
„Liko Soft 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 galvos ir liemens 
stabilumas yra sumažėjęs. Tinkamai pritvirtinus ir atsargiai 
naudojant diržą, pacientas jausis visiškai saugiai ir itin 
patogiai.
„Soft Original HighBack Sling“ galima naudoti visose įprastose 
kėlimo situacijose. Sutvirtinta minkšta galvos atrama užtikrina 
papildomą patogumą galvai tiek sėdint, tiek gulint.

Audiniai
„Soft Original HighBack Sling“ yra pagamintas iš poliesterio. 
Poliesteris yra patvarus ir mažai trina, todėl diržą lengva 
uždėti ir nuimti. 
Jei pageidaujama tokio paties diržo, tačiau iš kito audinio, 
rekomenduojama naudoti „Original HighBack Sling“ mod. 
200 / 210. „Original HighBack Sling“ diržas galimas iš tinklinio 
poliesterio, kuris rekomenduojama, jei diržas paliekamas 
kėdėje po perkėlimo. Maudymui ar prausimui duše galima 
įsigyti plastiku dengtos tinklinės medžiagos modelį, kuris 
yra laidus vandeniui ir gali būti lengvai nušluostomas. Ši 
medžiaga išdžiūva

greitai džiūsta, todėl nesušaldys paciento, kaip nutiktų 
naudojant drėgną ir sugeriantį audinį.
Diržo kėlimo dirželiai visada gaminami iš patvaraus 
poliesterio ir yra labai saugūs.

Dydžiai
„Soft Original HighBack Sling“ galimas įvairių dydžių. Svarbu 
pasirinkti tinkamą dydį, kad būtų užtikrintas didžiausias 
komfortas ir saugumas. Jei diržas per didelis, pacientas gali 
išslysti, o per mažas gali veržti kirkšnis ir bus nepatogus.
Didesniems dydžiams vertėtų rinktis porinį laikiklį 670.

Kojų atramos
„Soft Original HighBack Sling“ turi kojų atramas su 
sutvirtintais įdėklais, suteikiančiais didelio patogumo; jie 
paskirsto spaudimą ir apsaugo diržą nuo susiraukšlėjimo po 
šlaunimis.

Tinkami keltuvai
„Soft Original HighBack Sling“ galima naudoti kartu su visais 
„Liko“ lubiniais ir mobiliaisiais keltuvais. Galite rinktis iš 
lubinių keltuvų „LikoGuard™“, „Likorall™“ ir „Multirall™“ arba 
mobiliųjų keltuvų „Golvo™“, „Viking™“, „Uno™“ ir „Liko™ 
M220/M230“.

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

Gaminio aprašymas
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„Liko™ Soft Original HighBack Sling“, mod. 26
Instrukcijų vadovas

          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. Šiuo atveju reikalingas ypatingas atsargumas ir dėmesys.

Prieš naudodami perskaitykite instrukcijų vadovą

CE ženklas 

Oficialus gamintojas

Pagaminimo data

Gaminio identifikatorius

Serijos numeris

Medicinos prietaisas

Nevalyti chemiškai

Nelyginti

Galima džiovinti būgninėje džiovyklėje

Nedžiovinti būgninėje 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) MMmmDD
(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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  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.
•  Bendra maksimali keltuvo sistemos apkrova visada nustatoma pagal sistemos gaminį, kurio nurodyta maksimali apkrova yra 

mažiausia.
• Saugumo ir higienos sumetimais naudokite individualius diržus.
• Suplanuokite kėlimo operaciją taip, kad ji būtų kiek galima saugesnė ir sklandesnė.
• Patikrinkite, ar keltuvo priedas 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, kad dirželiai yra taisyklingai pritvirtinti prie diržo laikiklio kablių.
• Prieš perkeldami pacientą į kitą vietą, įsitikinkite, kad pacientas saugiai sėdi dirže.
•  Niekada nekelkite paciento nuo paviršiaus aukščiau, nei reikia kėlimo ir perkėlimo procedūroms atlikti.
•  Keliant jokiu būdu negalima palikti paciento be priežiūros.
•  Įsitikinkite, kad atliekant kėlimo / perkėlimo operaciją 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.

