
Säkra lyftet med vårt breda  
sortiment av lyfttillbehör.

Liko™ Lyftselar, RepoLakan™, Glidlakan™ och andra smarta tillbehör.
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På många sätt driver Hill-Rom utvecklingen framåt vad gäller patientlyftar,  

lyftselar och andra tillbehör. När vi för mer än 30 år sedan tillverkade den första lyften  

och till den en lyftsele helt i textil var det en revolution som satte en ny standard  

för hela branschen.

Vår erfarenhet av säkra och trygga lyft och förflyttningar av människor har gjort 

oss till ledande specialister på krav, tekniker, och metoder. Vårt mål är att utveckla 

världens enklaste, säkraste och effektivaste hjälpmedel för lyft och förflyttning och 

därmed ge patienter och vårdgivare bättre förutsättningar. Idag har vi ett brett och 

funktionellt sortiment av patientlyftar, lyftselar och andra tillbehör. Allt eftersom 

kunskapen och behoven inom området ökar, fortsätter vårt utvecklingsarbete. 

Kontakta oss gärna så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen för dig.

Världsledande lyfttillbehör 
säkrar lyftet.
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Design med fokus på säkerhet,  
funktion och komfort.

Våra lyftselar är kända för att vara av hög kvalitet. Vi har under trettio år i nära 

samarbete med användare och brukare utvecklat funktionella och lättanvända 

lyfttillbehör, alltid med fokus på säkerhet, funktion och komfort. 

Dokumentation i världsklass.

Bruksanvisningar som beskriver lyftselens användningsområde följer med varje 

lyftsele. Här finns bland annat vägledning om vilken lyftbygel som passar bäst.

En användaranvisning finns för alla basmodeller. Dessa kortfattade anvisningar 

innehåller den viktigaste informationen runt hur lyftselen ska appliceras och skötas om.  

Utprovningsprotokoll underlättar utprovningen då vårdgivaren kan fylla i aktuella 

inställningar för en specifik patient.

Periodiskt inspektionsprotokoll finns för att underlätta den periodiska 

inspektionen, dessa beskriver tydligt vilka kritiska punkter som behöver kontrolleras.

Testade och godkända.

Liko™ lyftselar är testade av ett ackrediterat testinstitut och uppfyller alla krav för  

produkter i MDD klass I. De uppfyller också alla krav i enlighet med de harmoniserade  

standarderna EN ISO 10535-2006. Våra lyfttillbehör är godkända för 200 kg maxlast 

om inte annat anges men vi har också lyftselar med en maxlast på 500 kg i vårt breda 

sortiment lyftselar. 

1. Produktetikett som klart 
anger lyftselesmodell, storlek 
och utförande. Här hittar du 
också tvättråd och lyftselens 
maxlast. 

2. Patientmärkningsetikett, 
som är fastsydd på lyftselen. 
Det finns plats för fem olika 
namn. 

3. Periodisk 
inspektionsetikett 
underlättar för uppmärkning 
av inspektionsdatum.  
Man gör enkelt hål i en ruta  
för aktuell månad och 
år. Detta ger en hållbar 
märkning som inte 
försvinner vid tvätt.

4. Noggrant testade 
förstärkningssömmar 
(tränsar) samt 
förstärkningsband för 
optimerad hållfasthet  
och säkerhet. Den förstärkta 
sömmen är belastningstestad 
och placeringen noggrant 
utredd med anledning  
av var den ökade 
belastningen uppstår.

5. Storleksmarkering  
i olika färger. På flertalet 
av lyftselsmodellerna 
är denna färgmarkering 
placerad som ett 
mittbakband som  
även underlättar att  
få lyftselen rätt på  
brukaren vid applicering.

Säkerhet Säkerhet

Visste du...

... att välja rätt material är en viktig 
länk i kedjan när man ska välja 
lyftsele. Våra lyftselar görs i olika 
material som vart och ett har sina 
speciella egenskaper och fördelar. 
Vanligast är det gröna polyestertyget 
som är oslagbart när det kommer 
till slitstyrka och hållbarhet. 
För bad- och duschsituationer 
rekommenderar vi en lyftsele i 
plastad nätväv som torkar snabbt. 
När lyftselen ska lämnas kvar  
är nätpolyestern, som finns i två 
grå kvaliteter och ett grönt, att 
föredra. Vårt Solo™ material för 
förbrukningsselar är unikt eftersom 
de är tillverkade i ett mycket starkt 
nonwoven-material. Många av de 
minsta storlekarna av våra lyftselar 
är specialdesignade för barn och 
är tillverkade i ett nallemönstrat 
polyestertyg. 

Alla våra lyfttillbehör är godkända 
för 200 kg maxlast om inte annat 
anges.

6. Lyftselarna finns i många 
noga utvalda material så att  
de fungerar optimalt vid 
olika användningsområden.

7. Benstöd i flertalet 
olika utföranden – endast 
tyg, polstrade och med 
förstyvning för att passa alla 
olika behov. Breda och långa 
benstöd som ger optimal 
understödsyta för maximal 
komfort och tryckavlastning.

8. Kantband sytt i ett enda 
stycke, få skarvar för att 
erhålla maximal hållfastighet 
då sömmar är den svagaste 
länken i en konstruktion.

Den noggrant utformade 
designen på våra 
lyftselesmodeller gör att 
brukaren alltid sitter med 
ett väl fördelat tryck mellan 
ben samt ryggdel samt 
får ett bra stöd under hela 
förflyttningen. De ger en 
optimal sittställning för 
att brukaren ska hamna 
rätt vid förflyttningen 
utan komplicerade 
inställningsalternativ.

Använd ej skadade lyfttillbehör!!



Liko™ Basmodeller: De mest använda

Visste du...

... att inget lyft är det andra likt. 
Det är precis därför vi har ett av 
marknadens bredaste sortiment. 
Alla våra lyftselsmodeller har sina 
unika egenskaper för att passa ett 
visst lyftbehov. Med vår bredd av 
lyftselar och tillbehör kan man 
tillgodose både de vanligaste 
lyften på en vårdavdelning och 
de mer krävande specialfallen. 
Dessa tankar har varit en av våra 
ledstjärnor i vårt utvecklingsarbete  
i mer än 30 år. Vi vågar påstå att  
vi vet vad som fungerar.

LIKO™ UNIVERSALSELE™,, MOD 000, 002
En basmodell som passar de flesta användare. Universalselen är utmärkt för äldre personer 
med begränsad rörlighet. Den ger en upprätt sittställning med stöd för hela ryggen. 
Mod 002 är en variant som ger extra hög lyfthöjd. En utmärkt lyftsele att starta med.

•	 Bra	basmodell,	passar	de	flesta	brukare
•	 Ger	stöd	för	hela	ryggen
•	 Brukaren	har	armarna	på	insidan
•	 Ger	en	upprätt	sittställning	(000)
•	 Mod	002	ger	extra	lyfthöjd

LIKO™ SOFT ORIGINALSELE HÖG™, MOD 26
Liko™ Soft Originalsele Hög™ har utvecklad passform och komfort med bekvämt huvudstöd  
i sittande läge. Den ger en tillbakalutad sittställning med stöd för huvudet och passar därför  
bra	för	personer	med	dålig	bål-	och	huvudstabilitet.	Soft	Originalsele	Hög™ är mycket lämplig 
vid	lyft	till	och	från	golv.

•	 Klarar	att	lyfta	de	flesta	brukare
•	 Bästa	valet	vid	lyft	från	plant	läge
•	 Optimerad	passform	och	komfort
•	 Ger	ett	extra	bekvämt	stöd	för	huvudet
•	 Bekväm	tillbakalutad	sittställning

LIKO™ ORIGINALSELE™ MOD 10/11
Liko™ Originalsele™	har	en	halvhög	rygg	som	ger	möjlighet	för	brukaren	att	hålla	en	eller	båda	
armarna	utanför	lyftselen.	Lyftselen	passar	den	aktiva	brukaren,	den	är	enkel	och	smidig	att	
arbeta med och ger en bekväm sittställning. Dessutom finns den i ett stort urval av storlekar 
och varianter.

