
Liko Original HighBack Sling е базов модел, 
предназначен за адаптиране към пациента без 
индивидуални настройки и е един от нашите най-
употребявани слингове.

Той дава възможност за леко полунаклонено седящо 
положение и отлично поддържане на цялото тяло, което 
е добре за пациенти с намалена стабилност на тялото. 
Правилно нагласен и внимателно приложен слинг ще даде 
на пациента отлично чувство за сигурност, както и висока 
степен на комфорт.
Original HighBack Sling се препоръчва и за поставяне на 
или повдигане от пода, тъй като той осигурява удобна 
опора за главата, както в седнало, така и легнало 
положение.

Размери
Original HighBack Sling се предлага в различни размери. 
Важно е да се направи правилен избор на размера, 
за да се постигне максимално ниво на комфорт 
и безопасност. Твърде големият слинг увеличава 
риска от изплъзване на пациента от слинга, а твърде 
малкият слинг ще се вреже в слабините и ще причини 
дискомфорт.
При по-големите размери комбинацията с Twin bar 670 
може да бъде сполучлив избор.

Тъкани
Original HighBack Sling се предлага, изработен от 
различни тъкани. И тъй като Original HighBack Sling не се 
оставя като правило под пациента след преместването 
му, нашата препоръка е модел 

от полиестер. Тази тъкан е издържлива и има нисък 
коефициент на триене, правейки поставянето 
и отстраняването на слинга лесно. 
Original HighBack Sling се предлага също и от мрежест 
полиестер. Тази тъкан се препоръчва в случаите, когато 
слингът се оставя на място след пренасяне или е 
желателна дишаща тъкан.
За къпане и взимане на душ се предлага мрежест вариант 
с пластмасово покритие, който пропуска водата и може 
да се избърше лесно. Този материал изсъхва бързо и не 
държи хладно на пациента, както влажната, абсорбираща 
тъкан.
Ако предпочитате слинг от плътен забърсващ се материал, 
предлага се и модел от тъкан с пластмасово покритие.
Ремъците за вдигане на слинга са винаги изработени от 
издръжлив полиестер.

Опори за краката
Original HighBack Sling се предлага с различни модели 
опори за крака. Най-често срещаните са усилените опори 
за крака. Усиленият тип осигурява висока степен на 
комфорт, разпределя натиска и пречи на усукването на 
слинга под бедрата.
Един от моделите е от обикновена тъкан без усилване на 
опорите за краката, което прави слингът по-гъвкав и лесен 
за употреба. 

В този документ вдиганото лице се упоменава като пациент, а лицето, което помага, се упоменава като 
обгрижващо лице.

Описание на продукта

Liko™ Original HighBack Sling, модели: 200, 210
Инструкция за употреба

7BG161112 Rev. 6
БЪЛГАРСКИ 2020

           ВАЖНО!
Повдигането и преместването на пациент винаги е свързано с определено ниво на риск. Преди употреба прочетете 
инструкцията за употреба както за приспособлението за повдигане на пациенти, така и за допълнителните принадлежности за 
повдигане. Важно е да разберете напълно съдържанието на инструкцията за употреба. Оборудването трябва да се използва 
единствено от обучен персонал. Уверете се, че допълнителните принадлежности за повдигане са подходящи за използваното 
приспособление за повдигане. Бъдете внимателни и предпазливи по време на употреба. В качеството си на обгрижващо лице 
Вие винаги носите отговорност за безопасността на пациента. Трябва да бъдете запознати с възможностите на пациента да се 
справи със ситуацията на повдигане. Ако има неясноти, се свържете с производителя или доставчика.
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Тези символи могат да се намерят в този документ и/или върху продукта.
Описание на символите

Символ Описание

 Предупреждение. Използва се, когато се изискват допълнителна грижа и внимание.

Преди употреба прочете инструкцията за употреба

CE маркировка

Легален производител

Дата на производство

Реф. номер

Сериен номер

Медицинско изделие

Да не се използва химическо почистване

Да не се глади

Сушене с центрофугиране

Да не се центрофугира

Пране
Символът винаги е в комбинация с препоръчителната температура в °C и °F.

