
In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.

Productbeschrijving
Liko’s Extension Loops zijn bedoeld voor eenvoudige aanpassingen aan het assortiment accessoires van Liko. Ze worden aan 
bandlussen en lussenbanden bevestigd om de lengte naar wens aan te passen.
De Extension Loops zijn verkrijgbaar in twee verschillende lengten en in de kleuren groen of grijs. De lengte die u kiest, 
is afhankelijk van de mate waarin u een aanpassing wilt maken.

Liko™ Extension Loop
Gebruiksaanwijzing

7NL160184 rev. 2
NEDERLANDS 2020

          BELANGRIJK

Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen 
voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen 
begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn 
voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd 
verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aankan. Neem contact op met de 
fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is. 
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Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symboolbeschrijving

Symbool Beschrijving

 Waarschuwing: deze situatie vereist extra zorg en aandacht

Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing

CE-markering 

Juridisch fabrikant

Productiedatum

Productidentificatie

Serienummer

Medisch hulpmiddel

Niet stomen

Niet strijken

Drogen in de droogtrommel

Niet drogen in de droogtrommel

Wassen
Het symbool komt altijd voor in combinatie met de aanbevolen temperatuur in °C en °F.

Latexvrij

Periodieke inspectie

Niet bleken

Drogen aan de waslijn in de schaduw

Facing Out Omhoog gericht en symbool aan de buitenkant van de apparatuur.

Facing Out Symbool aan de buitenkant van de apparatuur.

(01)  0100887761997127
(11)  JJMMDD
(21)  012345678910

GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten.
(01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer)
(11) Productiedatum
(21) Serienummer
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 Bedenk vóór het tillen het volgende:
•   houd er rekening mee dat de geometrie van de tilband verandert wanneer u de Extension Loops aan afzonderlijke 

bandlussen bevestigt. Een wijziging in de geometrie van de tilband kan de veiligheid beïnvloeden, dus wees voorzichtig 
tijdens de testfase die door een bevoegde voorschrijver moet worden uitgevoerd.

•   controleer voor elke tilbeweging of de Extension Loops correct aan de tilband/tilaccessoires zijn bevestigd. Let vooral goed 
op na het wassen.

•   hoewel de tiljukken van Liko zijn uitgerust met clips, moet er extra voorzichtig te werk worden gegaan. Controleer voordat 
de patiënt daadwerkelijk getild wordt maar terwijl de banden volledig gestrekt zijn, of de banden correct aan de haken van 
het tiljuk zijn bevestigd. 

•  werk altijd ergonomisch. Gebruik de mogelijkheden van de patiënt om actief aan de verplaatsing mee te werken.
•  stel de tilband, als deze niet wordt gebruikt, niet bloot aan direct zonlicht.

 Een onjuiste bevestiging van de tilband aan het tiljuk kan ernstig letsel bij de patiënt veroorzaken.

 Handmatig draaien van de patiënt in bed kan letsel bij de zorgverlener veroorzaken. 

Veiligheidsinstructies

  Medisch hulpmiddel, productklasseI

Productwijzigingen
Producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en 
informatie over productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko is gecertificeerd conform de ISO 9001-kwaliteitscertificatie en de daaraan gelijkwaardige ISO 13485-kwaliteitscertificatie 
voor de medische-hulpmiddelenindustrie. Liko is ook gecertificeerd conform de milieustandaard ISO 14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU
Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en 
de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.
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Montage

Controleer het product vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:
•  banden
•  zomen

 Gebruik geen beschadigde tilaccessoires.  
Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Verzorging en onderhoud

Wasinstructies: zie hiervoor het productlabel van de Extension Loop en de bijgevoegde bijlage 'Verzorging en onderhoud 
Liko-tilbanden'.

Periodieke inspectie
Het product moet minstens om de 6 maanden worden geïnspecteerd. Frequentere inspectie is mogelijk nodig als de 
producten vaker dan normaal worden gebruikt of gewassen. Voor protocollen kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-
vertegenwoordiger.

Verwachte levensduur
Als het product is gemaakt van groen geweven polyesterweefsel, heeft het product een verwachte levensduur van 5 jaar. Als het 
product is gemaakt van grijs polyester, heeft het product een verwachte levensduur van 3 jaar. De verwachte levensduur is 
gebaseerd op 10 keer per dag gebruiken en één keer per week wassen volgens de wasinstructies. Hill-Rom adviseert het product 
alleen tijdens de verwachte levensduur te gebruiken.
 
Recyclinginstructies
De gehele Extension Loop moet worden gesorteerd als brandbaar afval. 
Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel 
zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging 
en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan het afvoeren. Klanten moeten zich houden aan alle 
federale, landelijke, regionale en/of lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische 
hulpmiddelen en accessoires. 
In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-
Rom voor advies over protocollen over veilig afvoeren.
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Toepassingen

1. De afstand tussen hoofd 
en tiljuk vergroten
Verleng alle bandlussen van de tilbanden/
tilaccessoires om de afstand tussen 
het hoofd van de patiënt en het tiljuk 
te vergroten. Houd er rekening mee dat 
hoe langer de gebruikte Extension Loops 
zijn, hoe hoger de constructiehoogte van 
de tilband is, waardoor het moeilijker 
wordt om de tilband naar het gewenste 
niveau te tillen.