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

 Rankomis paversdamas pacientą lovoje gali susižaloti slaugytojas. 

 Medicinos klasės įtaisas I Gaminys

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

Gaminio pakeitimai
„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.

Design and Quality by Liko in Sweden

„Liko“ suteiktas kokybės sertifikatas pagal ISO 9001 ir šio standarto atitikmenį medicinos prietaisų pramonei ISO 13485.  
„Liko“ taip pat yra sertifikuota pagal aplinkosaugos standartą ISO 14001.

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.

Saugumo nurodymai
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Apibrėžimai

1.  Serijos numeris
2.  Gaminio etiketė
3. Etiketė: Periodinė patikra
4. Viršutinio dirželio kilpa
5.  Minkšta galvosatrama su tinkleliu
6. Rankena
7.  Diržas (jei taikytina)
8.  Vidurinis užpakalinis dirželis/dydžio žyma
9. Kojų atrama
10. Sutrumpinta padėtis
11. Kojų atramos kilpa
12. Apatinis kraštas
 

7

6

21

8

11

10

912

3

4

5

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite diržą. Patikrinkite šiuos dalykus, ar nėra nusidėvėjimo ir pažeidimų:
•  audinį
•  dirželius
•  siūles
•  kabamosios kilpos

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

Skalbimo nurodymai: žr. diržo gaminio etiketėje ir 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.

Techninė ir kita priežiūra
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Diržo laikiklis Diržo kilpos užkabinamos ant diržo laikiklio 
kablių Teisingai

                  

„SlingGuard™“

Universalus 

„SlingGuard™ Twin“

„Universal Twin“

Kryžminis laikiklis

Neteisingai!

Kaip pritvirtinti diržą prie įvairių diržo laikiklių
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Kaip pritvirtinti „Soft Original HighBack Sling“ prie diržo laikiklio su 4 kabliu-
kais (poriniai laikikliai ir kryžminiai laikikliai)

B BA A

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

1.

2. 3.

A
B

Viršutinio dirželio kilpa

Kojų atramos kilpaBB

AA

Uždėkite diržą pacientui iš nugaros, kad gaminio etiketė 
būtųnukreipta į išorę. Suvyniokite aplink savo pirštų galiukus 
apatinį diržo kraštą, kad būtų lengviau nukreipti diržą į vietą.

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

Delnu prispauskite apatinį diržo kraštą iki paciento stubur-
galio lygio – tai labai svarbu. Patarimas. Tinkamą padėtį 
lengviau nustatyti, kai pacientas šiek tiek pasilenkia ar yra 
palenkiamas į priekį.
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Patraukite diržo kojų atramas pirmyn, palei paciento 
šlaunų išorę. Užkiškite delną tarp paciento kūno ir diržo ir 
pastumkite kojų atramos apatinį kraštą žemyn, sėdynės link. 
Tuo pat metu kita ranka patraukite kojų atramą pirmyn, kad 
ištiesintumėte.

Patraukite kojų atramas pirmyn, kad išlygintumėte klostes 
ties nugara. Patikrinkite, ar abi kojų atramos kyšo vienodu 
atstumu. Patarimas. Atsargiai prilaikant po antkeliu, lengviau 
patraukti pirmyn kojų atramas.

Iš pradžių prie diržo laikiklio kablių pritvirtinkite viršutinio 
dirželio kilpas, tada kojų atramų kilpas. Žr. 6–7 psl., kur 
pateikiamos instrukcijos, kaip pritvirtinti diržo kilpas prie 
skirtingų diržo laikiklių. Pakelkite pacientą.