Не съдържа латекс

Периодична инспекция

Без избелване

Да се суши закачено на сянка

Facing Out Посока нагоре и символ от външната страна на оборудването.

Facing Out Символ от външната страна на оборудването.

(01)  0100887761997127
(11)  ГГММДД
(21)  012345678910

GS1 матричен баркод с данни, който може да съдържа следната информация.
(01) Глобален номер на търговската единица
(11) Дата на производство
(21) Сериен номер
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Инструкции по безопасност
 Преди повдигане обърнете внимание на следното:

• Отговорното лице във Вашата организация трябва да избира за всеки отделен случай дали са необходими едно или 
повече обгрижващи лица. 

• Уверете се, че избраният слинг отговаря на нуждите на пациента по отношение на модела, размера, тъканта и 
варианта. 

• От съображения за безопасност и хигиена използвайте индивидуални слингове. 
• Преди повдигане направете план на операцията по повдигане, така че същата да бъде изпълнена възможно най-

безопасно и плавно. 
• Преди повдигане проверете дали допълнителната принадлежност за повдигане виси вертикално и дали се движи 

безпрепятствено. 
• Въпреки че лостовете за слинг на Liko са снабдени със заключващи приспособления, трябва да бъдете особено 

внимателни. Преди повдигане на пациента от подлежащата повърхност, но при цялостно опъване на ремъците, се 
уверете, че ремъците са правилно свързани с куките на лоста за слинга. 

• Уверете се, че пациентът е седнал стабилно в слинга, преди да го премествате до друго място. 
• Никога не повдигайте пациент от подлежащата повърхност повече от необходимото за извършване на процедурата 

по повдигане и преместване. 
• Никога не оставяйте пациент без надзор по време на ситуация на повдигане. 
• Уверете се, че колелата на инвалидния стол, леглото, носилката и т.н. са блокирани по време на операцията по 

повдигане/преместване. 
• Винаги работете ергономично. Използвайте способността на пациента да участва активно в дейностите. 
• Когато слингът не се използва, не го поставяйте изложен на пряка слънчева светлина. 
• Препоръчва се слингът да се премахне след преместването на пациента. Ако по някаква причина предпочитате да 

оставите слинга след преместването на пациента, препоръчително е да използвате слинг от мрежест полиестер. 

 Неправилно прикрепване на слинга към лоста за слинг може да причини тежко нараняване на пациента.

 Ръчното обръщане на пациента в леглото може да причини наранявания на обгрижващото лице. 

  Медицински продукт от клас I 

ПАТЕНТ www.hillrom.com/patents 
Може да е предмет на един или повече патенти. Вижте горепосочения интернет адрес. 
Компаниите Hill-Rom са собствениците на европейски, американски и други патенти и заявления за патенти в процес на 
разглеждане. 

Design and Quality by Liko in Sweden

Продуктите на Liko са в процес на непрекъснато развитие и по тази причина си запазваме правото да извършваме 
промени в продуктите без предизвестие. Свържете се с Вашия представител на Hill-Rom за съвет и информация 
относно надстройки на продуктите. 

Съобщение за потребители и/или пациенти в ЕС 
Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да се докладва на производителя и на 
компетентния орган на държавата членка, в която е установен потребителят и/или пациентът.
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Дефиниции
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1.  Етикет на продукта
2. Етикет: Година и месец на производство (  )
3.  Етикет: Сериен номер (S/N)
4.  Етикет: Индивидуални обозначения  

(Belongs to)
5.  Етикет: Периодична инспекция
6. Примка на горния ремък
7.  Опора за глава с летви
8.  Колан (размер XS, S)
9.  Ръкохватка 
10.  Опора за краката 
11.  Положение за скъсяване
12.  Примка  за опората за краката
13. Долен край
14. Централен ремък за гърба 
15. Обозначения за размер

Проверявайте слинга преди всяка употреба. Проверявайте следните точки по отношение на износване и повреди: 
•  Тъкан 
•  Ремъци
•  Шевове
•  Примки за окачване

