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ThoraxSling on MiniLift-nostimen kanssa käytettävä nostoliivi, joka on helppo asettaa paikalleen ja joka saa nostettavan 

tuntemaan olonsa turvalliseksi noston aikana. Se antaa potilaan tarvitsemaa tukea ja turvallisuutta nostotilanteissa ja 

helpottaa wc-käyntejä.

ThoraxSlingiä on kahta mallia: toinen malleista tukee selästä, ja toinen takapuolen alta. Istuintuella varustettua 

SystemRoMedic sisältää laajan valikoiman käytännöllisiä, helppokäyttöisiä ja korkealaatuisia nostovaljaita, jotka voidaan 

sovittaa erilaisiin nostoihin ja potilaiden tarpeisiin. Valjaita on saatavana useista eri materiaaleista valmistettuina ja kokoina 

XXS–XXL. Kaikki mallit ovat turvallisia ja erittäin helppoja käyttää, ja niillä voidaan nostaa jopa 300 kiloa painavia potilaita. 

Malli ja materiaali valitaan potilaan tarpeiden ja siirtotilanteen mukaan.

Silmämääräinen ja mekaaninen tarkastus

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

materiaali ovat ehjät. Varmista, ettei kangas ole kulunut tai haalistunut. Testaa tuote koekuormittamalla varmistaaksesi, 

että soljet, vetolenkit jne. kestävät raskaan kuormituksen. Mikäli tuotteessa havaitaan kulumisvaurioita, se on hävitettävä.

Lue aina kaikkien siirrossa käytettävien apuvälineiden käyttöohjeet.

Säilytä käyttöohje tuotteen käyttäjien saatavilla.

Älä jätä potilasta yksin siirron aikana.

Tehdäksesi nostosta mahdollisimman miellyttävän ja estääksesi nostettavaa liukumasta irti nostovaljaista, sovita nos-

tovaljaat ensin huolellisesti. Pujota ensin nostovaljaiden selkäosan lenkit nostokaareen ja sen jälkeen reisitukien vetolenkit. 

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

Maksimikuormitus: 205 kg

Maksimikuormitus: 300 kg/661 lbs

Maksimikuormitus: 300 kg/661 lbs

Maksimikuormitus: 200 kg/440 lbs

ThoraxSling
SystemRoMedicTM

ThoraxSling, polyester

ThoraxSling, with seatsupport, polyester ThoraxSling, with seatsupport, disposable

ThoraxSling, wipeable



ThoraxSling voidaan kiinnittää kolmella eri tavalla, sillä hihnalenkit sijaitsevat 

kolmella eri tasolla.

Valitse lyhin nostimen nostokaareen ulottuva hihnalenkki.

Hihnalenkkien kuvaus

Vyötäröhihnan kuvaus

Vyötäröhihna antaa tukea ja turvallisuutta noston aikana.

Kun hihna on kiinnitetty paikalleen ja tarvitaan lisätukea, se voidaan kiristää 

irtonaisesta hihnasta vetämällä.

ThoraxSlingin kiinnittäminen

Aseta ThoraxSling potilaan selän taakse tuote-etiketti ylöspäin. 

Liivi sijoitetaan niin alas, ettei se paina kainaloita. Kädet 

asetetaan ulkopuolelle. Pyydä tai auta nostettavaa nojaamaan 

hieman eteenpäin, jolloin asettaminen on helpompaa. Liivin 

keskilinjan on oltava potilaan selkärangan kohdalla.

Istuintuella varustettu ThoraxSling kiinnitetään samalla tavalla, 

mutta istuintuki asetetaan potilaan takapuolen alle. Tartu kiinni 

vahvistetusta istuintuesta ja aseta se potilaan takapuolen alle.

Vyötäröhihna kiinnitetään ja sovitetaan potilaan koon mukaan.

Käsitukea tarvitseville, esimerkiksi olkanivelen kulumasta kärsiv-

ille potilaille, liivin molemmilla puolilla on käsille tukipidikkeet.
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Aseta potilaan mukaan säädetty nostin potilaan eteen (ks. sovituso-

hjeet nostimen käyttöohjeesta) ja aseta potilaan jalat jalkalevylle. Jos 

pohjehihnaa on käytettävä, se kiinnitetään ensin. Vedä nostovarsi 

potilaan lähelle helpottaaksesi hihnalenkkien kiinnittämistä.

Aseta nostin varovasti mahdollisimman lähelle potilasta nähdäksesi, 

mikä hihnalenkki sopii parhaiten. Vedä sen jälkeen hihnat suoriksi, 

ennen kuin kiinnität ne nostokaareen.

Pyydä potilasta nojaamaan taaksepäin liiviä vasten, ennen kuin 

aloitat noston. Tarkkaile potilasta huolellisesti.

Kun kaikki nostovarusteet on säädetty ja potilas on mukavassa 

asennossa, nosta potilas halutulle korkeudelle. Keskeytä nosto, jos 

se tuntuu potilaasta vähänkään epämiellyttävältä.

ThoraxSlingin kiinnitys MiniLift-nostimeen

ThoraxSlingin kiinnitys MiniLift-nostimeen
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ThoraxSling

ThoraxSling with seatsupport



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. Uusimmat käyttöohjeet 

voi ladata web-sivustoltamme www.handicare.com.

Tuotteen hoito, polyesteri:
Lue tuotteen etiketistä.

Älä käytä huuhteluainetta. Varmistaaksesi, että tuote kestää 

mahdollisimman pitkään, kuivaa se ripustamalla tai matalassa 

lämpötilassa rumpukuivaamalla.

Materiaalit:
Polyesteri: Vetoluja materiaali, jossa on pieni kitka.

Kertakäyttöinen: Polypropeeni, vettä hylkivä.

Puhdistettava: Nylon+TPU, voidaan desinfioida.

Hoito-ohje, non-woven:
Lue tuotteen etiketistä.

Ei saa pestä. Hävitä tuote, jos se on likaantunut tai se on vaihdettava muusta syystä.

Kokovalikoima
Käytä potilaskohtaisia nostovaljaita varmistaaksesi noston turvallisuuden ja nostettavan hygienian.

Hoito-ohje, puhdistettava:
Lue tuotteen etiketistä.

Puhdista päällinen etanolilla (alkoholilla) tai muulla vastaavalla pintojen desinfiointiaineella. Sekoitussuhde saa olla korkein-

taan yksi osa etanolia kolmeen osaan vettä.

Koko XS/Orange S/Punainen M/Keltainen  L/Vihreä XL/Liila XXL/alkoinen

Suos. potilaan 
koko kg

20-50kg 30-60kg 50-80kg 70-110kg 100-150kg 140-200kg

Liivin ympärys-
mitta cm

85cm 94cm 104cm 124cm 146cm 170cm
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