
„Liko“ „Original HighBack Sling“ yra pagrindinis 
modelis, kuris skirtas priderinti pacientui individualiai 
nereguliuojant ir yra vienas iš dažniausiai naudojamų 
diržų.

Jis numato sėdėjimo pusiau atsilošus padėtį ir puikią atramą 
visam kūnui, tai tinka pacientams, kurių liemens stabilumas 
yra sumažėjęs. Tinkamai pritaikytas ir atsargiai naudojamas 
diržas suteiks pacientui puikų saugumo pojūtį, taip pat 
didelį saugumą.
„Original HighBack Sling“ taip pat rekomenduojamas kėlimui 
ant ir nuo grindų, nes jis suteikia patogią atramą galvai 
sėdėjimo ir gulėjimo padėtyse.

Dydžiai
„Original HighBack Sling“ tiekiamas įvairių dydžių. Svarbu 
pasirinkti tinkamą dydį, kad būtų užtikrintas didžiausias 
komfortas ir saugumas. Per didelis diržas padidina paciento 
išslydimo riziką, o per mažas gali įsirėžti į kirkšnį ir sukelti 
diskomfortą.
Didesniems dydžiams vertėtų rinktis porinį laikiklį 670.

Audiniai
„Original HighBack Sling“ gaminamas iš skirtingų audinių. 
Kadangi „OriginalSling“ paprastai nepaliekamas po pacientu 
jį perkėlus, rekomenduojame poliesterio dizainą. Ši 
medžiaga yra patvari ir jai būdinga maža trintis, todėl diržą 
lengva uždėti ir nuimti. 

Taip pat tiekiamas „Original HighBack Sling“ iš tinklinio 
poliesterio. Ši medžiaga rekomenduojama, kai diržas 
paliekamas po perkėlimo arba kai pageidaujamas lengvesnės 
medžiagos variantas.
Prausimuisi vonioje ir po dušu tiekiamas plastiku dengtas 
tinklinis audinys, kuris yra pralaidus vandeniui ir lengvai 
valomas. Ši medžiaga greitai džiūsta ir nešaldo paciento taip, 
kaip šaldytų drėgnas, vandenį sugeriantis audinys.
Jei pirmenybę teikiate diržui iš ištisinės valomos medžiagos, 
tiekiamas ir diržas iš plastiku dengto audinio.
Diržo kėlimo dirželiai visada gaminami iš patvaraus 
poliesterio.

Kojų atramos
„Original HighBack Sling“ tiekiamas su įvairaus dizaino kojų 
dalies atramomis. Dažniausiai tiekiamos sutvirtintos kojų 
dalies atramos. Sutvirtinimas užtikrina didelį komfortą, 
paskirsto spaudimą ir neleidžia diržui raukšlėtis po kojomis.
Vienas modelis pagamintas iš paprasto audinio be kojų 
atramos sutvirtinimo, todėl diržas yra lankstesnis ir lengviau 
prižiūrimas. 

Šiame dokumente perkeliamas asmuo vadinamas pacientu, o pacientui padedantis asmuo vadinamas slaugytoju.

Gaminio aprašymas

„Liko™“ „Original HighBack Sling“, 
Mod. 200, 210
Instrukcijų vadovas

7LT161112 Rev. 6
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          SVARBU! 

Keliant ir perkeliant pacientą, visada yra tam tikra rizika. Prieš naudodami, perskaitykite pacientų keltuvo ir kėlimo priedų 
instrukcijų vadovą. Prieš naudojant svarbu visiškai suprasti instrukcijų vadovo turinį. Įrangą turėtų naudoti tik parengti 
darbuotojai. Patikrinkite, ar kėlimo priedai yra tinkami naudojamam keltuvui. Naudodamiesi jais būkite atsargūs ir 
dėmesingi. Kaip slaugytojai, jūs visada esate atsakingi už paciento saugumą. Būtina žinoti, ar pacientas atlaikys perkėlimą. 
Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.
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Šiuos simbolius rasite dokumente ir (arba) ant paties gaminio.
Simbolių aprašymas

Simbolis Aprašymas

 Įspėjimas. Naudokite, kai reikia būti ypač atsargiems ir dėmesingiems.

