Liko™ Originalseil Høy Rygg, Mod. 200, 210
Bruksanvisning

Produktbeskrivelse
Liko Originalseil Høy Rygg er en basismodell som er
konstruert for å tilpasse seg brukere uten individuelle
innstillinger og er et av våre mest brukte løfteseil.
Det gir en litt tilbakelent sittestilling og en bra støtte
for hele kroppen, noe som passer bra for brukere
med nedsatt kroppsstabilitet. Et riktig utprøvd og
omsorgsfullt applisert løfteseil gir brukeren en meget god
trygghetsfølelse og høy komfort.
Originalseil Høy Rygg anbefales også ved løft til eller fra
gulv fordi det gir en behagelig hodestøtte både i sittende
og liggende stilling.
Størrelser
Originalseil Høy Rygg finnes i flere forskjellige størrelser.
Det er viktig å velge riktig størrelse for å oppnå best
komfort og størst sikkerhet. Et løfteseil som er for stort øker
risikoen for at brukeren kan gli ut, mens et for lite løfteseil
kan bli trangt i lysken og gi ubehag.
For store størrelser kan en kombinasjon med en
twinbøyle 670 være et godt valg.

Originalseil Høy Rygg finnes også blant annet i nettpolyester.
Dette materialet anbefales når man etterlater løfteseilet
under brukere etter avsluttet løft eller når man ganske enkelt
ønsker et luftigere alternativ.
For bad og dusj kan seilet leveres i netting som slipper vannet
gjennom og kan tørkes av. Materialet tørker hurtigere og blir
ikke kaldt på samme måte som et gjennom vått tekstil.
Hvis man ønsker et løfteseil som kan tørkes av
i galonlignende materiale, finnes det også i plastvev.
Løfteseilets løftebånd er alltid laget av slitesterkt polyester.
Beinstøtte
Originalseil Høy Rygg finnes med benstøtte i flere forskjellige
utførelser. Vanligst er benstøtte med avstivede innlegg.
Avstivningen gir høy komfort, utjevner trykk og forhindrer at
løfteseilet rynker seg under lårene.
En utførelse har enkelt tøy uten avstivning i benstøtten, noe
som gjør løfteseilet smidig og lettstelt.

Materiale
Originalseil Høy Rygg finnes i forskjellige materialer.
Ettersom man vanligvis ikke etterlater Originalseilet
under brukeren etter avsluttet løft, anbefaler vi
utførelsen i polyester. Dette materialet er veldig
slitesterkt og har lav friksjon, noe som gjør at løfteseilet
blir lett å applisere og lett å ta bort.
I teksten kalles den personen som blir løftet for brukeren og den som hjelper til for medhjelperen.
VIKTIG!
Løfting og overføring av en bruker innebærer alltid et visst risikonivå. Les bruksanvisningen for både brukerløfteren og
løftertilbehøret før bruk. Det er viktig å forstå fullt ut innholdet i bruksanvisningen. Utstyret skal bare brukes av kvalifisert
personell. Kontroller at løftetilbehøret er egnet for løfteren som brukes. Vær varsom og forsiktig under bruk. Som en
medhjelper er du alltid ansvarlig for brukerens sikkerhet. Du må være oppmerksom på pasientens evne til å klare seg
gjennom løftesituasjonen. Hvis noe er uklart, tar du kontakt med produsenten eller leverandøren.
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Symbolforklaring
Disse symbolene kan finnes i dette dokumentet og/eller på produktet.
Symbol

Beskrivelse
Advarsel. Brukt der det er behov for ekstra omsorg og oppmerksomhet.
Les bruksanvisningen før bruk
CE-merke
Rettslig produsent
Produksjonsdato
Referansenummer
Serienummer
Medisinsk utstyr
Må ikke renses
Må ikke tørkes
Tørking i tørketrommel
Do not tumble
Vasking
Symbolet står alltid sammen med anbefalt temperatur i °C og °F.
Lateksfri
Periodisk inspeksjon
Ikke bruk blekemiddel
Lufttørking på snor i skyggen

