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SlingBar är en serie lyftbyglar som kombineras med av Handicare godkänd mobil eller stationär lyft. De är utvecklade för 

att tillsammans med en korrekt utprovad lyftsele lyfta en brukare. De finns i tre olika storlekar.

I SystemRoMedic finns ett brett urval av funktionella, bekväma och högkvalitativa lyftselar anpassade för olika typer av 

lyft och för brukare med olika behov. Lyftselarna finns i flera olika material och i storlekar från XXS till XXL. Alla modeller 

är både säkra och mycket lätta att använda och de klarar brukare upp till 300 kg. Valet av modell och material styrs av 

lyftsituationen och brukarens behov.

Manual - Svenska

Visuell inspektion 

Gör regelbundna funktionskontroller av produkten. Kontrollera att materialen är hela och fria från skador. Vid tecken på 

slitage skall produkten kasseras.

Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.

Undvik urglidningsrisk eller obehag genom att vara noggrann vid utprovning av lyftselen. Haka först på lyftselens 

ryggöglor på lyftbygeln, haka därefter på benstödens öglor. Används utprovad lyftbygel.

Det är alltid den lägsta tillåtna maxlasten på respektive produkt i den sammansatta lyftenheten som styr. Kontrollera alltid 

tillåten maxlast på lyft och lyfttillbehör före användning och kontakta din återförsäljare vid frågor.

Kontroll av funktion

Läs alltid manualen
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Produktbeskrivning av SlingBar

SlingBar S är 35cm bred och lämpar sig framförallt till barn, smala personer eller vid gåträning.

SlingBar är tillverkad i aluminium.

SlingBar kombineras med av Handicare godkänd mobil eller stationär lyft. Lyftkrokarna är utrustade med 

urkrokningsskydd.

SlingBar M är 45cm bred och är lämplig vid de flesta förflyttningar. 

SlingBar L är 60cm bred och är lämplig till personer som behöver mer utrymme i lyftselen. Exempelvis personer som är 

tyckkänsliga, bredaxlade eller överviktiga.

Montering av SlingBar på mobil lyft:

Montering av SlingBar på stationär lyftmotor:

1 x 90000038 (Skruv M8x50) 

1 x 90000026 (Mutter M8) 

2 x 90000124 (Bricka för Täckhatt M10)

2 x 90000014 (Täckhatt M10)

1 x 90000038 (Skruv M8x50) 

1 x 90000026 (Mutter M8) 

2 x 90000124 (Bricka för Täckhatt M10)

2 x 90000014 (Täckhatt M10)
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Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett 

distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår 

hemsida www.handicare.com

Produktbeskrivning av SlingBar

SlingBar S är 35cm bred och lämpar sig framförallt till barn, smala personer eller vid gåträning.

SlingBar M är 45cm bred och är lämplig vid de flesta förflyttningar. 

Montering av SlingBar på mobil lyft:

Montering av SlingBar på stationär lyftmotor:

Maxlast

Olika produkter i den sammansatta lyftenheten (lyft, lyftbygel, lyftsele, våg och eventuella andra lyfttillbehör) kan ha olika 

tillåtna maxlaster. Det är alltid den lägsta tillåtna maxlasten på respektive produkt i den sammansatta lyftenheten som styr. 

Kontrollera alltid tillåten maxlast på lyft och lyfttillbehör före användning och kontakta din återförsäljare vid frågor. 

Rengöring 

Vid behov, rengör lyftbygeln med varmt vatten eller tvättsprit. Använd inte rengöringsmedel som innehåller fenol eller klor 

då detta kan skada materialet.
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