
Liko Original HighBack Sling on põhimudel, sobitub 
patsiendi kehaga ilma reguleerimata  
ja on üks meie enimkasutatud lingudest.

See tagab poolviltuse isteasendi, toetab kogu keha ja 
sobib kehvema kehastabiilsusega patsientidele. Korralikult 
sobitatud ja hoolikalt ümber pandud ling annab patsiendile 
turvatunde ja on ühtlasi ka väga mugav.
Original HighBack Sling on soovitatav ka põrandalt 
tõstmiseks, kuna see toetab mugavalt pead nii istuvas kui 
lamavas asendis.

Suurused
Original HighBack Sling on saadaval kolmes suuruses. 
Turvalisuse ja mugavuse tagamiseks on tähtis valida õige 
suurus. Liiga suure linguga kaasneb oht, et patsient võib 
sellest välja libiseda. Liiga väikese suurusega ling võib 
kubemesse lõikuda ja põhjustada ebamugavust.
Suuremate suuruste puhul sobib hästi kombinatsioon 
lingulatiga TwinBar 670.

Materjalid
Original HighBack Sling on saadaval kolmest erinevast 
materjalist. Kuna lingu Original HighBack transportimise 
järel enamasti patsiendi alla ei jäeta, soovitame kasutada 
polüestrist mudelit. See materjal on vastupidav ja vähene 
hõõrduvus muudab lingu ümberpanemise ja äravõtmise 
lihtsaks. 

Original HighBack Sling on saadavalt ka polüestervõrgust. 
See materjal on soovitatav, kui ling jääb pärast transportimist 
peale või kui soovitakse õhurikkamat mudelit.
Vannitamiseks ja duši all käimiseks on saadaval plastkattega 
võrgust mudel, mis on vett läbilaskev ja mida saab lihtsalt 
kuivatada. See materjal kuivab kiiresti ja ei jahuta patsienti nii 
nagu niiske imav kangas.
Kui te eelistate lingu, mis on tehtud tugevast kuivaks 
pühitavast materjalist, siis on saadaval ka plastkattega 
materjalist mudel.
Lingude tõsterihmad on alati tehtud vastupidavast 
polüestrist.

Jalatoed
Original HighBack Sling on saadaval erineva ehitusega 
jalatugedega. Enim levinud on tugevdusega jalatoed. 
Tugevdusega jalatoed on väga mugavad, jaotavad raskuse 
ühtlaselt ja ei lase lingul reite alt soonima hakata.
Üks mudel on lihtsast materjalist tugevdusteta jalatugedega, 
mis tähendab, et ling on hästi painduv ja lihtne hooldada. 

Selles dokumendis nimetatakse tõstetavat isikut patsiendiks ja teda abistavat isikut hooldajaks.

Toote kirjeldus

Liko™ Original HighBack Sling, mudel 200, 210
Kasutusjuhend

7ET161112 Rev. 6
EESTI 2020

          OLULINE!

Patsiendi tõstmine ja liigutamine kätkeb alati teatud tasemel ohtu. Enne kasutamist lugege nii patsiendi tõstuki kui ka 
tõstetarvikute kasutusjuhendeid. Oluline on kasutusjuhendi sisust täielikult aru saada. Seadmeid võib kasutada ainult 
asjakohase väljaõppe saanud personal. Veenduge, et tõstetarvikud oleksid kasutatava tõstuki jaoks sobivad. Olge kasutamise 
ajal hoolikas ja ettevaatlik. Hooldajana vastutate alati patsiendi ohutuse eest. Tuleb teada, kas patsiendi seisund võimaldab 
kavandatavat tõstmistoimingut teha. Kui midagi jääb ebaselgeks, võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.