Facing Out

Facing Out

(01) 0100887761997127
(11) ÅÅMMDD
(21) 012345678910

Retning oppover og symbol på utsiden av utstyr.
Symbol på utsiden av utstyr.
GS1 Data Matrix-strekkode som kan inneholde følgende informasjon.
(01) Global Trade Item Number
(11) Produksjonsdato
(21) Serienummer
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Sikkerhetsforskrifter
Før løfting må du være oppmerksom på følgende:
•	En ansvarlig person i organisasjonen skal evaluere hver enkelt sak mht. hvorvidt én eller flere medhjelpere er nødvendig.
•	Påse at løfteseilet som velges, oppfyller brukerens behov når det gjelder modell, størrelse, tøy og design.
• Bruk individuelle stropper for sikkerhet og hygiene.
• 	Før løfting må du planlegge løfteoperasjonen slik at den kan utføres så sikkert og behagelig som mulig.
•	Før løfting må du sjekke at løftetilbehøret henger vertikalt og kan bevege seg fritt.
• 	Selv om Liko-løftebøyler er utstyrt med avkrokningsbeskyttelser, må spesiell forsiktighet alltid utvises. Før pasienten
løftes fra underlaget, men etter at stroppene er strukket helt ut, må du kontrollere at stroppene er ordentlig koblet til
løftebøylekrokene.
•	Kontroller at pasienten sitter godt fast i løfteseilet før overføring til en annen plassering.
•	Løft aldri en pasient lenger opp fra underliggende overflate enn det som er nødvendig for å fullføre løfte- og
overføringsprosedyren.
•	La aldri en bruker være uten tilsyn under en løftesituasjon.
•	Kontroller at hjulene på rullestolen, sengen, trallen osv. er låst under løfting/overføring.
•	Arbeid alltid ergonomisk. Bruk pasientens evne til å delta aktivt i betjeningen.
•	Når løfteseilet ikke brukes, må du passe på å ikke plassere det i direkte sollys.
•	Det anbefales å ta av løfteseilet etter overføringen. Hvis det av en eller annen grunn er ønskelig å la løfteseilet være på
etter overføring, anbefales det å bruke et løfteseilet i nettpolyester.
Feil tilkobling av løfteseil til løftebøyle kan føre til alvorlig skade på pasienten.
Hvis du vender pasienten manuelt i sengen, kan det føre til personskade på medhjelperen.

Medisinsk utstyr, klasse I-produkt
PATENT www.hillrom.com/patents
Kan være dekket av én eller flere patenter. Se Internett-adressen ovenfor.
Hill-Rom-selskaper er eierne av europeiske, amerikanske og andre patenter og patentsøknader.
Design and Quality by Liko in Sweden
Liko-produkter er under kontinuerlig utvikling, og det er derfor vi forbeholder oss retten til å gjøre produktendringer uten
forvarsel. Kontakt Hill-Rom-representanten for råd og informasjon om produktoppgraderinger.
Merknad til brukere og/eller pasienter i EU
Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med utstyret, skal rapporteres til produsenten og vedkommende
myndighet i medlemsstaten der brukeren er basert.
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Tilsyn og vedlikehold