 Не използвайте повредени допълнителни принадлежности за повдигане. 
Ако имате неясноти, свържете се с производителя или доставчика. 
Ако слингът се използва за баня или душ: след използване за къпане във вана и взимане на душ слингът трябва да 
се постави така, че да изсъхне възможно най-скоро. 
Инструкции за пране: моля, вижте етикета на продукта на слинга и прикрепеното приложение „Грижа и поддръжка 
за слингове на Liko“.
Периодична инспекция
Продуктът трябва да бъде инспектиран поне веднъж на всеки 6 месеца. Ако продуктите се използват или перат 
по-често от нормалното, може да се наложи провеждането на по-чести инспекции. Вижте протокола на Liko 
„Периодична инспекция на текстилни продукти на Liko“. За протоколи се свържете с представителя на Hill-Rom.  
Предвиждан полезен живот 
Продуктът има предвиждан полезен живот от 1 – 5 години при нормална употреба. Предвижданият полезен живот 
зависи от тъканта, честотата на употреба, процедурата за пране и носеното тегло. 

Инструкции за рециклиране 
Целият продукт, включително летвите, материалът на подложките и т.н., трябва да бъде сортиран като запалим отпадък.
Hill-Rom оценява и предоставя насоки на своите потребители относно безопасното боравене и изхвърляне на 
изделията, за да съдейства при предотвратяване на наранявания, включително, но не само: порязвания, убождания 
на кожата, ожулвания, както и всяко необходимо почистване и дезинфекция на медицинското изделие след 
употреба и преди изхвърлянето му. Клиентите трябва да се придържат към всички федерални, щатски, регионални 
и/или местни закони и разпоредби, които се отнасят до безопасното изхвърляне на медицински изделия и 
допълнителни принадлежности.
При съмнение потребителят на изделието трябва да се свърже първо с отдела по техническо обслужване на Hill-Rom 
за указания относно протоколите за безопасно изхвърляне

Грижа и поддръжка
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Лост за слинг Примки на слингове към куки на лостове 
за слинг Правилна употреба

                  

SlingGuard™

Universal 

SlingGuard™ Twin

Universal Twin

Напречен лост

Неправилна употреба

Как да се монтира слинг към различни лостове за слинг



6 77BG161112 Rev. 6  •  2020 www.hillrom.com

Как да се монтира Original HighBack Sling към лост за слинг с 4 куки  
(еднакви лостове и кръстосани лостове)

Примки на горния 
ремък

Примки за опората 
за краката

Илюстрациите 1, 2 и 3 показват еднакви лостове, 
но това се прилага и за кръстосан лост.

B BA A

  
  1.

2. 3.

A
B

BB

AA
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Поставете слинга зад гърба на пациента като етикетът 
на продукта трябва да сочи навън. Навийте долния край 
на слинга около краищата на пръстите си, за да улесните 
направляването на слинга до съответното място.

Трябва да се използват двама обгрижващи, за да поставят слинга в съответствие с ергономичните принципи. По 
време на поставяне пациентът е обикновено наклонен напред и тогава е важно един обгрижващ да застане пред 
пациента, за да го/я предпази от падане напред.

Вдигане от седнало положение

С дланта на ръката си натиснете долния край на слинга 
надолу до нивото на опашната кост на пациента -това 
е много важно. Помощ: Правилното позициониране се 
улеснява, ако пациентът се наведе/го наклоните леко 
напред.

Издърпайте опорите за краката на слинга по външната 
страна на бедрата на пациента. Поставете дланта на 
ръката си между тялото на пациента и слинга и натиснете 
долния край на опората за краката към седалката. 
Същевременно, издърпайте опората за краката напред с 
другата ръка и я опънете.

Издърпайте опорите за краката напред, за да изпънете 
гънките откъм задната част. Проверете дали и двете 
опори за крака са изравнени. Помощ: лекото придържане 
под колянната капачка улеснява издърпването напред на 
опорите за краката.

