
Termékismertető

A Liko MasterVest egy sokoldalú hám széleskörű alkalmazási 
lehetőségekkel, például álló helyzet és járás támogatásakor 
vagy a wc látogatásakor történő használatra. 
A MasterVest hámok a felsőtest köré illetve a karok alá simulva 
járulnak hozzá a beteg stabilitásához. A MasterVest hámok 
olyan betegeknél alkalmazhatók, akik képesek testsúlyuk 
részleges megtartására álló helyzetben. 
A Liko MasterVest hámok használatával a nehezebb feladatok 
is egyszerűbben megoldhatókká válnak, mint például: 
-   a betegeknek megfelelő támasz biztosítása gyakorlatozáskor 

és álló helyzetben a testsúly megtartásakor, valamint 
-  az ápolók mentesülnek a nehéz teher emelésével együtt 
járó kockázatoktól. 
A betegek felemelése és a wc-re majd onnan visszahelyezése 
az ápolóknak komoly sérüléseket okozhat. A MasterVest 
hámok segítségével a wc-re majd az onnan visszahelyezés 
zökkenőmentessé és egyszerűvé válik.
Mivel a MasterVest hám csupán a felsőtest egy részét fedi 
le, felöltözéskor illetve levetkőzéskor az alsótest könnyen 
hozzáférhető marad.

Elöl nyitható MasterVest hám, 64-es modell 
Az elöl nyitható, 64-es Liko MasterVest modellek azon betegek 
számára alkalmasak, akik segítség nélkül, saját maguk is 
képesek fel- illetve levenni a hámot. 
Az elöl nyitható MasterVest hámok két szabályozható 
biztonsági kapoccsal rendelkeznek, amelyek a mellkasra 
simulnak. Használatuk olyan esetekben is javasolt, amikor 
a szorosság és a mellkasra ható nyomás szabályozására van 
szükség. 
MasterVest hám beülő hevederrel
A beülő heveder a MasterVest hám rögzítésére szolgál és 
általános esetben járás gyakorlásakor szokás alkalmazni.

    60-as modell 64-es modell 60-as modell 
beülő hevederrel és párnázott 

hevedertokokkal

Liko™ MasterVest™ 60-as és 64-es modell 
Használati útmutató

7HU160168, 10. átdolgozás
MAGYAR 2020

Ebben a dokumentumban, a „beteg” alatt a felemelt személy, míg az „ápoló” alatt a segítséget nyújtó személy értendő.

          FONTOS!

Bármely személy felemelésekor és elmozdításakor minden esetben számolni kell egy bizonyos fokú kockázati tényezővel. 
Használat előtt olvassa el a betegemelő berendezés és az emelőtartozékok használati útmutatóját. A használati 
útmutató tartalmát fontos teljes egészében megérteni. A berendezés működtetését kizárólag szakképzett személyeknek 
javasoljuk. Ügyeljen arra, hogy az emelőtartozékok és a működtetett betegemelő berendezés egymással összeillőek 
legyenek. Használat közben legyen körültekintő és óvatos. Ápolóként minden esetben Ön a felelős a beteg biztonságáért. 
Tájékozódjon arról, hogy a beteg képes-e elfogadni azt, hogy felemelt helyzetbe kerül. Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba 
a gyártóval vagy a forgalmazóval. 
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A dokumentumban és/vagy a terméken a következő szimbólumokkal találkozhatunk.

Jelmagyarázat

Jel Leírás

 Vigyázat! A használat során legyen rendkívül óvatos és körültekintő.

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót

CE jelzés 

Hivatalos gyártó

Gyártás időpontja

Referenciaszám

Sorozatszám

Orvostechnikai eszköz

Vegytisztítása tilos

Nem vasalható

Gépi szárítás

Dobos szárítás tilos

Mosás
A szimbólum mindig az ajánlott hőmérséklet °C-ban kifejezett értékével együtt szerepel.

Latexmentes

Rendszeres ellenőrzés

Ne fehérítse

Árnyékban, függesztve szárítandó

Facing Out Felfelé mutató nyíl és szimbólum a berendezés külső oldalán.

Facing Out Szimbólum a berendezés külső oldalán.