Kontroller alltid løfteseilene før bruk. Kontroller følgende punkter med hensyn til slitasje og skader:
• tøy/stoff
• bånd
• sømmer
• løftestropper
Bruk ikke skadet løftetilbehør.
Hvis noe er uklart, ber vi deg ta kontakt med produsenten eller leverandøren.
Hvis løfteseilet brukes for badekar eller dusj: Etter bruk i badekar og dusj må løfteseilet plasseres slik at det tørker så snart
som mulig.
Vaskeinstruksjoner: Vennligst se løfteseilets produktetikett og det vedlagte tillegget «Vedlikeholdsråd for Likos løfteseil».
Periodisk inspeksjon
Produktet må kontrolleres minst én gang hver 6. måned. Hyppigere kontroll kan være nødvendig hvis produktene brukes
eller vaskes oftere enn normalt. Se Likos protokoll «Periodisk inspeksjon av Likos tekstilprodukter». Ta kontakt med HillRom-representanten for protokoller.
Forventet holdbarhet
Produktet har en forventet holdbarhet på 1–5 år ved normal bruk. Forventet holdbarhet varierer avhengig av tøy,
brukshyppighet, vaskeprosedyre, og vekt som bæres.
Instruksjoner for resirkulering
Hele produktet, inkludert spiler, fôringsmateriale osv. skal sorteres som brennbart avfall.
Hill-Rom vurderer og gir veiledning til sine brukere angående sikker håndtering og avhending av sitt utstyr for å bidra til
forebygging av skader, inkludert, men ikke begrenset til: kutt, punkteringer av hud, skrammer og eventuell nødvendig
rengjøring og desinfisering av det medisinske utstyret etter bruk og før avhending. Kunder skal følge alle føderale,
delstatlige, regionale og/eller lokale lover og forskrifter som gjelder for sikker avhending av medisinsk utstyr og tilbehør.
Ved tvil må brukeren av utstyret først ta kontakt med Hill-Rom teknisk støtte for veiledning angående protokoller for sikker
avhending.

Definisjoner
1 2 3 4
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Produktetikett
Etikett: Produksjonsår og måned (
Etikett: Serienummer (S/N)
Etikett: Navnemerking (Belongs to)
Etikett: Periodisk inspeksjon
Øvre båndløkke
Hodestøtte med spiler
Belte (størrelse XS, S)
Håndtak
Benstøtte
Forkortningsinnstilling
Benstøtteløkke
Nedre kant
Midtre bakbånd
Størrelsesmarkering

)

11
12
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Slik kobler man løfteseilet til ulike løftebøyler
Løftebøyle

Løfteøyer til løftebøylens kroker

Rett

SlingGuard™

Universal

SlingGuard™ Twin

Universal Twin

Kryssbøyle

Feil!
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Slik kobler man Originalseil Høy Rygg til en løftebøyle med 4 kroker
(twinbøyler og kryssbøyler)
A

1.

A Øvre båndløkke

A

B

B

B Benstøtteløkke

2.

3.

A

B

B

A

Illustrasjonene 1, 2 og 3 viser en twinbøyle, men samme
praksis gjelder for kryssbøyler.
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Løft fra sittende stilling
To medhjelpere anbefales for å applisere løfteseilet i henhold til ergonomiske prinsipper. Vanligvis må brukeren lenes
fremover ved appliseringen, og da er det viktig at en medhjelper står foran brukeren for å forhindre at brukeren faller
fremover.

Plasser løfteseilet bak brukerens rygg med produktetiketten
vendt utover. Brett opp den nedre kanten på løfteseilet rundt
fingertuppene dine for å lettere kunne føre løfteseilet på
plass.

Bruk håndflaten til å trykke den nedre kanten på løfteseilet
ned til brukerens halebein - dette er veldig viktig. Tips:
Riktig plassering blir lettere dersom brukeren lenes/lener
seg litt fremover.

Dra frem løfteseilets beinstøtte langs utsiden av brukerens
lår. Plasser håndflaten din mellom kropp og løfteseil og før
beinstøttens nedre kantbånd ned mot setet. Dra samtidig
beinstøtten fremover med den andre hånden for å strekke
den ut.

Dra benstøttene frem slik at eventuelle bretter på baksiden
slettes ut. Kontroller at begge benstøttene når like langt
fremover. Tips: Med et lett grep under kneskålene blir det
lettere å dra frem benstøttene.

Før inn beinstøtter under respektive lår. Se til at tøyet ligger
flatt og at det når helt rundt beinet.
Tips: Applisering av benstøttene blir lettere dersom
brukerens ben avlastes fra setet. Det kan gjøres ved
å plassere brukerens føtter på fotstøttene eller på ditt eget
ben slik som bildet viser.