•	 Tillåter	brukarens	medverkan
•	 Bra	vid	lyft	från	sittande	till	halvsittande
•	 Ger	stöd	för	ryggen	upp	till	skulderbladen
•	 Brukaren	kan	vila	armarna	på	insidan	eller	utsidan
•	 Enkel	att	applicera

*	Några	storlekar	och	utföranden	med	maxlast	mellan	300-500	kg.

STORLEK:	 XS,	S,	MS,	M,	L,	XL,	XXL*
MATERIAL: Polyester,	nallemönstrad	polyestertrikå	(barn)

LIKO™ ORIGINALSELE HÖG RYGG™ MOD 20
Liko™ Originalsele Hög Rygg™ ger en tillbakalutad sittställning med stöd för huvudet  
och	passar	därför	bra	för	personer	med	nedsatt	bål-	och	huvud	stabilitet.	Den	är	mycket	
lämplig	vid	lyft	till	och	från	golv.

•	 Klarar	att	lyfta	de	flesta	brukare
•	 Bra	val	vid	lyft	från	plant	läge
•	 Ger	stöd	för	hela	ryggen	och	huvudet
•	 Bekväm	tillbakalutad	sittställning

STORLEK:	 XS,	S,	MS,	M,	L,	XL,	XXL*
MATERIAL: Nätpolyester,	plastad	nätväv,	polyester,	nallemönstrad	polyestertrikå	(barn)

STORLEK:	 XS,	S,	MS,	M,	L,	XL*
MATERIAL: Polyester,	nätpolyester,	plastad	nätväv,	nallemönstrad	polyestertrikå	(barn)

STORLEK: S, MS, M, L, XL*
MATERIAL: Polyester,	nätpolyester,	plastat	nät	
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Lyftselar för patientens behov.

Vi har sedan en lång tid använt mottot “Lyftselen 

är halva lyftet”. Lyftselen är avgörande för hur 

väl genomfört ett lyft blir, den är länken mellan 

patientlyften och brukaren. Alla lyftselsmodeller  

har unika egenskaper för att passa vid olika 

lyftbehov. En del lyftselsmodeller kallar vi 

basmodeller därför att de täcker ett bredare  

behov av att lyfta olika personer. Dessa används 

vid alla vanligen förekommande lyftsituationer 

som vid lyft till/från säng/brits/stol/rullstol.

Liko™ Basmodeller: De mest använda

STORSÄLJARE



Liko™ Lyftselar för toalett och hygien

LIKO™ BYXSELE™ MOD 45, 46
Byxsele™	mod	45	är	försedd	med	ett	Trygghetsskärp™ som lyfter runt överkroppen för extra 
säkerhet.	Modell	46	är	förutom	Trygghetsskärpet™ även försedd med ett extra högt ryggstöd.

•	 Försedd	med	Trygghetsskärp™,	lämplig	för	brukare	med	nedsatt	stabilitet	i	kroppen
•	 Möjliggör	på-	och	avklädning	vid	lyft	till/från	toalett
•	 Kan	användas	med	brukarens	ena	arm	på	insidan
•	 Mod	46	är	försedd	med	ryggstöd	som	ger	extra	stöd,	säkerhet	och	komfort

STORLEK:	 XS,	S,	M,	L,	XL*
MATERIAL: Polyester,	nallemönstrad	polyestertrikå	(barn)

LIKO™ BYXSELE™ MOD 40, 41
En enkel och lättanvänd lyftsele som passar de flesta brukare. Den underlättar  
av-	och	påklädning	vid	lyft	till	och	från	toalett.	Byxselen	är	lämplig	för	personer	med	viss	
stabilitet	i	kroppen.	Byxsele™ mod 41 är försedd med ett bälte och har förbättrad passform. 
Mod 41 är en utmärkt lyftsele att starta med.

•	 För	brukare	med	god	stabilitet	i	kroppen
•	 Enkel	att	applicera
•	 Möjliggör	på-	och	avklädning	vid	lyft	till	och	från	toalett
•	 Patienten	håller	armarna	utanför	lyftselen
•	 Mod	41	är	försedd	med	skärp	för	ökad	säkerhet	och	trygghet

STORLEK:	 XS,	S,	M,	L,	XL*
MATERIAL: Polyester,	nallemönstrad	polyestertrikå	(barn)

LIKO™ HYGIENSELE™ MOD 50, 55
Hygienselen är en unik lyftsele som är speciellt konstruerad för att säkert och tryggt lyfta 
personer	med	låg	muskeltonus	till	toalett.	Hygienselen	ger	en	upprätt	sittställning	med	 
stadigt stöd runt överkroppen och lämnar samtidigt en stor del av underkroppen fri för  
på-	och	avklädning.	Hygiensele	Mod	55	är	försedd	med	huvudstöd.

Mod	50:
•	 Passar	brukare	med	hög/låg	tonus	och	spasticitet
•	 Möjliggör	på-	och	avklädning	vid	lyft	till	och	från	toalett
•	 Stöder	och	lyfter	runt	överkroppen
•	 Hög	säkerhet	vid	lyft	till/från	toalett
•	 Upprätt	sittställning

STORLEK:	 XXS,	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL*
MATERIAL: Polyester,	nallemönstrad	polyestertrikå	(barn)Assistans när du behöver  

den som mest.

Lyft i samband med toalettbesök kräver mer av en lyftsele. 

Våra lyftselar gör det möjligt att på ett enkelt sätt ta av och  

på kläderna under själva lyftet. Dessa lyft upplevs ofta som 

tunga och besvärliga för vårdpersonalen, vårt utbud med  

flera olika modeller som ger olika nivåer av stöd och  

säkerhet underlättar för alla.

*	Några	storlekar	och	utföranden	med	maxlast	300	kg.
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Liko™ Lyftselar för toalett och hygien

Mod	55:
•	 Extra	bra	för	brukare	med	spasticitet
•	 Möjliggör	på-	och	avklädning	vid	lyft	till	och	från	toalett
•	 Ger	stöd	för	hela	ryggen	och	huvudet
•	 Hög	säkerhet	vid	lyft	till/från	toalett
•	 Stöder	och	lyfter	runt	överkroppen

STORLEK:	 XXS,	XS,	S,	M,	L,	XL
MATERIAL: Polyester,	nallemönstrad	polyestertrikå	(barn)

STORSÄLJARE



Liko™ Lyftselar för särskilda behovLiko™ Lyftselar för särskilda behov

LIKO™ COMFORTSELE PLUS HÖG™ MOD 350, 360
Comfortsele Plus Hög™	är	en	vidareutveckling	av	Komfortsele™	(mod	35,	36)	med	förbättrad	
komfort och passform. Comfortsele Plus Hög™	ger	en	något	tillbakalutad	sittställning	och	stöd	
för hela ryggen. Den är försedd med ett mjukt huvudstöd. Comfortsele Plus Hög™ appliceras 
och	tas	bort	i	liggande	ställning,	den	lämnas	sedan	kvar	i	stolen	efter	lyftet.	Modell	360	 
är försedd med hygienöppning.

•	 Bra	till	brukare	med	ledbesvär/benamputation
•	 Lyftselen	lämnas	kvar	under	brukaren
•	 Lyftselsmodell	med	möjlighet	till	öppen	höftledsvinkel	i	kombination	med	4-punktsbygel
•	 Ger	ett	extra	bekvämt	stöd	för	huvudet

STORLEK:	 M,	L,	XL*
MATERIAL: Nätpolyester,	plastat	nät

LIKO™ SKALSELE™ MOD 22
Skalselen™ ger en tillbakalutad sittställning med bekvämt huvudstöd. 
Den	är	speciellt	utvecklad	för	överflyttningar	till	trånga	rullstolar	där	man	vill	lämna	 
lyftselen kvar i stolen. Skalselen™ är tunn och smidig utan handtag eller förstyvningar.

