
Varmista turvallinen nostotilanne 
laajaa nostovarustevalikoimaamme 

hyödyntämällä

Liko™-nostokankaat, RepoSheet™-lakana, HandySheet™-lakana  
ja muut älykkäät lisävarusteet.
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Hill-Rom vie henkilönostinten, nostokankaiden ja muiden lisävarusteiden 

kehitystä eteenpäin monella tavalla. Yli 30 vuotta sitten, kun valmistimme 

ensimmäisen nostimen ja siihen kuuluvan nostokankaan kokonaan  

tehtaallamme, toimme koko alan täysin uudelle tasolle.

Kokemuksemme ihmisten nostamisesta ja siirtämisestä turvallisesti ovat 

tarjonneet meille tietämystä, tekniikkaa ja menetelmiä. Tavoitteemme on kehittää 

maailman helpoimmat, turvallisimmat ja tehokkaimmat apuvälineet nostoihin ja 

siirtoihin sekä varmistaa näin paras mahdollinen lopputulos sekä avustettavan että 

avustajan kannalta. Nykyisin meillä on laaja ja toimiva valikoima henkilönostimia, 

nostokankaita ja lisävarusteita. Samalla kun tietämys ja tarpeet kentällä lisääntyvät, 

myös meidän kehitystyömme jatkuu.

Ota meihin yhteyttä, jotta voimme yhdessä löytää parhaan ratkaisun juuri sinulle.

Huippuluokan nostovarusteet 
turvaavat nostotilanteen
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Älä käytä vahingoittuneita nostovarusteita.!

turvallisuuteen, toimivuuteen ja 
käyttömukavuuteen perustuva suunnittelu 
Nostokankaamme ovat tunnettuja korkeasta laadustaan. 30 vuoden läheinen 

yhteistyö käyttäjien ja avustettavien kanssa on auttanut meitä kehittämään  

toimivia ja helppokäyttöisiä nostovarusteita, joiden perustana on aina turvallisuus, 

toimivuus ja käyttömukavuus. 

Monipuoliset oppaat

Jokaisen nostokankaan mukana toimitetaan nostokankaan käyttöohje.  

Tässä olevat ohjeet auttavat sinua oikeanlaisen nostokaaren valinnassa.

Pikakäyttöopas on saatavana kaikkiin perusmalleihin. Nämä tiivistetyt ohjeet 

sisältävät tärkeimmät tiedot nostokankaan käyttämisestä ja hoitamisesta.  

Yksilöllinen sopivuusjärjestelmä helpottaa nostoliinan kiinnittämistä siten,  

että avustaja voi merkitä nostoliinaan kunkin avustettavan yksilölliset säädöt.

Saatavana on määräaikaistarkastusjärjestelmä, joka helpottaa 

määräaikaistarkastusten tekemistä. Siinä kuvataan yksityiskohtaisesti,  

mitkä kaikki tärkeät kohteet edellyttävät tarkastusta.

testattu ja hyväksytty

Liko™ -notokankaat ovat hyväksytyn testauslaitoksen testaamia ja täyttävät kaikki 

lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin (MDD) I-luokan vaatimukset. 

Ne täyttävät myös harmonisoitujen standardien EN ISO 10535-2006 kaikki 

vaatimukset. Nostovarusteidemme suurin sallittu kuormitus on 200 kg,  

ellei toisin ole mainittu, mutta laajassa valikoimassamme on myös nostokankaita, 

joiden enimmäiskuormitus on 500 kg. 

turvallisuus

tiesitkö, että...
... oikean materiaalin valitseminen 
on merkittävässä osassa 
nostokankaan valinnassa.  
Likon nostokankaat on valmistettu 
eri materiaaleista, joilla jokaisella  
on omat erityisominaisuutensa ja 
hyötynsä. Yleisin näistä on vihreä 
polyesterikangas, jonka kestävyys 
on ensiluokkainen. Kylpy- ja 
suihkukäyttöön suosittelemme 
muovipäällysteisestä verkosta 
valmistettua nostokangasta, joka 
kuivuu nopeasti. Jos nostokangas 
on tarkoitus jättää paikoilleen, 
verkkopolyesteri on paras 
vaihtoehto. Siitä on saatavana kaksi 
harmaata mallia ja yksi vihreä malli. 
Kertakäyttöisiin nostokankaisiin 
tarkoitettu Likon Solo™-materiaali 
on ainutlaatuinen, koska se on 
valmistettu erittäin vahvasta 
kuitumateriaalista. Useimmat 
pienimmät nostokangasmallimme 
on erityisesti suunniteltu lapsille,  
ja ne on valmistettu nallekuvioisesta 
polyesterikankaasta. 

Likon nostovarusteiden suurin 
hyväksytty kuormitus on 200 kg, 
ellei toisin mainita.

1. Tuotelappu, jossa 
mainitaan nostokankaan 
malli, koko ja tyyppi selkeästi. 
Lapussa mainitaan myös 
pesuohjeet ja nostokankaan 
suurin sallittu kuormitus. 

2. Avustettavan nimilappu 
ommeltu nostokankaaseen. 
Lapussa on tilaa viidelle eri 
nimelle. 

3. Määräaikaistarkastu-
slappu tarkastuspäivämäärien 
merkitsemistä varten. Sinun 
tarvitsee merkitä kuukausi  
ja vuosi tekemällä reikä  
vastaavan neliön kohdalle. 
Tämä takaa, että merkintä  
ei häviä edes pesussa. 

4. Täysin testatut vahvistetut 
saumat (vahvisteompeleet) 
ja hihnat takaavat 
kestävyyden ja turvallisuuden. 
Vahvistettujen saumojen 
kuormituskestävyys on 
testattu, ja ne on ommeltu 
eniten kuormittuviin kohtiin. 
Saumojen sijainti on määritetty 
huolellisilla testeillä.

5. Koot on merkitty 
eri väreillä. Useimmissa 
nostokangasmalleissa tämä 
värimerkintä on takana 
keskellä, ja se myös helpottaa 
nostokankaan oikeanlaista 
asettamista avustettavalle. 

turvallisuus

6. Nostokangasvalikoimassa 
on monia tarkoin valikoituja 
materiaalivaihtoehtoja, 
jotka soveltuvat 
ihanteellisesti juuri tiettyihin 
käyttötarkoituksiin.

7. Jalkatukimalleja on tarjolla 
useita – vain kankainen, 
pehmustettu ja vahvistettu 
erilaisiin tarpeisiin. Leveät 
ja pitkät jalkatuet tukevat 
juuri optimaaliselta alueelta 
ja takaavat näin erinomaisen 
käyttömukavuuden ja paineen 
lievityksen.

8. Kanttaukset on ommeltu 
yhdestä kappaleesta niin, että 
saumoja on mahdollisimman 
vähän, koska ne ovat 
nostokankaan heikoimpia 
kohtia.

Nostokankaamme on 
suunniteltu tarkasti niin, että 
avustettava istuu siinä niin, 
että paine jakautuu tasaisesti 
jaloille ja selän alueelle, jotta 
kangas tukee mahdollisimman 
hyvin siirron aikana. Tämä 
mahdollistaa optimaalisen 
istuma-asennon niin, että 
avustettava päätyy juuri 
oikeaan paikkaan siirrettäessä.
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nostokankaat avustettavien 
tarpeisiin

Olemme jo vuosia noudattaneet mottoa, jonka 
mukaan nostokangas on puolet nostosta. 
Nostokangas määrittää sen, miten hyvin nosto 
onnistuu. Se on yhdistävä tekijä nostimen ja 
avustettavan välillä. Kaikilla nostokangasmalleilla on 
omat ainutlaatuiset ominaisuutensa, joiden ansiosta 
ne soveltuvat moniin eri nostotarpeisiin. Joitakin 
nostokangasmalleja kutsutaan perusmalleiksi, koska 
niiden käyttökohdevalikoima on laajempi. Niitä 
käytetään yleisissä nostotilanteissa, kuten nostettaessa 
avustettavaa sängyltä, vaakatasonostimella, tuolilta 
tai pyörätuolista tai takaisin niihin. Joitakin 
nostokankaita voidaan myös käyttää avustettavan 
nostamiseen lattialta.

Liko™-perusmallit: yleisimmin käytetyt

tiesitkö, että...
... yksikään nosto ei ole 
samanlainen. Juuri tästä syystä 
nostovarustevalikoimamme 
on yksi laajimmista. Kullakin 
nostokangasmallilla on 
ainutlaatuiset ominaisuudet, 
jotka soveltuvat juuri tietynlaisiin 
nostotarpeisiin. Nostokangas- ja 
tarvikevalikoimamme ansiosta 
pystymme tarjoamaan sekä 
yleisimpiä hoitolaitoksissa 
käytettäviä nostimia että 
erikoisvälineitä vaativampiin 
olosuhteisiin. Nämä seikat ovat 
ohjanneet kehitystyötämme jo yli 
30 vuoden ajan. Uskallamme sanoa, 
että tiedämme kyllä, mikä toimii. 

Liko™ UniversaL sLing™ nostokangas, maLLit. 000, 002
Perusmalli, joka soveltuu suurimmalle osalle avustettavista. Yleisnostokangas  
käy erinomaisesti iäkkäämpien liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseen.  
Siinä avustettava istuu selkä suorana, ja kangas tukee koko selkää.
Malli 002 mahdollistaa nostamisen poikkeuksellisen korkealle.  
Erinomainen nostokangas, jolla on hyvä aloittaa.

•	 Erinomainen	perusmalli,	joka	soveltuu	useimmille	avustettaville.
•	 Tukee	koko	selkää.
•	 Avustettavan	kädet	asetetaan	nostokankaan	sisälle.
•	 Avustettava	istuu	selkä	suorana	(000).
•	 Malli	002	mahdollistaa	nostamisen	poikkeuksellisen	korkealle.

Koot: S, MS, M, L, XL*
KanKaat: Polyesteri, verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko

korkeaseLkäinen Liko™ soft originaL HigHBack sLing™ 
nostokangas, maLLi 26
Korkeaselkäinen Liko™ Soft Original HighBack Sling™ nostokangas tukee istuma-asennossa myös 
päätä miellyttävästi. Siinä avustettava istuu taaksepäin nojaten, pää tuettuna kankaaseen.  
Näin ollen se soveltuu myös henkilöille, joilla on vaikeuksia kannatella päätään tai ylävartaloaan. 
Soft Original HighBack Sling™ nostokangas on erittäin hyvä lattialle ja lattialta nostamiseen. 

•	 Soveltuu	useimmille	avustettaville.
•	 Paras	vaihtoehto	siirtämiseen	vaaka-	eli	makuuasennossa.
•	 Ylivertainen	istuvuus	ja	mukavuus.
•	 Tukee	miellyttävästi	myös	päätä.
•	 Miellyttävä	takakenoinen	istuma-asento.

Koot:  XS, S, MS, M, L, XL, XXL*
KanKaat: Polyesteri,	nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

Liko™ originaL sLing™ nostokangas, maLLi 10/11
Liko™ Original Sling™ nostokankaassa on keskimittainen selkäosa, jonka ansiosta avustettava 
voi pitää joko toista kättä tai molempia käsiä nostokankaan ulkopuolella. Nostokangas 
soveltuu aktiiviselle käyttäjälle. Se on yksinkertainen ja joustava käyttää ja tarjoaa 
miellyttävän istuma-asennon. Lisäksi siitä on saatavana useita eri koko- ja mallivaihtoehtoja.

•	 Mahdollistaa	avustettavan	osallistumisen.
•	 Soveltuu	erinomaisesti	siirtämiseen	istumaasennosta	puolinojaan.
•	 Tukee	hyvin	selkää	aina	lapaluihin	saakka.
•	 Avustettava	voi	pitää	käsivarsia	joko	kankaan	sisä-	tai	ulkopuolella.
•	 Helppo	asettaa.

Koot:  XS, S, MS, M, L, XL*
KanKaat: Polyesteri, verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko, nallekuvioinen neulottu  

	 polyesteri	(lapsille)

*	Tiettyjen	kokojen	ja	mallien	suurin	sallittu	kuormitus	300–500 kg.

korkeaseLkäinen Liko™ originaL HigHBack sLing™ 
nostokangas maLLi 20
Korkeaselkäisessä Liko™ Original HighBack Sling™ nostokankaassa avustettava istuu 
takakenossa ja kangas tukee myös päätä, joten se soveltuu myös henkilöille, joilla on 
vaikeuksia kannatella päätään tai ylävartaloaan. Se on erityisen hyvä lattialle ja lattialta 
nostamiseen.

•	 Soveltuu	useimmille	avustettaville.
•	 Erinomainen	vaihtoehto	makuuasennosta	nostamiseen.
•	 Tukee	hyvin	sekä	selkää	että	päätä.
•	 Miellyttävä	takakenoinen	istuma-asento.

Koot:  XS, S, MS, M, L, XL, XXL*
KanKaat:  Verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko, polyesteri, nallekuvioinen neulottu  

polyesteri	(lapsille)

Liko™-perusmallit: yleisimmin käytetyt

SuoSikkituote
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voi pitää joko toista kättä tai molempia käsiä nostokankaan ulkopuolella. Nostokangas 
soveltuu aktiiviselle käyttäjälle. Se on yksinkertainen ja joustava käyttää ja tarjoaa 
miellyttävän istuma-asennon. Lisäksi siitä on saatavana useita eri koko- ja mallivaihtoehtoja.