Patarimas. Patikrinkite, ar visos kabamosios kilpos vienodo 
ilgio, t. y. yra vienodame aukštyje, kai ištempiamos prieš 
keliant. Reguliuokite diržo padėtį, jei jos nėra vienodame 
aukštyje.

Parenkite sujungti kojų atramas. Dažniausiai diržas 
uždedamas sukryžiavus kojų atramas. Alternatyvius metodus 
žr. 13 psl.

Pakiškite kojų atramas po abiem šlaunimis. Patikrinkite, 
ar audinys išlygintas ir tinkamai apgaubia koją. Patarimas. 
Kojų atramas lengviau pritaikyti, kai paciento kojos šiek 
tiek pakeltos nuo sėdynės. Tai galima padaryti padedant 
paciento pėdą ant pakojo ar savo kojos (kaip pavaizduota).
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Kėlimas į sėdimą padėtį
Sodinant pacientą į vežimėlį, svarbu, kad pacientas pakankamai pasislinktų kėdėje atgal, kad patogiai sėdėtų. Tai galima 
atlikti keliais būdais.

Sodindami pacientą į vežimėlį: nuleisdami pacientą, 
palenkite kėdę atgal. Paskutiniame etape leiskite 
sėdmenims slysti nugaros atrama. Kontroliuokite 
vežimėlio kampą padėdami savo pėdą ant pavertimo 
atramos.

Variantas: nuleisdami šiek tiek paspauskite po paciento 
keliais, kad sėdmenys pasislinktų kėdės atlošo link. Jei diržas 
yra su rankenomis, naudojantis jomis galima pakreipti.

 Nekelkite už rankenų! Rankenas veikiant per didelei 
jėgai, gali suplyšti diržas.

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

Nuimkite diržą, atsargiai patraukdami jį į viršų.

Perkėlus rekomenduojama nuimti diržą. Jei dėl kokios nors priežasties perkėlus pageidautina palikti diržą kėdėje, 
rekomenduojama naudoti „Original HighBack Sling“ mod. 200 / 210, pagamintą iš tinklinio poliesterio.

Diržo nuėmimas kėdėje / vežimėlyje



10 www.hillrom.com7LT160178 Perž. 8  •  2020

Rekomenduojama dėti diržą, kai pacientas guli horizontaliai, nes tada procedūra yra lengviausia. Kai kuriais atvejais, pvz., jei 
pacientas negali gulėti horizontaliai, diržas gali būti dedamas pacientui sėdint lovoje (žr. žemiau esantį skyrių Alternatyvūs 
būdai dėti diržą).
Stenkitės, kad būtų patogu pacientai ir taip pat būtų patogi jūsų darbinė padėtis. Naudokite lovos pakėlimo ir nuleidimo 
funkcijas.

Kėlimas nuo lovos

Pasukite pacientą į save, kad jis arba ji 
neiškristų iš lovos. Įstatykite diržo kraštą 
po pacientu, kad apatinis kraštas būtų 
sulygiuotas su stuburgaliu. Sulenkite 
diržą taip, kad jo centrinė nugaros dalis 
atitiktų paciento nugarą, kai pacientas 
švelniai atverčiamas. Atsargiai traukite 
diržą iš kitos pusės.

Alternatyvūs būdai dėti diržą: Pakelkite lovos galvūgalį už paciento. Paklokite diržą ant lovos, gaminio etikete žemyn, į 
čiužinį. Slinkite diržo kraštą už paciento nugaros, kad apatinis kraštas būtų sulygiuotas su stuburgaliu. Patarimas! Uždėti 
lengviau, kai pacientas pasilenkia ar yra palenkiamas į priekį.

Pakelkite lovos galvūgalį. Iš pradžių 
prie diržo laikiklio kablių pritvirtinkite 
viršutinio dirželio kilpas, tada 
kojų atramų kilpas. Žr. 6–7 psl., 
kur pateikiamos instrukcijos, kaip 
pritvirtinti diržo kilpas prie skirtingų 
diržo laikiklių. Pakelkite pacientą.

