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Setebåndet er et tilbehør som plasseres under brukerens bakende for å hjelpe til under den første delen av oppreisningen. Det 
passer til brukere som trenger hjelp til å få bakenden opp under oppreisning. Dette hindrer at støttevesten glir opp, noe som 
kan føre til uønsket trykk under armene.
Sabina SeatStrap er kun utformet for bruk sammen med Liko Sabina™-løftere for overgang fra sittende til stående stilling. 
Setebåndet brukes alltid sammen med én av Likos støttevester. Videre må løfteren fullføres med Sabina-setebåndsbøyle.
Den medfølgende avstivningen i plast forenkler plasseringen av setebåndet. Avstivningen i plast føres inn i tøylommen i bunnen 
av setebåndet, og gjør det enklere å feste setebåndet under brukerens bakende.

I dette dokumentet blir personen som løftes, referert til som brukeren, og personen som hjelper, blir referert til som medhjelperen.

          VIKTIG!
Løfting og overflytting av en bruker innebærer alltid et visst risikonivå. Les bruksanvisningen for både brukerløfteren og 
løftertilbehøret før bruk. Det er viktig å forstå innholdet i bruksanvisningen fullt ut. Utstyret skal bare brukes av kvalifisert 
personell. Kontroller at løftetilbehøret er egnet for løfteren som brukes. Vær varsom og forsiktig under bruk. Som en 
medhjelper er du alltid ansvarlig for brukerens sikkerhet. Du må være oppmerksom på pasientens evne til å klare seg 
gjennom løftesituasjonen. Hvis noe er uklart, må du ta kontakt med produsenten eller leverandøren. 
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Disse symbolene finnes i dette dokumentet eller på produktet.

Symbolbeskrivelse

Symbol Beskrivelse

 Advarsel: Denne situasjonen krever ekstra forsiktighet og oppmerksomhet.

Les bruksanvisningen før bruk

CE-merke 

Rettslig produsent

Produksjonsdato

Produkt-ID

Serienummer

Medisinsk utstyr

Må ikke renses

Må ikke strykes

Tørking i tørketrommel

Ikke tørk i tørketrommel

Vasking
Symbolet står alltid sammen med anbefalt temperatur i °C og °F.

Lateksfri

Periodisk inspeksjon

Ikke blek

Lufttørking på snor i skyggen

Facing Out Retning oppover og symbol på utsiden av produktet.

Facing Out Symbol på utsiden av produktet.

(01) 0100887761997127
(11) ÅÅMMDD
(21) 012345678910

GS1 Data Matrix-strekkode som kan inneholde følgende informasjon.
(01) GTIN (Globalt handelsartikkelnummer)
(11) Produksjonsdato
(21) Serienummer
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 Vær obs på følgende før løfting:
•  En ansvarlig person i organisasjonen skal i hvert enkelt tilfelle avgjøre om det er behov for én eller flere medhjelpere.
•  Planlegg løfteoperasjonen slik at den kan utføres så sikkert og behagelig som mulig.
•   Selv om Likos løftebøyler er utstyrt med avkrokningsbeskyttelse, må det utvises ekstra varsomhet. Før brukeren løftes fra 

underlaget, men etter at stroppene er strukket helt ut, må du kontrollere at stroppene er hektet på løftebøylekrokene på 
riktig måte.

• La aldri en bruker være uten tilsyn under en løftesituasjon.
• Kontroller at hjulene på rullestolen, sengen, båren osv. er låst under løftet/forflytningen.
•  Arbeid alltid ergonomisk. Bruk pasientens evne til å delta aktivt i betjeningen.

Sikkerhetsforskrifter

Kontroller løfteseilet før hver bruk. Kontroller følgende punkter med hensyn til slitasje og skader:
•  tøy
•  stropper
•  sømmer
•  løkker

 Bruk ikke skadet løftetilbehør.  
Hvis noe er uklart, ber vi deg ta kontakt med produsenten eller leverandøren.