2 www.hillrom.com7ET161112 Rev. 6  •  2020

Sisukord

Sümbolite kirjeldused  ...................................................................................................................... 3

Ohutusjuhised  ................................................................................................................................. 4

Puhastamine ja hooldamine ............................................................................................................. 5

Mõisted  ........................................................................................................................................... 5

Kuidas kinnitada lingu erinevate lingulattide külge  ......................................................................... 6

Kuidas kinnitada lingu Original HighBack Sling 4 haagiga lingulati külge (topeltlatid ja ristlatid) ..... 7

Tõstmine istuvast asendist  ............................................................................................................... 8 

Tõstmine istuvasse asendisse ........................................................................................................... 9

Lingu eemaldamine toolil/ratastoolis  .............................................................................................. 9 

Voodist tõstmine ............................................................................................................................ 10

Lingu ümberpanemine, kui patsient lamab voodil ......................................................................... 10 

Lingu ümberpanemine, kui patsient istub voodil  .......................................................................... 10 

Tõstmine voodisse  ......................................................................................................................... 11

Lingu eemaldamine, kui patsient lamab voodil .............................................................................. 11 

Lingu eemaldamine, kui patsient istub voodil ................................................................................ 11 

Tõstmine põrandalt  ....................................................................................................................... 12

Tõstmine põrandale  ....................................................................................................................... 12

Nõuanded sobitamiseks ................................................................................................................. 13

Erinevad isteasendid ...................................................................................................................... 13 

Erinevad viisid jalatugede ühendamiseks ....................................................................................... 13 

Patsient ei istu lingus hästi – Miks see on nii? ................................................................................ 14 

Lühike asend ................................................................................................................................... 14 

Tarvikud .......................................................................................................................................... 14 

Ülevaade – Liko Original HighBack Sling, mudel 200, 210 .............................................................. 15

Kombineerimine ............................................................................................................................. 15 



2 37ET161112 Rev. 6  •  2020 www.hillrom.com  

Need sümbolid on toodud käesolevas dokumendis ja/või asuvad seadme peal.
Sümbolite kirjeldused

Sümbol Kirjeldus

 Hoiatus. Vajalik on eriline hoolikus ja tähelepanu.

Enne kasutamist lugege kasutusjuhiseid

CE-märgis

Ametlik tootja

Valmistamiskuupäev

Viitenumber

Seerianumber

Meditsiiniseade

Mitte puhastada keemiliselt

Mitte triikida

Trummelkuivatus

Ärge kuivatage trumlis

Pesemine
Sümbol on alati kombineeritud soovitatava temperatuuriga (°C ja °F).

Lateksivaba

Korraline ülevaatus

Ärge pleegitage

Kuivatada nööril varjulises kohas

Facing Out Suund üles ja sümbol seadme välisküljel.

Facing Out Sümbol seadme välisküljel.

(01)  0100887761997127
(11)  AAKKPP
(21)  012345678910

GS1 DataMatrixi vöötkood, mis võib sisaldada järgmist teavet.
(01) GTIN (Global Trade Item Number)
(11) Valmistamiskuupäev
(21) Seerianumber
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Ohutusjuhised
 Enne tõstmist pange tähele järgmist. 

•   Teie organisatsiooni vastutav isik peab otsustama iga juhtumi puhul eraldi, kas on tarvis üht või mitut hooldajat. 
•  Veenduge, et valitud ling vastaks patsiendi vajadustele nii mudeli, suuruse, kanga kui ka ehituse osas. 
• Ohutuse ja hügieeni tagamiseks peab igal patsiendil olema oma ling. 
•  Mõelge kogu tõstmisprotsess enne tõstmist otsast lõpuni läbi, et see toimuks võimalikult ohutult ja sujuvalt. 
• Enne tõstmist kontrollige, et tõstetarvik ripuks vertikaalselt ja saaks vabalt liikuda. 
•   Ehkki Liko lingulatid on varustatud riividega, tuleb olla eriti ettevaatlik. Enne patsiendi tõstmist all olevalt pinnalt, ent siis, 