Forbered påkobling av beinstøttene. Den vanligste måten å
applisere løfteseilet på er med kryssede beinstøtter. For flere
måter å koble beinstøttene på, se side 13.

7NO161112 Rev. 6 • 2020

8

www.hillrom.com

Tips: Kontroller at alle løftestroppene er like lange, d.v.s.
når like høyt når de strekkes før løftet. Juster løfteseilets
plassering hvis de ikke når like høyt.

Koble først på de øvre båndløkkene på løftebøylens kroker,
deretter beinstøtteløkkene. Se side 6-7 om hvordan man
kobler løfteseilet til ulike løftebøyler. Løft opp brukeren.

Løft til sittende stilling
Ved plassering i stol er det viktig at brukeren kommer langt nok bak i stolen for å sitte godt. Det er flere måter å gjøre
dette på.

Alternativ: Trykk lett under brukerens knær under senkingen
slik at bak enden trykkes inn mot ryggstøtten. Dersom
løfteseilet har håndtak, kan man styre ved hjelp disse.
Løft ikke i håndtaket! For stor belastning på håndtaket
kan føre til at løfteseilet revner.

Ved plassering i rullestol: Len stolen bakover under
senkingen. La brukerens bakende gli ned langs
ryggstøtten den siste delen. Kontroller rullestolens
stilling med foten på tippestøtten.

Å fjerne løfteseilet fra stol/rullestol
Vi anbefaler at løfteseilet tas bort etter avsluttet løft. Dersom man av en eller annen grunn ønsker å etterlate løfteseilet i
stolen etter avsluttet løft, anbefaler vi et løfteseil i nettpolyester.

Ta benstøttene forsiktig bort. Dette gjøres mest skånsomt ved
at man drar benstøtteløkkene ut under benstøttens tøydel.

7NO161112 Rev. 6 • 2020
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Løft fra seng
Løfteseilet kan appliseres på ulike måter avhengig av brukerens status. Det appliseres enten med brukeren liggende i
sengen eller med brukeren sittende i sengen. Hvis en trykkavlastende madrass brukes, kan den med fordel pumpes opp til
maksimal posisjon for å gjøre appliseringen av løfteseilet lettere.
Vær oppmerksom på din egen arbeidsstilling og brukerens komfort. Bruk sengens heve- og senkefunksjoner. En bra
arbeidsposisjon oppnås når madrassen er i nivå med medhjelperens knoke når armene holdes rett ned. Når det gjelder
belastningen på medhjelperen, må man vurdere fra tilfelle til tilfelle hvor mange medhjelpere som trengs for å utføre løftet.

Applisering av løfteseilet når brukeren ligger i sengen

Snu brukeren over på siden. Denne situasjonen blir
enklere dersom brukeren selv hjelper til ved å gripe tak
i sengekanten på den siden som brukeren er vendt mot.
Plasser kanten av løfteseilet inn mot brukerens rygg med
den nedre kanten i nivå med halebenet.

Legg løfteseilet i en brett slik at seilets «midtre bakbånd»
tilsvarer brukerens ryggrad når brukeren deretter vendes
forsiktig tilbake. Sørg for at bretten dekker kanten på
løfteseilet som ligger inn mot ryggen til brukeren for å
minimere friksjonen når løfteseilet til slutt dras ut på den
andre siden. Med denne appliseringsteknikken behøver man
kun å vende brukeren én gang.

Før beinstøttene inn under respektive lår. Dette gjøres
enklest ved å trykke beinstøtten ned mot madrassen samtidig
som man fører den inn under kneet. Sørg for at stoffet er
slett og at det når ordentlig rundt låret. Beinstøttene kan
kobles til på ulike måter, se side 13.

Hev sengens hodeende. Koble først på de øvre båndløkkene
på løftebøylens kroker, deretter beinstøtteløkkene. Se side
6-7 om hvordan man kobler løfteseilet til ulike løftebøyler.
Løft opp brukeren.