Pakiškite kojų atramas po kojomis. Tai 
geriausia atlikti spaudžiant kojų atramą 
žemyn, prie čiužinio, ir įterpiant ją 
po šlaunimis. Patikrinkite, ar audinys 
išlygintas ir tinkamai apgaubia koją. 
Kojų atramas galima jungti skirtingais 
būdais, žr. 13 psl.

Kėlimas į lovą
Perkėlus rekomenduojama nuimti diržą. Jei dėl kokios nors priežasties perkėlus pageidautina palikti diržą lovoje, 
rekomenduojama naudoti „Original HighBack Sling“ mod. 200 / 210, pagamintą iš tinklinio poliesterio. 
Stenkitės, kad būtų patogu pacientai ir taip pat būtų patogi jūsų darbinė padėtis. Naudokite lovos pakėlimo ir nuleidimo 
funkcijas.

Diržo nuėmimas, kai pacientas sėdi lovoje

Nustatykite paciento padėtį 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 lengviau atlikti, kai 
paciento kojos sulenktos.

Nuimkite diržą, atsargiai patraukdami 
jį į viršų.
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Diržo nuėmimas, kai pacientas guli lovoje

Nustatykite paciento padėtį 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 už diržo krašto. Pastumkite diržą po juo. 
Prispauskite diržą prie čiužinio ir po pacientu.

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

Atsargiai pasukite pacientą ant šono ir padėkite diržo kraštą 
po pacientu taip, kad apatinis kraštas būtų būtų sulygiuotas 
su stuburgaliu. Sulenkite diržą taip, kad jo centrinė 
nugaros dalis atitiktų paciento nugarą, kai pacientas švelniai 
atverčiamas. Atsargiai traukite diržą iš kitos pusės.

Kėlimas nuo grindų su „Liko“ mobiliu keltuvu „Golvo™“ yra aprašytas žemiau. Ta pati technika tinkama ir kėlimui su kitais 
„Liko“ mobiliais bei stacionariais keltuvais. Prieš naudodami liftą perskaitykite jų instrukcijų vadovą.

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

Kėlimas nuo grindų
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Kėlimas ant grindų

Keliant ant žemės, keltuvo ratai turi būti užblokuoti. Kai pacientas paliečia žemę, keltuvas turi būti patrauktas atgal, jog liktų 
vietos galvai. Patarimas. Jei keliama ant plonesnio jogos tipo kilimėlio, keltuvas gali būti pastumiamas po šiuo kilimėliu, jog 
kilimėlis būtų tarsi minkšta apsauga tarp keltuvo ir paciento. Jei diržą reikia nuimti, žr. skyrių „Diržo nuėmimas, kai pacientas 
guli lovoje“, 11 psl.

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

Išlyginkite kojų atramas po paciento kojomis. Iš pradžių prie 
diržo laikiklio kablių pritvirtinkite viršutinio dirželio kilpas, tada 
kojų atramų kilpas. Žr. 6–7 psl., kur pateikiamos instrukcijos, 
kaip pritvirtinti diržo kilpas prie skirtingų diržo laikiklių. Laikykite 
kojų atramas toliau nuo kirkšnių, jog pacientui būtų patogiau. Tai 
padaryti lengviau, jei pacientas sulenkia kojas.

 Keliant, kai paciento galva yra priešais keltuvą, mobilųjį 
keltuvą reikia užfiksuoti.

Skirtingos sėdimos padėtys

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

„Soft Original HighBack Sling“ kartu su 
poriniu laikikliu 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 ties klubo 
sąnariu.

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
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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 pacientas nesėdėtų per 
daug atloštas, „Extension Loop“ kilpas 
galima pritvirtinti prie kojų atramų kilpų.

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

 Padidėjusi išslydimo rizika.

Prieš pasirenkant kitą prijungimo būdą, reikia atlikti individualų įvertinimą, kad būtų numatyta galima rizika.