kui rihmad on täielikult pikendatud, veenduge, et rihmad oleks lingulattide haakidega õigesti ühendatud. 
• Enne patsiendi liigutamist teise kohta veenduge, et ta oleks lingus turvaliselt kinnitatud. 
•  Ärge tõstke patsienti kunagi aluspinnast kõrgemale, kui on vaja tõstmise ja liigutamise lõpule viimiseks. 
•  Ärge jätke patsienti tõstmisel kunagi järelevalveta! 
•  Veenduge, et ratastooli, voodi, kanderaami vms rattad oleksid tõstmise/liigutamise ajal lukustatud. 
• Töötage alati ergonoomiliselt. Kasutage patsiendi võimekust aktiivselt toimingus osaleda. 
• Kui lingu parasjagu ei kasutata, ärge jätke seda otsese päikesevalguse kätte. 
•  Soovitatav on ling pärast patsiendi liigutamist eemaldada. Kui mingil põhjusel on tarvis ling pärast patsiendi liigutamist 

kohale jätta, on soovitatav kasutada polüestervõrgust lingu.

 Lingu vale kinnitamine lingulatile võib põhjustada patsiendile raskeid vigastusi. 

 Patsiendi voodis käsitsi pööramine võib põhjustada hooldajale vigastusi. 

  Meditsiiniseade, I klassi toode 

PATENT www.hillrom.com/patents
Toodet võib kaitsta üks patent või mitu patenti. Vaadake eeltoodud internetiaadressi. 
Hill-Romi ettevõtted on Euroopa, USA ja muude patentide ja kinnitamata patenditaotluste omanikud. 

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko tooted on pidevas arendustöös, mistõttu jätame endale õiguse teha etteteatamata muudatusi. Nõuannete ja 
tooteparenduste kohta teabe saamiseks võtke ühendust ettevõtte Hill-Rom esindajaga. 

Teatis kasutajatele ja/või patsientidele ELis 
Kõigist seadmega seoses esinenud tõsistest vahejuhtumitest tuleb teatada tootjale ja kasutaja ja/või patsiendi asukohaks 
oleva liikmesriigi pädevale asutusele.
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Mõisted
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1.  Andmesilt
2. Silt: Valmistamise aasta ja kuu (  )
3.  Silt: Seerianumber (S/N)
4.  Silt: Patsiendi tähis (Belongs to)
5. Silt: Korraline ülevaatus
6. Ülemine tõsterihm
7.  Peatugi koos tugiliistudega
8.  Vöö (suurus XS, S)
9.  Sang 
10.  Jalatugi 
11.  Lühike asend
12.  Jalatoe aas
13. Alumine serv
14. Tagumine keskriba 
15. Suurusmärgis

Kontrollige lingu enne iga kasutuskorda. Kontrollige kulumise ja kahjustuste suhtes järgmisi punkte. 
•  Materjal 
•  Rihmad 
•  Õmblused 
•  Tõsteaasad 

  Ärge kasutage katkisi tõstetarvikuid. 
Kui midagi jääb ebaselgeks, võtke ühendust tootja või edasimüüjaga. 

Kui lingu kasutatakse duši all või vannis: pärast kasutamist vannis või duši all tuleb ling võimalikult ruttu kuivama panna. 
 
Pesemisjuhised: vaadake lingu andmesilti ja lisa “Liko tõstelinade puhastamine ja hooldamine”. 
 
Korraline ülevaatus 
Toode tuleb vaadata üle vähemalt üks kord iga 6 kuu tagant. Tooteid, mida kasutatakse või pestakse tavalisest sagedamini, 
võib olla vaja tihedamini kontrollida. Vaadake Liko protokolli „Periodic Inspection Liko Textile Products“ (Liko tekstiiltoodete 
perioodiline ülevaatus). Protokollide suhtes võtke ühendust ettevõtte Hill-Rom esindajaga. 

Eeldatav kasutusiga 
Tavapärasel kasutamisel on toote eeldatav kasutusiga 1–5 aastat. Eeldatav kasutusiga erineb olenevalt kangast, 
kasutussagedusest, pesemisviisist ja tõstetavast raskusest. 

