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RoMedicClips forenkler positionering af brugeren. De er fremstillet således, at de kan benyttes sammen med samtlige 

træklagener og de fleste løftebøjler. RoMedicClips anvendes altid som par og placeres på hver side af løftebøjlen.

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 

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

Manual - Danske

Maks: 300kg

RoMedicClips
SystemRoMedicTM



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

Vedligeholdelsesråd:
Ved behov rengøres RoMedicClips med varmt vand og desinficering/vaskesprit.

Brugervejledning for RoMedicClips
1. Placer først RoMedicClips på løftebøjlen ved 

at fæste stropperne på løftebøjlens kroge. Glat 

træklagenet, der hvor Clipsene skal sættes fast. 

2. Før man starter positioneringen, trækkes et stykke 

af træklagnet ind i åbningen på begge Clips. Placer 

Clipsene så nær brugeren som muligt, specielt 

ved lave løftehøjder. Klem træklagenet fast mellem 

Clipsene ved at stramme låseskruerne fra åben til 

låst stilling. Åbningen i Clipsene justeres ved at dreje 

låseskruerne.

3. Hæv løfteren når brugeren er klar til positionering. 

Vær opmærksom under hele positioneringsmomentet 

og afbryd processen, hvis noget virker unormalt. Afslut 

positioneringen, når brugeren er i ønskede position.
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