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RoomTransferHook er et tilbehør til løftebøyle som i kombinasjon med skinnesystemer og løftemotorer muliggjør en
forflytning av brukere mellom ulike rom. Den er spesielt velegnet ved smidige forflytninger av brukere mellom rom med
separate og adskilte skinnesystemer.
I Handicares produktserie SystemRoMedic inngår blant annet løftere og løfteseler. SystemRoMedic innebærer en helhetstankegang rundt forflytninger som er oppdelt i fire kategorier: overflytning, posisjonering, støtte og løft.

Kontroll av funksjon
Visuell inspeksjon
Gjør regelmessige funksjonskontroller. Kontroller at materialet er helt og skadefritt.
Før bruk:
Kontroller at løftebøylen med RoomTransferHook er plassert i det rommet du vil løfte fra, og har den tomme kroken mot
løftemotoren som du skal forflytte til.
Kontroller samtlige fester og sikkerhetssperrer.

Les alltid bruksanvisningen
Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.
Oppbevar manualen tilgjenglig for brukere av produktet.
Løfteren skal bara benyttes av personer som har fått brukeropplæring på løfteren.
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Montering
Anbefalte kombinasjoner
RoomTransferHook kan monteres på følgende løftebøyler:
SlingBar S
SlingBar M
SlingBar L
SlingBarRFL450
Forflytning mellom to rom krever et skinnesystem i hvert rom.
Motorene skal være montert i skinnesystemet slik at løftebåndene har den flate siden mot hverandre.
Anbefalte løftemotorer:
RiseAtlas450/625
Rise450/625
Reda

Deler som inngår RoomTransferHook (RTH-krok):
1. Bolt ISO7379 DIN610 10xM8x30
2. RTH-krok
3. Låsemutter DIN985 M8fzb
4. Plasthette MSM 8S
1
2

3
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Montering av RTH-kroken på løftebøylen
Bolten føres gjennom bøylebolten og skrus fast.
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Fest løftebøylen med RTH-kroken på løftemotoren med H-adapter
Fest RTH-kroken ved H-adapteren på den første løftemotoren slik at den “tomme” kroken er mot døråpningen/den andre
løftemotoren.
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Å bruke produktet
Viktig informasjon
• Motorene skal være montert i skinnesystemet slik at løftebåndene har den flate siden mot hverandre.
• Maksimal avstand mellom motorenes løftebånd får være 70 cm i vertikalt leie.
• Kontroller at den ”tomme” kroken på RoomTransferHook er mot døråpningen/den andre løftemotoren før brukeren
løftes opp.
• Sikre at H-adapteren på den løftemotoren som brukeren skal løftes til er ordentlig festet på dobbelkroken, før
overflytningen starter.
• Løftetilbehøret skal være grundig testet i forhold til brukerens behov og funksjonsnivå.
• La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.
• Maksimumslasten får ikke under noen omstendigheter overskrides. Se videre under avsnittet for maksimumslast.
• Garantien gjelder bara når reparasjoner eller endringer utføres av autorisert personell.

Maksimumslast
De ulike produktene i den sammensatte løfteenheten (løfter, løftebøyle, løftesele, vekt og eventuelt annet løftetilbehør) kan
ha forskjellige maksimumslaster. Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt

Funksjon H-adapter og RTH-krok
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Forflytning mellom rom med to løftemotorer
Kontroller før du løfter opp brukeren at den “tomme” kroken på RTHløftemotor 2

løftemotor 1

kroken er mot døråpningen/den andre løftemotoren.

Før frem løftemotoren med brukeren så nær døråpningen som mulig.
Senk ned brukeren slik at føttene subber i gulvet.
Ta løftebåndet til løftemotor 2 og senk båndet tilstrekkelig for å kunne
kople på H-adapteren på RTH-kroken.

Kontroller at H-adapteren på løftemotor 2 er ordentlig festet i RTHkroken.
Du skal høre en klikkelyd når H-adapteren koples på RTH-kroken.

Kontroller at H-adapteren på løftemotor 2 er ordentlig festet i
RTH-kroken.
Du skal høre en klikkelyd når H-adapteren koples på RTHkroken.
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Kjør inn løftebåndet på løftemotor 2 slik
at brukeren føres gjennom døråpningen
med en smidig bevegelse.
Ved behov kjøres løftebåndet på motor
1 ut til brukeren er helt overflyttet til
løftemotor 2.

Når løftebåndet fra løftemotor 1 er tilstrekkelig avlastet, kan det
koples i fra RTH-kroken.
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I 25 år har vi helhjertet egnet oss til utviklingen av smarte og lettanvendte hjelpemidler for sikre og enkle forflytninger. Vi
ønsker å gjøre livet og arbeidet enklere for brukere og personell innen pleie og omsorg.
Erfaring, innovasjon og utdanning er grunnmuren i SystemRoMedic, en helhetsløsning for alle tenkbare forflytningssituasjoner.
Overflytning, produkter for forflytning mellom to enheter
Posisjonering, produkter for leieforandring innen samme enhet
Støtte, produkter for støtte ved mobilisering
Løft, produkter tilpasset for løft
Filosofien bak SystemRoMedic fokuserer på å minske risikoen for arbeidsrelaterte skader samtidig som brukerens
opplevelse av selvstendighet, uavhengighet og verdighet øker. Gjennom en kombinasjon av utdanning, trening og
et komplett sortiment av effektive forflytningshjelpmidler tilbyr SystemRoMedic forbedring av både arbeidsmiljø og
pleiekvalitet, samtidig som signifikante kostnadsbesparinger kan gjennomføres.
Vår misjon, å hjelpe mennesker, har alltid vært og kommer alltid å være drivkraften bak våre innovasjoner. Vi elsker enkle
forflytninger.

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se www.handicare.com for en komplett
distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår
hjemmeside: www.handicare.com

Handicare AB
Veddestav. 15, Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax:+46 (0)8-557 62 299
E-mail: info@handicare.se
Internet: www.handicare.com