Ringlussevõtu juhised 
Kogu toode, sealhulgas latid, pehmendusmaterjal jne, tuleb sortida põlevjäätmetena. 
Hill-Rom hindab ja esitab kasutajatele juhiseid oma seadmete ohutu käsitsemise ja jäätmete kõrvaldamise kohta abiks 
vigastuste, sealhulgas, kuid mitte ainult, lõigete, nahatorgete, kriimustuste ennetamisel ning meditsiiniseadme puhul 
nõutava puhastamise ja desinfitseerimise kohta pärast kasutamist ning enne jäätmete kõrvaldamist. Kliendid peavad 
järgima kõiki föderaalseid, osariigi, piirkondlikke ja/või kohalikke seadusi ning määrusi meditsiiniseadmete ja -tarvikute 
jäätmete ohutu kõrvaldamise kohta. 
Kahtluse korral peab seadme kasutaja võtma esmalt ühendust ettevõtte Hill-Rom tehnilise toega, et saada juhised jäätmete 
ohutu kõrvaldamise eeskirjade kohta.

Puhastamine ja hooldamine
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Lingulatt Lingu aasad lingulati haakide külge Õige

                  

SlingGuard™

Universal 

SlingGuard™ Twin

Universal Twin

Ristlatt

Vale!

Kuidas kinnitada lingu erinevate lingulattide külge
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Kuidas kinnitada lingu Original HighBack Sling 4 haagiga  
lingulati külge (topeltlatid ja ristlatid)

Ülemised tõsterihmad

Jalatoe aasad

Joonistel 1, 2 ja 3 on kujutatud topeltlatti (Twinbar), 
kuid see kehtib ka ristlati kohta.

B BA A

1.

2. 3.

A
B

BB

AA
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Asetage ling patsiendi selja taha selliselt, et andmesilt jääb 
väljapoole. Voltige lingu alumine serv ümber näppude, et 
seda oleks hõlpsam paika juhtida.

Et paigaldada lingu vastavalt ergonoomikareeglitele, läheb vaja kahte hooldajat. Enamasti kallutatakse patsienti lingu 
ümberpanemisel ettepoole ja seepärast on tähtis, et üks hooldaja seisaks patsiendi ees, et vajadusel takistada patsienti 
ettepoole kukkumast.

Tõstmine istuvast asendist

Lükake lingu alumine osa peopesaga alla kuni patsiendi 
sabakondini, see on väga tähtis. NB! Õige paigutamine on 
kergem, kui patsient kummardab (kummardatakse) kergelt 
ettepoole.

Tõmmake lingu jalatugesid mööda patsiendi reite väliskülgi 
ettepoole. Asetage peopesa patsiendi keha ja lingu vahele 
ja lükake jalatugede alumist külge alla istme suunas. 
Samaaegselt lükake jalatugesid ettepoole ja tõmmake need 
teise käega sirgu.

Tõmmake jalatugesid ettepoole, et sirgeks tõmmata 
võimalikud tahapoole jäänud kortsud. Kontrollige, kas 
mõlemad jalatoed ulatuvad ühekaugusele. NB! Jalatugesid 
on lihtsam ettepoole tõmmata, kui toetada patsienti õrnalt 
põlveõndlast.

Seadke jalatugede rihmad ühendamiseks valmis. Kõige 
tavapärasem viis lingu kasutamiseks on ristatud jalatugedega. 
Muude viiside kohta vt lk 13.

Asetage üks jalatugi kummagi reie alla. Veenduge, 
et materjal on sirge ja et see ulatub korralikult ümber 
jala. NB! Jalatugede paigaldamine on lihtsam, kui 
patsiendi jalad on toolilt pisut tõstetud. Selleks võib 
patsiendi jalad toetada nt pingile või enda jalale, vt 
joonist.
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Tõstmine istuvasse asendisse
Patsiendi asetamisel ratastooli on tähtis, et patsient istuks piisavalt sügavalt tooli, et tal oleks mugav istuda. Seda on 
võimalik saavutada mitmel viisil.