•	 Mahdollistaa	avustettavan	osallistumisen.
•	 Soveltuu	erinomaisesti	siirtämiseen	istumaasennosta	puolinojaan.
•	 Tukee	hyvin	selkää	aina	lapaluihin	saakka.
•	 Avustettava	voi	pitää	käsivarsia	joko	kankaan	sisä-	tai	ulkopuolella.
•	 Helppo	asettaa.

Koot:  XS, S, MS, M, L, XL*
KanKaat: Polyesteri, verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko, nallekuvioinen neulottu  

	 polyesteri	(lapsille)

*	Tiettyjen	kokojen	ja	mallien	suurin	sallittu	kuormitus	300–500 kg.

korkeaseLkäinen Liko™ originaL HigHBack sLing™ 
nostokangas maLLi 20
Korkeaselkäisessä Liko™ Original HighBack Sling™ nostokankaassa avustettava istuu 
takakenossa ja kangas tukee myös päätä, joten se soveltuu myös henkilöille, joilla on 
vaikeuksia kannatella päätään tai ylävartaloaan. Se on erityisen hyvä lattialle ja lattialta 
nostamiseen.

•	 Soveltuu	useimmille	avustettaville.
•	 Erinomainen	vaihtoehto	makuuasennosta	nostamiseen.
•	 Tukee	hyvin	sekä	selkää	että	päätä.
•	 Miellyttävä	takakenoinen	istuma-asento.

Koot:  XS, S, MS, M, L, XL, XXL*
KanKaat:  Verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko, polyesteri, nallekuvioinen neulottu  

polyesteri	(lapsille)

Liko™-perusmallit: yleisimmin käytetyt

SuoSikkituote
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Apua silloin, kun tarvitset sitä eniten

WC-ympäristössä nostaminen edellyttää nostokankaalta 

erikoisominaisuuksia. Likon nostokankaat helpottavat 

avustettavan pukemista ja riisumista noston aikana.  

Juuri näitä nostotilanteita avustajat pitävät yleensä erityisen 

hankalina. Useita erilaisia tuki- ja turvallisuusvaihtoehtoja 

tarjoava valikoimamme helpottaa tilannetta kaikkien 

kannalta.

Liko™-nostokankaat WC-käyttöön Liko™-nostokankaat WC-käyttöön

Liko™ Hygiene sLing™ nostokangas, maLLit 45, 46
Hygiene Sling™	nostokangasmallisssa	45	on	SafetyBelt™vyö, joka kiedotaan ylävartalon 
ympärille tuomaan lisävakautta. SafetyBelt™vyön lisäksi mallissa 46 on myös poikkeuksellisen 
korkea selkätuki.

•	 Varusteena	on	myös	SafetyBelt™-vyö eli soveltuu avustettaville, jotka eivät pysty 
kannattelemaan vartaloaan kunnolla.

•	 Mahdollistaa	pukemisen	ja	riisumisen	WC-käynnin	aikana.
•	 Voidaan	käyttää	niin,	että	avustettavan	toinen	käsi	on	nostokankaan	sisäpuolella.
•	 Mallissa	46	on	selkätuki,	joka	tuo	lisätukea,	turvallisuutta	ja	käyttömukavuutta.

Koot: XS, S, M, L, XL*
KanKaat: Polyesteri,	nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

Liko™ Hygiene sLing™ nostokangas, maLLit 40, 41
Yksinkertainen ja helppokäyttöinen nostokangas, joka soveltuu useimmille avustettaville. 
Se	helpottaa	pukemista	ja	riisumista	WC-käyntien	yhteydessä.	Nostokangas	soveltuu	
avustettaville, jotka pystyvät tietyssä määrin kannattelemaan vartaloaan. Hygiene Sling™ 
nostokangasmallissa 41 on vyö, ja se istuu erityisen hyvin. Malli 41 on erinomainen 
nostokangasvaihtoehto aloittaa..

•	 Avustettaville,	jotka	pystyvät	kannattelemaan	vartaloaan	hyvin.
•	 Helppo	asettaa.
•	 Helpottaa	pukemista	ja	riisumista	WC-käyntien	yhteydessä.
•	 Avustettava	pitää	käsiään	nostokankaan	ulkopuolella.
•	 Mallissa	41	on	vyö,	joka	lisää	turvallisuutta.

Koot: XS, S, M, L, XL*
KanKaat: Polyesteri,	nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

Liko™ Hygiene vest™ Liivi, maLLit 50, 55
Hygienialiivi on ainutlaatuinen nostokangasmalli, joka on suunniteltu erityisesti 
lihasvoimaltaan	heikkojen	henkilöiden	nostamiseen	WC-tiloissa.	Hygienialiivi	mahdollistaa	
istumisen pystyasennossa ja tukee samalla hyvin ylävartaloa. Samalla se jättää suurimman 
osan	alavartalosta	vapaaksi	pukemista	ja	riisumista	varten.	Hygienialiivimallissa	55	on	päätuki.

Malli	50:
•	 Soveltuu	potilaille,	joilla	on	korkea/matala	tonus	ja	spastisiteettia.
•	 Helpottaa	pukemista	ja	riisumista	WC-käyntien	yhteydessä.
•	 Tukee	ja	nostaa	ylävartalon	ympäriltä.
•	 Erittäin	tukeva	WC-käyntiin	liittyvissä	siirroissa.
•	 Pystysuora	istuma-asento.

Koot: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL*
KanKaat: Polyesteri,	nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

*	Tiettyjen	kokojen	ja	mallien	suurin	sallittu	kuormitus	on	300	kg.

Malli	55:
•	 Erinomainen	avustettaville,	joilla	on	spastisiteettia.
•	 Helpottaa	pukemista	ja	riisumista	WC-käyntien	yhteydessä.
•	 Tukee	hyvin	sekä	selkää	että	päätä.
•	 Erittäin	tukeva	WC-käyntiin	liittyvissä	siirroissa.
•	 Tukee	ja	nostaa	ylävartalon	ympäriltä.

Koot: XXS, XS, S, M, L, XL 
KanKaat: Polyesteri,	nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

SuoSikkituote
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Apua silloin, kun tarvitset sitä eniten

WC-ympäristössä nostaminen edellyttää nostokankaalta 

erikoisominaisuuksia. Likon nostokankaat helpottavat 

avustettavan pukemista ja riisumista noston aikana.  

Juuri näitä nostotilanteita avustajat pitävät yleensä erityisen 

hankalina. Useita erilaisia tuki- ja turvallisuusvaihtoehtoja 

tarjoava valikoimamme helpottaa tilannetta kaikkien 

kannalta.

Liko™-nostokankaat WC-käyttöön Liko™-nostokankaat WC-käyttöön

Liko™ Hygiene sLing™ nostokangas, maLLit 45, 46
Hygiene Sling™	nostokangasmallisssa	45	on	SafetyBelt™vyö, joka kiedotaan ylävartalon 
ympärille tuomaan lisävakautta. SafetyBelt™vyön lisäksi mallissa 46 on myös poikkeuksellisen 
korkea selkätuki.

•	 Varusteena	on	myös	SafetyBelt™-vyö eli soveltuu avustettaville, jotka eivät pysty 
kannattelemaan vartaloaan kunnolla.

•	 Mahdollistaa	pukemisen	ja	riisumisen	WC-käynnin	aikana.
•	 Voidaan	käyttää	niin,	että	avustettavan	toinen	käsi	on	nostokankaan	sisäpuolella.
•	 Mallissa	46	on	selkätuki,	joka	tuo	lisätukea,	turvallisuutta	ja	käyttömukavuutta.

Koot: XS, S, M, L, XL*
KanKaat: Polyesteri,	nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

Liko™ Hygiene sLing™ nostokangas, maLLit 40, 41
Yksinkertainen ja helppokäyttöinen nostokangas, joka soveltuu useimmille avustettaville. 
Se	helpottaa	pukemista	ja	riisumista	WC-käyntien	yhteydessä.	Nostokangas	soveltuu	
avustettaville, jotka pystyvät tietyssä määrin kannattelemaan vartaloaan. Hygiene Sling™ 
nostokangasmallissa 41 on vyö, ja se istuu erityisen hyvin. Malli 41 on erinomainen 
nostokangasvaihtoehto aloittaa..

•	 Avustettaville,	jotka	pystyvät	kannattelemaan	vartaloaan	hyvin.
•	 Helppo	asettaa.
•	 Helpottaa	pukemista	ja	riisumista	WC-käyntien	yhteydessä.
•	 Avustettava	pitää	käsiään	nostokankaan	ulkopuolella.
•	 Mallissa	41	on	vyö,	joka	lisää	turvallisuutta.

Koot: XS, S, M, L, XL*
KanKaat: Polyesteri,	nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

Liko™ Hygiene vest™ Liivi, maLLit 50, 55
Hygienialiivi on ainutlaatuinen nostokangasmalli, joka on suunniteltu erityisesti 
lihasvoimaltaan	heikkojen	henkilöiden	nostamiseen	WC-tiloissa.	Hygienialiivi	mahdollistaa	
istumisen pystyasennossa ja tukee samalla hyvin ylävartaloa. Samalla se jättää suurimman 
osan	alavartalosta	vapaaksi	pukemista	ja	riisumista	varten.	Hygienialiivimallissa	55	on	päätuki.

Malli	50:
•	 Soveltuu	potilaille,	joilla	on	korkea/matala	tonus	ja	spastisiteettia.
•	 Helpottaa	pukemista	ja	riisumista	WC-käyntien	yhteydessä.
•	 Tukee	ja	nostaa	ylävartalon	ympäriltä.
•	 Erittäin	tukeva	WC-käyntiin	liittyvissä	siirroissa.
•	 Pystysuora	istuma-asento.

Koot: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL*
KanKaat: Polyesteri,	nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

*	Tiettyjen	kokojen	ja	mallien	suurin	sallittu	kuormitus	on	300	kg.

Malli	55:
•	 Erinomainen	avustettaville,	joilla	on	spastisiteettia.
•	 Helpottaa	pukemista	ja	riisumista	WC-käyntien	yhteydessä.
•	 Tukee	hyvin	sekä	selkää	että	päätä.
•	 Erittäin	tukeva	WC-käyntiin	liittyvissä	siirroissa.
•	 Tukee	ja	nostaa	ylävartalon	ympäriltä.

Koot: XXS, XS, S, M, L, XL 
KanKaat: Polyesteri,	nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

SuoSikkituote
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Liko™-nostokankaat erityisiin tarpeisiin

Liko™ ampUtee sLing™ ampUtaationostokangas, maLLit 70, 75
Amputaationostokankaassa	on	erikoissäätöhihnat,	jotka	estävät	jalkatukien	liukumisen	etäälle	
toisistaan. Suosittelemme amputaationostokangasta henkilöille, joiden jalka on amputoitu 
melko ylhäältä tai joiden molemmat jalat on amputoitu, ja henkilöille, joiden siirtämisessä 
tarvitaan lisäturvaa jostakin muusta syystä.

Amputaationostokankaasta	on	saatavana	kaksi	eri	korkeusmallia.	Malli	70	tukee	hartioiden	
korkeudelle	saakka	ja	malli	75	myös	päätä.

•	 Henkilöille,	joille	on	tehty	joko	toisen	tai	kummankin	jalan	reisiamputaatio.
•	 Soveltuu	hyvin	avustettaville,	jotka	taipuvaisia	liukumaan	ulos	nostokankaista.
•	 Tukee	erinomaisesti	sekä	selkää	että	päätä	(malli	75).
•	 Lievästi	taaksepäin	nojaava	istuma-asento.

Koot: S, M, L, XL*
KanKaat: Polyesteri, verkkopolyesteri

Kaikki tarpeet ovat erityisiä ja 
jotkin vielä enemmän kuin muut

Tuotevalikoimassamme on nostokankaita, jotka 

soveltuvat käytettäväksi juuri tietynlaisissa ympäristöissä. 

Esimerkkeinä muun muassa henkilöt, joille on tehty 

amputaatio, tai joilla on ylipainoa. Tarjolla on myös 

kertakäyttöisten nostokankaiden sarja, jonka tuotteet 

soveltuvat yhden henkilön lyhytaikaiseen käyttöön  

ja joita ei tarvitse pestä. Monipuolisen valikoimamme 

ansiosta pystymme vastaamaan useimpiin tarpeisiin. 

Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia malleja ja 

parantamaan jo olemassa olevia, mikä tarkoittaa sitä,  

että voimme tarjota räätälöityjä nostokankaita myös 

sellaisille henkilöille, joiden tarpeet ovat hyvin 

poikkeukselliset. 

Liko™-nostokankaat erityisiin tarpeisiin

Liko™ comfort sLing pLUs HigH™ nostokangas, maLLit 350, 360
Comfort	Sling	Plus	High™	nostokangas	on	pidemmälle	kehitetty	versio	Comfort	Sling™ 
nostokankaasta	(mallit	35,	36),	jonka	tarjoama	käyttömukavuus	ja	istuvuus	on	entistä	parempi.	
Comfort	Sling	Plus	High™ nostokankaassa avustettava on hieman takakenoisessa istuma-
asennossa	ja	kangas	tukee	koko	selkää.	Siinä	on	myös	pehmeä	päätuki.	Comfort	Sling	Plus	High™ 
nostokangas puetaan ja riisutaan niin, että avustettava on makuuasennossa, ja jätetään tuoliin 
siirron	jälkeen.	Mallissa	360	on	hygienia-aukko	WC-käyntiä	varten.