Подгответе свързването на опорите за краката. Най-
обичайният начин за поставяне на слинга е с кръстосани 
опори за краката. За алтернативни методи, вж. стр. 13

Подпъхнете по една опора за крак под всяко бедро. 
Проверете дали тъканта е изпъната и дали обгръща 
краката. Помощ: Използването на опорите за краката се 
улеснява, ако краката на пациента бъдат леко вдигнати 
от седалката. Това може да се постигне чрез поставяне на 
краката на пациента върху степенката за крака или върху 
вашия крак, както е илюстрирано.
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Вдигане до седящо положение
Когато поставяте пациента в инвалидна количка е важно пациентът да получи добра опора откъм гърба в количката, 
така че да седне достатъчно назад и удобно в количката. Това може да се постигне по няколко начина.

Помощ: Проверете дали всички окачващи примки имат 
еднаква дължина, т.е., дали са на еднаква височина, 
когато бъдат опънати преди вдигане. Регулирайте 
положението на слинга, ако те не 
са с еднаква височина. 

При поставяне на пациента в количката: 
Наведете стола назад докато снижавате пациента. 
Оставете хълбоците да се плъзнат надолу върху 
седалката накрая. Контролирайте ъгъла на 
количката с крака си върху опорния педал. 

Алтернатива: Трябва да окажете лек натиск под 
коленете на пациента при снижаване, така че хълбоците 
да бъдат направлявани към седалката на количката. 
Когато слингът има ръкохватки, те се използват за 
направляване.

 Не използвайте ръкохватките за вдигане! 
Прекомерната сила приложена върху ръкохватките може 
да доведе до скъсване на слинга.

Внимателно извадете опората за краката. 
Най-внимателният начин за това е чрез 
издърпване на примките на опорите за краката 
под платнената част на опорите за крака.

Извадете слинга внимателно, като издърпвате опората за 
крака нагоре.

Ние препоръчваме изваждане на слинга след пренасянето.Ако по някаква причина предпочитате да оставите  
слинга в стола след пренасянето, ние ви препоръчваме да използвате слинг, направен от мрежест полиестер.

Отстраняване на слинга от стола/инвалидната количка

Първо свържете примките на горния ремък към куките 
на лоста на слинга, след това – примките 
на опорите за краката.Вижте страници 6-7 за инструкции 
относно как да закрепите примките на слинга към 
различни лостове за слинг. Повдигнете пациента.
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Вдигане от леглото
Слингът може да се постави по различни начини, в зависимост от положението на пациента. Той се поставя като 
пациентът или лежи в леглото, или седи в леглото. Ако се използва усъвършенстван матрак за намаляване на натиска, 
той може да се надуе максимално, за да улесни поставянето на слинга.
Не забравяйте вашето собствено роботно положение и комфорта на пациента. Използвайте функциите на леглото за 
вдигане и сваляне. Добро работно положение се постига, когато матракът е на едно ниво със ставите на пръстите на 
обгрижващия, когато ръцете се държат изцяло долу. В зависимост от товара върху обгрижващия, трябва да се направи 
преценка за всеки отделен случай на това колко обгрижващи лица са необходими за операцията.

Поставяне на слинга в легнало положение в легло 

Обърнете пациента на една страна. Тази операция се 
улеснява, ако пациентът може сам да помогне, като хване 
релсата на леглото от страната, на която трябва да се 
обърне. Поставете края на слинга към гърба на пациента, 
като долният край да бъде 
на едно ниво с опашната кост на пациента. 

Сгънете слинга така че неговият „централен ремък 
за гърба“ да съответства на гръбнака на пациента. 
Уверете се, че гънката покрива края на слинга, който 
е срещу гърба на пациента, за да се намали триенето. 
Внимателно завъртете пациента обратно и издърпайте 
слинга от другата страна. С тази техника на поставяне 
пациентът трябва да се обръща само веднъж.

Повдигнете частта на леглото откъм главата. Първо 
свържете примките на горните ремъци към куките 
на лоста на слинга, след това примките на опорите 
за краката. Вижте страници 6-7 за инструкции относно 
как да закрепите примките на слинга към различни 
лостове за слинг. Повдигнете пациента.

Поставете опорите за крака под всеки крак. Това става 
най-лесно чрез притискане на опората за крака надолу 
към матрака, докато я вмъквате под коляното. Проверете 
дали тъканта е опъната и дали обхваща правилно крака. 
Опорите за краката могат да се свържат по различни 
начини, вж. стр. 13.