Pacientas nesėdi patogiai dirže. Kodėl taip yra?

Apatinis diržo kraštas sulygiuotas su stuburgaliu. 
Kojų atramos tinkamai nustatytos po kojomis.

TAISYKLINGAI!

A.  Padidėjusi išslydimo rizika. Gali nukarti sėdmenys. Diržas gali būti 
per didelis. Taip gali būti ir todėl, kad diržas nebuvo pakankamai 
nutemptas žemyn paciento nugara.

  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, taip pat diržo laikiklis gali būti per arti veido ir (arba) 
nugaros ir atrama gali būti nepakankama.

NETAISYKLINGAI!

A. B.

Sutrumpinta padėtis
Tam tikrais atvejais gali būti naudinga sutrumpinti kojų atramas, kad pacientas patogiai sėdėtų „Soft Original HighBack Sling“. 
Sutrumpinta padėtis gali būti naudojama laikinai, jog būtų patikrintas reikiamas ilgis, tačiau naudojant per ilgai gali būti 
pažeisti siūlių sutvirtinimai. Jei norite sutrumpinti kojų atramos kilpą ilgesnį laiką, rekomenduojama surišti kilpos mazgą, kad 
būtų galima sutrumpinti apie 10 cm. Tokiu atveju išorinė kojų atramos kilpa turi būti tvirtinama prie diržo laikiklio.



¹  Diržo laikiklis 450 – tai „Universal SlingBar 450“, gaminio Nr. 3156075, 3156085 ir 3156095, taip pat „SlingGuard 450“, gaminio Nr. 3308020 
ir 3308520.

²  Poriniai laikiklis 670 – tai „Universal TwinBar 670“, gaminio Nr. 3156077 ir 3156087, taip pat „SlingGuard 670 Twin“, gaminio Nr. 3308040 ir 
3308540.

³  Diržo laikikliai 350 yra „Universal SlingBar 350“, gaminio Nr. 3156074, 3156084 ir 3156094.

⁴ Diržo laikikliai 600 yra „Universal SlingBar 600“, gaminio Nr. 3156076 ir 3156086.

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

Rekomenduojami deriniai

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

„Liko™ Soft Original HighBack Sling“, 26 mod. apžvalga

Medžiaga
„Soft Original HighBack Sling“ yra pagamintas iš poliesterio

Rekomenduojami „Liko Soft Original HighBack Sling“ 
ir „Liko“ diržo laikiklių deriniai: „M
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„Soft Original HighBack Sling“, MS 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1

„Soft Original HighBack Sling“, M 3 2 1 1 3 1 1 1 2 1

„Soft Original HighBack Sling“, L 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1

„Soft Original HighBack Sling“, XL 4 3 2 1 3 1 2 1 2 1

„Soft Original HighBack Sling“, XXL 4 4 4 3 3 2 4 1 4 2

Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden (Švedija)
+46 (0)920 474700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

www.hillrom.com
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Priedai
„Extension Loop“, žalia, 12 cm Gam. Nr. 3691102
„Extension Loop“, žalia, 22 cm Gam. Nr. 3691103
„Extension Loop“, pilka, 12 cm Gam. Nr. 3691302
„Extension Loop“, pilka, 22 cm Gam. Nr. 3691303

- 2 = 12 cm
- 3 = 22 cm

Gaminys Gaminio nr. Dydis Paciento svoris¹ Maks. apkrova

„Soft Original HighBack Sling“ 3526111 MS Vidutiniškai mažas (lieknas suaugęs) 30–50 kg 200 kg

„Soft Original HighBack Sling“ 3526115 M Vidutinis 40–80 kg 200 kg

„Soft Original HighBack Sling“ 3526116 L Didelis 70–120 kg 200 kg

„Soft Original HighBack Sling“ 3526117 XL Labai didelis 110–250 kg 500 kg

„Soft Original HighBack Sling“ 3526118 XXL Labai labai didelis 200-       kg 500 kg

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


