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Periodisk inspektion av Handicares SystemRoMedic™ lyftselar

Den periodiska inspektionen för lyftselar baseras i huvudsak på standarden ISO 10535:2006, “Hoists for the Transfer of 
Disabled Persons” (Lyftar för personer med funktionshinder). Standarden kan innehålla fler detaljerade moment än vad 
som anges i checklistan/protokollet för den periodiska inspektionen och det kan därför vara lämpligt att också läsa stan-
darden i samband med besiktningen.         
                    
Enligt standardens bilaga, B, ”Periodic inspection” bör lyftselarna inspekteras med det tidsintervall som bestäms av till-
verkaren, dock minst var 6:e månad. Om lyftselarna används eller tvättas oftare än normalt krävs tätare inspektioner. 

Periodisk inspektion bör genomföras av en person som är lämplig och väl kvalificerad och som har god kännedom om 
konstruktion, användning och skötsel av lyftselar.

Anmärkning

 Handicares SystemRoMedic™ lyftselar inspekteras och märks med antingen: 
1.Observeras, 2. Åtgärdas eller 3. Tas ur bruk.

1. Observeras betyder att lyftselen inte har någon skada som stör användandet men att man bör hålla extra koll på den 
under kommande inspektioner.
2. Åtgärdas    betyder att lyftselen har en skada som kan påverka användandet och att den därför behöver åtgärdas.
3. Tas ur bruk innebär att lyftselen har en skada som medför skada för brukaren om den används. Lyftselen skall då tas ur 
bruk. 

Besiktningspunkter

Varje moment som besiktas bockas av i protokollet, i rutan till vänster. Eventuella kommentarer skrivs på raderna till höger.

Inspektera produktetiketten
Etiketten som sitter på baksidan av lyftselen har en del märkningar som skall gå att utläsa vid inspektion; maxlast, artikel-
nummer, serienummer, storlek, tillverkningsår och tvättråd. Om märkningarna inte går att utläsa är detta en skada som 
skall observeras och bör åtgärdas.

Inspektera lyftband och sömmar
Kantband, sömmar och lyftöglor skall inspekteras noggrant för att upptäcka hål, revor, rispor, lösa trådar och annat slitage 
som medför tvivel om lyftselens styrka. Upptäcks denna typ av skador på lyftselen skall denna tas ur bruk och kasseras.

Inspektera tyget
Tyget skall inspekteras för att upptäcka slitage, hål, revor, lösa trådar, fransning samt förändring i färg och styvhet. 
Upptäcks denna typ av skador på lyftselen skall denna tas ur bruk och kasseras.

Inspektera dokumentation
Kontrollera bruksanvisningen så att det är den senaste och mest aktuella bruksanvisningen för just din lyftsele. Den 
senaste versionen kan alltid laddas ner från vår hemsida www.handicare.se.

Rutiner

Vi rekommenderar att lyftselarna alltid inspekteras efter tvätt samt/eller minst var 6:e månad. Inspektion skall ske enligt 
detta dokument. Längst ned i checklistan/protokollet för den periodiska inspektionen finns plats att fylla i datum och sig-
natur för inspektionen. 

Vi har tagit fram en märklapp, NameTag, som kan märkas med datum för senaste inspektion (”Last inspection”), och som 
kan fästas på lyftselen för att uppmärksamma alla användare om när den senaste inspektionen är gjord. 
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Checklista - Periodisk inspektion av Handicares SystemRoMedic™ lyftselar

Anmärkning:   1. Observeras   2. Åtgärdas    3. Tas ur bruk 

Checklista

Inspektera produktetiketten 

Kontrollera att det går att utläsa:                    Kommentarer:

Maxlast

Artikelnummer

Serienummer

Storlek

Tillverkningsår

Tvättråd

Inspektera lyftband och sömmar
Kontrollera om hål, revor, rispor och annat slitage finns på:

Kantband

Lyftöglor

Sömmar

Inspektera tyget

Kontrollera om slitage, hål, revor, lösa trådar,

fransning eller färgförändrning och styvhet förekommer

Inspektera dokumentation

Kontrollera att gällande bruksanvisning finns tillgänglig

 

Datum/ signatur: Datum/ signatur:

Datum/ signatur: Datum/ signatur:

Datum/ signatur: Datum/ signatur:

I enlighet med ISO 10535:2007 Annex B-Periodic inspection

Inspektion bör utföras minst var 6:e månad och/eller efter tvätt.

Den senaste versionen av bruksanvisningen kan laddas ner kostnadsfritt från www.handicare.se

Lyftselmodell: Avtalsnr:

Art.nr: Företag/organisation:

Serienr: Adress:

Tillv. år: Postnr:
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