Prieš naudodami, perskaitykite instrukcijų vadovą

CE ženklas 

Oficialus gamintojas

Pagaminimo data

Nuor. numeris

Serijos numeris

Medicinos prietaisas

Nevalyti chemiškai

Nelyginti

Galima džiovinti būgninėje džiovyklėje

Nedžiovinti džiovyklėje

Skalbimas
Simbolis visada pateikiamas kartu su rekomenduojama temperatūra °C ir °F

Be latekso

Periodinė patikra

Nebalinti

Džiovinti ant virvės šešėlyje

Facing Out Kryptis aukštyn ir simbolis įrangos išorėje.

Facing Out Simbolis įrangos išorėje.

(01)  0100887761997127
(11)  YYMMDD
(21)  012345678910

GS1 duomenų matricos brūkšniniame kode gali būti pateikiama toliau nurodyta informacija.
(01) Visuotinis prekės numeris
(11) Gamybos data
(21) Serijos numeris
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Saugumo nurodymai

 Prieš keldami, turėkite galvoje toliau nurodytus dalykus. 
•   Atsakingas Jūsų organizacijos asmuo turi kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, ar Jums reikia vieno ar daugiau slaugytojų.
•  Įsitikinkite, kad pasirinktas diržas atitinka paciento poreikius pagal modelį, dydį, audinį ir dizainą.
• Saugumo ir higienos sumetimais naudokite individualius diržus.
•  Prieš keldami, suplanuokite kėlimo operaciją taip, kad ji būtų kiek galima saugesnė ir sklandesnė. 
• Prieš keldami, patikrinkite, ar kėlimo paklotas kabo vertikaliai ir gali laisvai judėti. 
•   Nors „Liko“ diržų laikikliai yra su apsauginiais fiksatoriais, būtina elgtis ypač atsargiai. Prieš keldami pacientą nuo paviršiaus, 

kai dirželiai yra visiškai ištempti, įsitikinkite, ar dirželiai yra taisyklingai pritvirtinti prie diržo laikiklio kablių. 
• Prieš perkeldami pacientą į kitą vietą, įsitikinkite, kad pacientas saugiai sėdi. 
•  Niekada nekelkite paciento nuo paviršiaus aukščiau nei reikia kėlimo ir perkėlimo procedūrai atlikti.
•  Kėlimo metu jokiu būdu negalima palikti paciento be priežiūros! 
•  Įsitikinkite, kad kėlimo / perkėlimo operacijos metu vežimėlio, lovos, medicininio vežimėlio ir kt. ratukai yra užfiksuoti.
• Visada dirbkite ergonomiškai. Išnaudokite paciento gebėjimą aktyviai dalyvauti operacijose.
• Kai diržas nėra naudojamas, nelaikykite jo tiesioginėje saulės šviesoje.
•  Perkėlus rekomenduojama nuimti diržą. Jei dėl kokios nors priežasties perkėlus pageidautina palikti diržą, rekomenduojama 

naudoti diržą, pagamintą iš tinklinio poliesterio. 

 Netinkamai pritvirtinus diržą prie diržo laikiklio gali būti smarkiai sužalotas pacientas. 

 Rankomis paversdamas pacientą lovoje gali susižaloti slaugytojas. 

  I klasės medicinos prietaisas 

PATENTAS: www.hillrom.com/patents 
Gali būti taikomas vienas ar daugiau patentų. Žr. prieš tai pateiktą interneto adresą. 
„Hill-Rom“ bendrovės yra Europos, JAV ir kitų patentų bei svarstymo laukiančių patentinių paraiškų savininkės.