NB! Kontrollige, et kõik tõsterihmad oleksid ühepikkused, st 
asuvad pingutamisel enne tõstmist samal kõrgusel. Seadke 
lingu asendit, kui rihmad ei ole samal kõrgusel.

Patsiendi asetamisel ratastooli: kallutage ratastooli 
patsiendi langetamisel tahapoole. Langetamise lõpus 
laske patsiendi istmikul mööda ratastooli seljatuge 
alla libiseda. Juhtige ratastooli kallet, pannes oma 
jala kaldetoele.

Teine võimalus: toetage langetamise ajal patsienti õrnalt 
põlvede alt nii, et istmik liiguks ratastooli seljatoe poole. Kui 
lingul on sangad, saab neid kasutada lingu juhtimiseks.

  Ärge kasutage sangu tõstmiseks! Ülemäärase jõu 
rakendamisel sangadele võivad need rebeneda.

Eemaldage ettevaatlikult jalatugi. Kõige õrnemalt 
saab seda teha, kui tõmmata jalatoe rihmad 
altpoolt jalatoe kangast välja.

Eemaldage ling, tõmmates jalatugesid ettevaatlikult üles.

Soovitame lingu pärast tõstmist eemaldada. Kui mingil põhjusel on tarvis ling pärast tõstmist 
tooli jätta, soovitame kasutada polüestervõrgust lingu.

Lingu eemaldamine toolil/ratastoolis

Esimesena kinnitage lingulati konksude külge ülemiste 
tõsterihmade aasad ja seejärel jalatugede aasad. Juhiseid, 
kuidas lingu aasu erinevate lingulattide külge kinnitada, 
vaadake lk 6-7. Tõstke patsient üles.
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Voodist tõstmine
Lingu saab sõltuvalt patsiendi olukorrast mitmel viisil patsiendile ümber panna. Seda saab ümber panna, kui patsient lamab 
või istub voodil. Kui kasutatakse keerukamat rõhujaotusega madratsit, on lingu ümberpanemine lihtsam, kui madrats on 
maksimaalselt täis pumbatud.
Pidage silmas enda tööasendit ja patsiendi mugavust. Kasutage voodi tõstmis- ja langetusfunktsiooni. Hea tööasend 
saavutatakse, kui madratsi kõrgus on samal tasemel hooldaja sõrmenukkidega, kui käed on sirgelt all. Sõltuvalt hooldajale 
langevast raskusest tuleb igas olukorras eraldi hinnata, kui mitut hooldajat toimingu jaoks tarvis läheb.

Lingu ümberpanemine, kui patsient lamab voodil 

Pöörake patsient küljele. See toiming on lihtsam, kui patsient 
saab ise kaasa aidata, võttes kinni voodi raamist sellel 
küljel, kuhupoole teda pööratakse. Asetage lingu äär vastu 
patsiendi selga selliselt, et lingu alumine serv oleks samal 
tasemel patsiendi ristluuga. 

Voltige lingu selliselt, et selle tagumine keskriba asuks 
patsiendi selgrooga kohakuti. Et vähendada hõõrdumist, 
veenduge, et volt katab lingu serva, mis asub vastu patsiendi 
selga. Keerake patsient õrnalt selili ja tõmmake ling 
teiseltpoolt välja. Sellise ümberpanemisviisi korral on tarvis 
patsienti keerata ainult üks kord.

Tõstke voodi peats üles. Esimesena kinnitage lingulati 
konksude külge ülemiste tõsterihmade aasad ja seejärel 
jalatugede aasad. Juhiseid, kuidas lingu aasu erinevate 
lingulattide külge kinnitada, vaadake lk 6-7. Tõstke patsient 
üles.

