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StandUpSling er en oprejsningsvest, som er let for hjælperen at sætte på, samtidig med at den giver brugeren en følelse 

af tryghed. Vesten er udformet til at give støtte bag ryggen ved løft til stående position med ståløfter. StandUpSling er 

udformet til at tilgodese behov for støtte og tryghed ved løft til stående stilling samt for at lette toiletbesøg.

I SystemRoMedic findes et bredt udvalg af funktionelle og bekvemme løftesejl af høj kvalitet, tilpassede forskellige typer 

løft og brugere med forskellige behov. Løftesejlene findes i flere forskellige materialer og i størrelser fra XXS til XXL. Alle 

modeller er både sikre og meget lette at anvende, og de kan løfte brugere op til 300 kg. Valg af model og materiale 

bestemmes af løftesituationen og brugerens behov.

Funktionskontrol

Visuel og mekanisk inspektion 

Foretag regelmæssige funktionskontroller af løftesejlet. Kontroller altid efter vask. Kontroller, at sømme og materiale er 

helt og ikke udviser tegn på beskadigelse. Kontroller, om materialet er udsat for slitage eller er bleget. Belast og kon-

troller, at spænder og håndtag kan holde til en kraftig belastning. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.

Læs altid manualen

Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.

Efterlad ikke brugeren alene under forflytningsmomentet.

Undgå risikoen for, at brugeren glider ud eller føler sig ubehageligt tilpas ved at være omhyggelig med afprøvningen af løft-

esejlet. Hægt først løftesejlets rygstropper på løfteåget; hægt derefter benstøttens løkker på. Anvend afprøvet løfteåg.

Det er altid den lavest tilladte max. belastning på det respektive produkt i den sammensatte løfteenhed, der styrer. 

Kontroller altid den tilladte max. belastning på løfte og løftetilbehør inden brug, og kontakt din forhandler ved spørgsmål.
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Beskrivelse af båndet om taljen

StandUpSling er udformet med tre mulighed for kobling.

Valg af strop afgøres ved at vælge den korteste, som kan nå frem til 

åget på løfteren.

Båndet omkring taljen er der for at give støtte og 

tryghed, når brugeren skal rejse sig op.

Det kobles på, og ved behov for mere støtte træk-

kes det til med det løse bånd.

Beskrivelse af stropperne
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Placering af StandUpSling
1. Placer StandUpSling bag ryggen på 

brugeren med mærkaten udad. Vestens 

nedre kant skal placeres over hoftebenene, 

armene placeres udenfor. Det er lettere, 

hvis brugeren er i stand til at læne sig frem/

kan lænes frem. Løftevestens midte skal 

følge brugerens rygrad.

2. Taljebåndet kobles på og tilpasses bru-

gerens størrelse.

3. Placer den individuelt indstillede ståløfter 

(følg manualen for løfteren ved indstilling) 

foran brugeren og placer fødderne på 

fodpladen.  

4. Afprøv en passende strop ved at være 

omhyggelig med, at løfteren er placeret så 

tæt på brugeren som muligt. Stræk derefter 

stropperne, inden de sættes på løfteåget.

Bed brugeren om at læne sig bagud mod 

vesten, inden løftet påbegyndes. Vær 

opmærksom på brugerens signaler; hæv til 

ønsket position, hvis alt fungerer, som det 

skal. Afbryd løftet og sænk nedad ved det 

mindste tegn på ubehag.

Bortfjernelse af StandUpSling
1. Sænk brugeren ned på den ønskede 

plads. Stropperne kobles af løfteåget og 

lægbåndet.

2. Fjern løfteren, taljebåndet kobles løs. 

Vesten trækkes op bagom ryggen på bru-

geren.
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Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.handicare.com for en kom-

plet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra 

vores hjemmeside www.handicare.com

Materiale: 
Polyester: Slidstærkt materiale med lav friktion. Tåler høje vasketemperaturer.

Vedligeholdelse:
Anvend ikke skyllemiddel. 

Undgå tørretumbling for øget 

levetid.

Læs på løftesejlets mærkat.

Tilbehør:
Ved behov for en blødere overflade imod brugeren kan et ekstra lag i et blødt materiale fastgøres på vesten.

Størrelse          S/Rød                     M/Gul                L/Grøn                XL/Lila    XXL/Hvid

Anb.          

Brugervægt kg           40-65                     55-80                 75-110                         100-160    150-220
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