Design and Quality by Liko in Sweden 

„Liko“ gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasiliekame teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo. Dėl patarimų ir informacijos 
apie atnaujintus gaminius kreipkitės į savo „Hill-Rom“ atstovą. 

Pastaba ES naudotojams ir (ar) pacientams 
Įvykus su prietaisu susijusiam rimtam incidentui, apie tai turi būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra 
naudotojas ir (ar) pacientas, kompetentingai institucijai.
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Apibrėžimai

6

7
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9
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14
15

21 53 4

1.  Gaminio etiketė
2. Etiketė: pagaminimo metai ir mėnuo (  )
3.  Etiketė: serijos numeris (S/N)
4. Etiketė: individuali žyma (Belongs to)
5. Etiketė: periodinė patikra
6. Viršutinio dirželio kilpa
7.  Galvos atrama su juostelėmis
8.  Diržas (XS, S dydžio)
9.  Rankena 
10.  Kojų atrama 
11.  Sutrumpinta padėtis
12.  Kojų atramos kilpa
13.  Apatinis kraštas
14. Vidurinis užpakalinis dirželis 
15.  Dydžio žyma

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite diržą. Patikrinkite šiuos dalykus, ar nėra nusidėvėjimo ir pažeidimų: 
•  audinys, 
•  dirželiai, 
•  siūlės, 
•  kabamosios kilpos. 

 Nenaudokite pažeistų kėlimo priedų. 
Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

Jei diržas naudojamas prausiantis vonioje ar duše: po naudojimo prausiantis vonioje ar duše diržą reikia padėti taip, kad jis 
kiek galima greičiau išdžiūtų. 

Skalbimo nurodymai: žr. diržo gaminio etiketėje ir pridėtame priede „Liko“ diržų techninė ir kita priežiūra“. 
 
Periodinė patikra 
Gaminį reikia tikrinti bent kartą per 6 mėnesius. Patikras gali reikėti atlikti dažniau, jei gaminiai naudojami arba plaunami 
dažniau nei įprastai. Žr. „Bendrovės „Liko“ periodinio tekstilės gaminių tikrinimo protokolą“. Dėl protokolų kreipkitės į „Hill-
Rom“ atstovą.  

Numatyta eksploatavimo trukmė 
Įprastai naudojant, numatytas gaminio naudojimo laikas yra 1–5 metai. Numatytas naudojimo laikas skiriasi priklausomai 
nuo audinio, naudojimo dažnio, plovimo procedūros ir laikomo svorio. 

Perdirbimo instrukcijos 
Visas gaminys, įskaitant juosteles, paminkštinimo medžiagą ir pan., turi būti rūšiuojamas kaip degiosios atliekos. 
„Hill-Rom“ įvertina ir pateikia nurodymų naudotojams, kaip saugiai tvarkyti ir likviduoti bendrovės gaminamus prietaisus, 
kad būtų išvengta sužalojimų, įskaitant įpjovimus, odos įdūrimus ir nubrozdinimus, bet jais neapsiribojant, taip pat nurodo, 
kaip reikia valyti ir dezinfekuoti medicinos prietaisą jį panaudojus ir prieš likviduojant. Klientai turi paisyti visų federalinių, 
šalies, regioninių ir (ar) vietinių įstatymų ir reglamentų dėl saugaus medicinos prietaisų ir jų priedų likvidavimo.
Kilus abejonių, prietaiso naudotojas turi iš pradžių kreiptis į „Hill-Rom“ techninės pagalbos skyrių dėl saugaus likvidavimo 
protokolų nurodymų.

Care and Maintenance
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Diržo laikiklis Diržo kilpos užkabinamos  
už diržo laikiklio kablių Teisingai

                  

SlingGuard™

Universalus 

„SlingGuard™ Twin“

„Universal Twin“

Kryžminis laikiklis

Kaip pritvirtinti diržą prie įvairių diržo laikiklių

Neteisingai!
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B BA A

1.

