet.

Beskrivelse av løftebåndene

Plassering av ThoraxSling på brukeren

Plasser ThoraxSling rundt korsryggen på brukeren med 

merkelappen utover. Vesten plasseres så langt ned at den ikke 

trykker under armhulene, armene plasseres utenfor vesten. Om 

brukeren har mulighet til å bøye/lene litt fremover vil det gjøre 

appliseringen lettere. Midten på løftevesten skal følge ryggraden 

til brukeren.

ThoraxSling with seatsupport appliseres på samme måte, men 

i tillegg plasseres setestøtten under setet til brukeren. Ta godt 

tak i den forsterkede setestøtten og før det godt under setet til 

brukeren. Midjebåndet festes og tilpasses brukerens størrelse.

 Midjebåndet festes og tilpasses etter brukerens størrelse.

For brukere med behov for støtte for en arm, for eksempel ved 

halvsidige lammelser eller slitasjeskader i skuldre, finnes det 

armholdere på begge sider av løftevesten.
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 Plasser den individuelt innstilte opp-reisningsløfteren 

(følg manualen for løfteren) foran brukeren og plasser 

føttene på fotplaten. Ved bruk av leggbånd så skal 

det festes først. Dra så ut løftearmen mot brukeren 

før løftevesten festes på løftearmen. Plasser løfteren 

så nærme brukeren som mulig og prøv ut passende 

løftebånd. Fest løftebåndene på krokene på løftebøylen.

 Be brukeren lene seg bakover i vesten før du starter 

oppreisningen. Vær oppmerksom på brukerens signaler.

Hev til ønsket oppreisning om alt fungerer som det skal. 

Avbryt oppreisningen og senk nedover ved minste tegn 

på ubehag.

Plassering av ThoraxSling på MiniLift

Plassering av ThoraxSling på MiniLift
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ThoraxSling

ThoraxSling with seatsupport



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

Størrelse XS/Orange S/Rød M/Gul L/Grønn XL/Lilla XXL/Hvit

Brukervekt kg 20-50 30-60 50-80 70-110 100-150 140-200

Vestens mål cm 85 94 104 124 146 170

Materiale: 
Polyester: Slitesterkt materiale med lite friksjon.

Disposable: Polypropylene, hydrophobic

Wipeable: Nylon, TPU. Mulig å desinfisere.

Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for 

maksimal levetid på materialet.

Vedlikeholdsråd, disposable:
Les på løfteselens produktmerking (etikett)

Skal ikke vaskes, og kastes når den er skitten eller behøver å byttes ut av en annen anledning.

Informasjon om størrelser 

Benytt personlige løfteseler for økte sikkerhet og hygiene.

Vedlikeholdsråd, polyester:
Les på produktetiketten.

Vedlikeholdsråd, wipeable:
Les på løfteselens produktmerking (etikett)

Bruk etanol (alkohol) for å rengjøre overtrekket. Konsentrasjonen må ikke overstige en del etanol per tre deler vann. Du 

kan også benytte liknende overflatedesinfeksjonsmiddel .
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