•	 Erinomainen	avustettaville,	joilla	on	niveltulehdus	tai	joiden	jalka	on	amputoitu.
•	 Nostokangas	jätetään	paikoilleen	avustettavan	alle.
•	 Nostokangasmalli,	joka	antaa	mahdollisuuden	avoimeen	lonkkanivelen	kulmaan	 

kun varusteena on nelipistenostokaari.
•	 Tukee	miellyttävästi	myös	päätä.

Koot: M, L, XL*
KanKaat: Verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko

Liko™ siLHoUette sLing™ nostokangas, maLLi 22
Silhouette Sling™ nostokankaassa avustettava istuu hieman takakenoisessa istuma-asennossa,  
jossa kangas tukee päätä. 
Se on tarkoitettu erityisesti kapeisiin pyörätuoleihin siirtämiseen, kun nostokangas jätetään tuoliin. 
Silhouette Sling™ nostokangas on ohut ja taiteltavissa eikä siinä ei ole kädensijoja tai vahvikkeita.

•	 Verkkopolyesteristä	valmistettu	taiteltava	nostokangas	muotoutuviin	istuimiin	siirtämistä	varten.
•	 Erinomainen	avustettaville,	joilla	on	asentopoikkeavuuksia.
•	 Voidaan	jättää	avustettavan	alle	siirron	jälkeen.
•	 Tukee	hyvin	sekä	selkää	että	päätä.
•	 Avustettava	voi	pitää	käsivarsia	joko	kankaan	sisä-	tai	ulkopuolella.

Koot: XS, S, M, L
KanKaat: Verkkopolyesteri

Liko™ comfort sLing pLUs™ nostokangas, maLLit 300, 310
Comfort	Sling	Plus™	nostokangas	pidemmälle	kehitetty	versio	Comfort	Sling™ nostokankaasta 
(mallit	30,	31),	jonka	tarjoama	käyttömukavuus	ja	istuvuus	on	entistä	parempi.	Comfort	Sling	Plus™ 
nostokankaassa avustettava on pystysuorassa istuma-asennossa ja kangas tukee koko selkää.

Comfort	Sling	Plus™ nostokangas puetaan ja riisutaan niin, että avustettava on makuuasennossa, 
ja	jätetään	tuoliin	siirron	jälkeen.	Mallissa	310	on	hygienia-aukko	WC-käyntiä	varten.

•	 Erinomainen	avustettaville,	joilla	on	niveltulehdus	tai	joiden	jalka	on	amputoitu.
•	 Nostokangas	jätetään	paikoilleen	avustettavan	alle.
•	 Nostokangasmalli,	joka	antaa	mahdollisuuden	avoimeen	lonkkanivelen	kulmaan	 

kun varusteena on nelipistenostokaari.

Koot: M, L, XL*
KanKaat: Verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko

Liko™ soLo HigHBack sLing™ nostokangas, maLLi 25
Tarjolla	on	myös	kertakäyttöisten	nostokankaiden	sarja,	jonka	tuotteet	soveltuvat	yhden	
henkilön lyhytaikaiseen käyttöön ja joita ei tarvitse pestä. Korkeaselkäinen Solo High Back 
Sling™ nostokangas soveltuu useimmille avustettaville, ja sitä voi käyttää useimmissa siirroissa.

•	 Soveltuu	useimmille	avustettaville.
•	 Erinomainen	vaihtoehto	makuuasennosta	nostamiseen.
•	 Tukee	erinomaisesti	sekä	selkää	että	päätä.
•	 Miellyttävä	takakenoinen	istuma-asento.
•	 Kertakäyttöinen	nostokangas	(ei	saa	pestä).

Koot: MS, M, L, XL, XXL*
KanKaat: Kuitumateriaali

*	Tiettyjen	kokojen	ja	mallien	suurin	sallittu	kuormitus	300–500 kg.
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Liko™-nostokankaat erityisiin tarpeisiin

Liko™ ampUtee sLing™ ampUtaationostokangas, maLLit 70, 75
Amputaationostokankaassa	on	erikoissäätöhihnat,	jotka	estävät	jalkatukien	liukumisen	etäälle	
toisistaan. Suosittelemme amputaationostokangasta henkilöille, joiden jalka on amputoitu 
melko ylhäältä tai joiden molemmat jalat on amputoitu, ja henkilöille, joiden siirtämisessä 
tarvitaan lisäturvaa jostakin muusta syystä.

Amputaationostokankaasta	on	saatavana	kaksi	eri	korkeusmallia.	Malli	70	tukee	hartioiden	
korkeudelle	saakka	ja	malli	75	myös	päätä.

•	 Henkilöille,	joille	on	tehty	joko	toisen	tai	kummankin	jalan	reisiamputaatio.
•	 Soveltuu	hyvin	avustettaville,	jotka	taipuvaisia	liukumaan	ulos	nostokankaista.
•	 Tukee	erinomaisesti	sekä	selkää	että	päätä	(malli	75).
•	 Lievästi	taaksepäin	nojaava	istuma-asento.

Koot: S, M, L, XL*
KanKaat: Polyesteri, verkkopolyesteri

Kaikki tarpeet ovat erityisiä ja 
jotkin vielä enemmän kuin muut

Tuotevalikoimassamme on nostokankaita, jotka 

soveltuvat käytettäväksi juuri tietynlaisissa ympäristöissä. 

Esimerkkeinä muun muassa henkilöt, joille on tehty 

amputaatio, tai joilla on ylipainoa. Tarjolla on myös 

kertakäyttöisten nostokankaiden sarja, jonka tuotteet 

soveltuvat yhden henkilön lyhytaikaiseen käyttöön  

ja joita ei tarvitse pestä. Monipuolisen valikoimamme 

ansiosta pystymme vastaamaan useimpiin tarpeisiin. 

Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia malleja ja 

parantamaan jo olemassa olevia, mikä tarkoittaa sitä,  

että voimme tarjota räätälöityjä nostokankaita myös 

sellaisille henkilöille, joiden tarpeet ovat hyvin 

poikkeukselliset. 

Liko™-nostokankaat erityisiin tarpeisiin

Liko™ comfort sLing pLUs HigH™ nostokangas, maLLit 350, 360
Comfort	Sling	Plus	High™	nostokangas	on	pidemmälle	kehitetty	versio	Comfort	Sling™ 
nostokankaasta	(mallit	35,	36),	jonka	tarjoama	käyttömukavuus	ja	istuvuus	on	entistä	parempi.	
Comfort	Sling	Plus	High™ nostokankaassa avustettava on hieman takakenoisessa istuma-
asennossa	ja	kangas	tukee	koko	selkää.	Siinä	on	myös	pehmeä	päätuki.	Comfort	Sling	Plus	High™ 
nostokangas puetaan ja riisutaan niin, että avustettava on makuuasennossa, ja jätetään tuoliin 
siirron	jälkeen.	Mallissa	360	on	hygienia-aukko	WC-käyntiä	varten.

•	 Erinomainen	avustettaville,	joilla	on	niveltulehdus	tai	joiden	jalka	on	amputoitu.
•	 Nostokangas	jätetään	paikoilleen	avustettavan	alle.
•	 Nostokangasmalli,	joka	antaa	mahdollisuuden	avoimeen	lonkkanivelen	kulmaan	 

kun varusteena on nelipistenostokaari.
•	 Tukee	miellyttävästi	myös	päätä.

Koot: M, L, XL*
KanKaat: Verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko

Liko™ siLHoUette sLing™ nostokangas, maLLi 22
Silhouette Sling™ nostokankaassa avustettava istuu hieman takakenoisessa istuma-asennossa,  
jossa kangas tukee päätä. 
Se on tarkoitettu erityisesti kapeisiin pyörätuoleihin siirtämiseen, kun nostokangas jätetään tuoliin. 
Silhouette Sling™ nostokangas on ohut ja taiteltavissa eikä siinä ei ole kädensijoja tai vahvikkeita.

•	 Verkkopolyesteristä	valmistettu	taiteltava	nostokangas	muotoutuviin	istuimiin	siirtämistä	varten.
•	 Erinomainen	avustettaville,	joilla	on	asentopoikkeavuuksia.
•	 Voidaan	jättää	avustettavan	alle	siirron	jälkeen.
•	 Tukee	hyvin	sekä	selkää	että	päätä.
•	 Avustettava	voi	pitää	käsivarsia	joko	kankaan	sisä-	tai	ulkopuolella.

Koot: XS, S, M, L
KanKaat: Verkkopolyesteri

Liko™ comfort sLing pLUs™ nostokangas, maLLit 300, 310
Comfort	Sling	Plus™	nostokangas	pidemmälle	kehitetty	versio	Comfort	Sling™ nostokankaasta 
(mallit	30,	31),	jonka	tarjoama	käyttömukavuus	ja	istuvuus	on	entistä	parempi.	Comfort	Sling	Plus™ 
nostokankaassa avustettava on pystysuorassa istuma-asennossa ja kangas tukee koko selkää.

Comfort	Sling	Plus™ nostokangas puetaan ja riisutaan niin, että avustettava on makuuasennossa, 
ja	jätetään	tuoliin	siirron	jälkeen.	Mallissa	310	on	hygienia-aukko	WC-käyntiä	varten.

•	 Erinomainen	avustettaville,	joilla	on	niveltulehdus	tai	joiden	jalka	on	amputoitu.
•	 Nostokangas	jätetään	paikoilleen	avustettavan	alle.
•	 Nostokangasmalli,	joka	antaa	mahdollisuuden	avoimeen	lonkkanivelen	kulmaan	 

kun varusteena on nelipistenostokaari.

Koot: M, L, XL*
KanKaat: Verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko

Liko™ soLo HigHBack sLing™ nostokangas, maLLi 25
Tarjolla	on	myös	kertakäyttöisten	nostokankaiden	sarja,	jonka	tuotteet	soveltuvat	yhden	
henkilön lyhytaikaiseen käyttöön ja joita ei tarvitse pestä. Korkeaselkäinen Solo High Back 
Sling™ nostokangas soveltuu useimmille avustettaville, ja sitä voi käyttää useimmissa siirroissa.

•	 Soveltuu	useimmille	avustettaville.
•	 Erinomainen	vaihtoehto	makuuasennosta	nostamiseen.
•	 Tukee	erinomaisesti	sekä	selkää	että	päätä.
•	 Miellyttävä	takakenoinen	istuma-asento.
•	 Kertakäyttöinen	nostokangas	(ei	saa	pestä).

Koot: MS, M, L, XL, XXL*
KanKaat: Kuitumateriaali

*	Tiettyjen	kokojen	ja	mallien	suurin	sallittu	kuormitus	300–500 kg.
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Painavatkin avustettavat  
keventyvät oikeilla apuvälineillä

Painavien avustettavien nostaminen edellyttää erityisiä apuvälineitä  

ja erikoistekniikkaa. Liko™ UltraTwin™ järjestelmän suurin sallittu kuormitus 

on 500 kg, joten sillä voi nostaa myös erittäin raskaita kuormia. Kahden 

vuorovaikutteiden nostomoottorin ansiosta avustettava voidaan asettaa  

joko istumaan, puolinojaan tai vaaka-asentoon. Istuma-asennon mukavuutta 

voidaan parantaa säätämällä nostomoottoreita erikseen. Likolla on kokemusta 

ylipainoisten avustettavien kanssa työskentelemisestä. Olemme jo monen  

vuoden ajan tehneet läheistä yhteistyötä useiden erityisesti ylipainoisten 

potilaiden hoitamiseen erikoistuneiden suurien sairaaloiden kanssa.

Liko™ nostokankaat ylipainoisille avustettaville

Liko™ ULtra sLing™ nostokangas, maLLi 06
Ultra-tuotesarja on suunniteltu ylipainoisten avustettavien nostamiseen turvallisesti ja vaivattomasti. 

Ultra Sling™	nostokangas	tukee	koko	selkää	hartioihin	saakka.	Ainutlaatuisessa	rakenteessa	jalkatuet	
asennetaan nostokaareen yksitellen, jolloin vatsalle jää tilaa ja kangas tukee jalkoja optimaalisesti. 
Ultra Sling™ nostokankaasta on saatavana kolme kokovaihtoehtoa, joista pitkä malli tukee erityisesti  
myös sääriä.

•	 Suunniteltu	ylipainoisille	avustettaville
•	 Enemmän	tilaa	vatsalle
•	 Voidaan	käyttää	yhdessä	Liko	UltraTwin™ nostojärjestelmän kanssa. Lyhyttä kokoa voidaan käyttää 
myös	Universal	TwinBar™	670	nostokaaren	kanssa.

•	 Enimmäiskuormitus	500	kg.

Koot: Lyhyt, normaali, pitkä
KanKaat: Polyesteri,	(verkkopolyesteri)

korkeaseLkäinen Liko™ soft originaL HigHBack sLing™ 
nostokangas, maLLi 26
Korkeaselkäinen Soft Original HighBack Sling™ nostokangas tukee istuma-asennossa myös päätä 
miellyttävästi. Korkeaselkäisessä Soft Original HighBack Sling™ nostokankaassa avustettava istuu 
takakenossa ja kangas tukee myös päätä, joten se soveltuu myös henkilöille, joilla on vaikeuksia 
pään tai ylävartalon kannattelemisessa. Soft Original HighBack Sling™ nostokangas soveltuu erittäin 
hyvin lattialle ja lattialta nostamiseen. Suurempia Soft Original HighBack Sling™ nostokankaita 
voidaan	käyttää	painavampien	avustettavien	nostamiseen	mieluiten	yhdessä	Universal	TwinBar™ 
670	-nostokaaren,	ristikkonostokaaren	670	tai	sivukaarien	kanssa	sen	mukaan,	kuinka	paljon	tilaa	
avustettava tarvitsee.
•	 Soveltuu	useimmille	avustettaville.
•	 Ylivertainen	istuvuus	ja	mukavuus.
•	 Tukee	miellyttävästi	myös	päätä.
•	 Miellyttävä	takakenoinen	istuma-asento.
•	 Enimmäiskuormitus	500	kg.

