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HighBackSling nostoliinaa on hoitohenkilöstön helppo käyttää ja se antaa nostettavalle miellyttävän turvallisuuden 

tunteen. Nostoliinassa on reisituet, minkä ansiosta nostettava ei istu liinan päällä. Nostoliina tukee sen sijaan nostettavaa 

tasaisesti häntäluun, käsivarsien ja reisien alta. HighBackSling on tarkoitettu tilanteisiin, joissa vaaditaan lisätukea, ja sitä 

voidaan käyttää lattialla makaavan potilaan nostamiseen.

SystemRoMedic on kehittänyt valikoiman käytännöllisiä nostoliinoja, jotka ovat mukavia ja laadukkaita sekä sopivat 

erilaisiin nostotilanteisiin. Liinoissa on käytetty monia eri materiaaleja ja niiden kokovalikoima on laaja XXS–XXL. Kaikki 

mallit ovat turvallisia ja erittäin helppoja käyttää, ja niillä voidaan siirtää jopa 300 kiloa painavia potilaita. Nostoliinan malli ja 

materiaali valitaan nostotilanteen ja käyttäjän tarpeiden mukaan.

Silmämääräinen ja mekaaninen tarkastus

Tarkasta nostoliinan kunto ja toimivuus säännöllisin väliajoin. Tarkasta tuote aina pesun jälkeen. Varmista, että saumat ja 

materiaali ovat ehjät. Varmista, ettei kangas ole kulunut tai haalistunut. Suorita lopuksi koekuormitus varmistaaksesi, että 

soljet, vetolenkit jne. kestävät raskaan kuormituksen. Mikäli liinassa havaitaan vaurioita, tuote on vaihdettava uuteen.

Lue aina kaikkien henkilöiden siirtoon käytettävien apuvälineiden käyttöohjeet.

Säilytä käyttöohje tuotteen käyttäjien saatavilla.

Älä jätä potilasta yksin noston aikana.

Tehdäksesi nostosta mahdollisimman miellyttävän ja estääksesi nostettavaa liukumasta irti nostoliinasta, sovita nostoliina 

ensin huolellisesti. Pujota ensin nostoliinan selkäosan vetolenkit nostokaaren koukkuihin ja sen jälkeen reisitukien vetolen-

kit paikalleen. Käytä testattua nostokaarta.

Se yksikköön sisältyvä tuote, jolla on alin sallittu maksimikuormitus, määrää aina koko yksikön sallitun maksimikuormituk-

sen. Tarkasta aina ennen käyttöä nostimen ja nostovarusteiden sallitut maksimikuormitukset. Kysy tarvittaessa neuvoa 

jälleenmyyjältäsi.

Toiminnan tarkastus

Lue aina käyttöohje

Max: 300 kg

Käyttöohje – SuomiHighBackSling
SystemRoMedicTM



Nostoliinan pujottaminen nostettavan istuessa pyörätuolissa/tuolissa tai vuoteella

1. Kannattele nostoliinaa toisella kädellä 

yläreunasta ja laita toinen käsi alareu-

nassa olevaan pujottamistaskuun. Pyydä 

nostettavaa nojaamaan hieman eteenpäin, 

jolloin pujottaminen on helpompaa. Paina 

nostoliinan alareunaa nostettavan selän 

takaa kohti tuolin/pyörätuolin istuinta tai 

vuoteenpintaa, alareunan optimaalinen 

kohta on nostettavan häntäluun kohdalla. 

Tarkasta, että nostoliinan keskilinjanauha 

seuraa selkärangan linjaa.

2. Ohjaa nostoliina huolellisesti nostetta-

van lonkkien alle. Tee tämä painamalla 

nostoliina pyörätuolin takakulmiin jäävään 

tilaan.

3. Vedä sen jälkeen reisituet potilaan 

reisien sivuille. Istu nostettavan edessä 

ja vedä reisituen alareunasta, jolloin liina 

liukuu paikalleen lonkan ympärille. Paina 

samalla kevyesti nostettavan polvia niin, 

ettei hän pääse liukumaan eteenpäin.

4. Varmista, että reisituet ovat saman-

pituiset molemmilla puolilla ja aseta ne 

nostettavan reisien alle. Aseta reisituet 

ristikkäin ja ripusta ne nostokaaren kouk-

kuihin. Aloita nosto. Kun remmit kiristyvät, 

pysäytä nosto ja tarkista, että kaikki on 

kunnossa ennen noston jatkamista.