 (01)  0100887761997127
 (11)  ÉÉHHNN
 (21)  012345678910

GS1 DataMatrix kód, amely a következő információt tartalmazhatja:
(01) Globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN)
(11) Gyártás dátuma
(21) Sorozatszám
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  Emelés előtt vegye figyelembe a következőket:
•   A beteggondozó intézményen ill. szervezeten belül egy felelős személynek kell eldöntenie azt minden egyedi esetre vonatkozólag, 

hogy az adott esetben a gondozáshoz egy vagy több ápolóra van-e szükség.
•  Ügyeljen arra, hogy a kiválasztott hám a beteg szükségleteinek megfelelő típusú, méretű, anyagú és kialakítású legyen.
•  Ellenőrizze le a betegemelőn található vészleeresztő szervet, és győződjön meg annak megfelelő működéséről. 
•  Állítsa be a maximális magasságot úgy, hogy lehetetlenné tegye a betegnek a túlságosan magasra történő emelését.
•  Biztonsági és tisztasági okokból kifolyólag minden betegnél saját, személyes hámot használjon.
•   Emelés előtt tervezze meg az emelési műveletet azért, hogy végrehajtása a lehető legbiztonságosabban és zökkenőmentesen 

megtörténhessen.
•   Emelés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az emelőtartozékok függőlegesen fel vannak függesztve és mozgásukat semmi 

sem korlátozza.
•   Habár a Liko akasztórúdjain biztonsági zárnyelvek találhatók, fordítson külön figyelmet a következőkre: a betegnek az alsó 

felületről történő felemelése előtt, de miután a hevederek már teljesen megfeszültek, győződjön meg arról, hogy a hevederek 
megfelelően rá vannak-e akasztva az akasztórúd kampóira.

•   A beteget soha ne emelje annál magasabbra az alsó felülettől, mint amennyire arra az adott emelési és áthelyezési művelet 
során szükség van.

•   Emelési művelet közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a beteget.
•   Ügyeljen arra, hogy emelési vagy szállítási művelet közben a kerekesszéken, ágyon, kerekes hordágyon stb. található kerekek 

lefékezett állapotban legyenek.
•  Ügyeljen arra, hogy ésszerű erőfeszítés kifejtésével dolgozzon. Használja fel a beteg képességeit arra, hogy a műveletekben ő 

is aktívan részt vegyen.
•  Ha a hám használaton kívül van, akkor azt olyan helyre helyezze, ahol közvetlen napfény nem érheti.

 Ha nem rögzítik megfelelően a hámot az akasztórúdhoz, a beteg súlyosan megsérülhet.

Biztonsági utasítások

SZABADALOM www.hillrom.com/patents
A termékre egy vagy több szabadalom vonatkozhat. Lásd a fenti internetes címet.
Az Európában, az Egyesült Államokban és máshol bejegyzett szabadalmak illetve szabadalmaztatás alatt álló elemek 
tulajdonosai a Hill-Rom vállalatok. 

Termékmódosítások
A Liko termékei állandó fejlesztés alatt állnak. Ezen oknál fogva fenntartjuk számunkra a termékek előzetes bejelentés nélküli 
megváltoztatásának jogát. Ha a termékek továbbfejlesztésével kapcsolatos tanácsokra vagy információkra van szüksége, lépjen 
kapcsolatba a helyi Hill-Rom forgalmazóval.

Design and Quality by Liko in Sweden

A Liko az ISO 9001 szabványnak és az orvostechnikai eszközök gyártásával kapcsolatos ISO 13485 szabványnak megfelelő minőségi 
tanúsítvánnyal rendelkezik. A Liko ezen kívül megfelel az ISO 14001 környezetvédelmi szabvány rendelkezéseinek is.

Tájékoztatás EU-s felhasználók és/vagy betegek számára
A jelen eszközzel kapcsolatos minden súlyos balesetet jelenteni kell a gyártónak, valamint azon tagállam illetékes hatóságának, 
amelyben a felhasználó és/vagy a beteg tartósan le van telepedve.