2. 3.

A
B

Viršutinio dirželio kilpa

Kojų atramos kilpaBB

AA

1, 2 ir 3 iliustracijose vaizduojamas porinis laikiklis,  
bet tinka ir kryžminiam laikikliui.

Kaip pritvirtinti „Original HighBack Sling“ prie diržo laikiklio su 4 kabliais  
(poriniai laikikliai ir kryžminiai laikikliai)
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Padėkite diržą už paciento nugaros gaminio etikete į išorę. 
Sulenkite apatinį diržo kraštą aplink savo pirštų galus, kad 
būtų lengviau nustatyti diržą vietoje.

Diržui uždėti laikantis ergonomikos reikalavimų, reikalingi du slaugytojai. Paprastai dedant diržą pacientas pakeliamas į 
priekį, tada svarbu, kad globėjas slaugytojas priešais pacientą, kad jis nenukristų į priekį.

Kėlimas iš sėdimos padėties

Rankos delnu prispauskite apatinį diržo kraštą iki paciento 
stuburgalio – tai labai svarbu. Patarimas: tinkamai 
nustatyti lengviau, jei pacientas šiek tiek pasilenkia arba yra 
palenkiamas į priekį.

Patraukite diržo kojų atramas į priekį palei paciento šlaunų 
išorę. Padėkite delną tarp paciento kūno ir diržo bei 
paspauskite kojų atramos apatinį kraštą žemyn link sėdynės. 
Tuo pat metu kita ranka traukite kojų atramą į priekį, kad ją 
ištiestumėte.

Patraukite kojų atramas į priekį, kad išlygintumėte bet kokias 
raukšles nugaroje. Įsitikinkite, kad abiejų kojų atramos 
išsikiša tokiu pat atstumu. Patarimas: švelniai laikant kojas po 
kelio girnele, lengviau patraukti kojų atramas į priekį.

Pasiruoškite kojų atramų pritvirtinimui. Dažniausiai diržas 
dedamas sukryžiavus kojų atramas. Kiti būdai aprašyti 13 psl.

Įkiškite po vieną kojos atramą po kiekviena šlaunimi. 
Įsitikinkite, kad audinys guli lygiai ir kad jis tinkamai 
apgula koją. Patarimas: kojų atramas naudoti 
lengviau, jei paciento kojos yra šiek tiek pakeltos nuo 
sėdynės. Tai galima pasiekti, uždedant paciento pėdas 
ant pakojų ar ant Jūsų kojų, kaip pavaizduota.
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Kėlimas į sėdimą padėtį
Sodinant pacientą į invalidų vežimėlį, svarbu, kad pacientas pakankamai pasislinktų kėdėje atgal, kad patogiai sėdėtų. 
Tai galima padaryti keliais būdais.

Patarimas: prieš keldami patikrinkite, ar visos kabamosios 
kilpos yra to paties ilgio, t. y. yra vienodame aukštyje, kai jos 
yra ištiestos. Jei jos nėra vienodame aukštyje, pataisykite 
diržo padėtį.

Paciento sodinimas į neįgaliojo vežimėlį: nuleisdami 
pacientą, paverskite kėdę atgal. Tegu operacijos 
pabaigoje sėdmenys pasislenka iki atlošo. 
Kontroliuokite vežimėlio kampą, laikydami pėdą ant 
pavertimo atramos.

Kitas būdas: nuleidimo metu šiek tiek paspauskite po 
paciento keliais, kad sėdmenys pasislinktų link kėdės atlošo. 
Jei diržas yra su rankenomis, jas galima naudoti paslinkimui.

 Nenaudokite rankenų kelti! Pernelyg stipriai traukiant 
rankenas, diržas gali suplyšti.

Atsargiai nuimkite kojų atramą. Švelniausias 
būdas tai padaryti – patraukti kojų atramų 
kilpas po kojų atramos audinio dalimi.