Nostoliinan poistaminen nostettavan istuessa

1. Taita reisituki ja anna sen liukua polvi-

taipeen alta, kun vedät sitä ulkopuolelta.

2. Tartu nostoliinan yläreunasta molemmin 

käsin ja vedä liina pois.
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Nostoliinan pujottaminen nostettavan maatessa vuoteessa, paareilla tai lattialla

1. Käännä nostettava kylkimakuulle 

itseesi päin. Levitä nostoliina alustalle 

etiketti alaspäin ja liinan keskilinja 

selkärangan kohdalle. Nostoliinan 

yläreunan on oltava riittävän korkea 

niin, että nostoliina tukee päätä, ja 

alareunan häntäluun tasalla. Vie liina 

mahdollisimman kauas nostettavan 

alle. Työnnä selkäosan vetolenkki 

vartalon alle, jotta saat siitä otteen, 

kun käännät nostettavan takaisin 

selinmakuulle.

2. Säästääksesi työvaiheita voit 

kääntää liinan nostettavan ympärille 

jo kylkimakuulla ja pujottaa reisituet 

polvien välistä valmiiksi, kun nostettava 

makaa itseesi päin.

3. Käännä nostettava takaisin selin-

makuulle ja vedä päätuki, selkäosa ja 

säärituki esille.

4. Aseta reisituet ristikkäin ja ripusta ne 

nostokaaren koukkuihin. Aloita nosto. 

Kun remmit kiristyvät, pysäytä nosto ja 

tarkista, että kaikki on kunnossa ennen 

noston jatkamista.

Nostoliinan poistaminen makuuasennossa

1. Vedä reisituet nostettavan polvien 

välistä.

2. Käännä nostettava kylkimakuulle 

itseesi päin ja työnnä liina vartalon alle 

niin, että käännettyäsi nostettavan takai-

sin selinmakuulle pystyt vetämään liinan 

hänen altaan.
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Materiaalit:
Polyesteri: Vetoluja materiaali, jossa pieni kitka. Kestää korkeita pesulämpötiloja.

Polyesteriverkko: Ilmava materiaali, joka voidaan tarvittaessa jättää nostettavan alle. Kestää korkeita pesulämpötiloja.

Muovitettu verkko: Tarkoitettu kylpy- ja suihkutustilanteisiin. Materiaalin voi desinfioida alkoholiliuoksella.

Hoito-ohje:
Älä käytä huuhteluainetta.
Pidentääksesi tuotteen käyt-
töikää vältä kuivausrummun 
käyttöä.

Kokovalikoima

Nostoliinoja voi käyttää sekä 2- että 4-koukkuisissa nostokaarissa. On tärkeää varmistaa, että nostokaaren leveys vastaa 

nostettavan henkilön tilaa ja kokoa.

Käytä potilaskohtaisia nostoliinoja varmistaaksesi noston turvallisuuden ja nostettavan hygienian.

Koko              XXS/Harmaa  XS/Oranssi    S/Punaine     M/Keltainen      L/Vihreä       XL/Liila       XXL/Valkoinen

Suos.

käyttäjän paino kg  10–25    20–35       30–55          50–90             80–110      110–160          130–200

Nostoliinan 

korkeus  cm    77       85         91            94                98                 98  102

Nostoliinan 

istuinleveys  cm   20       25         35            45                56                 62   70

Lue tuotteen etiketistä.

Reisitukien pujottamisvaihtoehtoja

1. Tavallisin tapa on ristiä reisituet ennen kiinnitystä nostokaareen koukkuihin.

2. Reisituet voidaan asettaa myös limittäin molempien reisien alle, jolloin nostettava voi pitää jalkansa yhdessä.

3. Reisituet voidaan kiinnittää nostokaaren koukkuihin myös ristimättä. Tällöin nostettavan jalat pysyvät levitettyinä. Tämä 

kuitenkin lisää vaaraa, että nostettava irtoaa nostoliinasta.

Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi, jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta ja sen käytöstä. Katso jälleenmyyjälu-

ettelo osoitteesta www.handicare.com. Varmista aina, että sinulla on käyttöohjeesta oikea versio. Uusimman käyttöohjeen 

voit ladata osoitteesta www.handicare.com
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