
I dette dokument henvises der til den person, der skal løftes, som brugeren, og den person, som hjælper til, kaldes for medhjælperen.

Produktbeskrivelse
Likos Extension Loops er beregnet til enkle justeringer af Likos tilbehørssortiment. De fastgøres til båndløkkerne 
og løkkebåndene for at indstille længden efter behov.
Extension Loops fås i to forskellige længder og i farverne grøn eller grå. Hvilken længde du vælger, afhænger af, hvor stor 
en justering du ønsker at foretage.

Liko™ Extension Loop
Brugsanvisning

7DK160184 Rev. 2
DANSK 2020

          VIGTIGT!

Løft og forflytning af en bruger medfører altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til liften og løftetilbehøret før 
brug. Det er vigtigt at have læst og forstået indholdet i brugsanvisningen. Udstyret bør kun anvendes af oplært personale. 
Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes. Udvis forsigtighed og omsorg ved brug. Som medhjælper er du 
altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Du skal være velinformeret om brugerens evne til at klare løftesituationen. Hvis noget 
er uklart, skal du kontakte producenten eller leverandøren. 
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Disse symboler findes i dette dokument og/eller på produktet.

Symbolbeskrivelse

Symbol Beskrivelse

 Advarsel: Denne situation kræver ekstra forsigtighed og opmærksomhed

Læs brugsanvisningen før brug

CE-mærke 

Juridisk producent

Produktionsdato

Produktidentifikator

Serienummer

Medicinsk udstyr

Må ikke renses kemisk

Må ikke stryges

Tørretumbling

Må ikke tørres i tørretumbler

Vask
Symbolet er altid i kombination med den anbefalede temperatur i °C og °F.

Latexfri

Periodisk eftersyn

Må ikke bleges

Tørring på snor i skyggen

Facing Out Skal vende opad med symbol på ydersiden af udstyret.

Facing Out Symbol på ydersiden af udstyret.

(01) 0100887761997127
(11) ÅÅMMDD
(21) 012345678910

GS1 datamatrixstregkode, der kan indeholde følgende oplysninger.
(01) Globalt handelsvarenummer
(11) Produktionsdato
(21) Serienummer
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 Vær opmærksom på følgende, før du løfter:
•   Bemærk, at løftesejlets geometri ændres, når du fastgør Extension Loops til enkelte båndløkker. En ændring af løftesejlets 

geometri kan påvirke sikkerheden, så vær forsigtig under test, og testen skal udføres af en autoriseret person, der kan 
godkende brug af løftesejl.

•   Kontroller, at Extension Loops er korrekt fastgjort til løftesejlet/løftetilbehøret før hvert løft. Vær særligt opmærksom 
efter vask.

•   På trods af, at Likos løftebøjler er forsynet med afkrogningsbeskyttelse, skal der udvises særlig forsigtighed. Inden brugeren 
løftes fra underlaget, men når båndene er strakt helt ud, skal det kontrolleres, at båndene er hægtet korrekt på løftebøjlens 
kroge. 

•  Arbejd altid ergonomisk. Udnyt brugerens evne til at deltage aktivt i løftet.
•  Når løftesejlet ikke anvendes, må det ikke placeres i direkte sollys.

 Forkert fastgørelse af løftesejlet til løftebøjlen kan forårsage alvorlig skade på brugeren.

 Manuel vending af brugeren i sengen kan medføre skader på medhjælperen. 

Sikkerhedsanvisninger

  Medicinsk klasse I-produkt

Produktændringer
Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til at foretage produktændringer uden forudgående varsel. 
Kontakt din repræsentant fra Hill-Rom for rådgivning og information om produktopgraderinger.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko er certificeret iht. ISO 9001 og den tilsvarende standard for medicinsk udstyr ISO 13485. Liko er også certificeret iht. 
miljøstandarden ISO 14001.

Meddelelse til brugere og/eller patienter i EU
Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente 
myndighed i brugerens og/eller patientens medlemsstat.
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Montering

Efterse produktet før hver brug. Kontrollér følgende punkter for slid og beskadigelse:
• Bånd
• Sømme

 Anvend ikke beskadiget lifttilbehør.  
Hvis noget er uklart, bedes du kontakte fabrikanten eller leverandøren.

Eftersyn og vedligeholdelse

Vaskeanvisning: Se produktmærket på Extension Loop samt det vedhæftede bilag "Vedligeholdelsesanvisninger til Likos løftesejl".

Periodisk eftersyn
Produktet skal efterses mindst hver 6. måned. Hyppigere eftersyn kan være nødvendige, såfremt produktet anvendes eller 
vaskes oftere end normalt. For protokoller bedes du kontakte din Hill-Rom-repræsentant.

Forventet levetid
Hvis produktet er fremstillet af grønne polyesterremme, har det en forventet levetid på 5 år. Hvis produktet er fremstillet i gråt 
polyester, har det en forventet levetid på 3 år. Den forventede levetid er baseret på, at produktet anvendes til 10 løft pr. dag, og 
vaskes en gang om ugen iht. vaskeanvisningen. Hill-Rom anbefaler, at produktet kun anvendes inden for den forventede levetid.
 
