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CalfStrap er et stykke tilbehør til MiniLift125/MiniLift200. Det er et lægbånd, som efter behov kan give brugeren ekstra 

støtte og følelse af tryghed ved anvendelse af MiniLift125/MiniLift200. CalfStrap fastgøres ved hjælp af spænder på siden 

af benstøtten, og længden kan let reguleres til ønsket længde. På MiniLift125/MiniLift200 er der huller på bagsiden af 

knæstøtten, hvor fæstet til CalfStrap monteres.

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 produktet. 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.

Manual - Danske

Maks: 300kg

CalfStrap
SystemRoMedicTM

Max: 200kg/440 lbs



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

Vedligeholdelse:
Anvend ikke skyllemiddel. 

Undgå tørretumbling for øget 

levetid.

Læs på løftesejlets mærkat.

Placering og brug

Skru spænderne til Calfstrap fast på bagsiden af 

knæstøtten på MiniLift125/MiniLift200. Anvend medføl-

gende brikker mellem læderet og skruen.

Reguler længden på båndet, så det passer til bru-

geren og giver tilstrækkelig støtte bag læggene. Placer 

derefter lægbåndet bag brugerens lægge, og fastgør 

det med spænderne, et på hver side. 
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