Koot:	 Avustettaville,	jotka	painavat	200–500	kg,	on	saatavana	koot	XL	ja	XXL.
KanKaat: Polyesteri

ULtra Liftpants™ -nostoHoUsUt, maLLi 920
Painavien avustettavien saaminen jaloilleen on erittäin tärkeä askel heidän kuntoutuksessaan 
esimerkiksi	leikkauksen	jälkeen.	Ainutlaatuiset	Ultra	LiftPants™ nostohousut tukevat hyvin koko 
vartaloa ja tuovat avustettavalle turvaa ensimmäisten askelien ottamiseen.

•	 Avustettaville,	jotka	pystyvät	varaamaan	painoa	jaloilleen.
•	 Tukea	ja	turvaa	nousemis-,	seisomis-,	kävely-	ja	tasapainoharjoitteluun.
•	 Sallii	luonnollisen	liikeradan	seisomaan	noustaessa.
•	 Keventää	nivusten	ja	lonkkien	kuormitusta	lenkkihihnojen	avulla.
•	 Lisävarusteet:	Solo-peite,	pehmusteet	olkahihnoja	varten.
•		 Enimmäiskuormitus	500	kg.

Koot: XXL, XXXL
KanKaat: Verkkopolyesteri

Liko™ nostokankaat ylipainoisille avustettaville

Liko™ HandysHeet™ -LiUkULakana
Katso sivu 21.

Liko™ reposHeet™ originaL ULtra Lakana
Katso sivu 22.

Liko™ mULtistrap™ -nostoHiHna
Katso	sivu	23.

Muut lisävarusteet painavammille avustettaville
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Painavatkin avustettavat  
keventyvät oikeilla apuvälineillä

Painavien avustettavien nostaminen edellyttää erityisiä apuvälineitä  

ja erikoistekniikkaa. Liko™ UltraTwin™ järjestelmän suurin sallittu kuormitus 

on 500 kg, joten sillä voi nostaa myös erittäin raskaita kuormia. Kahden 

vuorovaikutteiden nostomoottorin ansiosta avustettava voidaan asettaa  

joko istumaan, puolinojaan tai vaaka-asentoon. Istuma-asennon mukavuutta 

voidaan parantaa säätämällä nostomoottoreita erikseen. Likolla on kokemusta 

ylipainoisten avustettavien kanssa työskentelemisestä. Olemme jo monen  

vuoden ajan tehneet läheistä yhteistyötä useiden erityisesti ylipainoisten 

potilaiden hoitamiseen erikoistuneiden suurien sairaaloiden kanssa.

Liko™ nostokankaat ylipainoisille avustettaville

Liko™ ULtra sLing™ nostokangas, maLLi 06
Ultra-tuotesarja on suunniteltu ylipainoisten avustettavien nostamiseen turvallisesti ja vaivattomasti. 

Ultra Sling™	nostokangas	tukee	koko	selkää	hartioihin	saakka.	Ainutlaatuisessa	rakenteessa	jalkatuet	
asennetaan nostokaareen yksitellen, jolloin vatsalle jää tilaa ja kangas tukee jalkoja optimaalisesti. 
Ultra Sling™ nostokankaasta on saatavana kolme kokovaihtoehtoa, joista pitkä malli tukee erityisesti  
myös sääriä.

•	 Suunniteltu	ylipainoisille	avustettaville
•	 Enemmän	tilaa	vatsalle
•	 Voidaan	käyttää	yhdessä	Liko	UltraTwin™ nostojärjestelmän kanssa. Lyhyttä kokoa voidaan käyttää 
myös	Universal	TwinBar™	670	nostokaaren	kanssa.

•	 Enimmäiskuormitus	500	kg.

Koot: Lyhyt, normaali, pitkä
KanKaat: Polyesteri,	(verkkopolyesteri)

korkeaseLkäinen Liko™ soft originaL HigHBack sLing™ 
nostokangas, maLLi 26
Korkeaselkäinen Soft Original HighBack Sling™ nostokangas tukee istuma-asennossa myös päätä 
miellyttävästi. Korkeaselkäisessä Soft Original HighBack Sling™ nostokankaassa avustettava istuu 
takakenossa ja kangas tukee myös päätä, joten se soveltuu myös henkilöille, joilla on vaikeuksia 
pään tai ylävartalon kannattelemisessa. Soft Original HighBack Sling™ nostokangas soveltuu erittäin 
hyvin lattialle ja lattialta nostamiseen. Suurempia Soft Original HighBack Sling™ nostokankaita 
voidaan	käyttää	painavampien	avustettavien	nostamiseen	mieluiten	yhdessä	Universal	TwinBar™ 
670	-nostokaaren,	ristikkonostokaaren	670	tai	sivukaarien	kanssa	sen	mukaan,	kuinka	paljon	tilaa	
avustettava tarvitsee.
•	 Soveltuu	useimmille	avustettaville.
•	 Ylivertainen	istuvuus	ja	mukavuus.
•	 Tukee	miellyttävästi	myös	päätä.
•	 Miellyttävä	takakenoinen	istuma-asento.
•	 Enimmäiskuormitus	500	kg.

Koot:	 Avustettaville,	jotka	painavat	200–500	kg,	on	saatavana	koot	XL	ja	XXL.
KanKaat: Polyesteri

ULtra Liftpants™ -nostoHoUsUt, maLLi 920
Painavien avustettavien saaminen jaloilleen on erittäin tärkeä askel heidän kuntoutuksessaan 
esimerkiksi	leikkauksen	jälkeen.	Ainutlaatuiset	Ultra	LiftPants™ nostohousut tukevat hyvin koko 
vartaloa ja tuovat avustettavalle turvaa ensimmäisten askelien ottamiseen.

•	 Avustettaville,	jotka	pystyvät	varaamaan	painoa	jaloilleen.
•	 Tukea	ja	turvaa	nousemis-,	seisomis-,	kävely-	ja	tasapainoharjoitteluun.
•	 Sallii	luonnollisen	liikeradan	seisomaan	noustaessa.
•	 Keventää	nivusten	ja	lonkkien	kuormitusta	lenkkihihnojen	avulla.
•	 Lisävarusteet:	Solo-peite,	pehmusteet	olkahihnoja	varten.
•		 Enimmäiskuormitus	500	kg.

Koot: XXL, XXXL
KanKaat: Verkkopolyesteri

Liko™ nostokankaat ylipainoisille avustettaville

Liko™ HandysHeet™ -LiUkULakana
Katso sivu 21.

Liko™ reposHeet™ originaL ULtra Lakana
Katso sivu 22.

Liko™ mULtistrap™ -nostoHiHna
Katso	sivu	23.

Muut lisävarusteet painavammille avustettaville
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teddysLing soft originaL™ nostokangas, maLLi 26
korkeaseLkäinen Liko™ originaL HigHBack sLing™ 
-nostokangas, maLLi 20
Nämä mallit tarjoavat rennon, takakenoisen istuma-asennon. Niitä voidaan käyttää kaikissa 
siirroissa vaaka- ja istuma-asentoon sekä niistä pois. Ne soveltuvat täydellisesti avustettavan 
nostamiseen lattialle tai lattialta pois. Mallissa 26 on myös vahvistettu pääosa, joka mahdollistaa 
pystymmän istuma-asennon ja tukee avustettavaa erinomaisesti. Lapset, joilla on liiallista 
lihasjäykkyyttä, istuvat usein hyvässä asennossa mallissa 26.

•	 Vyö,	jossa	turvasolki.
•	 Mallissa	26	on	myös	vahvistettu	selkäosa	sekä	pää-	ja	jalkatuet.

MaLLi 20: Koot: XS, S KanKaat: Polyesteri, verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko
MaLLi 26: Koot: XS, S KanKaat:	Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

teddysLing originaL™ -nostokangas
Liko™ originaL sLing™ -nostokangas, maLLi 10
Tämä	nostokangas	soveltuu	istuma-	tai	puoli-istuma-asennosta	tai	asentoon	nostamiseen	
sekä	lattialta	nostamiseen,	jos	lapsi	ei	tarvitse	erityistä	päätukea.	Tukee	koko	selkää	hartioihin	
saakka.

•		Vyö,	jossa	turvasolki.

Koot: XS, S
KanKaat:  Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille),	polyesteri	(vain	S),	 

verkkopolyesteri,	muovipinnoitettu	verkko	(vain	S)

Liko™ siLHoUette sLing™ nostokangas, maLLi 22
Silhouette Sling™ nostokangas on suunniteltu erityisesti lapsille, jotka istuvat muovatuissa 
istuimissa ja tarvitsevat siirron jälkeen istuimeen jätettävän nostokankaan. Heidän kätensä 
voidaan asettaa sekä nostokankaan sisä- että ulkopuolelle.

•		Voidaan	jättää	istuimeen	siirron	jälkeen.
•		 Tukee	erinomaisesti	sekä	selkää	että	päätä.

Koot: XS, S
KanKaat: Verkkopolyesteri

turvalliset nostokankaat lapsille

Lapsia ei nosteta samalla tavalla kuin pienikokoisia aikuisia.  
Lapsilla on erityisiä tarpeita ja heidän nostamiseensa tarvitaan  
erityisesti suunniteltuja tuotteita. Meillä on laaja kokemus  
tältä alalta, ja tarjosimme ensimmäisinä erityisesti lapsille 
suunniteltuja nostovarusteita. Kehitämme jatkuvasti tekniikkaa  
ja malleja nuorempien avustettavien käyttöön, ja tällä hetkellä 
useimmista nostokankaistamme on saatavana myös lapsille 
suunniteltu malli. Useimmissa lapsille tarkoitetuissa malleissa  
on nallekuvioinen kangas, joka miellyttää myös kaikkein  
pienimpiä.
Kutsumme niitä TeddySling-nallenostokankaiksi.

Lasten Liko™-nostokankaat Lasten Liko™-nostokankaat

teddy Hygiene sLing™ - / Liko™ Hygiene sLing™ nostokangas, maLLi 41
teddy Hygiene safety sLing™ nostokangas, maLLi 46
Olemme	kehittäneet	nämä	nostokankaat	WC-käynnillä	tehtäviä	siirtoja	varten,	mutta	ne	soveltuvat	
myös muihin nostotilanteisiin. Mallissa 41 on vyö. Mallissa 46 on SafetyBelt™-vyö ja ylimääräinen 
selkätuki, joka lisää mukavuutta. Kummassakin mallissa on pehmuste käsien alla ja vahvistetut 
jalkatuet.

MaLLi 41: Koot: XS KanKaat:	Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille),	polyesteri
MaLLi 46: Koot: XS KanKaat:	Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

teddyvest™-nostoLiivi / Liko™ mastervest™ nostoLiivi, maLLi 60
teddyvest™, etUkiinnitys, maLLi 64
Nämä mallit mukautuvat lapsen mukaan ja nostavat ylävartalosta juuri sen verran, että lapsi pystyy  
seisomaan oman kykynsä mukaan.

•	 Mallissa	64	on	edessä	turvasoljet	leveyden	säätämistä	varten.
•	 Haararemmi	ja	ohkahihnojen	pehmuste	(kuvassa)	ovat	lisävarusteita.

MaLLi 60: Koot: XXS, XS KanKaat:	Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille),	polyesteri	(vain	XS)
MaLLi 64: Koot: XS KanKaat:	Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

teddyvest for standingsHeLL™ -nostoLiivi seisomaLastaan
Liko™ vest for standingsHeLL™ -nostoLiivi seisomaLastaan, 
maLLi 67
Seisomalastaan tarkoitettu liivi on suunniteltu vaikeaan nostotilanteeseen, jossa 
seisomalastassa oleva lapsi nostetaan seisoma-asentoon. Nostin kannattelee lapsen  
koko painoa ja nostaa hänet turvallisesti samalla, kun liivi tukee koko vartaloa ja päätä.

•	 Päätuki	ja	pehmustettu	haararemmi	mukana.

Koot: XXS, XS, S 
KanKaat: Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille),	polyesteri	(vain	S)

teddypants™ -nostoHoUsUt, maLLi 92
Nallekuvioisesta	kankaasta	valmistetut	TeddyPants-housut	tekevät	seisomisharjoituksista	hauskoja	
ja turvallisia.
Säädettävän vyötärön ansiosta housut tukevat hyvin lapsen vartaloa. 

•		 Synteettisestä	lampaannahasta	valmistettu	pehmuste	vatsan	ja	nivusten	kohdalla.