Asetage jalatoed kummagi jala alla. Seda on hõlpsam teha, 
kui suruda jalatugi põlve alla panemisel allapoole vastu 
madratsit. Veenduge, et materjal on sirge ja et see ulatuks 
korralikult ümber jala. Jalatugesid saab ühendada erineval 
viisil, vt lk 13.

Lingu ümberpanemine, kui patsient istub voodil
Tõstke voodi peats patsiendi taga üles. Asetage ling voodile selliselt, et andmesilt jääb allapoole vastu madratsit. Libistage ling 
patsiendi istmiku alla selliselt, lingu alumine ots on samal tasemel patsiendi ristluuga. NB! Seda on lihtsam teha, kui patsient 
kummardub (patsienti kallutatakse) ettepoole.



10 117ET161112 Rev. 6  •  2020 www.hillrom.com  

Tõstmine voodisse
Soovitame lingu pärast tõstmist eemaldada. Kui mingil põhjusel on tarvis ling 
pärast tõstmist voodile jätta, soovitame kasutada polüestervõrgust lingu.
Pidage silmas enda tööasendit ja patsiendi mugavust. Kasutage voodi tõstmis- ja langetusfunktsiooni. Hea tööasend 
saavutatakse, kui madratsi kõrgus on samal tasemel hooldaja sõrmenukkidega, kui käed on sirgelt all. Sõltuvalt hooldajale 
langevast raskusest tuleb igas olukorras eraldi hinnata, kui mitut hooldajat toimingu jaoks tarvis läheb. 

Lingu eemaldamine, kui patsient lamab voodil

Liigutage patsient voodi kohale. Tõstke voodi peats üles, 
et patsiendil oleks mugavam. Langetage patsient voodisse. 
Langetage voodi peats.

Asetage jalatugede rihmad jalatugede alla patsiendi jalgade 
vahele.

Haarake lingu äärest kinni. Lükake lingu äär lingu alla. 
Suruge ling vastu madratsit ja lükake patsiendi alla.

Pöörake patsient ettevaatlikult küljele. Haarake alt lingust 
kinni ja eemaldage see ettevaatlikult.

Lingu eemaldamine, kui patsient istub voodil

Liigutage patsient voodi kohale. 
Tõstke voodi peats üles, et patsiendil 
oleks mugavam. Langetage patsient 
voodisse.

Eemaldage jalatoed, tõmmates jalatoe 
rihmad altpoolt kangast välja. NB! 
Seda on lihtsam teha, kui patsiendi 
jalad on kõverdatud.

Eemaldage ling, tõmmates ühe jalatoe 
lingu tagant ja ümber vastasküljele.
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Pöörake patsient ettevaatlikult küljele ja asetage lingu äär 
patsiendi alla selliselt, et lingu alumine serv oleks samal 
tasemel patsiendi ristluuga. Voltige lingu selliselt, et selle 
tagumine keskriba asuks patsiendi selgrooga kohakuti. 
Tõmmake ling ettevaatlikult teiseltpoolt välja.

Allpool on kirjeldatud põrandalt tõstmine Liko liikuvtõstukiga Golvo. Sama meetod kehtib tõstmisel ka Liko muude liikuv- ja 
statsionaarsete tõstukitega. Lugege läbi kasutatava tõstuki kasutusjuhend.
NB! Et patsiendil oleks mugavam, pange tema pea alla padi.

Veenduge, et ling asub patsiendi all sümmeetriliselt, 
vajadusel kohendage lingu asendit.
Asetage jalatoed jalgade alla.

Tõstmine põrandalt

Tõstmine põrandale

Põrandale langetamisel peavad tõstuki rattad olema lukust lahti. Kui patsient puudutab põrandat, tuleb tõstukit tagasi 
tõmmata, et teha ruumi patsiendi peale. NB! Kui langetamine toimub õhemale võimlemismatile, võib tõstuki lükata mati alla, 
et matt toimiks pehmendusena tõstuki ja patsiendi vahel. Kui ling on tarvis eemalda, vaadake lõiku „Lingu eemaldamine, kui 
patsient lamab voodil”, lk 10.

