
Liko UniversalSling on põhimudel, mis sobitub patsiendi 
kehaga ilma reguleerimata ja on üks meie enimkasutatud 
lingudest.
UniversalSling tagab sirge istumisasendi ja toetab kogu 
selga kuni kaelani. Kui patsient vajab tuge peale, on 
soovitatav kasutada kõrget tagalingu, nt Original HighBack 
Sling Mod 200/210 või Soft Original HighBack Sling mud 
26. Patsiendi käsivarsi hoitakse lingu sees. Nõuetekohaselt 
paigaldatud ja hoolikalt peale asetatud UniversalSling 
annab patsiendile suurepärase turvatunde ning kõrge 
mugavusastme.

Suurused
UniversalSling on saadaval erinevates suurustes. Oluline 
on valida mugavuse ja ohutuse kõrgeima taseme 
saavutamiseks õige suurus. Liiga suur ling suurendab 
patsiendi sellest väljalibisemise ohtu, samas kui liiga väike 
võib kubemesse lõigata ja ebamugavust põhjustada.
Suuremate suuruste puhul sobib hästi kombinatsioon 
lingulatiga TwinBar 670.

Kangad
UniversalSling on saadaval erinevatest kangastest. 
Kuna lingu UniversalSling ei jäeta pärast üleviimist 
tavaliselt patsiendi alla, on soovitatav kasutada 
polüesterkonstruktsiooni. Kangas on vastupidav ja sellel 
on väike hõõre, muutes lingu pealeasetamise ning 
eemaldamise lihtsaks.

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

Toote kirjeldus
Samuti on saadaval polüestervõrgust UniversalSling. Kangas 
on soovitatav, kui ling jääb pärast transportimist peale või 
kui soovitakse õhku läbilaskvamat mudelit.
Vannis ja duši all käimiseks on saadaval plastiga kaetud 
võrgust konstruktsioon, mis on vett läbilaskev ja hõlpsalt 
pühitav. Kangas kuivab kiiresti ja ei jahuta patsienti 
samamoodi kui niiske, imav kangas.
Lingude tõsterihmad on alati tehtud vastupidavast 
polüestrist ja on väga tugevad.

Jalatoed
UniversalSling on saadaval jalatugedega mitmes erinevas 
konstruktsioonis. Levinuimad on tugevdustega jalatoed. 
Tugevdus tagab suure mugavuse, ühtlustab survet ja hoiab 
ära lingu kortsumise reite all.
Pehmendustega jalatugi (kunstnahast) on saadaval 
tarvikuna. Pehmendustega jalatoega UniversalLing on sobiv 
patsientidele, kes on surve suhtes eriti tundlikud.

Sobivad tõstukid
UniversalSling on kasutatava koos kõikide Liko üla- ja 
mobiilsete tõstukitega. Valida on võimalik ülatõstukite 
LikoGuard™, Likorall™ ja Multirall™ või mobiilsete tõstukite 
Golvo™, Viking™, Uno™ ja Liko™ M220/M230 vahel.

7ET161110 vers 12
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Liko™ UniversalSling mud. 000
Kasutusjuhised

  OLULINE!

Patsiendi tõstmine ja üleviimine kätkeb alati teatud tasemel ohtu. Enne kasutamist lugege nii patsiendi tõstuki kui ka 
tõstetarvikute kasutusjuhendeid. Oluline on kasutusjuhiste sisust täielikult aru saada. Seadmeid võib kasutada ainult 
vastava väljaõppe saanud personal. Veenduge, et tõstetarvikud oleksid kasutatava tõstuki jaoks sobivad. Olge kasutamise 
ajal hoolikas ja ettevaatlik. