
Hill-Rom® 

Liko™ M220 och M230 mobila lyftar

Enastående lätta  
att använda.
Liko™ har 30 års erfarenhet av att lyfta och flytta 
patienter och har använt sin beprövade teknik 
och designkunskap för att utforma de nya mobila 
lyftarna Liko™ M220 och Liko™ M230. 

Dessa lättanvända, innovativa lyftar är utformade 
för att uppfylla normala lyftbehov vid vård i hemmet 
och på vårdhem med den hållbarhet och kvalitet som 
kännetecknar alla produkter från Liko™. 

I likhet med många andra produkter från Liko™ har 
de mobila lyftarna Liko™ M220 och M230 en intuitiv 
design som gör att de är mycket enkla att använda, 
även för vårdgivare som är ovana vid att använda 
lyftar. Tillsammans med ett stort urval lyftselar och 
tillbehör är lyftarna säkra och bekväma för både 
patienter och vårdgivare.

Liko™ M230 är helt elektrisk, inklusive breddning 
av underredet, och Liko™  M220 har en manuell 
breddning.

Viktiga egenskaper
•	 Lättanvända,	intuitiva	reglage
•	 	Lång	lyftarm	når	enkelt	mitten	av	sängen
•	 Lätt	att	rengöra
•	 	Elektrisk	höjning	och	sänkning	av	lyftarmen	

och breddning av underredet (manuell 
breddning av underredet på modellen M220)

•	 Lyftkapacitet	på	182	kg
•	 	Kompatibel	med	världens	mest	kompletta	

sortiment av lyftselar, vilket gör att du kan 
anpassa lyften till patientens individuella 
behov

•	 	Kan	användas	tillsammans	med	en	våg	
(tillbehör)

•	 	Tilltalande	design	och	konkurrenskraftigt	pris



Hill-Rom® 

Liko™ M220 och M230 mobila lyftar

Den långa lyftarmen gör att 
patienten enkelt kan vändas 
och lyftas till mitten av sängen

Med de mobila lyftarna Liko™ M220 
och M230 kan du uppfylla de flesta 
lyftbehov, även lyft från golvet.

Översikt av de mobila lyftarna Liko™ M220 och M230
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Lyftkapacitet: 182 kg
Lyftintervall:  570-1720 mm
Hjul: Fram: 75 mm tvillinghjul
 Bak: 75 mm bromsade tvillinghjul
Material:  Stål
Nödsänkning: Manuell och elektrisk
Modeller: Liko™ M220 (manuellt underrede)
 Liko™ M230 (elektriskt underrede)

Liko™ M220 och M230 har testats av ackrediterat testinstitut och uppfyller 
erforderliga krav enligt Medicintekniska direktivet för Klass I produkter 
(MDD 93/42/EEC). Liko™ M220 och M230 uppfyller kraven enligt EN ISO 10535, 
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-11, ANSI/AAMI ES60601-1 och  
CAN/CSA C22.2 nr 60601-1.
Design and Quality by Liko in Sweden. Liko™ är kvalitetscertifierade enligt 
ISO 9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO 13485.  
Liko™ är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Hill-Rom är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Hill-Rom Services Inc.
Liko är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Liko R&D AB.

Manuell eller 
elektrisk breddning 
av underredet

Varaktigt 
batteri – laddas 
på lyften eller kan 
enkelt avlägsnas 
och laddas i 
väggmonterad 
laddare

Stort lyftintervall

Tvåpunkts lyftbygel 
gör det enkelt att 
sätta fast lyftselen

Släta hjul som inte ger 
märken och är lätta att 
rengöra och manövrera

Ställdonet har en mjuk 
och följsam rörelse för 
patientens säkerhet 
och bekvämlighet

Användaranvisning 
påminner vårdgivaren 
hur lyften fungerar

Intuitiva reglage

10,5 cm underrede 
som lätt får plats 
under sängen 

Manuell nödsänkning

www.hill-rom.comFrance ................................................................................................................. +33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom ............................................. +44 (0)1530 411000
Deutschland ............................................................................ +49 (0)211 16450-0
Nederland .........................................................................................  +31 (0)347 32 35 32
Italia ......................................................................................................................................................  + 39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz ........................................................  +41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) .....................................  +41 (0)21 706 21 38

Österreich ....................................................................................................  +43 (0)2243 28550

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® 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.
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