Koot: XS
KanKaat: Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

teddy Hygiene vest- / Liko™ Hygiene vest™ HygieniaLiivi, maLLi 50
korkeaseLkäinen teddy Hygiene vest HigH Back™- / korkeaseLkäinen 
Liko™ Hygiene vest HigH Back™ -HygieniaLiivi, maLLi 55
Olemme	kehittäneet	nämä	nostokankaat	WC-käynnillä	tehtäviä	siirtoja	varten,	mutta	ne	soveltuvat	myös	
muihin nostotilanteisiin, joissa tavoitellaan pystysuoraa ja vakaata istuma-asentoa. Liivi nostaa ylävartalon 
ympäriltä, mikä estää lapsen lysähtämisen. Lapset, joilla on spastisiteettia, istuvat usein hyvässä asennossa 
mallissa	55.

•		Vahvistetut	jalkatuet.
•	 Mallissa	55	on	päätuki.

MaLLi 50: Koot: XXS, XS KanKaat: Nallekuviollinen	neulottu	polyesteri	(lapsille),	polyesteri	(vain	XS)
MaLLi 55: Koot: XXS, XS KanKaat: Nallekuviollinen	neulottu	polyesteri	(lapsille),	polyesteri
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teddysLing soft originaL™ nostokangas, maLLi 26
korkeaseLkäinen Liko™ originaL HigHBack sLing™ 
-nostokangas, maLLi 20
Nämä mallit tarjoavat rennon, takakenoisen istuma-asennon. Niitä voidaan käyttää kaikissa 
siirroissa vaaka- ja istuma-asentoon sekä niistä pois. Ne soveltuvat täydellisesti avustettavan 
nostamiseen lattialle tai lattialta pois. Mallissa 26 on myös vahvistettu pääosa, joka mahdollistaa 
pystymmän istuma-asennon ja tukee avustettavaa erinomaisesti. Lapset, joilla on liiallista 
lihasjäykkyyttä, istuvat usein hyvässä asennossa mallissa 26.

•	 Vyö,	jossa	turvasolki.
•	 Mallissa	26	on	myös	vahvistettu	selkäosa	sekä	pää-	ja	jalkatuet.

MaLLi 20: Koot: XS, S KanKaat: Polyesteri, verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko
MaLLi 26: Koot: XS, S KanKaat:	Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

teddysLing originaL™ -nostokangas
Liko™ originaL sLing™ -nostokangas, maLLi 10
Tämä	nostokangas	soveltuu	istuma-	tai	puoli-istuma-asennosta	tai	asentoon	nostamiseen	
sekä	lattialta	nostamiseen,	jos	lapsi	ei	tarvitse	erityistä	päätukea.	Tukee	koko	selkää	hartioihin	
saakka.

•		Vyö,	jossa	turvasolki.

Koot: XS, S
KanKaat:  Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille),	polyesteri	(vain	S),	 

verkkopolyesteri,	muovipinnoitettu	verkko	(vain	S)

Liko™ siLHoUette sLing™ nostokangas, maLLi 22
Silhouette Sling™ nostokangas on suunniteltu erityisesti lapsille, jotka istuvat muovatuissa 
istuimissa ja tarvitsevat siirron jälkeen istuimeen jätettävän nostokankaan. Heidän kätensä 
voidaan asettaa sekä nostokankaan sisä- että ulkopuolelle.

•		Voidaan	jättää	istuimeen	siirron	jälkeen.
•		 Tukee	erinomaisesti	sekä	selkää	että	päätä.

Koot: XS, S
KanKaat: Verkkopolyesteri

turvalliset nostokankaat lapsille

Lapsia ei nosteta samalla tavalla kuin pienikokoisia aikuisia.  
Lapsilla on erityisiä tarpeita ja heidän nostamiseensa tarvitaan  
erityisesti suunniteltuja tuotteita. Meillä on laaja kokemus  
tältä alalta, ja tarjosimme ensimmäisinä erityisesti lapsille 
suunniteltuja nostovarusteita. Kehitämme jatkuvasti tekniikkaa  
ja malleja nuorempien avustettavien käyttöön, ja tällä hetkellä 
useimmista nostokankaistamme on saatavana myös lapsille 
suunniteltu malli. Useimmissa lapsille tarkoitetuissa malleissa  
on nallekuvioinen kangas, joka miellyttää myös kaikkein  
pienimpiä.
Kutsumme niitä TeddySling-nallenostokankaiksi.

Lasten Liko™-nostokankaat Lasten Liko™-nostokankaat

teddy Hygiene sLing™ - / Liko™ Hygiene sLing™ nostokangas, maLLi 41
teddy Hygiene safety sLing™ nostokangas, maLLi 46
Olemme	kehittäneet	nämä	nostokankaat	WC-käynnillä	tehtäviä	siirtoja	varten,	mutta	ne	soveltuvat	
myös muihin nostotilanteisiin. Mallissa 41 on vyö. Mallissa 46 on SafetyBelt™-vyö ja ylimääräinen 
selkätuki, joka lisää mukavuutta. Kummassakin mallissa on pehmuste käsien alla ja vahvistetut 
jalkatuet.

MaLLi 41: Koot: XS KanKaat:	Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille),	polyesteri
MaLLi 46: Koot: XS KanKaat:	Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

teddyvest™-nostoLiivi / Liko™ mastervest™ nostoLiivi, maLLi 60
teddyvest™, etUkiinnitys, maLLi 64
Nämä mallit mukautuvat lapsen mukaan ja nostavat ylävartalosta juuri sen verran, että lapsi pystyy  
seisomaan oman kykynsä mukaan.

•	 Mallissa	64	on	edessä	turvasoljet	leveyden	säätämistä	varten.
•	 Haararemmi	ja	ohkahihnojen	pehmuste	(kuvassa)	ovat	lisävarusteita.

MaLLi 60: Koot: XXS, XS KanKaat:	Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille),	polyesteri	(vain	XS)
MaLLi 64: Koot: XS KanKaat:	Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

teddyvest for standingsHeLL™ -nostoLiivi seisomaLastaan
Liko™ vest for standingsHeLL™ -nostoLiivi seisomaLastaan, 
maLLi 67
Seisomalastaan tarkoitettu liivi on suunniteltu vaikeaan nostotilanteeseen, jossa 
seisomalastassa oleva lapsi nostetaan seisoma-asentoon. Nostin kannattelee lapsen  
koko painoa ja nostaa hänet turvallisesti samalla, kun liivi tukee koko vartaloa ja päätä.

•	 Päätuki	ja	pehmustettu	haararemmi	mukana.

Koot: XXS, XS, S 
KanKaat: Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille),	polyesteri	(vain	S)

teddypants™ -nostoHoUsUt, maLLi 92
Nallekuvioisesta	kankaasta	valmistetut	TeddyPants-housut	tekevät	seisomisharjoituksista	hauskoja	
ja turvallisia.
Säädettävän vyötärön ansiosta housut tukevat hyvin lapsen vartaloa. 

•		 Synteettisestä	lampaannahasta	valmistettu	pehmuste	vatsan	ja	nivusten	kohdalla.

Koot: XS
KanKaat: Nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)
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tiesitkö, että...

… että hyppy- ja 
kävelyharjoituksiin tarkoitetut 
Likon jouset mahdollistavat 
“pomppukävelyn”, ja niitä 
käytetään yhdessä Liko™ 
LiftPants™ nostohousujen tai 
Liko™ MasterVest™ liivin kanssa. 
Jouset ovat sekä viihdyttäviä 
että stimuloivia avustettavan 
kannalta. 

Liko™ seisonta-, kävely- ja liikkuvuusharjoituksiin

Seisonta-, kävely- ja liikkuvuusharjoituksiin  

tarkoitetut nostovarusteemme auttavat sinua  

saavuttamaan vaikeimmatkin tavoitteet, kuten  

avustettavan fyysisen harjoittelun toteuttaminen  

ilman, että avustajat ja hoitohenkilökunta  

altistuvat rasitusvammoille. 

Siirtojen ja harjoittelun aikana nostin kannattelee  

avustettavan koko painoa, jotta hän ja avustaja  

voivat keskittää kaiken huomionsa itse  

harjoitukseen ilman, että heidän täytyy olla  

huolissaan harha-askeleen aiheuttamista  

seurauksista.

Seiso, kävele ja koe  
liikkeen vapaus

Liko™ seisonta-, kävely- ja liikkuvuusharjoituksiin

Liko™ Liftpants™  käveLytUki, maLLi 92
Liko™ LiftPants™ kävelytuen ansiosta avustettava pystyy harjoittelemaan kävelemistä 
turvallisissa olosuhteissa. Nämä nostohousut takaavat liikkeen vapauden mutta kannattelevat 
samalla avustettavan painoa joko osittain tai kokonaan. Se tukee turvallisesti mutta antaa 
samalla avustettavan liikkua itse ilman kaatumisvaaraa.

•	 Kannattelee	vartalon	painoa	seisomis-	ja	kävelyharjoitusten	aikana.
•	 Auttaa	myös	heikkojalkaisia	avustettavia	kävelemään.
•	 Mahdollistaa	liikkumisen	ympäri	huonetta.
•	 Nostohousuista	on	saatavana	useita	eri	kokovaihtoehtoja.	Kaikki	koot,	XS:ää	lukuun	

ottamatta, on valmistettu verkkopolyesteristä, ja niissä on puristusta vähentävä pehmustettu 
nivusosa. Painava henkilö voi tarvita suuremman koon kuin samanpituinen laiha henkilö.

Koot: XS, S, M, L, XL*
KanKaat: Verkkopolyesteri,	nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille)

Liko™ vest for standingsHeLL™ nostoLiivi seisomaLastaan, maLLi 67
Seisomalasta on erittäin suosittu apuväline liikuntarajoitteisten lasten ja nuorten avustamisessa. 
Seisomalastan pukeminen käsin ja lapsen nostaminen siihen voi olla erittäin raskasta avustajalle. 
Oikeilla nostovälineillä nämä ongelmat voidaan välttää.

•	 Mahdollistaa	avustettavan	osallistumisen.
•	 Seisomalastaa	käyttävän	avustettavan	nostaminen	vaaka-asennosta	seisomaan.
•	 Arvokas	apuväline	lasten	ja	nuorten	kuntoutukseen.
•	 Mukana	haararemmi.
•	 Ei	aseta	painoa	seisomalastan	varaan.

Koot: XXS, XS, S, M, L
KanKaat: Polyesteri	(vain	S,	M,	L),	nallekuvioinen	neulottu	polyesteri	(lapsille,	vain	XXS,	XS,	S)

Liko™ mastervest™ käveLytUki, maLLit 60, 64
Liivi helpottaa sellaisten henkilöiden nostamista istuma-asennosta seisomaan, jotka pystyvät 
kannattelemaan oman painonsa seisoma-asennossa. MasterVest™ kävelytuki on hyvä apuväline 
seisomis-,	kävely-	ja	tasapainoharjoituksiin.	Siirrettäessä	avustettavaa	WC-käynnin	yhteydessä	
avustettavan alavartalo on vapaana pukemista ja riisumista varten. Liko™ MasterVest™ kävelytuki, 
jossa	on	etukiinnitys	(malli	64)	antaa	avustettavan	avata/sulkea	liivin	itse.	Haararemmi	on	saatavana	
lisävarusteena sekä aikuisille että lapsille sopivassa koossa.

Malli	60:
•	 Avustettaville,	jotka	pystyvät	varaamaan	painoa	jaloilleen.
•	 Tukea	ja	turvaa	nousemis-,	seisomis-,	kävely-	ja	tasapainoharjoitteluun.
•	 Sallii	luonnollisen	liikeradan	seisomaan	noustaessa.
•	 Soveltuu	erinomaisesti	erityisesti	WC-käynnin	yhteydessä	tehtäviin	siirtoihin	 

ja jättää alavartalon vapaaksi.
•	 Voidaan	täydentää	haararemmillä.

Koot: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL*
KanKaat:  Polyesteri,	muovipinnoitettu	verkko	(vain	S,	M,	L),	nallekuvioinen	neulottu	 

polyesteri	(lapsille)

Malli	64:
•	 Samat	käyttökohteet	kuin	mallilla	60.
•	 Kiinnitys	edessä.
•	 Säädettävissä	edestä	rinnan	ja	vatsan	kohdalta.
•	 Itsenäisesti	pärjääville	henkilöille.
•	 Voidaan	täydentää	haararemmillä.

Koot: XS, S, M, L, XL, XXL
KanKaat:  Polyesteri,	muovipinnoitettu	verkko	(vain	M),	nallekuvioinen	neulottu	 

polyesteri	(lapsille)

*	Tiettyjen	kokojen	ja	mallien	suurin	sallittu	kuormitus	300–500 kg.
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Liko™ – istumasta seisomaan

nostaminen istumasta seisomaan  
SabinatM-nostimella

Sabina™-nostin on helppokäyttöinen ja monipuolinen istumasta seisomaan 

nostava nostin. Se on tarkoitettu avustettaville, jotka pystyvät itse aktiivisesti 

osallistumaan nostotoimenpiteeseen. Seisomasta heidät voidaan siirtää 

pyörätuoliin tai WC:hen eli he pääsevät tekemään seisomisharjoitusta 

siirron yhteydessä.

Tukiliivi helpottaa toimenpidettä nostamalla avustettavan ylävartaloa.  

Tukiliivejä on saatavana useita eri malleja avustettavien erilaisiin tarpeisiin.  

Liivin voi esimerkiksi asettaa avustettavan käsivarsien alapuolelle tai ulkopuolelle.  

Sabina™-nostimiin on saatavana monipuolinen valikoima liivimalleja ja lisävarusteita.