Nuimkite diržą, atsargiai patraukdami kojų atramą į viršų.

Rekomenduojame po perkėlimo diržą nuimti. Jei dėl kokios nors priežasties pageidautina palikti diržą 
kėdėje, rekomenduojame naudoti diržą, pagamintą iš tinklinio poliesterio.

Diržo nuėmimas kėdėje / vežimėlyje

Pirma prie diržo laikiklio kablių pritvirtinkite viršutinio 
dirželio kilpas, tada kojų atramų kilpas. 6-7 puslapiuose žr. 
nurodymus, kaip diržo kilpas užkabinti už skirtingų diržo 
laikiklių. Pakelkite pacientą.
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Kėlimas nuo lovos
Atsižvelgiant į paciento būklę, diržą galima uždėti skirtingais būdais. Jis dedamas pacientui gulint arba sėdint lovoje. Jei 
naudojamas pažangus kintamojo slėgio čiužinys, galima juo pasinaudoti ir pripūsti maksimaliai,  
kad būtų lengviau uždėti diržą.
Nepamirškite savo darbinės laikysenos ir paciento patogumo. Kėlimui ir nuleidimui naudokite lovos funkcijas. Gera darbinė 
laikysena užtikrinama čiužiniui esant viename lygyje su slaugytojo krumpliais, kai jis laiko rankas visiškai nuleistas. 
Atsižvelgiant į slaugytojui tenkantį krūvį, kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti, kiek slaugytojų reikia operacijai.

Diržo uždėjimas, gulint lovoje 

Paverskite pacientą ant šono. Šią operaciją atlikti lengviau, jei 
pats pacientas gali prisidėti užsitverdamas už lovos skersinio 
toje pusėje, į kurią yra verčiamas. Padėkite diržo kraštą prie 
paciento nugaros taip, kad jo apatinis kraštas būtų viename 
lygyje su stuburgaliu. 

Sulenkite diržą taip, kad „vidurinis užpakalinis dirželis“ 
atitiktų paciento stuburą. Patikrinkite, ar klostė uždengia prie 
paciento nugaros esantį diržo kraštą, kad sumažėtų trintis. 
Švelniai vėl pasukite pacientą atgal ir ištraukite diržą kitoje 
pusėje. Taip dedant diržą pacientą paversti reikia tik vieną 
kartą.

Pakelkite lovos galvūgalį. Pirma prie diržo laikiklio kablių 
pritvirtinkite viršutinio dirželio kilpas, tada kojų atramų 
kilpas. 6–7 puslapiuose žr. nurodymus, kaip diržo kilpas 
užkabinti už skirtingų diržo laikiklių. Pakelkite pacientą..

Pakiškite kojos atramas po kiekviena koja. Geriausia tai 
padaryti, prispaudžiant kojos atramą prie čiužinio, kišant ją 
po keliu. Įsitikinkite, kad audinys guli lygiai ir kad jis tinkamai 
apgula koją. Kojų atramas galima pritvirtinti įvairiais būdais 
(žr. 13 psl.).

Diržo uždėjimas, sėdint lovoje
Pakelkite lovos galvūgalį už paciento. Padėkite diržą ant lovos gaminio etikete nukreipta į čiužinį.  
Paslinkite diržą žemyn už paciento nugaros taip, kad apatinis kraštas būtų viename lygyje su stuburgaliu.  
Pastaba! Diržą uždėti lengviau, jei pacientas pasilenkia arba yra palenkiamas į priekį.
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Kėlimas į lovą
Rekomenduojame po perkėlimo diržą nuimti. Jei dėl kokios nors priežasties po perkėlimo pageidautina palikti diržą 
lovoje, rekomenduojame naudoti diržą, pagamintą iš tinklinio poliesterio.
Nepamirškite savo darbinės laikysenos ir paciento patogumo. Kėlimui ir nuleidimui naudokite lovos funkcijas. Gera darbinė 
laikysena užtikrinama čiužiniui esant viename lygyje su slaugytojo krumpliais, kai jis laiko rankas visiškai nuleistas. 
Atsižvelgiant į slaugytojui tenkantį krūvį, kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti, kiek slaugytojų reikia operacijai. 