Tõstke patsient põrandalt üles. Et patsiendi 
pea vastu masti ei läheks, võib patsienti 
natuke keerata.

Tõmmake jalatoed patsiendi jalgade all sirgu. Hoidke jalatoed 
kubemest eemal, et vältida võimalikku ebamugavust patsiendile. 
Seda on lihtsam teha, kui patsient kõverdab jalgu. Juhiseid, kuidas 
lingu aasu erinevate lingulattide külge kinnitada, vaadake lk 6-7.

 Kui tõstmisel asub patsiendi pea tõstuki vastas, peavad 
liikuvtõstuki rattad olema lukustatud.
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Erinevad viisid jalatugede ühendamiseks

Ristatud jalatoed. 
Kõige tavapärasem viis lingu 
ümberpanemiseks. Üks jalatoe rihma 
aas asetatakse teisest läbi, enne kui 
aasad lingulati külge kinnitatakse.

Ülekattuvalt mõlema reie alt.
See võib osutuda vajalikuks nt 
amputeeritud jalgade patsiendi tõstmisel. 
NB! Et patsient ei istuks liiga kallutatud 
asendis on võimalik pikendusaasad 
kinnitada jalatoe rihmade külge.

Kumbki jalatugi ühendatakse 
linglatiga eraldi.
See võib osutuda vajalikuks 
patsientide tõstmisel, kellel 
on eriti tundlikud suguelundid.

 Suurenenud väljalibisemisoht.

Erinevad isteasendid

Liko Original HighBack Sling võimaldab 
kahest punktist tõstmisel kergelt 
kaldus isteasendi, kus on hea tugi peale 
ja puusaliiges jääb umbes 90-kraadise 
nurga alla.

Ling Liko Original HighBack 
kombinatsioonis lingulatiga Universal 
TwinBar 670 võimaldab veidi suurema 
kaldega asendi ja jalatugede osast 
suurema laiuse õlgade juures, mis 
sobib, kui patsient on tundlik õlgadele 
osutatava surve suhtes.

A.  Kombinatsioonis lingulatiga Liko Cross-
bar saavutatakse veidi suurema kaldega 
asend ja suurem nurk. Pea alla võib 
panna väikese padja.

B.  Kombinatsioonis lingulatiga SideBars 
saavutatakse veidi suurema kaldega 
asend ja jalatugede osast suurem laius 
õlgade juures, mis sobib, kui patsient on 
tundlik õlgadele osutatava surve suhtes.

A. B.

Nõuanded sobitamiseks

Enne, kui valite muu ühendusviisi, tuleb iga juhtumit eraldi hinnata, et ennetada võimalikke riske.
Järgnev on üldine suunis, sest samad põhimõtted kehtivad erinevate lingumudelite puhul.
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Patsient ei istu lingus hästi – Miks see on nii?

Lingu alumine äär on ristluuga samal tasemel. 
Jalatoed asuvad õigesti reite all.

ÕIGE!

A.  Väljalibisemisoht. Istmik on alla vajunud. Ling on ilmselt liiga 
suur. Samuti võib see olla tingitud sellest, et lingu ei tõmmatud 
mööda patsiendi selga piisavalt alla.

  Enne tõstmist kontrollige, et alumine äär oleks pingul ja materjal 
ulataks piisavalt ümber jalgade.

B.  Liiga väike ling võib tingida järgmist: jalatoed lõikuvad 
kubemesse ja põhjustavad ebamugavust; lingulatt on näole liiga 
lähedal; ebapiisav tugi seljale.

VALE!

A. B.

Järgnev on üldine suunis, sest samad põhimõtted kehtivad erinevate lingumudelite puhul.

