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Kontroll av funksjon

Visuell og mekanisk inspeksjon 

Gjør regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Kontroller alltid etter vask. Kontroller at sømmer og materiale er helt 

og skadefritt. Kontroller om materialet er utsatt for slitasje eller er blitt bleket. Belast og kontroller at spenner og håndtak 

holder når du drar kraftig i selen. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.

Les alltid manualen

Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.

Oppbevar manualen tilgjenglig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

Unngå utglidningsrisiko eller ubehag ved å være grundig når man prøver løfteselen. Huk først på løfteselens ryggløkker 

på løftebøylen, huk deretter på beinløkkene. Benytt en utprøvd løftebøyle.

Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er 

avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har 

spørsmål.

BackBoardStraps er utviklet for å muliggjøre mekaniske løft med en manuell båre. Produktet fungerer optimalt sammen 

med Ferno Scoop Stretcher 065 EXL og er spesielt egnet innen akuttsykepleien. Båndene på Ferno Scoop Stretcher 

skal være montert i samsvar med denne instruksjonen. BackBoardStraps består av fire frittstående løftebånd med 6 

alternative opphengsløkker på hver side, for å balansere båren under løftet. BackBoardStraps hektes sammen i håndtak-

shullene (to på hver side) og festes deretter på krokene på løftebøylen.

I SystemRoMedic finnes et bredt utvalg av funksjonelle, komfortable og høykvalitative løfteseler, spesielt tilpasset ulike 

typer av løft og for brukere med ulika behov. Løfteselene finnes i flere ulike materialer og størrelser - fra XXS till XXL. Alle 

modeller er både sikre og meget lette i bruk, og de kan brukes på brukere opp til 300 kg. Valget av modell og materiale 

avgjøres ut fra løftesituasjonen og brukerens behov.

Manual - Norsk

Maks belastning: 300 kg

BackBoardStrap
SystemRoMedicTM



Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se www.handicare.com for en komplett 

distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår 

hjemmeside: www.handicare.com

Vedlikeholdsråd:
Les på løfteselens merkeetikett. Bruk ikke skyllemiddel. 

Unngå tørketrommel for lengre 

levetid.

Montering og bruk

Båndene festes i hullene på sidene av båren i høyde med 

pasientens hofter og skuldre.

De monteres ved at båndene dras gjennom hullet og videre gjen-

nom løkken i båndet. 

Monter to bånd på hver side av båren og

deretter på løftebøylen. Tilpass bredden på løftebøylen etter 

brukeren for å unngå ubehag.

Ved å velge noen av de seks alternative løfteløkkene 

balanseres båren før løftet.

Start løftet, stopp opp og se at båren er vel balansert i 

horisontalt leie. Er båren i horisontalt leie fortsett løftet. Hvis ikke 

senk ned og reguler med løkkealternativene.

Individuelle tester må utføres i hver enkelt løftesituasjon for å for-

sikre at løftet er balansert.

                Var nøye med horisontalt leie!

                Benytt alltid sikkerhetsbeltene i samsvar med

 manualen til Ferno Scoop Stretcher!

Før løftet:

Les og følg manualen til Ferno Scoop Stretcher.

Planlegg løftet og vurder/bestem hvor mange medhjelpere som 

trengs for optimal sikkerhet.

Løft aldri høyere enn nødvendig.

La aldri brukeren bli værende alene under løftemomentet.

Mål
A: 110 cm

B: 8 cm
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