Diržo nuėmimas, kai pacientas guli lovoje

Nustatykite pacientą virš lovos. Pakelkite lovos galvūgalį, 
kad pacientui būtų patogu. Nuleiskite pacientą ant lovos. 
Nuleiskite galvūgalį.

Nustatykite kojų atramų kilpas po kojų atramomis 
tarp paciento kojų.

Suimkite diržo kraštą. Pakiškite diržą po pačiu diržu. 
Prispauskite diržą prie čiužinio ir po pacientu.

Atsargiai paverskite pacientą ant šono. Suimkite diržą iš 
apačios ir atsargiai jį nuimkite.

Diržo nuėmimas, kai pacientas sėdi lovoje

Laikykite pacientą virš lovos. Pakelkite 
lovos galvūgalį, kad pacientui būtų 
patogu. Nuleiskite pacientą ant lovos.

Nuimkite kojų atramas, ištraukdami 
kojų atramų kilpas po kojų atramos 
audinio dalimi. Patarimas: tai padaryti 
lengviau, jei paciento kojos yra 
sulenktos.

Nuimkite diržą, vieną iš kojų atramų 
traukdami už diržo ir į priešingą pusę.



12 www.hillrom.com  7LT161112 Rev. 6  •  2020

Atsargiai pasukite pacientą ant šono ir padėkite diržo kraštą 
po pacientu taip, kad apatinis kraštas būtų viename lygyje su 
stuburgaliu. Sulenkite diržą taip, kad jo vidurinis užpakalinis 
dirželis atitiktų paciento stuburą, kai pacientas švelniai vėl 
pasukamas atgal. Atsargiai ištraukite diržą iš kitos pusės.

Kėlimas nuo grindų naudojant „Liko“ mobilųjį keltuvą „Golvo“ aprašytas toliau. Tas pats būdas taip pat tinka kėlimui 
naudojant kitus „Liko“ mobilųjį ir stacionariuosius keltuvus. Perskaitykite naudojamo keltuvo instrukciją.
Patarimas: gali būti patogu pakišti po paciento galva pagalvę.

Patikrinkite, ar diržas guli simetriškai po pacientu, jei reikia, 
pataisykite padėtį.
Padėkite kojų atramas po kojomis.

Kėlimas nuo grindų

Kėlimas ant grindų

Keliant ant grindų, keltuvo ratukų negalima užfiksuoti. Kai pacientas paliečia grindis, keltuvą reikia patraukti atgal, kad būtų 
padaryta vietos galvai. Patarimas: jei keliama ant plonesnio gimnastikos čiužinio, keltuvą galima pakišti po šiuo čiužiniu, kad 
čiužinys būtų kaip minkšta apsauga tarp keltuvo ir paciento. Jei diržą reikia nuimti,  
žr. „Diržo nuėmimas, kai pacientas guli lovoje“, 10 psl.

Pakelkite pacientą nuo grindų. Pacientą galima šiek tiek 
pasukti, kad galva per daug nepriartėtų prie rėmo.

Išlyginkite kojų atramas po paciento kojomis. Laikykite kojų 
atramas toliau nuo kirkšnies, kad nesukeltumėte pacientui 
diskomforto. Tai padaryti lengviau, jei pacientas sulenkia kojas. 
6–7 puslapiuose žr. nurodymus, kaip diržo kilpas užkabinti už 
skirtingų diržo laikiklių.