•	 Smidig	lyftsele	i	nät	för	lyft	till	skal	och	formgjutna	sitsar.
•	 Extra	bra	för	brukare	med	felställningar
•	 Kan	lämnas	kvar	i	stolen	efter	lyft
•	 Ger	stöd	för	hela	ryggen	och	huvudet
•	 Brukaren	kan	vila	armarna	på	insidan	eller	utsidan

STORLEK:	 XS,	S,	M,	L
MATERIAL: Nätpolyester

LIKO™ AMPUTATIONSSELE™ MOD 70, 75
Amputationsselen har en speciell design med extra bandstyrning som hindrar att benstöden 
glider isär. Vi rekommenderar Amputationsselen till brukare med dubbelsidiga höga 
amputationer eller till andra brukare som behöver denna extra trygghet.

Amputationsselen	finns	i	två	rygghöjder;	mod	70	som	ger	stöd	upp	till	axelhöjd	och	mod	75	
som även ger stöd för huvudet.

•	 För	brukare	med	enkel-	eller	dubbelsidig	lårbensamputation
•	 Bra	till	brukare	som	tenderar	att “glida ur” lyftselar
•	 Ger	stöd	för	hela	ryggen	och	huvudet	(mod	75)
•	 Lätt	tillbakalutad	sittställning

STORLEK:	 S,	M,	L,	XL*
MATERIAL: Polyester,	nätpolyester

LIKO™ COMFORTSELE PLUS™ MOD 300, 310
Comfortsele Plus™	är	en	vidareutveckling	av	Komfortsele™	(mod	30,	31)	med	förbättrad	komfort	
och passform. Comfortsele Plus™ medger en upprätt sittställning och stöder hela ryggen.

Comfortsele Plus™	appliceras	och	tas	bort	med	brukaren	liggande,	den	lämnas	sedan	kvar	 
i	stolen	efter	lyftet.	Modell	310	är	försedd	med	hygienöppning.

•	 Bra	till	brukare	med	ledbesvär/benamputation
•	 Lyftselen	lämnas	kvar	under	brukaren
•	 Lyftselsmodell	med	möjlighet	till	öppen	höftledsvinkel	i	kombination	med	4-punktsbygel

STORLEK:	 M,	L,	XL*
MATERIAL: Nätpolyester,	plastat	nät

LIKO™ SOLO HÖG RYGG™ MOD 25
För	att	tillmötesgå	behovet	av	lyftselar	för	korttidsbruk	av	en	enskild	brukare,	och	som	ett	 
sätt	att	undvika	tvättprocessen,	har	vi	utvecklat	en	serie	lyftselar	av	förbrukningstyp.	Solo	 
Hög Rygg™ passar de flesta brukare och kan användas vid alla vanligen förekommande lyft.

•	 Klarar	att	lyfta	de	flesta	brukare
•	 Bra	val	vid	lyft	från	plant	läge
•	 Ger	stöd	för	hela	ryggen	och	huvudet
•	 Bekväm	tillbakalutad	sittställning
•	 Förbrukningssele	avsedd	för	korttidsbruk	(får	ej	tvättas)

STORLEK:	 MS,	M,	L,	XL,	XXL*
MATERIAL: Nonwoven

*	Några	storlekar	och	utföranden	med	maxlast	mellan	300-500	kg.
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Alla behov är unika,  
en del mera än andra.

Vårt sortiment rymmer lyftselsmodeller som är mer 

specialiserade för att vara optimala inom ett specifikt 

användningsområde. Det kan exempelvis vara vid lyft av 

en amputerad brukare eller personer med kraftig övervikt. 

För att tillmötesgå behovet av lyftselar för korttidsbruk 

av en enskild brukare, och som ett sätt att undvika 

tvättprocessen, har vi även utvecklat en serie lyftselar  

av förbrukningstyp. Tack vare vårt breda sortiment  

kan vi lösa de flesta behov.

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla nya modeller 

samt att förbättra redan befintliga, vilket även ger 

möjlighet att erbjuda individanpassade lyftselar  

för brukare med mycket speciella behov.



LIKO™ ULTRASLING™, MOD 06
Produktserien	Ultra	är	utvecklad	för	att	kunna	lyfta	tunga	brukare	på	ett	säkert	och	bekvämt	sätt.

UltraSling™ ger stöd för hela ryggen upp till axlarna. Med sin unika design kopplas benstöden upp  
var	och	en	för	sig	på	lyftbygeln	vilket	ger	fritt	utrymme	för	magen	samt	optimalt	stöd	för	benen.
UltraSling™ finns i tre storlekar där Long även ger stöd för underbenen.

•	 Designad	för	mycket	tunga	brukare
•	 Ger	extra	mycket	utrymme	för	magen
•	 	Kan	kombineras	med	Likos	lyftsystem	UltraTwin™,	storlek	Short	även	 

med Universalbygel™	670	Twin
•	 Maxlast	500	kg

STORLEK:	 Short,	Regular,	Long
MATERIAL: Polyester,	(nätpolyester)

LIKO™ SOFT ORIGINALSELE HÖG™ MOD 26
Soft Originalsele Hög™ har utvecklad passform och komfort med bekvämt huvudstöd i sittande läge. 
Soft Originalsele Hög™ ger en tillbakalutad sittställning med stöd för huvudet och passar därför bra för 
personer	med	dålig	bål-	och	huvud	stabilitet.	Soft	Originalsele	Hög™	är	mycket	lämpliga	vid	lyft	till/
från	golv.	De	större	storlekarna	av	Soft	Originalsele	Hög™ kan med fördel användas för att lyfta tyngre 
brukare	då	gärna	i	kombination	med	en	Lyftbygel	Universal™	670	Twin,	Kryssbygel	670	eller	Sidobyglar	
beroende	på	hur	mycket	utrymme	brukaren	behöver.

•	 Klarar	att	lyfta	de	flesta	brukare
•	 Optimerad	passform	och	komfort
•	 Ger	ett	extra	bekvämt	stöd	för	huvudet
•	 Bekväm	tillbakalutad	sittställning
•	 Maxlast	500	kg

STORLEK:	 För	brukare	med	vikt	mellan	200-500	kg	finns	stl	XL,	XXL
MATERIAL: Polyester

LIKO™ ULTRA LYFTBYXA™ MOD 920
Att	få	tunga	brukare	på	benen	är	ett	mycket	viktigt	steg	i	deras	rehabilitering,	exempelvis	efter	
en operation. Den unika Ultra Lyftbyxa™ ger ett bra stöd för hela kroppen och ger brukaren den 
trygghet	som	är	nödvändig	för	att	våga	ta	de	första	stegen.

•	 För	brukare	som	kan	stödja	på	benen
•	 Trygg	och	säker	vid	uppresnings-,	stå-,	gå-	och	balansträning
•	 Tillåter	naturligt	rörelsemönster	vid	uppresning
•	 Tar	belastningen	i	grenen	samt	via	höftband
•	 Tillbehör:	Solofodral,	Polstringshylsor	till	avlastningsbanden
•		Maxlast	upp	till	500	kg

STORLEK:	 XXL,	XXXL
MATERIAL: Nätpolyester

Tunga brukare blir lättare  
med rätt hjälpmedel.

Att lyfta tunga brukare kräver särskilda hjälpmedel och särskilda tekniker. 