 I. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz
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60-as modell

64-es modell

1. Hurkolt hevederek
2. Vállhevederek
3. Felső szegély
4. D-gyűrűk
5. Hurkok a beülő hevederhez
6. Méretjelzés
7. Termékcímke
8. Sorozatszám
9. Címke: Rendszeres ellenőrzés
10. Címke: Személyes jelzés (Tulajdonos)
11. Biztonsági csatok
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Definíciók

A hámot minden használat előtt vizsgálja meg. Vizsgálja meg a következő elemeket, hogy azok kopottak vagy sérültek-e:
•   szövet
•   hevederek
•   varrás
•   hurkok
•  csatok

 Sérült emelőtartozékokat ne használjon.  
Ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a forgalmazóval.

Ha a hámot fürdetéskor vagy zuhanyzáskor használják: Fürdőszobai vagy tisztálkodási helyzeteket követően a hámot úgy kell 
elhelyezni, hogy az minél hamarabb megszáradjon.

Mosási utasítások: Lásd a hámon található termékcímkét és a „Liko hámok ápolása és karbantartása” függeléket. A 64-es modell 
biztonsági csatjait mosás során le kell zárni.

Rendszeres ellenőrzés
A termék minőségét félévente legalább egyszer ellenőrizni kell. Ennél gyakoribb ellenőrzésekre is szükség lehet, ha a termékek 
a megszokottnál gyakrabban vannak használva, illetve mosva. Az eljárásokért forduljon a Hill-Rom képviselőjéhez.

Várható élettartam
60-as modell Rendeltetésszerű használat esetén a termék várható élettartama 1–5 év. 
64-es modell Rendeltetésszerű használat esetén a termék várható élettartama 1–5 év. 
A várható élettartam időtartama a szövettől, a használat gyakoriságától, a mosási módszertől és a hordozott súlytól függ.

Újrahasznosítással kapcsolatos utasítások
A teljes hámot, beleértve a léceket, a párnázóanyagot stb. éghető hulladékként kell besorolni.
A Hill-Rom vizsgálja az eszközök biztonságos kezelésének és ártalmatlanításának módját, és ezzel kapcsolatban útmutatást ad 
a felhasználóknak a sérülések elkerülése érdekében, ideértve többek között a bőrt érő vágásokat, szúrásokat és horzsolásokat. 
Emellett a Hill-Rom az orvostechnikai eszköz használat utáni és ártalmatlanítás előtti kötelező tisztítására és fertőtlenítésére 
vonatkozóan is iránymutatást ad. Az ügyfelek kötelesek az orvostechnikai eszközökre és tartozékokra vonatkozó minden szövetségi, 
állami, regionális és/vagy helyi törvénynek és szabályozásnak megfelelően eljárni. 
Ha kétségei vannak, akkor az eszköz felhasználójának először fel kell vennie a kapcsolatot a Hill-Rom műszaki támogatásával 
a biztonságos leselejtezési protokollokkal kapcsolatos útmutatásért.

Ápolás és karbantartás
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Akasztórúd Hevederek felhelyezése az 
akasztórúd kampóira Helyes

                  

SlingGuard™

Universal 

SlingGuard™ Twin

Universal Twin

Helytelen!

Hámok felhelyezése különböző típusú akasztórudakra
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A MasterVest felhelyezése Twin Bar akasztórudakra

1.

2. 3.

BA
B

A

A
B

Vállheveder

Hurkolt 
heveder

AA

B B
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Emelés előtt: Ellenőrizze, hogy a beteg lába szilárdan a padlón van-e, 
és elbírja a súlyt az akasztórúd felemelésekor. Emelje meg kissé az 
akasztórudat a hevederek meghúzásához (anélkül, hogy felemelné 
a beteget a székről), és ellenőrizze, hogy a beteg felsőteste körüli 
nyomáseloszlás megfelelő-e.

Emelés közben: Húzza előre az akasztórudat a beteg testsúlyának 
egyenletes áthelyeződéséhez, amíg a beteg függőleges és 
kiegyensúlyozott helyzetben nem lesz. Kissé engedje le az 
akasztórudat, hogy enyhítse a mellkasra nehezedő nyomást. Ezután 
a betegnek lehetősége lesz arra, hogy terhelje lábait, és egyensúlyt 
fejlesztő edzést végezzen. 

