Bruksanvisning för:

Storlek
S
M
L
XL

Art.nr.
TL-7146
TL-7144
TL-7141
TL-7147

Färgkod
Röd
Gul
Grön
Blå

Ståsele

Våra ståselar är kända för sin höga kvalitet och sin goda
passform. Stropparna har flera upphängningsmöjligheter
för att kunna anpassa uppresningen. En ståsele skall vara
enkel och säker att använda. Det gör att vårdtagaren och
vårdaren känner sig trygga under uppresningen.

Läs noga igenom bruksanvisningen före användning.

Att lyfta en person med lyft medför alltid en risk.

Viktigt att tänka på:
• Försäkra er om att vårdtagaren klarar av lyftsituationen.
• Se till att vårdtagaren sitter säkert i selen
• Se till att vårdtagaren har tillräckligt med kunskap om hur lyftselen används på ett säkert och korrekt
sätt.
• Lyftselen ska vara individuellt utprovad.
• Lyftselen ska vara av rätt storlek, modell och material.
• Kontrollera lyftselen vid varje användningstillfälle så inget onormalt slitage uppstått. Var särskilt
uppmärksam efter tvätt.
• Använd inte skadade lyfttillbehör.
• Lämna aldrig vårdtagaren utan tillsyn vid en lyftsituation.
• Planera lyftat så det sker på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt.

Midjebälte

Vi har ett 125 mm brett elastiskt midjebälte med kardborreband som är mycket lätt att använda. Detta bälte
behöver ej efterspännas under uppresningen.

Pernova Hjälpmedel AB Karlsgårdsvägen 22 Telefon: 0451-70 54 00
info@pernova.se
922 32 Vindeln

Lyft från sittande
1.

2.

Bild 1 och 2
Veckla ut selen. Ta tag i selen så att etiketten kommer mot dig om du står bakom vårdtagaren.
Luta vårdtagaren något framåt, för ner ståselen mellan vårdtagarens rygg och stolsryggen. Ståselens underkant skall sitta
i höjd med byxlinningen. Se till att etiketten kommer på utsidan. Dra fram ståselens sidor, se till att vårdtagarens armar
kommer på utsidan. Spänn midjebältet. Till ståselen fi nns det två varianter av midjebälten. Elastiskt midjebälte med kardborrband som inte behöver efterspännas och midjebälte med snäpplås som man bör efterspänna.

3.

4.

Koppla i lyftstropparna i lyftens bygel. Selarna har flera
upphängningsmöjligheter för att man enkelt skall kunna
anpassa uppresningen efter vårdtagarens förutsättningar.

Vårdtagaren bör ta tag om lyftarmens handtag. Be vårdtagaren
luta sig bakåt under uppresningen då får man bäst uppresning
och man riskerar inte att ståselen glider upp. Man får bättre
uppresning om vårdtagaren sitter med höftleden högre upp än
knäleden. Tillbehör: Om vårdtagaren har svårt att klara uppresningen kan man komplettera med en rumpsele.

Specifikationer och tvättråd
Material
Kantband
Fyllning		
Sele		

Tvättråd

100% Polyester
Fawolon
Canvas och Polyester/bomull
Rekommenderad vikt och längd
ovan på brukare är endast
vägledande, avvikelser
förekommer. Kontakta våra
representanter för rådgivning.

Tänk på att selens livslängd hänger på hur
man sköter den

Övriga modeller

Låg rygg
Hygiensele
Hygiensele hög rygg
Totalsele
Se även våra övriga lyftselar:
Universal Basic
Universal Hammok
Universal komfort
Universal Amputation
Gåsele
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XL- har längre midjeband

Alla våra selar är försedda med en ettikett på baksidan med
basinformation. Det finns också en upphängningsögla som samtidigt är en färgkod för lyftselens storlek.
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