Anvisninger for genanvendelse
Hele Extension Loop skal sorteres som brændbart affald. 
Hill-Rom evaluerer og giver vejledning til sine brugere om sikker håndtering og bortskaffelse af sit udstyr for at hjælpe med 
at forebygge skader, herunder bl.a. snitsår, punkteringer af hud og hudafskrabninger, og om eventuel nødvendig rengøring og 
desinfektion af det medicinske udstyr efter brug og før bortskaffelse. Kunderne skal overholde alle nationale, regionale og/eller 
lokale love og bestemmelser, som vedrører sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr og tilbehør. 
I tvivlsspørgsmål skal brugeren af enheden først kontakte Hill-Roms tekniske support for at få vejledning angående protokoller 
for sikker bortskaffelse.
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Anvendelsesområder

1. Forøgelse af afstanden 
mellem hoved og løftebøjle
Forlæng alle løftesejlets/
løftetilbehørets båndløkker for at øge 
afstanden mellem patientens hoved 
og løftebøjlen. Bemærk, at jo længere 
Extension Loops der anvendes, jo 
højere er løftesejlets samlede højde, 
og det kan gøre det vanskeligere at 
løfte til den ønskede højde.

2. Forenklet påhægtning på løftebøjlen
Hvis løftesejlets/løftetilbehørets 
båndløkker ikke når op til 
løftebøjlen, skal du forlænge alle 
løftesejlets båndløkker for at gøre 
sammenkoblingen nemmere. 
Hvis de forlænges for meget, 
kan det være vanskeligt at løfte 
patienten til den ønskede højde.

3. Mere opret siddestilling
Når du monterer benstøtterne 
på et løftesejl, der overlapper 
under begge ben, kan det nogle 
gange være nødvendigt at forlænge 
benstøttens båndløkker for at opnå 
en mere opret siddestilling.

4. Mindre bøjning af hofte
Forlæng båndløkken på løftesejlets 
benstøtte for at opnå en mere åben 
hoftevinkel. Dette kan gøres på den 
ene af benstøttens båndløkker eller 
på begge efter behov.

5. Indstilling af løkkebåndenes længde
Forlæng løftesejlets/løftetilbehørets 
løkkebånd, hvis de er for korte. 
Extension Loop kan fastgøres på en af 
de udvendige løkker på løkkebåndet 
efter behov.

6. Kombineret med Comfort Sling 
Plus/Comfort Sling
Når du kombinerer Comfort Sling Plus, 
model 300/310/350/360 eller Comfort 
Sling, model 30/31/35/36 med Liko 
Sling Cross-bars eller Side Bars, skal 
du altid forlænge løftesejlets øverste 
båndløkker. Denne kombination giver 
en mere tilbagelænet siddestilling 
med mindre bøjning af hofteleddet. 
Se brugsanvisningen til løftesejlet.
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sverige
+46 (0)920 474700

www.hillrom.com

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Oversigt over Liko™ Extension Loop

Godkendte kombinationer

 =  

=  

12 cm

22 cm

Likos Extension Loops må kun anvendes sammen med Likos løftetilbehør. Vi godkender kombinationer med følgende 
løftetilbehør i henhold til de anvendelsesområder (1-6), der er beskrevet på side 5.

Forklaring:  1 = Skal anvendes  2 = Kan anvendes  3 = Kan anvendes, men bemærk, at løftesejlets geometri er ændret  4 = Ikke 
relevant/Frarådes

*  Forlæng alle produktets båndløkker.
**  Med krydsede benstøtter.

Anvendelses-
område 1*

Anvendelses-
område 2*

Anvendelses-
område 3

Anvendelses-
område 4

Anvendel-
sesområde 5

Anvendelses-
område 6

Universal Sling, model 00/02 2 2 2 2 4 4
Ultra Sling, model 06 - se brugsanvisningen til produktet - - - - - -
Original Sling, model 10/11 2 2 2 2 4 4
Original High Back Sling, model 20/21 2 2 2 2 4 4
Silhouette Sling, model 22 2 2 2 2 4 4
Solo High Back Sling, model 25 2 2 2 2 4 4
Soft Original High Back Sling, model 26 2 2 2 2 4 4
Comfort Sling, model 30/31/35/36 2 2 4 4 4 1
Comfort Sling Plus, model 300/310/350/360 2 2 4 4 4 1
Hygiene Sling, model 40/41/45/46 2 4 3 3 2 4
HygieneVest, model 50/55 2 4 2 2 2 4
MasterVest, model 60/64 2 4 4 4 2 4
Vest for StandingShell, model 67 2 2 4 4 2 4
Amputee Sling, model 70/75 2 2 3     3** 4 4
LIft Pants, model 92 2 4 4 4 2 4
Ultra Lift Pants, model 920 2 4 4 4 2 4
Liko Straps, varenr. 3590115 3 3 4 4 4 4
Head Support 2 2 4 4 4 4
Stat RepoSheet Original 4 4 4 4 4 4
Sabina - tilbehør
SupportVest, model 91 4 2 4 4 4 4
Solo SupportVest, model 911 4 2 4 4 4 4
SafetyVest, model 93/94 4 2 4 4 2 4
ComfortVest, model 95 4 2 4 4 2 4
Seatstrap 4 2 4 4 2 4
Planløfter - tilbehør
LiftSheet Octo, model 83 4 2 4 4 4 4
Solo Octo LiftSheet, model 83 4 2 4 4 4 4
LiftStrap Octo, model 83 4 2 4 4 4 4
Cross Strap Octo, model 83 4 2 4 4 4 4
LiftSheet XL, model 84 4 2 4 4 4 4
LiftStrap XL, model 84 4 2 4 4 4 4

Betegnelse Varenr. Forlænger med Maksimal belastning

Extension Loop, grøn, 12 cm 3691102 12 cm 150 kg/løkke

Extension Loop, grøn, 22 cm 3691103 22 cm 150 kg/løkke

Extension Loop, grå, 12 cm 3691302 12 cm 150 kg/løkke

Extension Loop, grå, 22 cm 3691303 22 cm 150 kg/løkke