Emelés ülő helyzetből

Helyezze fel a mellkasra a MasterVest 
hámot. A beteg kezeit húzza keresztül a 
vállhevedereken. 

Hátul: Vezesse át a hát mentén mindkét 
hurkolt hevedert, majd az ábrán látható 
módon húzza át mindkettőt a szemközti 
fém D-gyűrűn.

A megfelelő hurok kiválasztásával erősítse 
fel a hurkolt hevedert úgy, hogy közben 
az  akasztórúd a  beteg  háta  mögött 
helyezkedjen el, lásd 9–10. oldal. Helyezze 
fel a vállhevedereket az akasztórúdra. A 6–7. 
oldalon talál útmutatást azzal kapcsolatban, 
hogy hogyan rögzítse a hám hevederjeit 
a különböző típusú akasztórudakra.
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Megfelelő méret kiválasztása
Ahhoz, hogy a MasterVest hám megfelelően be tudja tölteni a feladatát, a hám szélességének arányosnak kell lennie a beteg 
felsőtestének méreteivel. Fontos tehát megfelelő méretű hámot választani és körültekintően megválasztani azt a hurkot a 
hurkolt hevederen, amely a beteg testméretének is megfelel. 

A hurkolt hevederek beállítása
Azt, hogy a hám milyen szorosra fog összehúzódni a mellkason az határozza meg, hogy melyik hurok kerül rá az 
akasztórúdra. Ha a hám felcsúszik, akkor próbálkozzon egy belsőbb hurokkal vagy kisebb méretű hámmal. 
Ha a hám a mellkason túl szorosan feszül, próbálkozzon egy külső hurokkal vagy nagyobb méretű hámmal. 
Ha két különböző személy húzza fel ugyanazt a hámot, akkor a karcsúbb személynél egy belső hurok, míg a teltebb 
személynél egy külső hurok használatára lesz szükség. A MasterVest hám akkor van megfelelően felhelyezve, ha a beteg 
felemelésekor a vállhevederek és a hurkolt hevederek egyformán feszesek.

A méret akkor megfelelő, ha a fém D-gyűrűk 
5–30 cm távolságban vannak egymástól. 
Nagyobb méretű hámok esetén a távolság 
is nagyobb lehet. 

Ha a fém D-gyűrűk közötti távolság túl nagy, 
ha a hurkolt hevederek nem elég hosszúak 
ahhoz, hogy az akasztórúdra akaszthatók 
legyenek, és ha a mellkasra gyakorolt 
nyomás túl nagy, akkor a használni szándé-
kozott mellény túl szűk. 

A méret túl nagy, ha a fém D-gyűrűk 
egymáshoz érnek. Ha a hám túl széles, és 
emelés közben nem feszít, hanem felfelé 
csúszik. Túl bő hám használata esetén 
a hónalj alatti részre túl nagy nyomás 
helyeződik. 

TÚL BŐ!

A Liko MasterVest megfelelőségének ellenőrzése

A hurkolt hevederek kiválasztása

Ezzel a praktikus eszközzel megjelölhető az a hurok, amely egy adott 
személynél már ki lett próbálva és az ő testméretéhez az alkalmas. 
Ennek segítségével az ápoló azonnal felismerheti azt, hogy az akasz-
tórúdra melyik huroknak kell felkerülnie.

Hevederkapcsok 

Ahhoz, hogy ki tudja választani a legmegfelelőbb hurkot, próbálkoz-
zon a hurkolt hevedereken lévő különböző hurkok és a vállhevede-
rek meghúzásával, és így meggyőződhet arról, hogy melyik hurok 
használata lesz a legmegfelelőbb. 
Annak leellenőrzéséhez, hogy a hurkolt hevederen a megfelelő 
hurkot sikerült-e kiválasztani, álljon a beteg háta mögé, akassza 
rá a vállhevedereket és a hurkolt hevedereket a hüvelykujjaira 
majd emelje fel őket addig, amíg a hevederek meg nem feszülnek.  
A MasterVest hám mérete akkor megfelelő, ha a beteg felemelésekor 
a vállhevederek és a hurkolt hevederek egyformán feszesek.