   Medisinsk utstyr, produktklasse I

Produktendringer
Siden Likos produkter er under kontinuerlig utvikling, forbeholder vi oss retten til å gjøre produktendringer uten forutgående 
varsel. Kontakt Hill-Rom-representanten din hvis du vil ha råd og informasjon om produktoppgraderinger.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 og tilsvarende for bransjen for medisinsk utstyr, ISO 13485.  
Liko er også sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001.

Merknad til brukere og/eller pasienter i EU
Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med utstyret, skal rapporteres til produsenten og vedkommende 
myndighet i medlemsstaten der brukeren er basert.

Tilsyn og vedlikehold

Vaskeanvisninger: Se produktetiketten på setebåndet og det vedlagte tillegget «Tilsyn og vedlikehold for Likos løfteseil»
Fjern avstivningen i plast før vask (se side 4). Avstivningen i plast bør rengjøres med desinfiseringsmidler.

Periodisk inspeksjon
Produktet må kontrolleres minst én gang hver 6. måned. Hyppigere kontroller kan være nødvendig hvis produktene brukes 
eller vaskes oftere enn normalt. Ta kontakt med Hill-Rom-representanten din angående protokoller.

Forventet holdbarhet
Produktet har en forventet holdbarhet på 1–5 år. Forventet holdbarhet er basert på 10 bruk per dag og vasking én gang per uke, 
i henhold til vaskeanvisningene. Hill-Rom anbefaler at produktet kun brukes i løpet av den forventede holdbarheten.
 
Instruksjoner for resirkulering
Setebåndet skal sorteres som brennbart avfall.
Hill-Rom vurderer og gir veiledning til sine brukere om sikker håndtering og avhending av utstyret for å bidra til å forebygge 
skader, herunder kutt, skrubbsår og perforering av huden, samt eventuell nødvendig rengjøring og desinfisering av det medisinske 
utstyret etter bruk og før avhending. Kunder skal følge alle føderale, delstatlige, regionale eller lokale lover og forskrifter som 
gjelder for sikker avhending av medisinsk utstyr og tilbehør. 
I tvilstilfeller må brukeren av utstyret først ta kontakt med Hill-Rom teknisk støtte for veiledning angående protokoller for  
sikker avhending.
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sverige
+ 46 (0)920 474700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Oversikt over Liko™ Sabina™ SeatStrap

Senk setebåndet så langt ned under bakenden som mulig. 
Tips: Avstivningen i plast forenkler plasseringen.

Plasser støttevesten. Kjør mot Sabina-løfteren for overgang 
fra sittende til stående stilling. Fest vestens båndløkker til 
løftebøylen. Hvis du vil ha ytterligere instruksjoner, kan du 
se i bruksanvisningen for vesten og løfteren som brukes.
Strekk stroppene på setebåndet, og fest passende 
løkkebånd til setebåndsbøylen.

Plassering

Start oppreisningen. Setebåndet 
hjelper til under den første delen 
av oppreisningen.

I oppreist stilling mister setebåndet 
belastningen, og det kan enkelt 
skyves til siden for å forenkle for 
eksempel toalettbesøk.

Ved senking plasseres brukeren 
lettere i riktig stilling i rullestolen hvis 
setebåndet ikke brukes.

Tilbake til sittende stillingOppreisning

Navn Art.nr. Materiale Lengde (stoffdel) Maks. last
Sabina SeatStrap 3591115 Polyester, plastbelagt stoff 50 cm 200 kg

Avstivning i plast
En avstivning i plast (polyetylen) leveres med setebåndet, og er ment for å forenkle plasseringen. 

Kombinasjoner
Sabina SeatStrap er bare beregnet på bruk sammen med Liko Sabina™-løftere for overgang fra sittende til stående stilling  
og Sabina setebåndsbøyle.
Kombinasjoner av andre tilbehør/produkter enn de som er anbefalt av Liko, kan føre til fare for brukerens sikkerhet.

www.hillrom.com


