
istuvalle potilaalle. Kumpaakin mallia voidaan käyttää 
myös muissa siirtotilanteissa, esimerkiksi kääntämiseen 
tai siirtämiseen ylemmäs vuoteessa.

Tässä käyttöohjeessa esiteltävät siirtomenetelmät 
ovat helppoja ja käteviä. Jos ne tuntuvat raskailta, 
suosittelemme jonkin muun Likon apuvälineen 
käyttämistä siirtämiseen ja nostamiseen.

Liukulakanaa ei ole tarkoitettu potilaan 
nostamiseen tai siirtämiseen makuulta istumaan. 
Näihin tarpeisiin suosittelemme nostokankaitamme, 
joita on saatavilla useita eri malleja.

on varoituskolmio tilanteisiin, joissa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Tässä tekstissä siirrettävää henkilöä kutsutaan potilaaksi ja auttavaa henkilöä avustajaksi.

Lue käyttöohjeet. Käyttöohjeita voi ladata ilmaiseksi osoitteesta www.liko.com.

Handy Sheet -liukulakana
Mallit 150, 160

 Käyttöohje
Suomi

7FI160196-03

Tuotekuvaus
Handy Sheet -liukulakana on Likon kehittämä 
apuväline, joka keventää potilaan siirtämistä kitkaa 
vähentämällä. Liukulakana on valmistettu potilaan ja 
makuualustan välistä kitkaa vähentävästä 
materiaalista, joten hoitohenkilökunnan työ helpottuu 
monissa eri tilanteissa.

Pitkä liukulakana on erittäin hyödyllinen esimerkiksi 
silloin, kun kovista kivuista tai vammoista kärsivälle tai 
erittäin painavalle potilaalle puetaan nostokangasta.

Lyhyttä liukulakanaa käytetään helpottamaan 
nostokankaan pukemista tuolissa tai pyörätuolissa 

Tuotekuvaus

Tuote Yksikkö Malli Tuotenumero  Koko Mitat (a x b)

pari 150 3715015 M 85 cm x 70 cm  Liukulakana lyhyt, ilman vetohihnaa 
Liukulakana lyhyt, ilman vetonauhaa pari 150 3715017 XL 120 cm x 85 cm

pari 160 3716015 M 90 cm x 185 cm

pari 160 3716017 XL 140 cm x 215 cm

Liukulakana pitkä, vetonauhalla, 
sis. Kiristysnauha* 
Liukulakana pitkä, vetonauhalla, 
sis. Kiristysnauha*

Handy Sheet -liukulakana lyhytHandy Sheet -liukulakana pitkä

b

a

a

b

* Kiristysnauha 260 cm, tuotenumero 3696002.
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Huomattavaa:
• Liukulakanaa ei saa missään tilanteessa käyttää henkilön nostamiseen.
• Avustajien tarvittava lukumäärä tulee arvioida tapauskohtaisesti.
• Suunnittele siirto niin, että se voi tapahtua mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti.
•  Varmista, että pyörätuolin ja sängyn, hoitotason jne. pyörät ovat lukossa siirtohetkellä. Tarvittaessa käytä apunasi

vuoteen kaiteita.
•  Liukulakanan liukas materiaali voi aiheuttaa tapaturman, jos se jätetään potilaan alle, lattialle tai pyörätuoliin.

Noudata käytössä kaikkea varovaisuutta ja ota Liukulakana pois heti käytön jälleen. Laita pois tai ripusta
turvalliseen paikkaan, kun sitä ei käytetä.

•  Huomioi ergonomia! Työskentele rauhallisesti ja määrätietoisesti, käyntiasennossa ja selkä suorana.
 Käytä hyväksesi vuoteen nosto- ja laskutoimintoja. Vältä kurottamista – toimi lähellä.

Turvaohjeet

TÄRKEÄÄ!
Henkilön siirtämiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Perehdy siksi huolella siirtovälineiden käyttöohjeisiin. On tärkeää, 
että ymmärrät kokonaisuudessaan käyttöohjeiden sisällön. Vain tuotteen toimintaan perehtynyt henkilö saa käyttää 
tuotetta. Ole käytön aikana varovainen ja huolellinen. Avustajana olet aina vastuussa potilaan turvallisuudesta. 
Sinun tulee olla selvillä potilaan valmiuksista selvityä siirtotilanteista. 
Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Huolto ja kunnossapito
Tarkista Liukulakana säännöllisesti, erityisesti pesun jälkeen. Huomioi erityisesti saumat, kankaat, nauha, 
vetokahvat ja materiaalin kitka. Älä käytä vahingoittuneita tuotteita.
Katso pesuohjeet Liukulakanan tuotelapusta.
Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Lääkintälaiteluokitus: luokka I.

Handy Liukulakana täyttää kaikki MDD-luokan I tuotevaatimukset, se täyttää myös harmonisoidun standardin 
EN ISO 10535 vaatimukset.

Mallisuojattu muotoilu

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

Design and Quality by Liko in Sweden

Likolla on ISO 9001 –laatuluokitus ja sitä vastaava lääkinnällisiä laitteita valmistavien yritysten ISO 13485 –laatuluokitus. 
Likolla on myös ISO 14001 –ympäristöluokitus.