HELYES! TÚL SZŰK!
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A MasterVest kapható elöl nyitható változatban is.
Az elöl nyitható MasterVest hámok mellkasi részén két sza-
bályozható biztonsági kapocs található. A megfelelő hám-
méretet és a hurkolt hevederek helyzetét le kell tesztelni 
akkor is, ha a betegek a MasterVest hámot önmaguk helyezik 
fel. A MasterVest hám megfelelő beigazítását követően az 
szabadon lóghat az akasztórúdról, és így a beteg azt a saját 
testére erősítheti.

Műanyag bevonatos hálóból készült Liko MasterVest
A legyakoribb méretekben kapható MasterVest hámok rendelkezésre állnak műanyag bevonatos hálóból készült változatban is. 
Az anyag súrlódási tulajdonsága megakadályozza a hám felcsúszását. A műanyag bevonatos hálóból készült MasterVest hámok 
fürdetéskor is használhatók.

Teszteléskor jelentkezhető problémák

Probléma: A hám felcsúszik a beteg karjai alól.
Állítson a MasterVest hám szabályozó elemeinek legalább egyikén a következő javaslatok alapján:
•  Egy belső hurok kiválasztásával húzza szorosabbra a hámot.
•  Válasszon kisebb méretű hámot. 
•  Próbálkozzon egy műanyag bevonatos hálóból készült Liko MasterVest hámmal.
•  Próbálkozzon a beülő heveder használatával.
•  A beteg emelése közben, tartsa rögzítve a hámot úgy, hogy a hüvelykujjával lenyomva tartja a keresztezett hurkolt hevedereket.
• Utasítsa a beteget arra, hogy emelés közben karjait tartsa leengedve.

A. B.

Egy személy számára gyakran két különböző méretű 
MasterVest hám is alkalmas lehet, de úgy, hogy a hurkolt 
hevedereket mindkét hám esetében az adott mérethez kell 
igazítani. Az eredmények a testtartásra vonatkozólag és a 
mellkason eloszló nyomásra nézve lesznek észlelhetőek.
A. Nagyobb méretű MasterVest hám használata esetén a 
hurkolt heveder egyik belső hurokjának használatára lesz 
szükség. Az ilyen kialakítás a beteg számára előredőlési 
lehetőséget nyújt, és ezzel a mellkas alulsó-mellső részére 
nagyobb nyomás helyeződik.
B. Kisebb méretű MasterVest hám használata esetén a 
hurkolt heveder egyik külső hurokját kell felakasztani az 
akasztórúdra ahhoz, hogy mind a négy heveder egyformán 
feszüljön. Ilyen esetben a testtartás egyenesebb és a nyomás 
egyenletesebben eloszlik a mellkason.

Testtartás

Elöl nyitható MasterVest hám, 64-es modell
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Tartozékok

Beülő heveder        Termékszám: 3666004-06

A Liko MasterVest hámokhoz egy speciális beülő heveder is 
hozzáerősíthető, amely megakadályozza a hám felcsúszását 
a testen. Ez már akkor felhelyezhető, amikor a beteg ülő 
helyzetben van, majd a felemelést követően a beülő heveder 
a megfelelő pozícióba igazítható és ott szorosra húzható. A 
beülő hevederen lévő szíjak keresztezhetik egymást vagy 
párhuzamosan vonulhatnak át a lágyéki részen.

MEGJEGYZÉS: A beülő heveder a 736166-as sorozatszámú 
hámoktól kezdve használható. A korábbi modellekkel 
kapcsolatos további információkért forduljon a helyi Hill-Rom 
forgalmazóhoz. 

A beülő heveder 
felerősítése

A mellső vállhevederek által keltett nyomás enyhítéséhez 
kiegészítő tartozékként párnázott tokok is kaphatók. 

A felhelyezés és levétel megkönnyítéséhez a párnázott 
tokokon Velcro tépőzárak találhatók.