Liko™ safetyvest™ tUkiLiivi, istUmasta seisomaan nostoväLine, maLLi 93
Liko™ safetyvest™ tUkiLiivi, istUmasta seisomaan nostoväLine,  
jossa on extra Back sUpport™ seLkätUki, maLLi 94
Istumasta	seisomaan	SafetyVest™ liivin turvallisuus, muoto ja toiminta ovat ainutlaatuisia. Se nostaa takaa ja ylävartalon ympäriltä. Vyötärövyö 
lisää turvallisuutta estämällä avustettavan liukumisen ulos liivistä. Liivin kiristyslaitteiden turvallisuusperiaate tarkoittaa sitä, että kiinnitämme 
kaksi	vuorovaikutteisesti	toimivaa	lenkkiä	yhteen	koukkuun.	(Samoin	kuin	MasterVest™ kävelytuessa, Hygiene Vest™ liivissä	ja	Therapy	and	
Hygiene Sling™	nostokankaassa,	mallit	45/46).	Istumasta	seisomaan	SafetyVest™-turvaliivi on vuorattu muovipinnoitetulla verkolla, joka on 
erittäin	pitävä	ja	ehkäisee	tehokkaasti	liukumista.	Istumasta	seisomaan	SafetyVest™-tukiliivi, jossa on ylimääräinen selkätuki, malli 94, tukee 
selkää ylempää ja alempaa kuin muut mallit, mikä jakaa painon tasaisemmin suuremmalle selän alueelle. Soveltuu avustettaville, joilla on 
vaikeuksia kannatella omaa painoaan ja seistä paikoillaan.

•	 Tuomaan	lisäturvaa.
•	 Soveltuu	avustettaville,	joiden	tasapaino	seisoma-asennossa	 

on heikko.
•	 Tarkoitettu	pääasiassa	käytettäväksi	Sabina™-nostokaaren	350	kanssa.
•	 Yksilöllisesti	säädettävissä.
•	 Malli	94	tukee	erittäin	hyvin	selkää.
•	 Lampaannahkapehmuste	saatavana	lisävarusteena.

Liko™ – istumasta seisomaan

Liko™ soLo sUpportvest™ tUkiLiivi, istUmasta seisomaan nostoväLine, maLLi 911
Istumasta	seisomaan	Solo	SupportVest™ tukiliiviä käytetään, kun tarvitaan nostokangasta lyhytaikaiseen käyttöön tai jos halutaan välttää liivin pesemistä. 
Käytetään yhdessä istumasta seisomaan nostamisessa käytettävän Liko™	Sabina™ nostimen kanssa avustettavan nostamiseen istumasta seisomaan. 
Istumasta	seisomaan	Solo	SupportVest™ tukiliivi nostaa takaa ja käsivarsien alapuolelta.

•	 Tarkoitettu	lyhytaikaiseen	käyttöön	yksittäisten	avustettavien	 
nostamisessa istumasta seisomaan.

•	 Ei	pesua	–	hävitetään	likaantumisen	tai	käytön	päättymisen	jälkeen.
•	 Käytetään	yhdessä	Sabina™-nostokaaren	350	kanssa.

Liko™ comfortvest™ tUkiLiivi, istUmasta seisomaan noston apUväLine, maLLi 95
Istumasta	seisomaan	nostettaessa	käytettävä	Liko™ ComfortVest™ liivi poikkeaa merkittävällä tavalla muista istumasta seisomaan nostettaessa 
käytettävistä	liiveistä.	Se	koostuu	kahdesta	osasta:	ulkoliivi	nostaa	takaa	ja	käsivarsien	ulkopuolelta	ja	sisäpuolen	vyötäröliivi,	joka	on	kiinnitetty	
ulkoliivin alareunaan, estää liukumisen ja lisää näin turvallisuutta. Liivin kiristyslaitteiden turvallisuusperiaate tarkoittaa sitä, että kiinnitämme 
kaksi	keskenään	vuorovaikutteista	lenkkiä	kuhunkin	koukkuun	(samoin	kuin	MasterVest™-kävelytuessa, istumasta seisomaan nostettaessa 
käytettävässä SafetyVest™ -turvaliivissä, Hygiene Vest™  liivissä ja Hygiene Sling™	-nostokankaassa,	malli	45/46).	Yksikään	osa	ei	paina	kainaloihin,	
minkä ansiosta tämä liivi soveltuu ihanteellisesti akuutisti herkille ja halvauksesta kärsiville avustettaville. 

•	 Soveltuu	avustettaville,	joilla	on	seisomisvaikeuksia.
•	 Ei	paina	kainaloihin,	esimerkiksi	halvauksesta	kärsiville	tai	akuutisti	 

herkille avustettaville.
•	 Nostaa	takaa	ja	käsivarsien	ulkopuolelta	mutta	ei	niiden	alapuolelta.
•	 Vyötärövyö	nostaa	ylävartalon	ympäriltä	ja	estää	liukumisen.
•	 Yksilöllisesti	säädettävissä.
•	 Käytetään	yhdessä	Sabina™	Comfort	-nostokaaren	kanssa.

Liko™ sUpportvest™ tUkiLiivi, istUmasta seisomaan nostoväLine, maLLi 91
Liko™ SupportVest™ tukiliivi on miellyttävä istumasta seisomaan nostava nostoväline, joka on helppokäyttöinen ja jonka käyttäminen edellyttää 
vain vähän säätämistä. Sitä käytetään avustettaville, jotka tarvitsevat paljon apua seisomaan nousemisessa mutta pystyvät seisomaan omilla 
jaloillaan	tukevasti.	Se	nostaa	selän	takaa	ja	käsivarsien	alapuolelta.	Istumasta	seisomaan	nostavaa	SupportVest™-nostovälinettä voidaan käyttää 
lampaannahkapehmusteiden kanssa tai ilman niitä. Liivin sisäpuoli vuorattu vakosametilla, mikä ehkäisee sen liukumista. Liivissä on irrotettavat 
lampaannahkapehmusteet, jotka on kiinnitetty vetoketjuilla. Lisäpehmusteita on saatavana lisävarusteena. Se kiinnitetään vartaloon säädettävällä 
vyötärövyöllä,	jonka	tarkoituksena	on	pitää	liivi	paikoillaan	käytön	aikana.	Tämä	malli	soveltuu	erinomaisesti	ensimmäiseksi	istumasta	seisomaan	
nostamisessa käytettäväksi liiviksi.

•	 Kiinnitetään	vyötäröltä	vyöllä.
•	 Irrotettavat	pehmusteet	takaavat	käyttömukavuuden.
•	 Säädettävä	vyötärövyö.
•	 Käytetään	yhdessä	Sabina™-nostokaaren	350	kanssa.
•	 Soveltuu	avustettaville,	jotka	pystyvät	seisomaan	vakaammin.
•	 	Vyöjatke	ja	ylimääräinen	pehmuste	saatavana	lisävarusteena.

Koot: S, M, L, XL
KanKaat:  Polyesteri, vuorattu  

vakosametilla

Koot: M, L
KanKaat: Polyesteri, pehmustettu muovipinnoitetulla verkolla

Koot: S, M, L, XL
KanKaat:  Polyesteri, pehmustettu muovipinnoitetulla 

verkolla

Koot: M, L
KanKaat: Kuitumateriaali

SuoSikkituote
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•	 Ei	paina	kainaloihin,	esimerkiksi	halvauksesta	kärsiville	tai	akuutisti	 

herkille avustettaville.
•	 Nostaa	takaa	ja	käsivarsien	ulkopuolelta	mutta	ei	niiden	alapuolelta.
•	 Vyötärövyö	nostaa	ylävartalon	ympäriltä	ja	estää	liukumisen.
•	 Yksilöllisesti	säädettävissä.
•	 Käytetään	yhdessä	Sabina™	Comfort	-nostokaaren	kanssa.

Liko™ sUpportvest™ tUkiLiivi, istUmasta seisomaan nostoväLine, maLLi 91
Liko™ SupportVest™ tukiliivi on miellyttävä istumasta seisomaan nostava nostoväline, joka on helppokäyttöinen ja jonka käyttäminen edellyttää 
vain vähän säätämistä. Sitä käytetään avustettaville, jotka tarvitsevat paljon apua seisomaan nousemisessa mutta pystyvät seisomaan omilla 
jaloillaan	tukevasti.	Se	nostaa	selän	takaa	ja	käsivarsien	alapuolelta.	Istumasta	seisomaan	nostavaa	SupportVest™-nostovälinettä voidaan käyttää 
lampaannahkapehmusteiden kanssa tai ilman niitä. Liivin sisäpuoli vuorattu vakosametilla, mikä ehkäisee sen liukumista. Liivissä on irrotettavat 
lampaannahkapehmusteet, jotka on kiinnitetty vetoketjuilla. Lisäpehmusteita on saatavana lisävarusteena. Se kiinnitetään vartaloon säädettävällä 
vyötärövyöllä,	jonka	tarkoituksena	on	pitää	liivi	paikoillaan	käytön	aikana.	Tämä	malli	soveltuu	erinomaisesti	ensimmäiseksi	istumasta	seisomaan	
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•	 Kiinnitetään	vyötäröltä	vyöllä.
•	 Irrotettavat	pehmusteet	takaavat	käyttömukavuuden.
•	 Säädettävä	vyötärövyö.
•	 Käytetään	yhdessä	Sabina™-nostokaaren	350	kanssa.
•	 Soveltuu	avustettaville,	jotka	pystyvät	seisomaan	vakaammin.
•	 	Vyöjatke	ja	ylimääräinen	pehmuste	saatavana	lisävarusteena.

Koot: S, M, L, XL
KanKaat:  Polyesteri, vuorattu  

vakosametilla

Koot: M, L
KanKaat: Polyesteri, pehmustettu muovipinnoitetulla verkolla

Koot: S, M, L, XL
KanKaat:  Polyesteri, pehmustettu muovipinnoitetulla 

verkolla

Koot: M, L
KanKaat: Kuitumateriaali

SuoSikkituote
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Liko™ HandySheet™ -liukulakana

Liko™ HandysHeet™ LiUkULakana 
Saatavana	on	kaksi	versiota:	lyhyt	ja	pitkä.	Pitkässä	mallissa	on	kädensijat.	HandySheet™-liukulakana toimitetaan ja käytetään pareittain.

•	 Kangas	on	erittäin	laadukasta,	ja	sen	kitkakerroin	on	pieni	myös	usean	pesun	jälkeen.
•	 	HandySheet™-liukulakanan	yläreunassa	on	lenkit,	joilla	sen	voi	kiinnittää	sänkyyn.	Tämän	ansiosta	avustajien	ei	tarvitse	pitää	kiinni	lakanasta.
•	 Lyhyessä	HandySheet™-liukulakanassa on pienet taskut, jotka helpottavat lakanan asettamista esimerkiksi kapeaan pyörätuoliin.
•	 Olemme	kehittäneet	ainutlaatuisia	työskentelymenetelmiä,	jotka	helpottavat	liukulakanoiden	asettamista	ja	jotka	ovat	lisäksi	erittäin	mukavia	

avustettaville henkilöille. Menetelmämme ansiosta avustettavaa ei tarvitse kääntää sängyllä liukulakana asettamista varten.

Helpottaa nostokankaan asettamista

Handy-sarjan tuotteet ovat käsikäyttöisiä apuvälineitä, jotka helpottavat 

nostokankaan asettamista ja avustettavan siirtoa vähentämällä avustettavan 

ja alustan välistä kitkaa. Niitä voidaan käyttää sekä normaali- että ylipainoisilla 

avustettavilla. Handy-sarjan liukutuotteet on valmistettu laadukkaasta, kitkattomasta 

materiaalista, joka on erittäin liukas. HandySheet™-liukulakanaa käytetään pääasiassa 

apuna nostokankaan asettamisessa istuma- tai vaaka-asennossa. Se on erinomainen 

apuväline nostokankaiden asettamiseen erityisesti, jos avustettava henkilö on erittäin 

painava, kipualtis tai jolla on lihasjäykistymiä. Ainutlaatuisia etuja ovat lyhyen 

HandySheet-liukulakanan taskut, jotka helpottavat esimerkiksi asettamista kapeaan 

pyörätuoliin, ja pitkän mallin lenkit, jotka mahdollistavat lakanan kiinnittämisen 

sängyn pääpäätyyn. Kumpikin ratkaisu on Handy-sarjan erikoisuus, ja ne ovat 

rekisteröityjä Liko™-malleja. 

Liko™ HandytUBe™ LiUkULieriö
Liko™ HandyBeLt™ -tUki

Voit	lukea	lisää	näistä	tuotteista	osoitteessa	www.liko.com.

Muita Handy-sarjan 
lisävarusteita
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Liko™ MultiStrap™ -nostohihnaLiko™ RepoSheet™ -asentolakana

aLkUperäinen Liko™ reposHeet™ -asentoLakana
Liko™-yhtiö on kehittänyt nämä erityisesti helpottamaan avustettavan asettamista ylemmäs sängyllä ja kääntämistä nostimella. Kuormittaa 
avustajaa mahdollisimman vähän. Voidaan käyttää yhdessä lakanoiden kanssa tai niiden korvikkeena. Ei edellytä avustettavan osallistumista. 
Tarkoitettu	käytettäväksi	sellaisten	henkilöiden	avustamisessa,	jotka	eivät	pysty	aktiivisesti	osallistumaan	uudelleenasettamiseen	sängyllä	tai	
joiden ylipaino hankaloittaa asettamista.

perusmalli	jopa	200 kg:n	painoisen	henkilön	nostamiseen	 kankaat:	50 %	puuvillaa	/	50 %	polyesteriä,	verkkopolyesteriä

Ultra-malli	jopa	500	kg:n	painoisen	henkilön	nostamiseen	 kankaat:	50 %	puuvillaa	/	50 %	polyesteriä,	verkkopolyesteriä

muuta:	Toimii	parhaiten	yhdessä	pään	yläpuolella	olevan	nostimen	kanssa.	Avustettavan	asettaminen	ennen	tämän	lakanan	käyttöä	 
on	helpoin	tehdä	nostokankaan	avulla.	Tämän	jälkeen	RepoSheet-asentolakanan	vaihtaminen	onnistuu	kääntämällä	avustettava	samalla	
RepoSheet-asentolakanalla.

nostaminen ja kääntäminen sängyssä

Virheellisesti sänkyyn asetetun henkilön nostaminen ja uudelleenasettaminen on 

yleinen sängyssä tehtävä toimenpide. Tutkimukset osoittavat myös, että monet 

työhön liittyvät loukkaantumiset tapahtuvat juuri uudelleenasettamisen yhteydessä1. 

Kun henkilöä on siirrettävä ylemmäs sängyssä tai käännettävä, Liko™ RepoSheet™ 

-asentolakana on tähän erinomainen apuväline. Liko™ RepoSheet™ lisävaruste 

asetetaan avustettavan alle, ja sitä voidaan käyttää yhdessä perinteisen lakanan 

kanssa tai sen korvikkeena koko hoidon ajan. (Liko™ Solo RepoSheet™ asentolakanaa 

käytetään aina yhdessä perinteisen lakanan kanssa).

Liko™ soLo mULtistrap™ nostoHiHna
Solo MultiStrap™ nostohihnat on tarkoitettu yksittäisen henkilön lyhytaikaiseen käyttöön tai hihnojen pesutarpeen välttämiseen.

solo multistrap™ nostohihna, kapea  Leveys	5	cm

solo multistrap™ standard nostohihna, perusmalli Leveys 10 cm

solo multistrap™ nostohihna, leveä malli 	 	 Leveys	25	cm

Kaikkien MultiStrap™-nostohihnojen suurin sallittu kuormitus on 200 kg.

Liko™ mULtistrap™-nostoHiHna
Liko™ MultiStrap™ nostohihna on pestävä, ja se on valmistettu vahvasta ja kestävästä polyesterikankaasta.

Liko™ multistrap™ standard nostohihna, perusmalli Leveys 10 cm

Liko™ multistrap™ nostohihna, leveä  Leveys	25	cm

Liko™ multistrap™ Ultra nostohihna, erittäin leveä Leveys 40 cm

Kaikissa pestävissä Liko™ MultiStrap™	nostohihnoissa	on	135 cm:n	FixStrap-hihna,	jolla	kiinnitetään	MultiStrap-hihnan	
toinen pää sängyn päätyyn avustettavan kääntämisen ajaksi.

Laaja-alaiseen käyttöön terveydenhuollossa

Likon MultiStrap™ nostohihna täydentää Likon laajan valikoiman nostamiseen ja asetteluun 

tarkoitettuja apuvälineitä. MultiStrap-lvarusteet on kehitetty hoitoalan monenlaisiin vaatimuksiin, 

ja niillä voidaan kannatella käsivarsia, jalkoja tai muita kehonosia esimerkiksi hoidon tai pesun 

aikana. Yhdessä nostimen kanssa käytettäessä MultiStrap-varusteet helpottavat monia vaikeita 

nostotehtäviä, kuten haavanhoitoa (esim. palovammat), hygienian hoitamista, hoitotoimia  

(esim. katetrointi tai haavojen sitominen), tutkimuksia, alusastioiden asettamista sekä pukemista  

ja riisumista. MultiStrap-varusteita voidaan käyttää myös avustettavan kääntämiseen kyljeltä  

toiselle. Niitä voidaan käyttää yksittäin tai pareittain. Sängyssä kääntämiseen suosittelemme  

kahden leveämmän hihnan käyttämistä parina.

Liko™ soLo reposHeet™ asentoLakana
Solo	RepoSheet™ asentolakana on tarkoitettu yhden henkilön lyhytaikaiseen käyttöön. Se on hävitettävä, kun se likaantuu tai kun avustettava  
ei	enää	tarvitse	sitä.	Saatavana	on	kaksi	mallia	(katso	tiedot	jäljempää).

•	 Siirtäminen	ylemmäksi	tai	kääntyminen	sängyllä.
•	 Tarkoitettu	yksittäisen	henkilön	lyhytaikaiseen	käyttöön.
•	 Kankaat:	50	%	puuvillaa	/	50	%	polyesteriä.
•	 Saatavana	kaksi	mallia:	lyhyt	ja	tilava.
•	 Ei	saa	pestä.	Lakana	hävitetään,	kun	se	likaantuu	tai	avustettava	ei	enää	tarvitse	sitä.

tiesitkö, että...
•	Että	MultiStrap™-nostohihna 

helpottaa esimerkiksi 
käsivarsien ja jalkojen 
nostamista ja kannattelemista 
hoitotoimenpiteen ja pesemisen 
aikana.

•	Että	pestäviä	MultiStrap™-hihnoja 
on saatavilla kolme erikokoista 
mallia.

•	Että	MultiStrap™-nostohihnoista 
on saatavana myös 
kertakäyttökankaasta valmistettu 
malli, joka on tarkoitettu yhden 
henkilön lyhytaikaiseen käyttöön.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

Lyhyt Liko™ solo reposheet™ -asentolakana

Suurin	sallittu	kuormitus:	200	kg
Käyttö:	käytetään	yleensä	2–3	kertaa	avustettavan	
nostamiseen ylemmäksi sängyssä.

Liko™ solo reposheet™, tilava malli

Suurin	sallittu	kuormitus:	300	kg
Peittää suuren osan sängystä.
Käyttö:	käytetään	yleensä	4-5	kertaa	avustettavan	nostamiseen	
ylemmäksi sängyssä.

soLo reposHeet™ asentoLakanasta on saatavana kaksi kokovaiHtoeHtoa:



22 |  n o S t o V A R u S t e e t n o S t o V A R u S t e e t  |  23

Liko™ MultiStrap™ -nostohihnaLiko™ RepoSheet™ -asentolakana

aLkUperäinen Liko™ reposHeet™ -asentoLakana
Liko™-yhtiö on kehittänyt nämä erityisesti helpottamaan avustettavan asettamista ylemmäs sängyllä ja kääntämistä nostimella. Kuormittaa 
avustajaa mahdollisimman vähän. Voidaan käyttää yhdessä lakanoiden kanssa tai niiden korvikkeena. Ei edellytä avustettavan osallistumista. 
Tarkoitettu	käytettäväksi	sellaisten	henkilöiden	avustamisessa,	jotka	eivät	pysty	aktiivisesti	osallistumaan	uudelleenasettamiseen	sängyllä	tai	
joiden ylipaino hankaloittaa asettamista.

perusmalli	jopa	200 kg:n	painoisen	henkilön	nostamiseen	 kankaat:	50 %	puuvillaa	/	50 %	polyesteriä,	verkkopolyesteriä

Ultra-malli	jopa	500	kg:n	painoisen	henkilön	nostamiseen	 kankaat:	50 %	puuvillaa	/	50 %	polyesteriä,	verkkopolyesteriä

muuta:	Toimii	parhaiten	yhdessä	pään	yläpuolella	olevan	nostimen	kanssa.	Avustettavan	asettaminen	ennen	tämän	lakanan	käyttöä	 
on	helpoin	tehdä	nostokankaan	avulla.	Tämän	jälkeen	RepoSheet-asentolakanan	vaihtaminen	onnistuu	kääntämällä	avustettava	samalla	
RepoSheet-asentolakanalla.

nostaminen ja kääntäminen sängyssä

Virheellisesti sänkyyn asetetun henkilön nostaminen ja uudelleenasettaminen on 

yleinen sängyssä tehtävä toimenpide. Tutkimukset osoittavat myös, että monet 

työhön liittyvät loukkaantumiset tapahtuvat juuri uudelleenasettamisen yhteydessä1. 

Kun henkilöä on siirrettävä ylemmäs sängyssä tai käännettävä, Liko™ RepoSheet™ 

-asentolakana on tähän erinomainen apuväline. Liko™ RepoSheet™ lisävaruste 

asetetaan avustettavan alle, ja sitä voidaan käyttää yhdessä perinteisen lakanan 

kanssa tai sen korvikkeena koko hoidon ajan. (Liko™ Solo RepoSheet™ asentolakanaa 

käytetään aina yhdessä perinteisen lakanan kanssa).

Liko™ soLo mULtistrap™ nostoHiHna
Solo MultiStrap™ nostohihnat on tarkoitettu yksittäisen henkilön lyhytaikaiseen käyttöön tai hihnojen pesutarpeen välttämiseen.

solo multistrap™ nostohihna, kapea  Leveys	5	cm

solo multistrap™ standard nostohihna, perusmalli Leveys 10 cm

solo multistrap™ nostohihna, leveä malli 	 	 Leveys	25	cm

Kaikkien MultiStrap™-nostohihnojen suurin sallittu kuormitus on 200 kg.

Liko™ mULtistrap™-nostoHiHna
Liko™ MultiStrap™ nostohihna on pestävä, ja se on valmistettu vahvasta ja kestävästä polyesterikankaasta.

Liko™ multistrap™ standard nostohihna, perusmalli Leveys 10 cm

Liko™ multistrap™ nostohihna, leveä  Leveys	25	cm

Liko™ multistrap™ Ultra nostohihna, erittäin leveä Leveys 40 cm

Kaikissa pestävissä Liko™ MultiStrap™	nostohihnoissa	on	135 cm:n	FixStrap-hihna,	jolla	kiinnitetään	MultiStrap-hihnan	
toinen pää sängyn päätyyn avustettavan kääntämisen ajaksi.

Laaja-alaiseen käyttöön terveydenhuollossa

Likon MultiStrap™ nostohihna täydentää Likon laajan valikoiman nostamiseen ja asetteluun 

tarkoitettuja apuvälineitä. MultiStrap-lvarusteet on kehitetty hoitoalan monenlaisiin vaatimuksiin, 

ja niillä voidaan kannatella käsivarsia, jalkoja tai muita kehonosia esimerkiksi hoidon tai pesun 

aikana. Yhdessä nostimen kanssa käytettäessä MultiStrap-varusteet helpottavat monia vaikeita 

nostotehtäviä, kuten haavanhoitoa (esim. palovammat), hygienian hoitamista, hoitotoimia  

(esim. katetrointi tai haavojen sitominen), tutkimuksia, alusastioiden asettamista sekä pukemista  

ja riisumista. MultiStrap-varusteita voidaan käyttää myös avustettavan kääntämiseen kyljeltä  

toiselle. Niitä voidaan käyttää yksittäin tai pareittain. Sängyssä kääntämiseen suosittelemme  

kahden leveämmän hihnan käyttämistä parina.

Liko™ soLo reposHeet™ asentoLakana
Solo	RepoSheet™ asentolakana on tarkoitettu yhden henkilön lyhytaikaiseen käyttöön. Se on hävitettävä, kun se likaantuu tai kun avustettava  
ei	enää	tarvitse	sitä.	Saatavana	on	kaksi	mallia	(katso	tiedot	jäljempää).

•	 Siirtäminen	ylemmäksi	tai	kääntyminen	sängyllä.
•	 Tarkoitettu	yksittäisen	henkilön	lyhytaikaiseen	käyttöön.
•	 Kankaat:	50	%	puuvillaa	/	50	%	polyesteriä.
•	 Saatavana	kaksi	mallia:	lyhyt	ja	tilava.
•	 Ei	saa	pestä.	Lakana	hävitetään,	kun	se	likaantuu	tai	avustettava	ei	enää	tarvitse	sitä.

tiesitkö, että...
•	Että	MultiStrap™-nostohihna 

helpottaa esimerkiksi 
käsivarsien ja jalkojen 
nostamista ja kannattelemista 
hoitotoimenpiteen ja pesemisen 
aikana.

•	Että	pestäviä	MultiStrap™-hihnoja 
on saatavilla kolme erikokoista 
mallia.

•	Että	MultiStrap™-nostohihnoista 
on saatavana myös 
kertakäyttökankaasta valmistettu 
malli, joka on tarkoitettu yhden 
henkilön lyhytaikaiseen käyttöön.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

Lyhyt Liko™ solo reposheet™ -asentolakana

Suurin	sallittu	kuormitus:	200	kg
Käyttö:	käytetään	yleensä	2–3	kertaa	avustettavan	
nostamiseen ylemmäksi sängyssä.

Liko™ solo reposheet™, tilava malli

Suurin	sallittu	kuormitus:	300	kg
Peittää suuren osan sängystä.
Käyttö:	käytetään	yleensä	4-5	kertaa	avustettavan	nostamiseen	
ylemmäksi sängyssä.

soLo reposHeet™ asentoLakanasta on saatavana kaksi kokovaiHtoeHtoa:



24 |  n o S t o V A R u S t e e t n o S t o V A R u S t e e t  |  25

Liko™-nostokaaretLiko™-nostokaaret

Nostokangas toimii aina parhaiten tarkoin valitun nostokaaren kanssa. 