Поставяне на слинга в седнало положение в легло
Вдигнете частта на леглото откъм главата зад пациента. Положете слинга на леглото като етикетът на продукта трябва 
да сочи надолу към матрака. Плъзнете слинга надолу зад гърба на пациента, така че долният край да бъде на нивото 
на опашната кост. Забележка! Слагането се улеснява, ако пациентът се наведе/или ако го наклоните напред.
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Вдигане до леглото

Отстраняване на слинга, след като пациентът легне на леглото

Поставете пациента над леглото. Вдигнете частта 
от леглото откъм главата за удобство на пациента. 
Снижавайте пациента върху леглото. Свалете частта от 
леглото откъм главата.

Поставете примките на опорите за краката под краката 
на пациента.

Хванете здраво края на слинга. Подпъхнете слинга 
навътре. Натиснете слинга към матрака и навътре под 
пациента.

Внимателно завъртете пациента на една страна. 
Хванете здраво слинга отдолу и го извадете 
внимателно.

Отстраняване на слинга, след като пациентът седне в леглото

Поставете пациента над леглото. 
Вдигнете частта от леглото откъм 
главата за удобство на пациента. 
Снижавайте пациента върху 
леглото.

Отстранете опорите за краката като 
издърпате примките на същите 
под платнената част на опорите 
за краката. Помощ: Това става 
по-лесно, ако краката на пациента 
са сгънати.

Отстранете слинга, като издърпате 
една от опорите за крака под слинга 
и над противоположната страна.

Ние препоръчваме отстраняване на слинга след преместването Ако по някаква причина е за предпочитане  
да оставите слинга в леглото след пренасянето, ние ви препоръчваме да използвате слинг, направен 
от мрежест полиестер.
Не забравяйте вашето собствено роботно положение и комфорта на пациента. Използвайте функциите  
на леглото за вдигане и сваляне. Добро работно положение се постига, когато матракът е на едно ниво със  
ставите на пръстите на обгрижващия, когато ръцете се държат изцяло долу. В зависимост от товара върху  
обгрижващия, трябва да се направи преценка за всеки отделен случай на това колко обгрижващи лица  
са необходими за операцията.
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Внимателно обърнете пациента на една страна и поставете 
края на слинга под пациента, като долният край да бъде 
на нивото на опашната кост. Сгънете слинга така че 
централният му ремък за гърба да съответства на гръбнака 
на пациента, когато пациентът се облегне леко назад. 
Внимателно издърпайте слинга от другата страна.

Вдигането от пода с мобилното повдигащо устройство Golvo на Liko е описано по-долу. Същата техника е подходяща и за 
вдигане с други мобилни и стационарни повдигащи устройства на Liko. Прочетете ръководството за употреба за повдигащото 
устройство, което се използва.
Помощ: Поставянето на възглавница под главата на пациента би могло да създаде комфорт.

Проверете дали слингът лежи симетрично под пациента; 
регулирайте положението, ако е необходимо.
Поставете опорите за крака под краката.

Вдигане от пода

Вдигане до пода

Когато вдигате пациента до нивото на пода, колелата на повдигащото устройство не трябва да са блокирани. Когато 
пациентът докосне пода, повдигащото устройство трябва да се издърпа назад, за да се освободи място за главата. Помощ: 
Ако повдигането е до тънка подложка за гимнастика, повдигащото устройство може да се напъха под тази подложка, така че 
подложката да играе ролята на мека защита между повдигащото устройство и пациента. Ако слингът трябва да се отстрани, 
вижте „Отстраняване на слинга, след като пациентът легне в леглото“, стр. 10.

Вдигнете пациента от пода. Пациентът може да бъде 
леко завъртан, за да се избегне твърде голямото 
приближаване на главата към мачтата.

Изпънете опорите за крака под краката на пациента. Дръжте 
опорите за крака встрани от слабините, за да предотвратите 
неудобство за пациента. Това е по-лесно, ако пациентът сгъне 
краката си. Вижте страници 6-7 за инструкции относно как да 
закрепите примките на слинга към различни лостове за слинг.