Med en maxlast på upp till 500 kg klarar Likos™ UltraTwin™-system de riktigt 

tunga lyften. Tack vare två samverkande lyftmotorer kan man med UltraTwin™ 

positionera brukaren till sittande, halvsittande eller liggande ställning utifrån 

brukarens behov. Genom att styra de två lyftmotorerna individuellt kan 

sittpositionen justeras för maximal komfort. Liko har en lång erfarenhet  

från att arbeta med tunga brukare. Sedan många år tillbaka har vi nära 

samarbeten med flera stora sjukhus runt om i världen, som specialiserat  

sig på vård och behandling av kraftigt överviktiga patienter.

Liko™ Lyftselar för tunga brukare Liko™ Lyftselar för tunga brukare

LIKO™ HANDY GLIDLAKAN™

Se sidan 21.

LIKO™ REPOLAKAN™ ORIGINAL
 
ULTRA

Se sidan 22.

LIKO™ MULTIBAND™

Se	sidan	23.

Övriga lyfttillbehör för tyngre brukare.
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Liko™ Lyftselar för barn

NALLESELE HÖG™ MOD 26
LIKO™ ORIGINALSELE HÖG RYGG™ MOD 20
Dessa	modeller	ger	en	skön	tillbakalutad	sittställning.	Kan	användas	för	alla	lyft	till	och	från	liggande	
och	sittande.	Perfekt	för	lyft	till	och	från	golv.	Mod	26	är	även	försedd	med	förstyvad	huvuddel	och	
ger	en	mer	upprätt	sittställning	och	ett	gott	stöd	för	brukaren.	Barn	med	spasticitetsproblem	sitter	
ofta bra i mod 26.

•	 Skärp	med	Trygghetsspänne
•	 Mod	26	även	förstyvning	i	rygg-	och	huvudstöd	samt	i	benstöd

MOD 20: STORLEK:	XS,	S	 MATERIAL:	Polyester,	nätpolyester,	plastat	nät
MOD 26: STORLEK:	XS,	S MATERIAL:	Nallemönstrad	polyestertrikå	(barn)

NALLE BYXSELE™ /LIKO™ BYXSELE™ MOD 41
NALLE BYXSELE™ MED TRYGGHETSSKÄRP OCH EXTRA RYGGSTÖD, MOD 46
Dessa	lyftselar	har	vi	utvecklat	för	lyft	till	och	från	toalett,	men	de	kan	även	vara	lämpliga	i	andra	
lyftsituationer.	Mod	41	är	försedd	med	skärp,	mod	46	har	ett	Trygghetsskärp™ och ett extra ryggstöd 
för	bästa	komfort.	Bägge	modellerna	har	mjuk	polstring	under	armarna	och	förstyvade	benstöd.

MOD 41: STORLEK: XS MATERIAL:	Nallemönstrad	polyestertrikå	(barn),	polyester
MOD 46: STORLEK: XS MATERIAL:	Nallemönstrad	polyestertrikå	(barn)

NALLESELE LÅG™
LIKO™ ORIGINALSELE™, MOD 10
Denna	lyftsele	passar	för	lyft	till	och	från	sittande/halvsittande	eller	golv	om	barnet	 
inte	behöver	särskilt	stöd	för	huvudet.	Ger	stöd	längs	hela	ryggen	upp	till	axlarna.

•		 Skärp	med	Trygghetsspänne

STORLEK:	 XS,	S
MATERIAL:  Nallemönstrad	polyestertrikå	(barn),	polyester	(endast	S),	nätpolyester,	 

plastat	nät	(endast	S)

NALLEVÄST™/LIKO™ LYFTVÄST™ MOD 60
NALLEVÄST™ FRAMKNÄPPT MOD 64
Dessa	modeller	anpassar	sig	efter	barnet	och	lyfter	runt	överkroppen	bara	så	mycket	som	behövs	 
för	att	barnet	ska	belasta	benen	efter	sin	förmåga.

•	 Modell	64	är	försedd	med	Trygghetsspännen	framtill	för	reglering	av	vidden.
•	 Grenband	samt	Polstrad	hylsa	för	axelband,	se	bilderna,	är	tillbehör.

MOD 60: STORLEK:	XXS,	XS	 MATERIAL:		Nallemönstrad	polyestertrikå,	(barn),	 
polyester	(endast	XS)

MOD 64: STORLEK: XS MATERIAL:	Nallemönstrad	polyestertrikå	(barn)

NALLE STÅSKALSVÄST™
LIKO™ STÅSKALSVÄST™ MOD 67
Ståskalsvästen	har	vi	utvecklat	med	tanke	på	det	svåra	lyftet	av	ett	barn	i	ståskal	från	golvläge	
upp	till	stående.	Lyften	tar	hela	tyngden	och	barnet	lyfts	tryggt	med	bekvämt	stöd	för	hela	
kroppen och huvudet.

•	 Huvudstöd	och	polstrade	Grenband	ingår.

STORLEK:	 XXS,	XS,	S
MATERIAL: Nallemönstrad	polyestertrikå	(barn),	polyester	(endast	S)

NALLEBYXA™ MOD 92
Nallebyxa	i	nallemönstrat	tyg	gör	ståträning	till	ett	nöje	under	trygga	former.
Justerbar	inställning	i	midjan	ger	barnet	ett	bra	stöd	runt	bålen.	

•		 Polstrad	med	syntetiskt	fårskinn	mot	magen	och	i	grenen.

STORLEK: XS
MATERIAL: Nallemönstrad	polyestertrikå	(barn)

NALLE HYGIENSELE LÅG/LIKO™ HYGIENSELE™ MOD 50
NALLE HYGIENSELE HÖG™/LIKO™ HYGIENSELE HÖG RYGG™, MOD 55
Dessa	lyftselar	har	vi	utvecklat	för	lyft	till	och	från	toalett,	men	de	passar	även	för	många	andra	
lyftsituationer	där	man	vill	ha	en	upprätt	och	stadig	sittställning.	Västen	lyfter	runt	överkroppen,	 
vilket	motverkar	tendenser	hos	barnet	att	sjunka	ihop.	Barn	med	spasticitetsproblem	sitter	ofta	 
bra	i	mod	55.

•		 Förstyvade	benstöd
•	 Modell	55	har	huvudstöd

MOD 50: STORLEK:	XXS,	XS	 MATERIAL:		Nallemönstrad	polyestertrikå	(barn),	 
polyester (endast	XS)

MOD 55: STORLEK:	XXS,	XS MATERIAL:	Nallemönstrad	polyestertrikå	(barn),	polyester

LIKO™ SKALSELE™ MOD 22
Skalsele™	har	vi	utvecklat	speciellt	med	tanke	på	de	barn	som	sitter	i	formgjutna	sitsar	 
och	därför	behöver	ha	lyftselen	kvar	i	stolen	efter	överflyttningen.	Barnets	armar	kan	 
vara	på	lyftselens	in-	eller	utsida.

•		Kan	lämnas	kvar	i	stolen	efter	lyft
•		Ger	stöd	för	hela	ryggen	och	huvudet

STORLEK:	 XS,	S
MATERIAL: Nätpolyester

Trygga lyftselar för barn.

Att lyfta barn är inte att lyfta små vuxna. Barn har speciella behov 

och kräver därför produkter som är speciellt utformade för att möta 

dessa behov. Vi har lång erfarenhet från området och var först med 

lyfttillbehör speciellt anpassade för barn. Vi jobbar kontinuerligt 

med att utveckla metoder och modeller för våra yngre brukare  

och idag finns de flesta av våra lyftselsmodeller speciellt utvecklade 

för barn. Flertalet av våra barnmodeller finns i ett nallemönstrat  

tyg för att tilltala de allra minsta. 

Vi kallar dem “Nalleselar”.
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Visste du...