Nostokangas ja nostokaari muodostavat yhdessä toiminnallisen yksikön. 

Turvallisuuden kannalta nostokaari on erittäin tärkeä. Nostokankaiden 

käyttöohjeissa on suosituksia parhaimman nostokaarivaihtoehdon valitsemiseen. 

Usein soveltuvia malleja on useampia. Nostokaaren rakenne ja geometria 

määrittävät avustettavan istuma-asennon. Yleensä nelipistekaaren käyttäminen 

saa aikaan takakenoisemman istuma-asennon kuin kaksipistekaari.

Leveä nostokaari tarkoittaa sitä, että avustettava pitää käsivarsiaan nostokankaan 

sisällä ja ylävartalolle on enemmän tilaa. Kapeampi nostokaari tekee nostokankaasta 

tiukemman avustettavalle, jonka kädet ovat tällöin yleensä nostokankaan 

ulkopuolella. Yhteistä kaikille nostokaarille on, että niissä on nostokaaren 

turvakoukut. Useimpiin nostokaariin on saatavana tehtaalla asennettavat 

pikakoukut, jotka voi kiinnittää vaakoihin tai vaihtaa nostokaariin nopeasti  

ja helposti.

Liko™ sLingBar mini™ 220 nostokaari suurin sallittu kuormitus 205 kg

SlingBar Mini™ 220 on erityisen pieni nostokangas, jossa istutaan tiukan mukavasti. Yleensä syynä 
on, että nostokankaan pitäisi olla mahdollisimman tiukka, jotta se tuntuu turvalliselta ja varmalta. 

Liko™-ristikkonostokaari 450 suurin sallittu kuormitus 300 kg

Ristikkonostokaari	450	on	pienempi	nelipistenostokaari,	joka	mahdollistaa	takakenoisen	
istuma-asennon.	Ristikkonostokaari	450	soveltuu	käytettäväksi	yhdessä	korkeaselkäisten	tai	
päätä tukevien nostokankaiden kanssa. Se on symmetrinen ja sitä suositellaan käytettäväksi myös 
pienten nostokangasmallien kanssa. Se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi Silhouette Sling™ 
nostokangasmallin 22 ja Soft Original HighBack Sling™ nostokangasmallin 26 keskikokoisen ja pienen 
version kanssa. LiftPants™-kävelytukimalli	92	toimii	hyvin	ristikkonostokaaren	450	kanssa.

Liko™-ristikkonostokaari 670 suurin sallittu kuormitus 300 kg

Ristikkonostokaaressa	670	on	nelipisteinen	ripustusmekanismi.	Se	on	leveä	hartioiden	kohdalta,	
ja	siinä	avustettava	istuu	nojaavassa	istuma-asennossa.	Ristikkonostokaari	670 toimii	parhaiten	
sellaisten nostokankaiden kanssa, joissa on korkea selkä tai päätuki, esim. Universal Sling™ 
nostokangas, malli 00 ja Soft Original HighBack Sling™ nostokangasmalli 26, kummankin mallin 
keskikokoinen	ja	suuri	koko,	ja	Comfort	Sling	Plus™	nostokangasmalli	300/310	ja	Comfort	Sling	Plus	
High™	nostokangasmalli	350/360,	kaikki	koot.	Comfort	Sling	Plus	High™	nostokangasmalli	350/360	ja	
ristikkonostokaari	670	muodostavat	erinomaisen	ratkaisun	henkilöille,	joille	on	tehty	lonkkaleikkaus	
tai joiden lonkat eivät taivu normaalisti. 

Liko™ UniversaL sideBars™ 450 sivUkaaret suurin sallittu kuormitus 300 kg

Universal SideBars™ sivukaaret ovat vaihtoehto Likon ristikkonostokaarille nelipisteripustuksen 
muodostamiseen. Sivukaaret on helppo kiinnittää Universal SlingBar™ nostokaareen ja irrottaa siitä. 
Kuormitettuina sivukaaret mukautuvat nostokankaaseen, mikä yleensä tarkoittaa, että ne roikkuvat 
hieman	vinosti	ja	antavat	enemmän	tilaa	avustettavan	hartioille.	Yhdessä	Comfort	Sling	Plus	High™ 
nostokangasmallin	350/360	kanssa	sivukaaret	ovat	erinomainen	vaihtoehto	henkilöille,	joille	on	tehty	
lonkkaleikkaus tai joiden lonkat eivät taivu normaalisti. Universal-sivukaaret toimitetaan yhdessä 
kätevässä säilytyslaukussa, jonka voi ripustaa seinälle tai liikuteltavaan nostimeen.

Liko™ UniversaL sLingBar™ 350 nostokaari suurin sallittu kuormitus 300 kg

Universal	350	on	10 cm	kapeampi	kuin	Universal™	450,	ja	sitä	käytetään	yleisesti	lasten	nostamiseen.	
Kun	aikuisten	kokoa	olevaa	nostokangasta	käytetään	yhdessä	Universal	350 nostokaaren	kanssa,	
avustettavan kädet ovat nostokankaan ulkopuolella.

Liko™ UniversaL sLingBar™ 450 nostokaari suurin sallittu kuormitus 300 kg

Universal	450	on	useimpiin	tilanteisiin	ja	nostokankaisiin	soveltuva	nostokaari.	Se	asennetaan	
useimpiin	nostimiin	ennen	toimitusta	(ei	Viking	XL).

Liko™ UniversaL sLingBar™ 600 nostokaari suurin sallittu kuormitus 300 kg

Universal 600 nostokankaassa on runsaasti tilaa ylävartalolle, ja se on pääasiassa tarkoitettu 
käytettäväksi	Comfort	Slings	Plus™	-nostokangasmallien	300/310	ja	350/360	kanssa	tai	sellaisten	
nostokankaiden kanssa, joiden on tarkoitus ulottua jalkatukien päälle eli, kun molemmat jalkatuet 
ovat	vierekkäin	avustettavan	reisien	alla,	kuten	Amputee	Sling™ amputaationostokangasmalleissa 
70/75.

Liko™ UniversaL twinBar™ 670 nostokaari suurin sallittu kuormitus 300 kg

Universal	TwinBar™	670	nostokaari	soveltuu	suurille	aikuisille	ja	avustettaville,	jotka	haluavat	
keventää	hartioiden	alueen	kuormitusta.	TwinBar™	670	nostokaari	on	tarkoitettu	käytettäväksi	
sellaisten nostokankaiden kanssa, joissa jalkatuet ovat ristikkäin, esim. Soft Original HighBack Sling™ 
-nostokangasmalli 26 tai Universal Sling™ nostokangasmalli 00. Kuormitus on jaettava kaikkien 
neljän koukun varaan jokaisen noston aikana.

tiesitkö, että...

... että ei ole sattumaa, että 
useimmat nostimemme 
ja nostokaaremme on 
valmistettu vahvasta 
alumiinista. Koska alumiinin 
voi periaatteessa kierrättää 
rajoittamattomia kertoja, 
kutsumme sitä vihreäksi 
metalliksi.

nostokaaret monentyyppisiin nostoihin
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Kuten olemme maininneet, sanomme yleensä, että nostokangas muodostaa  

puolet nostosta. Kolmen vuosikymmenen aikana olemme kehittäneet nostimia  

ja nostovälineitä sekä kohdanneet monenlaisia tarpeita. Näitä tarpeita silmällä  

pitäen olemme laajentaneet valikoimaamme useilla älykkäillä lisävarusteilla. 

Ainutlaatuinen työkalu verkossa
Sivustossamme on älykäs verkkoperustainen nostokangasopas, joka auttaa sinua 

sopivan nostokankaan etsimisessä laitoksesi tai tietyn avustettavan henkilön 

tarpeiden mukaan. Kun täytät avustettavan henkilön tiedot ja senhetkisen 

nostotilanteen, suositellut nostokangasmallit tulevat näkyviin. Tämä opas  

ei tietenkään korvaa varsinaista sovitustilannetta, jota aina suosittelemme.

Älykkäät nostovälineet 
mukautuvat täydellisesti 
tilanteen mukaan 

ultra LiftPants™ 
kävelytuen Solo-peite
Ultra LiftPants™ kävelytuen 
Solo-peite on kertakäyttöinen 
lisävaruste. Peite vedetään 
LiftPants-nostohousujen 
päälle suojaamaan niitä 
likaantumiselta. 

jatkolenkit
Likon jatkolenkit on tarkoitettu 
Likon lisävarusteiden 
säätämisen helpottamiseen.  
Ne kiinnitetään hihnalenkkeihin 
ja lenkkihihnoihin tarvittavien 
pituussäätöjen tekemistä varten. 
Jatkolenkeistä on saatavana 
kaksi eri pituusvaihtoehtoa: 
12 cm:n ja 22 cm:n 
jatkokappale.

Päätuki
Päätuki on lisävaruste, jonka 
tarkoituksena on tukea 
avustettavan päätä. Sitä 
käytetään yhdessä Likon 
nostokankaiden kanssa, kun 
nostokangas itsessään ei tue 
päätä lainkaan. Päätuki on 
valmistettu polyesteristä.

Liko-vaaka
Liko-vaaka tarjoaa kätevän 
tavan punnita avustettava 
noston aikana. Säädön jälkeen 
paino näkyy näytössä joko 
kilogrammoina (kg) tai 
paunoina (lbs). 

Merkintäliuskat
Kiinnitysvirheiden välttämistä 
varten saatavana on 
lisävarusteena merkintäliuskoja, 
joilla voi merkitä juuri tietylle 
henkilölle sopivat lenkit. 
Tämä auttaa avustajia oikean 
nostokaareen kiinnitettävän 
lenkin valitsemisessa.

olkahihnan pehmuste
Puristusta lieventäviä 
pehmusteita on saatavana 
lisävarusteina etuolkahihnoihin. 
Niissä on toisella puolella 
tarranauha, jolla ne on helppo 
kiinnittää.

etsi sopiva 

nostokangas.
Oppaamme auttaa sinua 
etsimään sopivan nostokankaan 
laitoksesi tai yksittäisen 
avustettavan tarpeisiin.  
Muista, että mitä enemmän annat 
tietoja, sitä paremman tuloksen 
saat. Kun tulokset tulevat 
näytön oikeaan reunaan, 
voit lukea lisää kyseisestä 
mallista napsauttamalla sitä.

jalkatuen pehmuste
Puristusta lieventäviä 
pehmusteita on saatavana 
lisävarusteena, ja niitä voi ostaa 
kaikkiin nostokankaisiimme. 
Niissä on synteettinen 
lampaannahka toisella puolella 
ja nostokankaan kangas toisella 
puolella. 

MasterVest™-kävelytuen 
haararemmi
Haararemmiä käytetään yleisesti 
yhdessä Liko™ MasterVest™ 
kävelytuen kanssa, kun liiviä 
käytetään kävelyharjoittelussa. 
Haararemmi estää MasterVest™-
kävelytuen liukumisen ylös 
ylävartaloa pitkin.

Liko™-hihnat
Hihnat on tarkoitettu käytettäväksi lyhyissä 
siirroissa yhdessä pään yläpuolisen nostimen 
kanssa, kun nostotilanne voidaan suunnitella niin, 
että avustettavaa ei tarvitse nostaa lattian yli.

On erityisen tärkeää, että hihnaa sovitetaan 
avustettavalle huolellisesti, jotta voidaan varmistaa, 
että hän pystyy selviytymään nostotilanteesta ja 
että nosto tehdään turvallisesti.

Liko™-nostovälineet Liko™-nostovälineet
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www.hill-rom.comFrance ................................................................................................................. +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

enhancing outcomes for Patients and their Caregivers.tM

Hill-Rom pidättää oikeuden muotoilua, ominaisuuksia ja 
malleja koskeviin muutoksiin niistä etukäteen 
ilmoittamatta. Ainoa Hill-Romin antama takuu on 
kirjallinen takuu, joka annetaan tuotteen myynnin tai 
vuokrauksen yhteydessä.

© 2013 Hill-Rom SARL, KAiKKi oiKeuDet PiDÄtetÄÄn

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

Kaikki tässä esitteessä olevat tavaramerkit ovat Liko R&D:n, Hill-Rom Liko AB:n tai Hill-Rom Services, inc:n tavaramerkkejä  
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Olemme erikoistuneet nostamaan ja siirtämään ihmisiä turvallisesti. Olemme 

hyödyntäneet ylivertaista tietämystämme, tekniikkaamme ja menetelmiämme  

ja luoneet kattavan valikoiman nostimia, nostokankaita ja muita nostovarusteita. 

Analysoimme tarpeesi ja toimitamme juuri niihin parhaiten soveltuvan  

ratkaisun. Lisäksi tarjoamme jatkuvasti koulutusta ja käyttötukea, jotta nosto-  

ja siirtoympäristö olisi turvallinen sekä henkilökunnalle että avustettaville.  

Muihin Hill-Romin tuotevalikoiman ratkaisuihin yhdistettynä pystymme 

tarjoamaan tilaratkaisuja sairaaloihin ja muihin hoitolaitoksiin kautta maailman.

Pystymme tarjoamaan myös muista kankaista valmistettuja nostokankaita  

sekä tietyn avustettavan tarpeiden mukaan räätälöityjä malleja.

Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää. 

Katso yhteystietomme ja lisätietoa meistä ja tarjoamistamme tuotteista 

verkkosivuiltamme osoitteesta www.hill-rom.com ja www.liko.com. 

nostojen ja siirtojen 
asiantuntijat
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