 Мобилното повдигащо устройство трябва да се заключи, 
когато главата на пациента се повдига срещу повдигащото 
устройство.
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Различни начини за свързване на опорите за краката

Кръстосани опори за краката. 
Най-често използваният начин за 
слагане на слинга. Едната примка на 
опората за краката се подпъхва пред 
другата преди свързването на двете 
примки към лоста на слинга.

Застъпени под двете бедра.
Това е подходящо например за вдигане 
на пациент с ампутирани крака. 
Помощ: За да се избегне седналата 
поза на пациента в твърде наклонено 
положение, можете да закрепите 
удължаващите примки за опорите за 
краката.

Всяка от опорите за краката 
е свързана отделно към лоста на 
слинга.
Това е подходящо при вдигане на 
пациенти с особено чувствителни 
гениталии.

 Увеличен риск от изплъзване.

Различни седящи положения

Liko Original HighBack Sling 
в две точки на окачване дава 
възможност за леко наклонено 
седнало положение с отлична опора 
за главата и ъгъл от приблизително 
90 градуса в тазобедрената става.

Liko Original HighBack Sling с 
комбинация с Twin bar 670 
осигурява по-голяма широчина на 
раменете, отколкото при опорите 
за краката, което е удобно, ако 
пациентът 
е с широки рамене или чувствителен 
на натиск в областта на раменете.

A.  В комбинация с Liko Cross-bar 
се постига малко по-наклонено 
положение и малко по-голям ъгъл. 
Попълнете разстоянието зад главата с 
малка възглавница.

B.  В комбинация със SideBars се осигурява 
малко по-наклонено положение и 
малко по-голям ъгъл при раменете, 
отколкото се предоставя при опорите за 
краката, което е удобно, ако пациентът 
е чувствителен на натиск в областта на 
раменете.

A. B.

Съвет за прикрепването

Преди да изберете вариант за свързване, направете индивидуална преценка за възможните рискове.
Следните съвети са общи, тъй като същите принципи са валидни за няколко модела слингове.
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Пациентът не е седнал правилно в слинга – Защо е така?

Долният край на слинга е на едно ниво 
с опашната кост. Опорите за краката 
са правилно поставени под краката.

ПРАВИЛНО!

A.  Риск от изплъзване. Хълбоците висят надолу. Слингът може 
да е твърде голям. Това може също да се дължи на факта, 
че слингът не е издърпан достатъчно надолу по гърба на 
пациента.

  Преди вдигане проверете дали долният край е опънат и дали 
платното обхваща добре краката.

B.  Слинг, който е твърде малък, може да предизвика 
врязване на опорите за краката в слабините, причинявайки 
дискомфорт и твърде малко разстояние от лоста на слинга до 
лицето и/или гърба и липса на достатъчна опора.

ГРЕШНО!

A. B.

Следните съвети са общи, тъй като същите принципи са валидни за няколко модела слингове.

Скъсено положение

Скъсено положение

Нашите модели на слингове са внимателно проектирани, за да гарантират, че пациентът винаги седи с натиск, който 
е добре разпределен между областта на краката и областта на гърба, за добра опора по време на премествания. 
Въпреки това, в определени случаи може да бъде за предпочитане да се използва вътрешната опция, „положението 
за скъсяване“, на примката за опората за краката, зада се промени седналото положение на пациента.
Забележка: Това не се прилага, ако имате по-стар модел на Original HighBack Sling, модели 20/21, с по-стар дизайн на 
положението за скъсяване. За описание на процедурата по скъсяване за модели 20/21, моля, свържете се с Hill-Rom, 
за да получите ръководството за употреба за този модел.
В случаи, когато се използва положението за скъсяване, ние препоръчваме да свържете и външната примка за 
опората за краката към куката на лоста за слинга, за да имате по-добър визуален контрол върху куките.

