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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.

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.

TurningSling er et vendingshjelpemiddel som kombineres sammen med en topunktsløftebøyle i tak-, eller mobilløfter. 

Den er utformet for å gi støtte bak korsryggen, men dekker ikke helt ned til setet. Dette for å forenkle rengjøring og 

påkledning. TurningSling har to festepunkter på hver side. TurningSling er produsert i et slitesterkt engangsmateriale som 

innebærer at den ikke er vaskbar, men kastes når den blir skitten eller når brukeren ikke lenger trenger hjelpemiddelet.

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: 250 kg
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Plassering

TurningSling er produsert i et slitesterkt engangsmateriale og har 

to løfteløkker og to bånd med borrelås på hver kortside.

OBS! Båndene med borrelås skal ikke festas på løftebøylen!

OBS! Produktet skal bare benyttes for vending.

OBS! Sengegrinden skal være oppe på den siden som brukeren 

vendes mot.

Vikl inn den ene enden på TurningSling og plasser hendene i den lommen som 

formes.

Plasser TurningSling under korsryggen på brukeren.

Trykk ned materialet mot madrassen og før den inn så langt som mulig under 

brukeren.

Bytt til motsatt side og før inn hendene under brukeren, ta et fast grep rundt 

TurningSling og trekk den ut. 

Dra i TurnSling til det er like mye stoff på begge sider av brukeren.

Beskrivelse
Løfteløkker

Bånd med 

borrelås

Plasser to EasyGlide Oval under brukeren.

Plasser TurningSling mellom glidebrettene og underlaget. 

Før så TurningSling ned bak ryggen på brukeren.

Ta bort glidebrettene.

Plassering med EasyGlide Oval
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For at TurningSling skal bli liggende igjen under brukeren ved 

en vending, kan man feste den ene siden på TurningSling på et 

passende sted i sengerammen.

Det løse båndet med borrelås tres på en side av sengerammen og 

løfteløkken på den andre siden. 

Plasser båndet med borrelås gjennom løfteløkken og fest 

borrelåsen.

Kontroller at den er skikkelig festet ved å trekke i båndene. 

Forbered brukeren før vending 

Fell opp sengegrinden på den siden som brukeren skal vendes 

mot. Plasser løfteløkkene på løftebøylen. Start vendingen og stopp 

opp for å sjekke at alt ser korrekt ut. Fortsett deretter vendingen til 

brukeren ligger på siden.

OBS! Båndene med borrelås får ikke festes på løftebøylen!

La TurningSling være på løfteren slik at brukeren har støtte bak 

ryggen ved vask/sårstell.

OBS! Produktet får bare benyttes ved vending.

Bruk

Fjerning

Trekk i den ene enden på TurningSling slik at den glir under brukeren.

TurningSling kan også blir liggende igjen under brukeren om den benyttes ofte. Den kan evt. res inn under trekklaken.
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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

Materiale: 
Non-Woven: Polypropylene, hydrophobic

Vedlikeholdsråd, Non-woven:
Les på løfteselens produktmerking (etikett)

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