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TurningSling är ett vändningshjälpmedel som kombineras tillsammans med en tvåpunktslyftbygel i tak-, eller mobillyft. 

Den är utformad för att ge stöd bakom ländryggen men lämna stussen fri för att underlätta rengöring och påklädnad. 

TurningSling har två upphängningspunkter på varje sida. TurningSling är tillverkad av ett slitstarkt engångsmaterial som 

innebär att den inte är tvättbar utan kasseras när den blir smutsig eller då brukaren inte behöver hjälpmedlet längre.

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.

Visuell och mekanisk inspektion 

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kon-

trollera om materialet är utsatt för nötning. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. 

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.

Använd 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 bruksanvisningen

Max: 250 kg

TurningSling
SystemRoMedicTM



TurningSling är tillverkat i slitstarkt engångsmaterial och har 

två lyftöglor och två band med kardborrefästen på vardera 

kortsida.

OBS! Banden med kardborrefäste får ej fästas på lyftbygeln!

OBS! Produkten får endast användas för vändning.

OBS! Sänggrinden skall vara uppfälld på den sida som brukaren     

        vänds mot.

Beskrivning

Placering 

Vik in ena änden på TurningSling och placera händerna i den ficka som bildas.

Placera TurningSling under ländryggen på brukaren.

Tryck ned materialet mot madrassen och tryck in den så långt det går under 

brukaren.

Gå runt till andra sidan och för in händerna under brukaren och greppa runt 

TurningSling och dra ut den. 

Dra tills det är lika mycket tyg på båda sidor om brukaren.

Placering med EasyGlide Oval

Placera två EasyGlide Oval under brukaren.

Placera TurningSling mellan glidbrädorna och underlaget. 

Dra sedan ner TurningSling bakom ryggen på brukaren.

Ta bort glidbrädorna.

Lyftöglor

Band med 

kardborrefästen
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För att TurningSling ska ligga kvar under brukaren vid vändning 

fästs den ena sidan på lämpligt ställe av sängramen. 

Det lösa bandet med kardborre träs på en sida av sängramen och 

lyftöglan på den andra sidan. 

Placera bandet med kardborre genom lyftöglan och fäst 

kardborren.

Kontrollera att den är fäst ordentligt genom att dra så banden 

sträcks.

Förbered brukaren för vändning. 

Fäll upp sänggrinden på den sida som brukaren skall vändas mot. 

Placera lyftöglorna på lyftbygeln. Starta vändningen och stanna 

till och se så att allt ser okej ut. Fortsätt sedan vändningen tills 

brukaren ligger på sidan.

OBS! Banden med kardborrefäste får ej fästas på lyftbygeln!

Låt lyften hålla kvar TurningSling så att brukaren har stöd bakom 

ryggen under tvätt/såromläggning.

OBS!  Produkten får endast användas för vändning.

Användning

Borttagning

Dra i ena änden av TurningSling så glider den under brukaren.

TurningSling kan också lämnas kvar under brukaren om den används ofta. Den kan bäddas in under eventuellt 

draglakan. 
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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

Material:
Non-Woven: Polypropylene, hydrophobic

Skötselråd för Non-Woven:
Läs på lyftselens märketikett

Tvättas ej, kasseras när den är smutsig eller behöver bytas ut av annan anledning.
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