... att våra fjädrar för hopp/

gångträning ger en “fjädrande” 
gång och används i kombination 
med Liko™ Lyftbyxa™ eller Liko™ 
Lyftväst™. Fjädrarna är både 
roliga och stimulerande för 
brukaren.

Liko™ Stå/Gå/MobiliseringLiko™ Stå/Gå/Mobilisering

LIKO™ LYFTBYXA™ MOD 92
Med Liko™ Lyftbyxa™	kan	brukaren	gåträna	under	trygga	former.	Lyftbyxan	ger	frihet	att	röra	sig	
med mer eller mindre avlastning av	kroppstyngden.	Den	lyfter	säkert	och	tillåter	brukaren	att	
gå	och	röra	sig	utan	risk	att	falla	till	golvet.

•	 Avlastar	kroppstyngden	vid	stå-	och	gåträning
•	 Ger	brukare	med	låg	funktion	i	ben	möjlighet	att	kunna	“gå”
•	 Ger	stor	rörlighet	i	rummet
•	 Lyftbyxa	finns	i	olika	storlekar.	Alla	storlekar,	med	undantag	för	XS,	är	tillverkande	 

i Nätpolyester med tryckavlastande polstring i grenen. En kraftig person kan behöva  
en större storlek än en smal person med samma längd.

STORLEK:	 XS,	S,	M,	L,	XL*
MATERIAL: Nätpolyester,	nallemönstrad	polyestertrikå	(barn)

LIKO™ STÅSKALSVÄST™ MOD 67
Ståskal	är	ett	uppskattat	hjälpmedel	för	rörelsehindrade	barn	och	ungdomar.	Den	manuella	
hanteringen	vid	applicering	av	ståskalet	liksom	uppresningen	av	barnet	i	ståskal	kan	dock	bli	 
mycket	påfrestande	för	medhjälparen.	Men	med	rätt	lyfthjälpmedel	kan	dessa	problem	undvikas.

•	 Tillåter	brukarens	medverkan
•	 Lyfter	brukare	med	ståskal	från	liggande	till	stående
•	 Värdefullt	hjälpmedel	vid	habilitering	av	barn	och	ungdomar
•	 Grenband	ingår
•	 Belastar	ej	ståskalet

STORLEK:	 XXS,	XS,	S,	M,	L
MATERIAL: Polyester	(endast	S,	M,	L),	nallemönstrad	polyestertrikå	(barn,	endast	XXS,	XS,	S)

Våra lyfttillbehör för stå/gå/mobilisering möjliggör 

önskemål som många gånger annars är svårförenliga.  

Att exempelvis kunna ge brukaren belastningsträning  

utan att riskera belastningsskador hos medhjälpare  

och vårdpersonal.

Under förflyttningen eller träningen är det lyften som  

tar hela belastningen så att brukaren och medhjälparen 

kan inrikta sig på sin uppgift utan rädsla  

för konsekvenserna av ett felsteg.

Stå och gå med  
rörelsefrihet.

LIKO™ LYFTVÄST™ MOD 60, 64
Lyftvästen underlättar uppresningen för en person som kan belasta benen. Lyftväst™ är ett bra 
hjälpmedel	då	man	under	trygga	former	önskar	stå-,	gå-	och	balansträna.	Vid	lyft	till	eller	från	 
toalett	är	underkroppen	fri	för	av-	och	påklädning.	Liko™ Lyftväst™	med	framknäppning,	 
mod	64,	ger	möjlighet	för	brukaren	att	själv	knäppa	på	och	av	västen.	Grenbanden	är	ett	tillbehör	 
och finns i storlekar för vuxen och barn.

Mod	60:
•	 För	brukare	som	kan	stödja	på	benen
•	 Trygg	och	säker	vid	uppresning,	stå-,	gå-	och	balansträning
•	 Tillåter	naturligt	rörelsemönster	vid	uppresning
•	 Bra	vid	toalettbesök,	underkroppen	fri
•	 Kompletteras	gärna	med	Grenband

STORLEK:	 XXS,	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL*
MATERIAL: Polyester,	plastat	nät	(endast	S,	M,	L),	nallemönstrad	polyestertrikå	(barn)

Mod	64:
•	 Samma	användningsområde	som	mod	60
•	 Med	framknäppning
•	 Justeringsmöjlighet	framtill	för	byst	och	mage
•	 För	självständiga	brukare
•	 Kompletteras	gärna	med	Grenband

STORLEK:	 XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
MATERIAL: Polyester,	plastad	nätväv	(endast	M),	nallemönstrad	polyestertrikå	(barn)

*	Några	storlekar	och	utföranden	med	maxlast	mellan	300-500	kg.
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LIKO™ TRYGGHETSVÄST™ MOD 93
LIKO™ TRYGGHETSVÄST™ MED EXTRA RYGGSTÖD™ MOD 94
Trygghetsvästen™	är	en	uppresningsväst	som	är	unik	i	säkerhet,	form	och	funktion.	Den	lyfter	bakom	ryggen	och	runt	bålen.	Midjebältet	bidrar	
till	säkerheten	genom	att	förhindra	risken	att	brukaren	kan	glida	ur.	Säkerhetsprincipen	i	västens	spännfunktion	innebär	att	vi	kombinerar	två	
samverkande	lyftöglor	på	varje	upphängningskrok.	(Samma	som	på	Lyftväst™,	Hygiensele™

 och	Byxsele™,	mod	45/46).	Trygghetsvästen™ är fodrad 
med	plastad	nätväv,	vilket	ger	hög	friktion	och	motverkar	glidning	på	ett	effektivt	sätt.	Trygghetsväst™	med	extra	ryggstöd,	mod	94	har	ett	högre	
ryggstöd	och	lägre	nederkant	vilket	fördelar	trycket	mjukare	över	större	yta	av	ryggen.	Passar	till	ostadiga	brukare	med	svårighet	att	stå.

•	 För	extra	säkerhet/trygghet
•	 Lämplig	om	brukaren	inte	är	så	stadig
•	 Främst	avsedd	att	användas	tillsammans	med	Sabina

™
	lyftbygel	350

•	 Individuell	utprovning
•	 Mod	94	ger	extra	stöd	bakom	ryggen
•	 Fårskinnspolster	finns	som	tillbehör

Liko™ Sitt till ståLiko™ Sitt till stå

LIKO™ SOLO UPPRESNINGSVÄST™ MOD 911
Solo Uppresningsväst™ används vid behov av en lyftsele för korttidsbruk av en enskild brukare eller för att undvika tvättprocessen. Används tillsammans 
med Liko™ Sabina™	uppresningslyft	för	att	resa	en	brukare	från	sittande	till	stående	position.	Solo	Uppresningsväst™ lyfter bakom ryggen och under 
armarna.

•	 Avsedd	för	korttidsanvändning	av	enskilda	brukare	från	sittande	till	stående
•	 Ingen	tvättning	–	kasseras	efter	nedsmutsning	eller	avslutad	användning
•	 Används	tillsammans	med	Sabina

™
	lyftbygel	350

LIKO™ COMFORTVÄST™ MOD 95
Liko™

 Comfortväst™
 skiljer	sig	på	ett	principiellt	avgörande	sätt	från	andra	uppresningsvästar.	Den	består	av	två	delar;	den	yttre	västen	lyfter	

bakom	ryggen	och	utanpå	armarna	och	det	inre	midjebältet,	som	är	fäst	i	nedre	kanten	av	den	yttre	västen,	motverkar	glidning	och	bidrar	
därigenom	till	ytterligare	ökad	säkerhet.	Säkerhetsprincipen	i	västens	spännfunktion	innebär	att	vi	kombinerar	två	samverkande	lyftöglor	på	 
varje	upphängningskrok	(samma	som	på	Lyftväst™,	Trygghetsväst™,	Hygiensele™

 och	Byxsele™,	mod	45/46).	Ingen	av	delarna	skapar	något	tryck	 
i	armhålorna	vilket	gör	att	exempelvis	smärt-	och	strokepatienter	gärna	väljer	denna	väst.