Å applisere løfteseilet ved sittende stilling i seng
Løft opp sengens hodeende bak brukeren. Legg løfteseilet på sengen med produktetiketten ned mot madrassen. Før løfteseilet
ned bak brukerens rygg så langt at den nedre kanten når ned til halebenet.
Tips! Påføringen gjøres lettere om brukeren luter seg fremover.
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Løft til seng
Vi anbefaler at løfteseilet tas bort etter avsluttet løft. Dersom man av en eller annen grunn ønsker å etterlate løfteseilet i
sengen etter avsluttet løft, anbefaler vi et løfteseil i nettpolyester.
Vær oppmerksom på din egen arbeidsstilling og brukerens komfort. Bruk sengens heve- og senkefunksjoner. En bra
arbeidsposisjon oppnås når madrassen er i nivå med medhjelperens knoke når armene holdes rett ned. Når det gjelder
belastningen på medhjelperen, må man vurdere fra tilfelle til tilfelle hvor mange medhjelpere som trengs for å utføre løftet.

Å fjerne løfteseilet ved liggende stilling i seng

Før brukeren inn over sengen. Løft opp hodeenden på
sengen for gjøre det mer behagelig for brukeren. Senk
brukeren ned på sengen. Send hodeenden ned.

Plasser beinstøtteløkkene under beinstøttene mellom
brukerens ben.

Ta tak i kanten på løfteseilet. Trykk løfteseilet inn under
seg selv. Trykk løfteseilet ned mot madrassen og inn under
brukeren.

Vend brukeren forsiktig på siden. Ta tak i løfteseilet
på undersiden og dra det forsiktig bort.

Å fjerne løfteseilet ved sittende stilling i seng

Før brukeren inn over sengen. Løft
opp hodeenden på sengen for gjøre
det mer behagelig for brukeren. Senk
brukeren ned på sengen.

7NO161112 Rev. 6 • 2020

Ta benstøttene av ved å dra
benstøtteløkkene ut under benstøttens
tøydel. Tips: Dette blir lettere dersom
brukerens ben er bøyde.
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Fjern løfteseilet ved å dra den ene
beinstøtten til beinstøtten bak
løfteseilet og over på motsatt side.
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Løft fra gulv
Nedenfor beskrives løft fra gulv med Likos mobilløfter Golvo. Samme teknikk passer også ved løft med Likos øvrige mobile og
stasjonære løftere. Studer nøye bruksanvisningen for den løfteren som brukes.
Tips: En pute under brukerens hode kan føles behagelig.

Vend brukeren forsiktig på siden og plasser løfteseilets
kant inn under brukeren med den nedre kanten i nivå med
halebenet. Legg løfteseilet i en brett slik at seilets «midtre
bakbånd» tilsvarer brukerens ryggrad når brukeren deretter
vendes forsiktig tilbake. Dra løfteseilet forsiktig ut på den
andre siden.

Kontroller at løfteseilet ligger symmetrisk under brukeren,
hvis ikke – juster plasseringen.
Plasser benstøttene under respektive lår.

Glatt benstøttene ut under brukerens ben. Hold benstøttene bort
fra lysken for å forhindre ubehag for brukeren. Dette gjøres lettere
ved at brukeren bøyer bena. Se side 6–7 om hvordan man kobler
løfteseilet til ulike løftebøyler.

Løft brukeren opp fra gulvet. Brukeren kan vris litt for å
unngå at hodet kommer for nær løftestammen.

Mobilløfteren skal være låst når man løfter med brukerens
hode mot løfteren.

Løft til gulv

Ved løft til gulv skal løfterens hjul ikke være låste. Når brukeren berører gulvet drar man løfteren bakover for å gi plass til hodet.
Tips: Hvis løftet foregår ned til en tynn gymnastikkmatte, kan løfteren kjøres inn under den og matten fungerer da som en myk
beskyttelse mellom løfteren og brukeren. Hvis løfteseilet skal tas bort, se ”Å fjerne løfteseilet ved liggende stilling i seng” på side 10.
7NO161112 Rev. 6 • 2020
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Råd ved utprøvning
Forskjellige sittestillinger
A.

