BackBoardStrap

Manual - Svenska

SystemRoMedic

TM

Max: 160 kg

BackBoardStraps är utvecklade för att tillsammans med Ferno Scoop Stretcher 065 EXL möjliggöra mekaniskt lyft med en
manuell bår inom akutsjukvård. Banden skall vara monterade på Ferno Scoop Stretcher enligt denna instruktion.
BackBoardStraps består av fyra fristående lyftband med 6 alternativa upphängningsöglor på ena sidan av varje band för att
kunna balansera båren under lyftet. BackBoardStraps öglas fast i handtagshålen (två på vardera sida) och appliceras sedan
på lyftbygelns krokar.
I SystemRoMedic finns ett brett urval av funktionella, bekväma och högkvalitativa lyftselar anpassade för olika typer av
lyft och för brukare med olika behov. Lyftselarna finns i flera olika material och i storlekar från XXS till XXL. Alla modeller
är både säkra och mycket lätta att använda och de klarar brukare upp till 300 kg. Valet av modell och material styrs av
lyftsituationen och brukarens behov.

Kontroll av funktion
Visuell och mekanisk inspektion
Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela
och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och
handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Läs alltid manualen
Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.
Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.
Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.
Undvik urglidningsrisk eller obehag genom att vara noggrann vid utprovning av lyftselen. Haka först på lyftselens
ryggöglor på lyftbygeln, haka därefter på benstödens öglor. Används utprovad lyftbygel.
Det är alltid den lägsta tillåtna maxlasten på respektive produkt i den sammansatta lyftenheten som styr. Kontrollera alltid
tillåten maxlast på lyft och lyfttillbehör före användning och kontakta din återförsäljare vid frågor.
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Applicering och användning
Banden fästs i hålen på sidorna om båren i höjd med
patientens höfter och skuldror.
De monteras genom att banden dras genom hålet och sedan
genom sig själv som en ögla.
Banden monteras två på vardera sida om båren och
appliceras sedan på lyftbygeln. Anpassa bredden på lyftbygeln
efter brukaren för att undvika obehag.
Genom att välja någon av de sex alternativa lyftöglorna
balanseras båren före lyftet.
Starta lyftet, stoppa och se så att båren är välbalanserad i
horisontellt läge. Om den är det fortsätt lyftet, om inte sänk ner
och reglera med öglealternativen.
Individuellt test måste utföras vid varje lyftsituation för att säkerställa att lyftet är balanserat.
Var noggrann med horisontellt läge!
Använd alltid säkerhetsbältena enligt manualen för Ferno
Scoop Stretcher!
Före lyft:
Läs och följ manualen för Ferno Scoop Stretcher.
Planera lyftet och besluta om hur många medhjälpare som
behövs för ökad säkerhet.
Lyft aldrig högre än nödvändigt.

Måttangivelse

B

Lämna aldrig brukaren under lyftmomentet.

A: 110 cm
B: 8 cm
A

Skötselråd:

Använd inte sköljmedel.
Undvik torktumling för ökad
livslängd.

Läs på lyftselens märketikett.

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett
distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår
hemsida www.handicare.com
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