 Keliant, kai paciento galva yra priešais keltuvą, mobilųjį 
keltuvą reikia užfiksuoti.
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Skirtingi kojų atramų pritvirtinimo būdai

Sukryžiuotos kojų atramos. 
Dažniausias diržo uždėjimo būdas. 
Viena kojų atramos kilpa prakišama 
per kitą, prieš pritvirtinant kilpas 
prie diržo laikiklio.

Persidengia po abiem šlaunimis.
Pvz., tai gali tikti, keliant pacientą, kurio 
kojos amputuotos. Patarimas: kad 
paciento sėdėjimo padėtis nebūtų per 
daug atlošta, prie kojų atramų kilpų galima 
pritvirtinti ilginamąsias kilpas.

Kiekviena kojos atrama tvirtinama 
prie diržo laikiklio atskirai.
Tai gali tikti, keliant pacientus, kurių 
lyties organai yra ypač jautrūs.

 Padidėjusi išslydimo rizika.

Skirtingos sėdimos padėtys

„Liko“ „Original HighBack Sling“ 
dviejų taškų pakaba užtikrina šiek tiek 
atsilošusią sėdėjimo laikyseną su puikia 
galvos atrama ir maždaug 90 laipsnių 
klubo sąnario kampą.

„Liko“ „Original HighBack Sling“ 
kartu su poriniai laikikliai 670 
užtikrina didesnį plotį ties pečiais 
nei ties kojų atramomis; tai tinka, 
jei pacientas yra didelis arba jautrus 
pečių spaudimui.

A.  Kartu su „Liko“ kryžminiu laikikliu 
užtikrinama šiek tiek labiau atlošta 
padėtis ir didesnis kampas. Po galva 
pakiškite mažą pagalvėlę.

B.  Kartu su šoniniais laikikliais užtikrinama 
šiek tiek labiau atlošta padėtis ir didesnis 
plotis ties pečiais nei ties kojų atramomis; 
tai tinka, jei pacientas yra jautrus pečių 
spaudimui.

A. B.

Patarimai dėl reguliavimo

Prieš pasirenkant kitą prijungimo būdą, reikia atlikti individualų įvertinimą, kad būtų numatyta galima rizika.
Toliau pateikiami bendri patarimai, nes tie patys principai galioja keliems diržo modeliams.
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Pacientas nesėdi patogiai dirže. Kodėl taip yra?

Apatinis diržo kraštas yra tame pačiame lygyje 
kaip stuburgalis. Kojų atramos yra tinkamai 
nustatytos po kojomis.

A.  Išslydimo rizika. Sėdmenys kabo. Diržas gali būti per didelis. 
Tai gali būti ir dėl to, kad diržas nebuvo pakankamai nuleistas 
paciento nugaroje.

  Prieš keldami, patikrinkite, ar apatinis kraštas yra ištemptas ir ar 
audinys tinkamai apgula kojas.

B.  Dėl per mažo diržo kojų atramos gali įsirėžti į kirkšnį ir sukelti 
diskomfortą, o diržo laikiklis gali būti per arti veido ir (arba) 
nugaros ir atrama gali būti nepakankama.

Toliau pateikiami bendri patarimai, nes tie patys principai galioja keliems diržo modeliams.

Sutrumpinta padėtis

Sutrumpinta padėtis

Mūsų diržų modeliai yra kruopščiai sukurti siekiant užtikrinti, kad pacientas visada sėdėtų taip, kad perkėlimo metu 
spaudimas būtų gerai pasiskirstęs tarp kojų bei nugaros ir būtų užtikrinta gera atrama. Tačiau tam tikrais atvejais gali būti 
pageidaujama naudoti kojos atramos kilpos vidinę dalį („sutrumpintą padėtį“) ir pakeisti paciento sėdimą padėtį.
Pastaba: tai negalioja, jei turite senesnį, ankstesnio sutrumpintos padėties dizaino „Original HighBack Sling“ modelį (mod. 
20/21). Dėl mod. 20/21 sutrumpinimo procedūros aprašymo kreipkitės į „Hill-Rom“, kur galėsite gauti to modelio instrukciją.
Tais atvejais, kai naudojama sutrumpinta padėtis, rekomenduojame už diržo laikiklio kablio užkabinti ir išorinę kojos atramos 
kilpą, kad galėtumėte geriau stebėti kilpas.