Liko Originalseil Høy Rygg
i to-punkts opphengning gir en litt
tilbakelent sittestilling med bra
hodestøtte og en ca. 90 graders
vinkel i hofteleddet.

Liko Originalseil Høy Rygg i kombinasjon
med en twinbøyle 670 gir større bredde
ved skuldrene enn ved benstøttene,
noe som passer bra hvis brukeren
er storvokst eller følsom for trykk
mot skuldrene.

B.

A. I kombinasjon med Liko 4-punkts bøyle
gis en litt mer liggende stilling og større
vinkel i hofteleddet. Kompletter gjerne
med en liten pute bak hodet.
B. I kombinasjon med Sidebøyler gis en litt
mer liggende stilling og større bredde ved
skuldrene enn ved benstøttene, noe som
passer bra hvis brukeren er følsom for
trykk mot skuldrene.

Forskjellige måter å koble på beinstøtten
Før man velger et koblingsalternativ må det alltid utføres en individuell bedømmelse for å forutse eventuelle risikoer.
Det som står nedenfor er generelle råd fordi de samme prinsippene gjelder for flere løfteseilmodeller.

Kryssede beinstøtter.
Den vanligste måten å applisere
løfteseilet på. Den ene
beinstøtteløkken føres inn gjennom
den andre før løkkene festes
på løftebøylen.
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Overlappet under begge lårene.
Dette kan passe bra ved f.eks. løft av
brukere med amputert bein. Tips: For å
unngå at brukerens sittestilling skal
bli for tilbakelent kan man monterer
Forlengelsesløkker på beinstøtteløkkene.
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Hvert ben koblet hver for seg på
løftebøylen.
Dette kan passe bra ved løft
av brukere med spesielt ømtålig
underliv.
Økt risiko for utglidning.

www.hillrom.com

Brukeren sitter ikke godt i løfteseilet - Hva kan være årsaken til det?
Det som står nedenfor er generelle råd fordi de samme prinsippene gjelder for flere løfteseilmodeller.
FEIL!

RIKTIG!

A.

B.

A. R
 isiko for utglidning. Baken henger ned. Størrelsen på løfteseilet
kan være for stor. Det kan også forekomme dersom løfteseilet
ikke dras langt nok ned i ryggen ved applisering.
	Kontroller før løftet begynner at den nedre kanten er strukket ut
og at tøyet når ordentlig rundt benene.
B. En for liten størrelse kan medføre at benstøttene skjærer inn
i lysken og gir ubehag, at løftebøylen kommer for nær ansiktet
og/eller at ryggen får for lav støtte.

Løfteseilets nedre kant ligger i høyde med
halebenet. Beinstøttene ligger riktig under bena.

Forkortningsinnstilling

Forkortningsinnstilling

Den nøyaktig utformede designen på våre løfteseilmodeller gjør at brukeren alltid sitter med et godt fordelt trykk mellom
ben og ryggdel, samt får god støtte under hele overflytningen. I enkelte tilfeller kan det dog være en fordel å bruke den indre
innstillingen, forkortningsinnstillingen, på beinstøtteløkkene for å endre brukerens sittestilling.
OBS! Dette gjelder ikke hvis man har en eldre modell av Originalseil Høy Rygg, modell 20/21, som har en tidligere design på
forkortningsinnstillingen. Hvis du vil ha en beskrivelse om hvordan en forkortning gjøres med modell 20/21, kan du ta kontakt
med Hill-Rom for å få bruksanvisningen for den modellen.
Vi anbefaler i de tilfeller der man velger å bruke forkortningsstillingen at også det ytre båndstøtteøyet kobles
på løftebøylenskroker. Man får da bedre visuell kontroll på båndløkkene.