Допълнителни принадлежности 
Extension Loop, зелена, 12 cm  Прод. № 3691102
Extension Loop, зелена, 22 cm  Прод. № 3691103
Extension Loop, сива, 12 cm  Прод. № 3691302
Extension Loop, сива, 22 cm  Прод. № 3691303

- 2 = 12 cm 
- 3 = 22 cm 
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1 Може да предизвикат преждевременно износване на слинга.
2  Sling bar 450 е свързан с Universal SlingBar 450 с номера на продукти 3156075, 3156085 и 3156095, както и SlingGuard 450 с 

номера на продукти 3308020 и 3308520.
3  Продуктите Twin bar 670 са свързани с Universal TwinBar 670 с номера на продукти 3156077 и 3156087, както и SlingGuard 670 

Twin с номера на продукти 3308040 и 3308540.
4  Sling bar 350 е свързан с Universal SlingBar 350 с номер на продукт  3156074, 3156084, и 3156094, както и SlingGuard 350 с номер 

на продукт 3308010 и 3308510.
5  Sling bar 600 е свързан с Universal SlingBar 600 с номер на продукт 3156076 и 3156086, както и SlingGuard 600 с номер на продукт 
3308030 и 3308530.

Пояснение: 1 = Препоръчвано, 2 = Може да стане, 3 = Не се препоръчва, 4 = Неподходящо

Комбинации от приспособления/продукти, извън препоръчаните от Liko, могат да доведат до рискове с безопасността 
на пациента.

Други комбинации

Кратък преглед на Liko™ Original HighBack Sling, модели 200, 210

0  Без усилване или подложки на опорите за краката
1  Усилени опори за краката

1 полиестер    3 мрежест полиестер    4 мрежеста материя с пластмасово покритие (полиестер с пластмасово покритие) 
5 Тъкан с пластмасово покритие (полиамид с пластмасово покритие) 

352- - - - 5 Указва размера

Указва модела на слинга!

¹ Посоченото тегло на пациента е само ориентировъчно – може да има отклонения.
² За да се поддържа максимално натоварване, необходимо е повдигащото устройство/приспособленията да бъдат предназначени  
за същото натоварване или за по-голямо.

Продукт Продукт № Размер Тегло на пациента¹ Макс. натоварване²
Original HighBack Sling 35200 - - 3 XS Извънредно малък 15-20 кг 200 кг
Original HighBack Sling 35200 - - 4 S Малък (детски) 20-30 кг 200 кг
Original HighBack Sling 35210 - - 5 MS Средно слаб  

(за слаб възрастен)
30-50 кг 200 кг

Original HighBack Sling 35200 - - 5 M Среден 40-80 кг 200 кг
Original HighBack Sling 35200 - - 6 L Голям 70-120 кг 200 кг

Original HighBack Sling 35200 - - 7 XL Много голям 110-250 кг 500 кг
Original HighBack Sling 35200 - - 8 XXL Извънредно голям 200-       кг 500 кг

Препоръчителни комбинации

Препоръчителни комбинации 
на Liko Original HighBack Sling, поставен с 
кръстосани опори за крака и лостове за слинг 
на Liko:

M
in

i 2
20

Sl
in

g 
ba

r 3
50

⁴

St
an

da
rd

 4
50

Sl
in

g 
ba

r 4
50

²

Sl
in

g 
ba

r 6
00

⁵

Tw
in

 b
ar

 6
70

3

Sl
in

g 
Cr

os
s-

ba
r 4

50

Sl
in

g 
Cr

os
s-

ba
r 6

70

U
ni

v. 
Si

de
Ba

rs
 +

U
ni

ve
rs

al
 3

50

Si
de

Ba
rs

 +
St

an
da

rd
 4

50

U
ni

v. 
Si

de
Ba

rs
 +

U
ni

ve
rs

al
 4

50

Original Highback Sling, XS 2 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1

Original Highback Sling, S 2 1 1 1 31 3 1 3 1 2 1

Original Highback Sling, MS 3 2 1 1 31 2 1 1 1 2 1

Original Highback Sling, M 3 2 1 1 31 1 1 1 1 1 1

Original Highback Sling, L 3 3 1 1 31 1 2 1 1 1 1

Original Highback Sling, XL 4 3 2 1 31 1 2 1 2 1 1

Original Highback Sling, XXL 4 4 4 3 31 2 4 1 4 2 2
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