
Käyttö Poistaminen

Käyttöalueet
Nouseminen istumasta seisomaan, siirtyminen istumasta istumaan ja seisonnan/kävelyn tukeminen.

HandyBelt™
Käyttöohje

Suomi
7fi160194-01

Tuotekuvaus
HandyBelt-siirtovyötä käytetään siirron tukemiseen. Useimmiten vyö asetetaan avustettavalle ja avustettava käyttää sen jälkeen 
vyötä siirron apuvälineenä. Vaihtoehtoisesti se voidaan asettaa sekä avustettavalle että avustajalle, jolloin myös avustettava voi 
käyttää vyötä siirtymisen tukena.
HandyBelt-siirtovyössä on turvasolki, joka on kestävyystestattu 200 kg:aan asti.

Lue käyttöohje ennen vyön käyttämistä; on tärkeää ymmärtää sen sisältö kokonaisuudessaan. Avustajana olet aina 
vastuussa käyttäjän turvallisuudesta. Sinun tulee tiedostaa avustettavan edellytykset selviytyä siirtotilanteesta. 
Jos epäselvyyksiä ilmenee, ota yhteys valmistajaan tai toimittajaan. Voit ladata käyttöohjeet veloituksetta sivustoltamme 
www.liko.com.

Muista seuraavat asiat ennen käyttöä:
•   Suunnittele siirtotilanne ennen siirtämistä, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti.
•   Ota käyttöön sopivat menettelytavat avustajien tarvittavan lukumäärän tapauskohtaista arviointia varten.
•  Avustettavan tulee ymmärtää annetut ohjeet ja noudattaa niitä, jotta häntä voitaisiin ohjata liikkumaan luonnollisesti  

nostamisen aikana.
•  Avustettavan on pystyttävä pitämään pää ja vartalo tasapainossa ja hänen on kyettävä istumaan pystyasennossa. 

Kävelyharjoittelussa on myös tärkeää, että avustettava pystyy pitämään tasapainon seisoessaan ja liikuttamaan itsenäisesti 
jalkojaan askeleen ottamista varten.

•  Tarkista ennen siirtoa, että vyö on oikein asetettu.
•   HandyBelt ei ole nostoväline eikä kahvoja ole tarkoitettu nostamiseen.
•  Avustettavan oman rasituksen kannalta on tärkeää, ettei hän yritä pitää avustettavaa seisaallaan, jos tämä on kaatumassa. 

Sen sijaan suosittelemme, että hän laskee avustettavan lattialle mahdollisimman pehmeästi. Avustettavan on syytä päästää irti 
kahvoista käsien vääntymisen estämiseksi.

•   Työskentele aina ergonomisesti - katso ergonomista käsittelyä koskevaa standardia iSO 11228.
•   Tarkista HandyBelt säännöllisesti. Kiinnitä huomiota erityisesti saumoihin, kankaaseen, hihnoihin, kahvoihin ja turvasolkeen.  

Älä käytä vahingoittuneita siirtovarusteita.
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HandyBelt-siirtovyön tuotetiedot

Nimi Tuote numero Koko Kokomerkintä (A) Kahvojen lukumäärä (B) Pituus (C/D)
HandyBelt 3760014 S Pieni Oranssi 7 60/100 cm
HandyBelt 3760015 M Keskikoko Keltainen 9 75/120 cm
HandyBelt 3760016 L Suuri Sininen 11 90/140 cm
HandyBelt 3760017 XL XL-suuri Musta 13 110/180 cm

Materiaali: polyesteri

Pesuohje: 

Luokan i lääkintälaite

HandyBelt täyttää lääketieteellisiä tuotteita koskevan direktiivin (MDD 93/42/EEC) luokan i vaatimukset.

Design and Quality by Liko in Sweden

Vaihtoehtoiset tuotteet
On tärkeää varmistaa, että siirto ei ole avustajalle liian rasittava. Jos avustettava tarvitsee lisää tukea, Liko suosittelee muita 
tuotteita kattavasta nosto- ja kävelyapuvälineiden valikoimasta. Katso lisätietoja sivustoltamme www.liko.com.

Muita vaihtoehtoisia tuotteita Liko-mallistossa:

RollOn-nousutuki
Sabina-henkilönostin
Liko-nostohousut yhdessä nostimen kanssa
Liko-nostoliivi yhdessä nostimen kanssa

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman 
ennakkoilmoitusta. Lisätietoja, ohjeita ja mahdollisia päivityksiä saa Likon edustajalta.

Liko on laatusertifioitu standardin ISO 9001 ja vastaavan lääkintätekniikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO 13485 mukaisesti.
Liko on ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

Valmistaja:
Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

www.l iko.com

60-85°C
140-185°f
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