•	 Passar	till	ostadiga	brukare	med	svårighet	att	stå
•	 För	att	undvika	tryck	i	armhålorna,	ex	stroke-	och	smärtpatienter
•	 Lyfter	bakom	rygg	och	utanför	armarna	-	ej	under	armarna
•	 Midjebältet	lyfter	runt	bålen	och	motverkar	glidning
•	 Individuell	utprovning
•	 Används	tillsammans	med	Sabina

™
 Comfortbygel

LIKO™ UPPRESNINGSVÄST™ MOD 91
Liko™

 Uppresningsväst™	är	en	bekväm	uppresningsväst,	som	är	enkel	att	använda	och	kräver	liten	individuell	inställning.	Används	till	brukare	som	
behöver	mycket	hjälp	att	resa	sig,	men	som	sedan	står	stadigt	på	sina	ben.	Lyfter	bakom	ryggen	och	under	armarna.	Uppresningsväst™ kan användas 
med	eller	utan	fårskinnspolstringen,	västens	insida	är	manchesterfodrad	och	motverkar	glidning.	Har	avtagbart	polster	av	fårskinn	som	är	fäst	
med	blixtlås.	Extra	polster	finns	som	tillbehör.	Fixeras	runt	kroppen	med	ett	reglerbart	midjebälte,	som	är	avsett	att	hålla	västen	på	plats	under	
appliceringen. Denna modell är en utmärkt uppresningsväst att starta med.

•	 Fixeras	runt	kroppen	med	bälte
•	 Bekväm	med	avtagbar	polstring
•	 Reglerbart	midjebälte
•	 Används	tillsammans	med	Sabina

™
	lyftbygel	350

•	 Passar	stabilare	brukare
•	 	Förlängningsskärp	samt	extra	polster	finns	som	tillbehör

Sittande till Stående förflyttningar  
med SabinaTM Uppresningslyft.

Sabina™ är en smidig och mångsidig uppresningslyft, avsedd för brukare som  

själva kan medverka aktivt vid uppresningsmomentet. Stående kan förflyttning  

ske exempelvis till rullstol eller toalett, brukaren får då ståträning i samband  

med förflyttningen.

Uppresningen sker med hjälp av en uppresningsväst som lyfter runt brukarens 

överkropp. Flera olika typer av uppresningsvästar finns för att möta behovet hos 

olika brukare, exempelvis kan västen placeras under eller utanför brukarens armar. 

Sabina™ har ett brett sortiment av olika västmodeller och tillbehör.

STORLEK:	 S,	M,	L,	XL
MATERIAL: Polyester,	fodrad	med	manchester

STORLEK:	 M,	L
MATERIAL: Polyester,	fodrad	med	plastad	nätväv.

STORLEK:	 S,	M,	L,	XL
MATERIAL: Polyester,	fodrad	med	plastad	nätväv.

STORLEK:	 M,	L
MATERIAL: Nonwoven
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Liko
™
 Handy

™
 Glidlakan. Liko™ Handy Glidlakan™

LIKO™ HANDY GLIDLAKAN™ APPLICERINGSHJÄLP 
Finns	i	två	varianter,	kort	och	lång	där	den	långa	modellen	är	försedd	med	handtag.	Handy	Glidlakan™	levereras	och	används	i	par	om	två.

•	 Materialet	håller	en	mycket	hög	kvalitet,	med	mycket	låg	friktion	även	efter	många	tvättar.
•	 	De	långa	varianterna	av	Glidlakanen	har	öglor	i	överkanten,	vilket	gör	att	de	lätt	kan	fästas	i	sängen,	därmed	minskar	behovet	av	vårdpersonal	
som	håller	i	glidlakanet.

•	 De	korta	Glidlakanen	har	små	fastsydda	fickor	som	underlättar	vid	applicering	i	t.ex.	en	trång	rullstol.
•	 Vi	har	utvecklat	unika	arbetsmetoder	som	underlättar	appliceringen	av	glidlakan,	och	som	även	är	komfortabla	för	brukaren.	Med	metoden	 
krävs	inte	att	brukaren	vänds	i	sängen	när	glidlakanet	ska	läggas	på	plats.

Förenklar applicering av lyftselen.

Handy-serien är manuella hjälpmedel som underlättar applicering av lyftsele samt 

förflyttning genom att minska friktionen mellan brukaren och underlaget.  

De kan användas för både normalviktiga och riktigt tunga brukare. Glidhjälpmedlen  

i Handy-serien är tillverkade i ett högkvalitativt lågfriktionsmaterial som har mycket  

god glidförmåga. Handy Glidlakan™ används främst för att underlätta vid applicering 

av en lyftsele i sittande eller liggande. Den är ett utmärkt hjälpmedel för att underlätta 

applicering av lyftselar, särskilt på mycket tunga brukare, smärtkänsliga eller brukare 

med kontrakturer. Några unika fördelar är fickorna på det korta Glidlakanet, som 

underlättar placering i exempelvis trånga rullstolar och öglorna på den långa varianten 

av Glidlakanet, som gör det enkelt att fästa i sängens huvudände. Båda dessa lösningar 

är unika för Handy-serien och är mönsterskyddade av Liko™.

LIKO™ HANDY GLIDCYLINDER™ 
LIKO™ HANDY BELT™

På	vår	webbplats	www.liko.se	kan	du	läsa	mer	om	dessa	produkter.

Övriga tillbehör  
i Handyserien.
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Liko™ Multiband™Liko™ RepoLakan™

LIKO™ REPOLAKAN™ ORIGINAL
Utvecklat av Liko™	speciellt	för	att	underlätta	förflyttningar	högre	upp	i	säng	samt	vändning	i	säng	med	hjälp	av	lyft.	Innebär	minimal	belastning	 
på	medhjälparen.	Kan	användas	i	kombination	med	eller	i	stället	för	underlakan. Kräver	ingen	medverkan	från	brukaren.	Avsedd	att	använda	 
till brukare som ej aktivt kan medverka vid förflyttningar i säng alternativt är mycket tunga för medhjälparna att positionera.

Regular för lyft upp till 200 kg. Material:	50%	Bomull/50%	Polyester,	Nätpolyester	

Ultra	för	lyft	upp	till	500	kg.	 Material:	50%	Bomull/50%	Polyester,Nätpolyester

Övrigt:	Fungerar	bäst	i	kombination	med	taklyft.	Placering	innan	första	användning	sker	enklast	genom	att	brukaren	lyfts	upp	i	en	lyftsele.	
Därefter kan byte av RepoLakanet ske genom vändning med hjälp av densamma.

Upp och vänd runt i sängen.

Att lyfta upp och rätta till patienter som hamnat fel i sängen är ett av de vanligaste 

momenten kring en vårdsäng. Forskning visar att här uppstår många arbetsskador1. 

När en patient exempelvis ska flyttas högre upp i säng eller vändas är Liko™ RepoLakan™  

ett utmärkt hjälpmedel. Tillbehöret Liko™ RepoLakan™ bäddas under brukaren och kan  

användas både i kombination med och istället för ordinarie underlakan under hela 

vårdtiden (Liko™ Solo RepoLakan™ används alltid tillsammans med ordinarie lakan).

LIKO™ SOLO MULTIBAND™

Solo Multiband™ är avsedda för korttidsbruk för en enskild brukare eller för att undvika tvättprocessen.

Solo Multiband™ Smal Bredd	5	cm

Solo Multiband™ Standard	 Bredd	10	cm

Solo Multiband™ Bred	 Bredd	25	cm

Samtliga Multiband™	har	en	maxlast	på	200	kg.

LIKO™ MULTIBAND™.
Liko™ Multiband™	är	tvättbara	och	tillverkas	i	ett	slitstarkt	och	hållbart	polyestermaterial.

