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BackBoardStraps er udviklede til – sammen med Ferno Scoop Stretcher 065 EXL – at muliggøre mekaniske løft med 

en manuel båre inden for akutsygepleje. Stropperne skal være monterede på Ferno Scoop Stretcher i henhold til denne 

manual. BackBoardStraps består af fire uafhængige løftestropper med seks alternative ophængningsløkker på den ene 

side af hver strop for at kunne balancere båren under løftet. BackBoardStraps sættes fast i håndtagshullerne med en 

løkke (to på hver side) og placeres derefter på løfteågets kroge.

I SystemRoMedic findes et bredt udvalg af funktionelle og bekveme løftesejl af høj kvalitet, tilpassede forskellige typer 

løft og brugere med forskellige behov. Løftesejlene findes i flere forskellige materialer og i størrelser fra XXS til XXL. Alle 

modeller er både sikre og meget lette at anvende, og de kan løfte brugere op til 300 kg. Valg af model og materiale 

bestemmes af løftesituationen og brugerens behov.

Funktionskontrol

Visuel og mekanisk inspektion 

Foretag regelmæssige funktionskontroller af løftesejlet. Kontroller altid efter vask. Kontroller, at sømme og materiale er 

helt og ikke udviser tegn på beskadigelse. Kontroller, om materialet er udsat for slitage eller er bleget. Belast og kon-

troller, at spænder og håndtag kan holde til en kraftig belastning. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.

Læs altid manualen

Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.

Efterlad ikke brugeren alene under forflytningsmomentet.

Undgå risikoen for, at brugeren glider ud eller føler sig ubehageligt tilpas ved at være omhyggelig med afprøvningen af løft-

esejlet. Hægt først løftesejlets rygstropper på løfteåget; hægt derefter benstøttens løkker på. Anvend afprøvet løfteåg.

Det er altid den lavest tilladte max. belastning på det respektive produkt i den sammensatte løfteenhed, der styrer. 

Kontroller altid den tilladte max. belastning på løfte og løftetilbehør inden brug, og kontakt din forhandler ved spørgsmål.
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Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.handicare.com for en kom-

plet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra 

vores hjemmeside www.handicare.com

Vedligeholdelse:
Anvend ikke skyllemiddel. 

Undgå tørretumbling for øget 

levetid.

Læs på løftesejlets mærkat.

Placering og brug
Stropperne fastgøres i hullerne på bårens sider på højde med 

patientens hofter og skuldre.

De monteres ved at stropperne trækkes gennem hullet og derefter 

gennem sig selv som en løkke.

Stropperne monteres to på hver side af båren og placeres derefter 

på løfteåget. Tilpas løfteågets bredde efter brugeren for at undgå 

ubehag.

Ved at vælge nogen af de seks alternative løfteløkker, balanceres 

båren før løftet.

Påbegynd løftet, stop og sørg for, at båren er velafbalanceret i hori-

sontal position. Hvis den er det, fortsættes løftet, hvis ikke, så sænk 

ned, og reguler med de alternative løkker.

Individuelle tests skal udføres i hver løftesituation for at sikre, at løftet 

er balanceret.

               Vær omhyggelig med horisontal position!

               Anvend altid sikkerhedsbælterne i henhold til manualen for  

               Ferno Scoop Stretcher!

Før løft:

Læs og følg manualen for Ferno Scoop Stretcher.

Planlæg løftet og beslut, hvor mange medhjælpere, som er nødven-

dige for øget sikkerhed.

Løft aldrig højere end nødvendigt.

Efterlad aldrig brugeren alene under løftemomentet.

Mål
A: 110 cm

B: 8 cm
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