Párnázott tok, vállhevederhez   Termékszám: 3666021

 

Hevederkapcsok
Hevederkapcsok, piros, 4 db Termékszám: 3666033
Hevederkapcsok, narancs, 4 db Termékszám: 3666034
Hevederkapcsok, sárga, 4 db Termékszám: 3666035
Hevederkapcsok, kék, 4 db Termékszám: 3666036
Hevederkapcsok, fekete, 4 db. Termékszám: 3666037

Extension Loop
Extension Loop, zöld, 12 cm Termékszám: 3691102
Extension Loop, zöld, 22 cm Termékszám: 3691103
Extension Loop, szürke, 12 cm Termékszám: 3691302
Extension Loop, szürke, 22 cm Termékszám: 3691303

- 2 = 12 cm
- 3 = 22 cm
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A Liko™ MastertVest™ áttekintése, 60-as és 64-es modellek 

A különböző hosszúságú akasztórudak használatával a mellkasra gyakorolt nyomás is más lesz. Próbálkozzon a különféle 
párosításokkal addig, amíg megtalálja az adott személy számára a leginkább alkalmas kombinációt.

Más kombinálási lehetőségek
A Liko MasterVest hámok a Cross-bar és Cross-bar 450/670 keresztrudakkal vagy a Side bars akasztórudakkal együtt nem 
használhatók.
A Liko által jóvá nem hagyott és nem javasolt termékek illetve tartozékok kombinációi veszélyeztethetik a beteg biztonságát.

¹  A SlingBar 450 akasztórúdnál feltüntetett értékek az Universal SlingBar 450 akasztórudakra (termékszám: 3156075, 3156085 és 3156095) 
valamint a SlingGuard 450 (termékszám: 3308020 és 3308520) akasztórudakra is érvényesek.

²  A Twin bars 670 akasztórudaknál feltüntetett értékek a Universal TwinBar 670 akasztórudakra (termékszám: 3156077 és 3156087), 
valamint a SlingGuard 670 Twin (termékszám: 3308040 és 3308540) akasztórudakra vonatkoznak.

³  A Sling bar 350 akasztórúdnál feltüntetett értékek a Universal SlingBar 350 (termékszám: 3156074, 3156084 és 3156094) akasztórúdra 
vonatkoznak.

⁴  A Sling bar 600 akasztórúdnál feltüntetett értékek a Universal SlingBar 600 (termékszám: 3156076 és 3156086) akasztórúdra vonatkoznak.

Magyarázat: 1 = Javasolt, 2 = Használható, 3 = Nem javasolt, 4 = Alkalmatlan

Javasolt kombinációk

¹ A beteg súlyára vonatkozó feltüntetett értékek csupán irányadóak – eltérések előfordulhatnak.
²  Ahhoz, hogy a maximális teherbírás megfeleljen a táblázatban feltüntetett értéknek, azonos maximális teherbírású vagy attól 

nehezebb terheket is elbíró emelőkre illetve tartozékokra van szükség.

A Liko MasterVest hámok és a Liko akasztórudak 
javasolt kombinációi:
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MasterVest, XS 1 1 2 1 3 4

MasterVest, S 2 1 1 1 3 4

MasterVest, M 2 1 1 1 3 4

MasterVest, L 2 1 1 1 3 2

MasterVest, XL 3 1 1 1 2 2

MasterVest, XXL 3 2 1 1 2 2

Anyag: A MasterVest poliészter változatban is elérhető.
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Svédország
+46 (0)920 474700

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

www.hillrom.com

Termék Termékszám Méret Testtömeg kg¹ Maximális teherbírás² 

MasterVest 60-as modell 3560113 XS 20–40 kg 200 kg

MasterVest 60-as modell 3560114 S 40–60 kg 200 kg

MasterVest 60-as modell 3560115 M 60–80 kg 200 kg

MasterVest 60 3560116 L 80–100 kg 200 kg

MasterVest 60-as modell 3560117 XL 100–130 kg 300 kg

MasterVest 60 3560118 XXL > 120 kg 300 kg

MasterVest 64 3564114 S 40–60 kg 200 kg

MasterVest 64 3564115 M 60–80 kg 200 kg

MasterVest 64 3564116 L 80–100 kg 200 kg

MasterVest 64 3564117 XL 100–130 kg 200 kg

MasterVest 64-es modell 3564118 XXL > 120 kg 200 kg