Lühike asend

Lühike asend

Meie lingude mudelid on hoolikalt kavandatud, et patsiendi raskus jaotuks istumisel ühtlaselt jalgade ja seljaosa vahel ja ling 
pakuks transportimisel kindlat tuge. Siiski võib olla mõnel juhul tarvis kasutada patsiendi asendi muutmiseks jalatoe rihma 
alumist aasa, st lühikest asendit.
NB! See ei kehti, kui teil on varasem Original HighBack Sling mudel 20/21 varasema lühikese asendi ehitusega. 
Lühendamistoimingu kirjelduse mudelile 20/21 leiate selle mudeli kasutusjuhendist, mille saamiseks võtke ühendust 
ettevõttega Hill-Rom.
Lühikese asendi kasutamisel soovitame ühendada lingulati haagi külge ka jalatoe rihma ülemise aasa, et aasadest oleks parem 
ülevaade.

Tarvikud 
Pikendussilmus, roheline, 12 cm Toote nr 3691102
Pikendussilmus, roheline, 22 cm Toote nr 3691103
Pikendussilmus, hall, 12 cm Toote nr 3691302
Pikendussilmus, hall, 22 cm Toote nr 3691303

– 2 = 12 cm 
– 3 = 22 cm 
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1 Võib põhjustada lingu enneaegset kulumist.
2  Lingulatt 450 on seotud lingulatiga Universal SlingBar 450, tooted nr 3156075, 3156085 ja 3156095, ja samuti SlingGuard 450, tooted nr 

3308020 ja 3308520.
3  670 seeria topeltlatid on seotud lingulatiga Universal TwinBar 670, tooted nr 3156077 ja 3156087, ja lingulatiga SlingGuard 670 Twin, 
tooted nr 3308040 ja 3308540. 

4  Lingulatt 350 on seotud lingulatiga Universal SlingBar 350, tooted nr 3156074, 3156084 ja 3156094, ning samuti toega SlingGuard 350, 
tooted nr 3308010 ja 3308510.

5  Lingulatt 600 on seotud lingulatiga Universal SlingBar 600, tooted nr 3156076 ja 3156086 ning samuti toega SlingGuard 600, tooted nr 
3308030 ja 3308530.

Selgitus: 1 = Soovitatav, 2 = Võib toimida, 3 = Pole soovitatav, 4 = Sobimatu

Toodete/tarvikute kombinatsioonid, mis pole Liko poolt soovitatud, võivad ohustada patsiendi turvalisust.

Muud kombinatsioonid

Ülevaade – Liko™ Original HighBack Sling, mudel 200, 210

0  Tugevduste ja pehmendusteta
1  Tugevdatud jalatoed

1 Polüester   3 Polüestervõrk  4 Plastkattega võrk (plastiga kaetud polüester)
5 Plastkattega materjal (plastkattega polüamiid)

352- - - - 5 Märgib suurust

Märgib lingu mudelit

¹ Märgitud patsiendi kaal ja pikkus on üksnes üldiseks juhindumiseks – võib esineda kõrvalekaldeid.
² Et tagada maksimaalne kandevõime, peab tõstuki ja tõstetarvikute kandevõime olema sama või suurem.

Toode Toote nr Suurus Patsiendi kaal ¹ Max kandevõime ²
Original HighBack Sling 35200 - - 3 XS Eriti väike 15-20 kg 200 kg
Original HighBack Sling 35200 - - 4 S Väike (laps) 20-30 kg 200 kg
Original HighBack Sling 35210 - - 5 MS Keskmine ja sale (sale täiskasvanu) 30-50 kg 200 kg
Original HighBack Sling 35200 - - 5 M Keskmine 40-80 kg 200 kg
Original HighBack Sling 35200 - - 6 L Suur 70-120 kg 200 kg

Original HighBack Sling 35200 - - 7 XL Eriti suur 110-250 kg 500 kg
Original HighBack Sling 35200 - - 8 XXL Ülisuur 200-       kg 500 kg

Soovitatavad kombinatsioonid

Soovitatavad Liko Original HighBack Sling lingude 
(peale asetatud ristatud jalatugedega) ja Liko 
lingulattide kombinatsioonid:
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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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