Liko™ Multiband™ Standard	 Bredd	10	cm

Liko™ Multiband™ Bred Bredd	25	cm

Liko™ Multiband™ Ultra	 Bredd	40	cm

Spännband	135	cm	medföljer	samtliga	tvättbara	Liko™ Multiband™ och används för att spänna fast ena änden  
av Multibandet i sängen när ett vändningsmoment ska genomföras.

För mångsidig användning inom vården.

Multiband™ är ett lyfttillbehör från Liko som kompletterar övriga lyft- och positioneringshjälpmedel  

i Likos breda sortiment. Multibanden är utvecklade för vårdens mångsidiga behov av att lyfta och  

hålla armar, ben eller andra kroppsdelar vid exempelvis behandling eller tvättning.  

Tillsammans med en personlyft underlättar Multiband många tunga moment som; sårvård 

(exempelvis brännskador), hygienprocedurer, behandlingar (exempelvis kateterisering eller 

omläggning), undersökningar, placering av bäckenskål eller på/avklädning. Multibanden kan också 

användas för att vända en brukare till sidliggande i sängen. De kan användas enskilt eller parvis.  

Vid vändning i sängen rekommenderas parvis användning med någon av de bredare modellerna.

LIKO™ SOLO REPOLAKAN™

Solo RepoLakan™	är	avsett	för	korttidsbruk	för	en	enskild	brukare.	Det	ska	kasseras	när	det	blir	smutsigt	eller	då	brukaren	inte	längre	behöver	det.	
Finns	i	två	utföranden	(se	nedan).

•	 Förflyttning	högre	upp	och	vändning	i	säng
•	 Avsett	för	korttidsbruk	för	en	enskild	brukare
•	 Material:	50%	Bomull,	50%	Polyester
•	 Finns	i	två	utförande	Short	och	Generous
•	 Tvättas	ej,	kasseras	när	det	blivit	smutsigt	eller	då	brukaren	inte	längre	behöver	det

Visste du...

•	att	Multiband™ underlättar att 
lyfta/hålla ex. armar och ben  
vid behandling/tvättning

•	att	det	finns	tre	tvättbara	
Multiband™ i olika storlekar

•	att	det	även	finns	Multiband™  
i förbrukningsmaterial avsedda 
för korttidsbruk av en enskild 
brukare

1	Engkvist	I-L,	Back	injuries	among	nurses	-	A	comparison	of	the	accident	process	after	a	10-year	follow-up.	Safety	Sci,	2007,	www.sciencedirect.com

Liko™ Solo RepoLakan Short™

Maxlast:	200	kg
Funktion:	Möjlighet	att	genomföra	2-3	repositioneringar	
högre upp i sängen.

Liko™ Solo RepoLakan Generous™ 

Maxlast:	300	kg
Täcker	en	större	del	av	sängen
Funktion:	Möjlighet	att	genomföra	4-5	repositioneringar	högre	
upp i sängen.
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Liko™ LyftbyglarLiko™ Lyftbyglar

En lyftseles funktion blir alltid bättre tillsammans med en omsorgsfullt utvald 

lyftbygel. Tillsammans bildar lyftselen och lyftbygeln en funktionell enhet. 

Lyftbygeln har även stor betydelse för säkerheten. I lyftselarnas bruksanvisningar 

finns rekommendationer om vilken lyftbygel som passar bäst, ofta kan flera olika 

modeller väljas. Lyftbygelns utformning och geometri bestämmer brukarens 

sittställning. Vanligen innebär exempelvis en fyrpunktsbygel en mer tillbakalutad 

sittställning jämfört med en tvåpunktsbygel.

En bred lyftbygel innebär att brukaren håller armarna innanför lyftselen och får 

mer utrymme för överkroppen. En smalare lyftbygel gör att lyftselen blir tajtare 

på brukare som ofta håller armarna utanpå lyftselen. En gemensam nämnare  

för samtliga våra lyftbyglar är att de alla är försedda med urkrokningsskydd.  

Flera av lyftbyglarna finns i utförande med försmonterad snabbkoppling för  

att snabbt och enkelt kunna koppla på en våg eller byta lyftbygel.

LIKO™ LYFTBYGEL MINI™ 220
 

Maxlast 205 kg

Minibygel 220
™
	är	en	speciellt	liten	lyftbygel	som	är	framtagen	främst	med	tanke	på	brukare	

som	vill	sitta	”inslutna”	i	sin	lyftsele.	Vanligen	är	orsaken	att	lyftselen	ska	vara	så	”tight”	
som möjligt för att kännas extra säker och trygg.

LIKO™ KRYSSBYGEL 450
 

Maxlast 300 kg

Kryssbygel	450	är	en	mindre	fyrpunktsbygel	som	ger	en	tillbakalutad	sittställning.	Kryssbygel	
450	passar	bäst	med	lyftselar	som	har	hög	rygg	eller	huvudstöd.	Den	är	liksidig	och	
rekommenderas	även	till	mindre	lyftselsstorlekar.	Bra	kombinationer	är	med	Skalsele™  
mod	22,	Soft	Originalsele	Hög

™
 mod 26 i storlek medium och mindre. Lyftbyxa™	mod	92	

fungerar	bra	med	Kryssbygel	450.

LIKO™ KRYSSBYGEL 670
 

Maxlast 300 kg

Kryssbygel	670	är	en	lyftbygel	med	fyrpunktsupphängning.	Den	är	bred	över	axlarna	och	ger	 
en	bekvämt	tillbakalutad	sittställning.	Kryssbygel	670	passar	bäst	med	lyftselar	som	har	hög	
rygg	eller	huvudstöd,	exempelvis Universalsele™,	mod	000	och	Soft	Originalsele	Hög™	mod	26,	 
båda	modeller	i	storlek	medium	eller	större	och	Comfortsele	Plus™ mod	300/310	och	
Comfortsele Plus Hög™	mod	350/360,	i	alla	storlekar.	Comfortsele	Plus	Hög™	mod	350/360	
tillsammans	med	Kryssbygel	670	är	en	utmärkt	lösning	för	höftopererade	och	personer	 
med	inskränkt	böjförmåga	i	höften.

LIKO™ UNIVERSAL SIDOBYGLAR™ 450
 

Maxlast 300 kg

Universal Sidobyglar™	är	ett	alternativ	till	Likos	Kryssbyglar	för	att	åstadkomma	en	
fyrpunktsupphängning.	Sidobyglarna	kan	enkelt	hängas	på	och	kopplas	loss	från	en	
Universalbygel™. Vid belastning anpassar sig Sidobyglarna efter lyftselen vilket oftast innebär  
att	de	ställer	sig	något	diagonalt	och	därigenom	ger	mer	utrymme	åt	brukarens	axlar.	Sidobyglar	
i kombination med Comfortsele Plus Hög™	mod	350/360	är	en	utmärkt	lösning	för	höftopererade	
och	personer	med	inskränkt	böjförmåga	i	höften.	Universal	Sidobyglar	levereras	tillsammans	 
med	en	praktiskt	förvaringsväska	att	hänga	på	väggen	eller	på	en	mobillyft.

LIKO™ UNIVERSALBYGEL™ 350
 

Maxlast 300 kg

Universal	350	är	tio	centimeter	smalare	än	Universal™	450	och	en	vanlig	modell	när	vi	lyfter	
barn.	När	en	vuxen	person	kombinerar	sin	lyftsele	med	Universal	350	håller	man	armarna	 
på	utsidan	av	lyftselen.

LIKO™ UNIVERSALBYGEL ™ 450
 

Maxlast 300 kg

Universal	450	är	lyftbygeln	som	passar	i	de	flesta	fall	och	till	de	flesta	lyftselarna.	Det	är	den	
lyftbygel	som	sitter	monterad	på	de	flesta	lyftar	vid	leverans	(gäller	ej	Viking	XL).