Pitkän liukulakanan asettaminen

Laskosta liukulakana tai 
mahdollisesti kaksi liukulakanaa 
yhdessä riippuen aiotusta 
avustustilanteesta, noin 30 cm 
pitkin taitoksin koko pituudelta.
Sijoita laskostettu liukulakana 
potilaan ja pohkeiden alle niin, 
että laskoksen puoli on patjaa 
vasten.

Handy Sheet -liukulakana  •  
7FI160196-03

Avustajat ottavat kiinni liukulakanan alta 
niin läheltä potilasta kuin mahdollista. 
Pidä vastaan toisella kädellä, kun tartut 
liukulakanaan yläpuolelta. Avustajat 
vetävät samanaikaisesti auki ensimmäisen 
laskoksen potilaan alla.
VIHJE! Tämä helpottuu, jos kättä pidetään 
alhaalla patjaa vasten vetoliikkeen aikana.
Työskentele kädet suorassa ja 
painonsiirrolla. 

Toista tämä, kunnes 
liukulakana on kokonaan 
potilaan alla.

30 cm
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Nostokankaan sijoittaminen vuoteeseen pitkän liukulakanan avulla

Sijoita liukulakanat 
potilaan alle edellä 
kuvatun mukaisesti. 

Vedä nostokangasta alaspäin 
potilaan alle vetämällä yhdellä 
kädellä reisitukea alas kohti 
jalkopäätä ja paina samalla 
toisella kädellä reisitukea  
patjaa vasten.
Työskentele ergonomisesti.

Sijoita reisituki paikalleen painamalla 
sitä patjaa vasten samalla, kun 
toinen avustaja vetää hihnan 
silmukasta.

Ota päällimmäinen liukulakana 
varovasti pois vetämällä se 
itsensä ali.

Kiinnitä nostokankaan silmukat 
nostokaareen nostokankaan 
käyttöohjeen mukaisesti.
Nostaminen voidaan nyt aloittaa.

Aseta yksi Liukulakana vuoteeseen, ennen 
kuin potilas lasketaan alas nostolaitteen 
avulla. Kun potilas on makuullaan, 
sijoitetaan toinen liukulakana edellä kuvatun 
mukaisesti, mutta nyt pään puolelta 
aloittaen. Varmista, että liukulakana asettuu 
nostokankaan päälle ja aivan takamuksen 
tasalle saakka.

Handy Sheet -liukulakana  •  7FI160196-03

Ota nostokangas pois 
tarttumalla resituesta ja 
selätuen yläosasta ja 
vedä pois liukulakanoiden 
välistä.

Poista varovasti molemmat 
liukulakanat vetämällä ne itsensä 
ali ja vuoteen yläpäätä kohti.

Nostokankaan poistaminen vuoteessa pitkän Liukulakanan avulla

Sijoita nostokangas 
Liukulakanoiden 
väliin. Aloita yläpäästä 
(pään alta). Varmista, 
että nostokangas on 
keskellä potilaan alla.

a

b

Pujoita kiristysnauha 
liukulakanan silmukoiden 
läpi (kuva a). 
Kiinnitä Kiristysnauha 
sängyn päätyyn (kuva b).



Siirtäminen vuoteessa ylemmäs lyhyen liukulakanan avulla

Kaksi avustajaa
Levitä liukulakana potilaan pään ja takamuksen 
väliselle pituudelle vetolakanan alle. Avustajat 
asettuvat potilaan olkapäiden tasalle ja ottavat kiinni 
vetolakanasta, kumpikin omasta päästään lakanaa. 
Avustajat siirtävät potilasta ylöspäin vuoteessa 
painonsiirtoliikkeellä. Tämä toimenpide toistetaan, 
kunnes potilas on halutussa kohdassa.
Huomioi ergonomia – vältä vetämistä käsilläsi! 
Nosta vuoteen jalkopäätä suorituksen keventämiseksi!

Yksi avustaja
Asettele liukulakana potilaan pään ja hartioiden alle. 
Potilas taivuttaa polviaan ja avustaja painaa jalkapohjia 
patjaa kohti lisäkitkan aikaansaamiseksi. Potilas nostaa 
hieman lantiotaan ja työntyy samanaikaisesti vuoteessa 
ylöspäin.
Tämä menetelmä edellyttää, että potilaalla on riittävästi 
voimaa ja toimintakykyä jaloissa ja vartalossa. 
Helpota hieman lisää kallistamalla vuoteen jalkapäätä 
ylös!

Laske molemmat liukulakanat 
potilaan ja tuolin selkänojan 
väliin. Käytä taskuja asettelun 
helpottamiseksi. Varmista, että 
liukulakana ulottuu alas potilaan 
takamukseen saakka.

Sijoita sen jälkeen 
nostokangas liukulakanoiden 
väliin ja vie se alas potilaan 
selän taakse. Työskentele 
ergonomisesti.

Nostokankaan sijoittaminen tuoliin/pyörätuoliin lyhyen 
liukulakanan avulla

Käytä liukulakanaa ja nosta 
potilaan jalka oman reitesi päälle, 
jotta nostokankaan reisituet olisi 
kevyempi asettaa paikalleen.
Katso nostokankaan asettelua 
koskevat lisätiedot kyseisen 
nostokankaan käyttöohjeesta.
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www.l iko.com

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

Maahantuonti ja myynti Suomessa:

Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puhelin (09) 509 91
Faksi (09) 5099 490
Sähköposti info.algoltrehab.fi@algol.fi 
Internet www.algoltrehab.fi