2. Verbinding met het tiljuk 
eenvoudiger maken
Verleng alle bandlussen van de tilband 
als de bandlussen van de tilband/het 
tilaccessoire niet tot aan het tiljuk 
reiken, zodat de aansluiting makkelijker 
verloopt. Als de bandlussen te lang zijn 
kan het moeilijk worden om de patiënt 
op het gewenste niveau te tillen.

3. Rechtere zithouding
Wanneer u de beensteunen 
op een tilband onder beide 
benen bevestigt, moet u soms 
de beensteunlussen verlengen 
voor een rechtere zithouding.

4. Minder kanteling in de heupen
Verleng de beensteunlus van de tilband 
voor een open heuphoek. Dit kan bij 
één of beide beensteunlussen worden 
gedaan.

5. Instelling van de lengte van 
de lussenband
Verleng de lussenbanden van de 
tilband/tilaccessoires als deze te kort 
zijn. De Extension Loop kan indien 
nodig worden bevestigd aan een van 
de buitenste lussen op de lusband.

6. In combinatie met de Comfort Sling 
Plus/Comfort Sling
Wanneer u de Comfort Sling 
Plus-modellen 300/310/350/360 of de 
Comfort Sling-modellen 30/31/35/36 
combineert met de Sling Cross-bars of 
Sling SideBars van de Liko, moet ude 
bovenste bandlussen van de tilband 
altijd verlengen. Deze combinatie zorgt 
voor een meer achteroverliggende 
zithouding met minder kanteling 
in het heupgewricht. Zie de 
gebruiksaanwijzing van de tilbanden.
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zweden
+46 (0)920 474700

www.hillrom.com

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

Overzicht van de Liko™ Extension Loop

Goedgekeurde combinaties

 =  

=  

12 cm

22 cm

Liko’s Extension Loops mogen alleen samen met Liko's assortiment tilaccessoires worden gebruikt. Wij keuren combinaties 
met de volgende tilaccessoires goed in overeenstemming met de toepassingen (1 - 6) die worden beschreven op pagina 5.

Toelichting:  1 = moet worden gebruikt  2 = kan worden gebruikt  3 = kan worden gebruikt, maar let erop dat de geometrie van 
de tilband is gewijzigd  4 = niet relevant/niet aanbevolen

*  Verleng alle bandlussen van het product.
**  Met gekruiste beensteunen.

Toepas-
singen 1*

Toepas-
singen 2*

Toepas-
singen 3

Toepas-
singen 4

Toepas-
singen 5

Toepas-
singen 6

Universal Sling, mod. 00/02 2 2 2 2 4 4
Ultra Sling, mod. 06 - zie de gebruiksaanwijzing van het product - - - - - -
Original Sling, mod. 10/11 2 2 2 2 4 4
Original High Back Sling, mod. 20/21 2 2 2 2 4 4
Silhouette Sling, mod. 22 2 2 2 2 4 4
Solo High Back Sling, mod. 25 2 2 2 2 4 4
Soft Original High Back Sling, mod. 26 2 2 2 2 4 4
Comfort Sling, mod. 30/31/35/36 2 2 4 4 4 1
Comfort Sling Plus, mod. 300/310/350/360 2 2 4 4 4 1
Hygiene Sling, mod. 40/41/45/46 2 4 3 3 2 4
HygieneVest, mod. 50/55 2 4 2 2 2 4
MasterVest, mod. 60/64 2 4 4 4 2 4
Vest for Standing Shell, mod. 67 2 2 4 4 2 4
Amputee Sling, mod. 70/75 2 2 3     3** 4 4
LIft Pants, mod. 92 2 4 4 4 2 4
Ultra Lift Pants, mod. 920 2 4 4 4 2 4
Liko Straps, Prod.nr. 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 - accessoires
SupportVest, mod. 91 4 2 4 4 4 4
Solo SupportVest, mod. 911 4 2 4 4 4 4
SafetyVest, mod. 93/94 4 2 4 4 2 4
ComfortVest, mod. 95 4 2 4 4 2 4
Seatstrap 4 2 4 4 2 4
Stretcher - accessoires
LiftSheet Octo, mod. 83 4 2 4 4 4 4
Solo Octo LiftSheet, mod. 83 4 2 4 4 4 4
LiftStrap Octo, mod. 83 4 2 4 4 4 4
Cross Strap Octo, mod. 83 4 2 4 4 4 4
LiftSheet XL, mod. 84 4 2 4 4 4 4
LiftStrap XL, mod. 84 4 2 4 4 4 4

Naam Productnr. Verlenging Maximale belasting

Extension Loop, groen, 12 cm 3691102 12 cm 150 kg/lus
Extension Loop, groen, 22 cm 3691103 22 cm 150 kg/lus
Extension Loop, grijs, 12 cm 3691302 12 cm 150 kg/lus
Extension Loop, grijs, 22 cm 3691303 22 cm 150 kg/lus