LIKO™ UNIVERSALBYGEL™ 600
 

Maxlast 300 kg

Universal 600 ger mer utrymme för överkroppen och är främst avsedd för användning med 
våra	Comfortsele	Plus™	mod	300/310	och	350/360	eller	med	lyftselar	där	man	vill	koppla	
benstöden	”omlott”,	d	v	s	då	benstöden	placeras	parallellt	under	brukarens	båda	lårben,	
exempelvis tillsammans med Amputationssele™	mod	70/75.

LIKO™ UNIVERSALBYGEL TWIN™ 670
 

TwinMaxlast 300 kg

Universal	670	Twin™ är en lämplig modell för storvuxna brukare och för personer som vill 
minska	lyftselens	tryck	mot	sina	axlar.	Universal	670	Twin™ passar tillsammans med lyftselar 
som	används	med	”korslagda”	benstöd,	exempelvis	Soft	Originalsele	Hög™ mod 26 eller  
med Universalsele™ mod 000. Alla fyra krokar ska belastas vid varje lyft.

Visste du...

... att det inte är någon slump  
att de flesta av våra patientlyftar 
och lyftbyglar är tillverkade  
i hållfast aluminium. Eftersom 
aluminium i princip kan 
återvinnas hur många gånger 
som helst kallar vi den för  

“Den gröna metallen”.

Lyftbyglar för många typer av lyft.
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Som vi berättat tidigare så brukar vi säga att “lyftselen är halva lyftet”. Under de tre 

decennier vi utvecklat lyftar och lyfttillbehör har vi fångat upp många olika behov. 

För att möta dessa har vi arbetat med att komplettera vårt breda sortiment med 

många smarta tillbehör.

Ett unikt verktyg på webben.
På vår hemsida hittar du vår smarta webbaserade lyftselsguide där du kan få hjälp 

med att hitta en lämplig lyftsele för din verksamhets lyftbehov eller för en specifik 

brukare. Du fyller i uppgifter runt brukarens status och aktuell lyftsituation så får  

du enkelt upp rekommenderade lyftselsmodeller. Denna guide ersätter naturligtvis 

inte en individuell utprovning, vilket vi alltid rekommenderar.

Smarta lyfttillbehör  
för total anpassning. 

Solofodral för  
Ultra Lyftbyxa™ 
Som tillbehör för Ultra 
Lyftbyxa™ finns ett skyddsfodral 
i förbrukningsmaterial. Fodralet 
träs över Lyftbyxa för att skydda 
den från nedsmutsning.

Förlängningsöglor
Likos förlängningsöglor är 
avsedda för enklare anpassningar 
av Likos tillbehörssortiment. 
De monteras på bandöglor och 
ögleband för att justera längden 
efter behov. Förlängningsöglorna 
finns i två olika längder för  
12 respektive 22 cm förlängning.

Huvudstöd
Huvudstödet är ett lyfttillbehör 
som är till för att stödja 
brukarens huvud. Huvudstödet 
används tillsammans med 
någon av Likos lyftselar där 
lyftselen inte ger stöd för 
huvudet. Huvudstödet  
är tillverkat i polyester.

LikoScale™

LikoScale är en smidig våg som 
är avsedd för att väga brukare 
under själva lyftet. Vågens 
mätvärden avläses på en display 
och kan efter justering visas  
i antingen kg eller lbs.

Ögleclips
För att minimera felkoppling 
finns Ögleclips som tillbehör 
för att märka ut de öglor 
som är utprovade för en viss 
person. Det underlättar för 
medhjälparna att välja rätt  
ögla att koppla på lyftbygeln.

Polstrad hylsa  
för axelband
Som tillbehör finns 
tryckavlastande Polstringshylsor 
för montering på de 
främre avlastningsbanden. 
Polstringshylsorna är försedda 
med kardborreband längs ena 
långsidan för enkel applicering.

Hitta din lyftsele.
I vår guide kan du få hjälp med 
att hitta en lämplig lyftsele  
för din verksamhets lyftbehov 
eller för en specifik brukare. 
Tänk på att ju fler uppgifter  
du fyller i, desto mer rättvisande 
blir resultatet. När du har fått 
upp dina resultat till höger 
kan du klicka dig vidare för att 
läsa mer om respektive modell.

Polstringshylsa  
till benstöd
Som tillbehör finns 
tryckavlastande polstrade fodral 
som kan köpas extra till alla 
våra lyftselar. De är försedda 
med syntetiskt fårskinn på ena 
sidan och lyftselens tygmaterial 
på den andra.

Grenband till Lyftväst™ 
Grenband är ett vanligt tillbehör 
till Liko™ Lyftväst™ då lyftvästen 
används för gåträning. 
Grenbanden motverkar  
att Lyftväst™ glider upp på 
överkroppen.

Liko™ Lyftband
Lyftbanden är avsedda för korta förflyttningar  
i kombination med taklyft då lyftet kan planeras 
så att lyft över golv undviks.

Det är viktigt att innan användning göra en 
noggrann individuell utprovning för att försäkra  
sig om att brukaren klarar av lyftsituationen och  
blir lyft på ett tillfredsställande sätt med tanke  
på säkerhet och trygghet.

Liko™ Lyfttillbehör
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Alla varumärken i denna broschyr är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Liko R&D, Hill-Rom Liko AB 

eller Hill-Rom Services, Inc.

Vi är specialister på att lyfta och förflytta människor säkert och omsorgsfullt.  

Vi använder vår ledande ställning vad gäller kunnande, teknik och metoder till  

att skapa ett komplett sortiment patientlyftar, lyftselar och tillbehör. Vi analyserar 

dina behov och levererar en lösning som uppfyller dina speciella behov. Vi erbjuder  

dessutom alltid utbildning och kontinuerligt samarbete för att ge personal och 

patienter en säker miljö vid lyft och förflyttningar. Kombinerat med andra lösningar  

i Hill-Roms breda produktsortiment kan vi därför tillhandahålla kompletta 

rumslösningar för sjukhus och andra vårdinrättningar runt om i världen.

Vi kan även erbjuda lyftselar i andra material och utföranden  

samt individanpassade lyftselar för brukare med speciella behov.

Kontakta oss gärna för vidare diskussion.

På våra webbplatser www.hill-rom.com och www.liko.se hittar  

du våra kontaktuppgifter samt mer om oss och våra erbjudanden.

Specialisterna på lyft 
och förflyttningar.
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France ................................................................................................................. +33 (0)2 97 50 92 12

United Kingdom ............................................. +44 (0)1530 411000

Deutschland .......................................................................................................... 0800 8 63 55 37

Nederland .........................................................................................  +31 (0)347 32 35 32

Italia ......................................................................................................................................................  + 39 (0)2 950541

Suisse/Schweiz ........................................................  +41 (0)21 706 21 30

(deutschsprachig) .....................................................................0800 8 63 55 37

Österreich ......................................................................................................................... 0800 8 63 55 37

Ireland ....................................................................................................................... +353 (0)1 413 6005

Iberia .................................................................................................................................. +34 (0)93 6856000

Nordic Countries ........................................................ +46 (0)20 78 10 30

Export ................................................................... Contact your local Hill-Rom
distributor or contact your Area Manager via  
website or call ........................................................................................ +1 812 934 8173

www.hill-rom.com

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.TM

Hill-Rom® förbehåller sig rätten att, utan föregående 
meddelande, göra ändringar i design, specifikationer och 
modeller. Den enda garanti som Hill-Rom® ger är den 
uttryckliga, skriftliga garantin som erbjuds vid försäljning 
eller hyra av deras produkter.

© 2013 Hill-Rom® SARL, ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.

www.hill-rom.com
www.liko.com