Priedai 
Pailginimo kilpa, žalia, 12 cm  Gam. nr. 3691102 
Pailginimo kilpa, žalia, 22 cm  Gam. nr. 3691103 
Pailginimo kilpa, pilka, 12 cm  Gam. nr. 3691302 
Pailginimo kilpa, pilka, 22 cm  Gam. nr. 3691303 

- 2 = 12 cm 
- 3 = 22 cm

A. B.

TEISINGAI!NETEISINGAI!
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¹ Gali sukelti priešlaikinį diržo susidėvėjimą.
²  Diržo laikiklis 450 – tai „Universal SlingBar 450“, gaminio Nr. 3156075, 3156085 ir 3156095, taip pat „SlingGuard 450“, gaminio Nr. 3308020 

ir 3308520.
³  Poriniai laikikliai 670 yra susiję su „Universal TwinBar 670“, gaminio Nr. 3156077 ir 3156087, taip pat su „SlingGuard 670 Twin“, gaminio 

Nr. 3308040 ir 3308540. 
4  Diržo laikiklis 350 yra susijęs su „Universal SlingBar 350“, gaminio Nr. 3156074, 3156084 ir 3156094, taip pat „SlingGuard 350“, gaminio 

Nr. 3308010 ir 3308510.
5  Diržo laikiklis 600 yra susijęs su „Universal SlingBar 600“, gaminio Nr. 3156076 ir 3156086, taip pat „SlingGuard 600“, gaminio Nr. 3308030 

ir 3308530.

Paaiškinimas: 1 = rekomenduojama, 2 = gali veikti, 3 = nepatartina, 4 = netinkama

Kitų priedų / gaminių nei rekomenduoja „Liko“ deriniai gali kelti riziką paciento saugumui.
Kiti deriniai

„Liko™“ „Original HighBack Sling“ apžvalga, Mod 200, 210

0  Nesutvirtintas ar nepaminkštintas
1  Sutvirtintos kojų atramos

1 Poliesteris    3 Tinklinis poliesteris    4 Plastiku dengtas tinklas (Plastiku dengtas poliesteris)
5 Plastiku dengtas audinys (Plastiku dengtas poliamidas)

352- - - - 5 Nurodo dydį

Nurodo diržo modelį

¹ Nurodytas paciento svoris yra tik orientacinis – gali būti nukrypimų.
² Maksimaliai apkrovai išlaikyti reikalingas keltuvas / priedai, skirti tai pačiai arba didesnei apkrovai.

Gaminys Gam. Nr. Dydis Paciento svoris¹ Maks. apkrova²
Original HighBack Sling 35200 - - 3 XS Labai mažas 15-20 kg 200 kg
Original HighBack Sling 35200 - - 4 S Mažas (vaikui) 20-30 kg 200 kg
Original HighBack Sling 35210 - - 5 MS Vidutinis ir siauras (lieknam suaugusiajam) 30-50 kg 200 kg
Original HighBack Sling 35200 - - 5 M Vidutinis 40-80 kg 200 kg
Original HighBack Sling 35200 - - 6 L Didelis 70-120 kg 200 kg

Original HighBack Sling 35200 - - 7 XL Labai didelis 110-250 kg 500 kg
Original HighBack Sling 35200 - - 8 XXL Itin didelis 200-       kg 500 kg

Rekomenduojami deriniai

Rekomenduojami „Liko“ „Original HighBack Sling“ 
ir „Liko“ diržo laikiklių deriniai, kai diržas dedamas 
sukryžiavus kojų atramas:
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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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