Tilbehør
Extension Loop, grønn, 12 cm
Extension Loop, grønn 22 cm
Extension Loop, grå, 12 cm
Extension Loop, grå, 22 cm
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Prod. nr. 3691103
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– 2 = 12 cm
– 3 = 22 cm

www.hillrom.com

Oversikt Liko™ Originalseil Høy Rygg, mod. 200, 210
Vare

Varenr.

Størrelse

Personvekt¹

Makslast²

Originalseil Høy Rygg

35200 - - 3 XS

Extra Small

15–20 kg

200 kg

Originalseil Høy Rygg

35200 - - 4 S

Small (barn)

20–30 kg

200 kg

Originalseil Høy Rygg

35210 - - 5 MS

Medium Slim (smal voksen)

30–50 kg

200 kg

Originalseil Høy Rygg

35200 - - 5 M

Medium

Originalseil Høy Rygg

35200 - - 6 L

Large

Originalseil Høy Rygg

35200 - - 7 XL

Extra Large

Originalseil Høy Rygg

35200 - - 8 XXL

Extra Extra Large

40–80 kg

200 kg

70–120 kg

200 kg

110–250 kg

500 kg

200– kg

500 kg

¹ Den angitte personvekten er kun en veiledning – avvik forekommer.
² For opprettholdt makslast kreves det løfter/tilbehør som er tilsiktet for samme belastning eller mer.

1 Polyester

352- - - - 5

3 Nettpolyester

4 Plastnett (Plastbelagt polyester)

5 Plastvev (Plastbelagt polyamid)

Angir størrelse
0 Uten avstivning eller polstring
1 Avstivet benstøtte
Angir modellbetegnelse

Minibøyle 220

Løftebøyle 350⁴

Standard 450

Løftebøyle 450²

Løftebøyle 600⁵

Twinbøyle 6703

Kryssbøyle 450

Kryssbøyle 670

Univ. Sidebøyler +
Universal 350

Sidebøyler +
Standard 450

Univ. Sidebøyler +
Universal 450

Anbefalte kombinasjoner

Originalseil Høy rygg, XS

2

1

1

1

4

3

1

3

1

2

1

Originalseil Høy rygg, S

2

1

1

1

31

3

1

3

1

2

1

Originalseil Høy rygg, MS

3

2

1

1

31

2

1

1

1

2

1

Originalseil Høy rygg, M

3

2

1

1

31

1

1

1

1

1

1

Originalseil Høy rygg, L

3

3

1

1

31

1

2

1

1

1

1

Originalseil Høy rygg, XL

4

3

2

1

31

1

2

1

2

1

1

Originalseil Høy rygg, XXL

4

4

4

3

31

2

4

1

4

2

2

Anbefalte kombinasjoner med Liko
Originalseil Høy Rygg påført med korslagt
beinstøtte og Liko løftebøyler:

1

Kan innebære økt slitasje på løfteseilet.

2

Løftebøyle 450 gjelder universalbøyle 450 artikkelnr. 3156075, 3156085 og 3156095 samt SlingGuard 450 artikkelnr. 3308020 og 3308520.
Twinbøyle 670 gjelder Universalbøyle 670 Twin artikkelnr. 3156077 och 3156087 samt SlingGuard 670 Twin artikkelnr. 3308040 og
3308540.

3

4

L øftebøyle 350 gjelder for Universalbøyle 350 artikkelnr. 3156074, 3156084 og 3156094 samt SlingGuard 350 artikkelnr. 3308010 og
3308510.

5

Løftebøyle 600 gjelder for Universalbøyle 600 artikkelnr. 3156076 og 3156086 samt SlingGuard 600 artikkelnr. 3308030 og 3308530.

Forklaring: 1 = Anbefales, 2 = Kan brukes, 3 = Frarådes, 4 = Ubrukelig

Øvrige kombinasjoner
Andre kombinasjoner av tilbehør/produkter enn de som Liko anbefaler kan medføre risiko for brukerens sikkerhet.
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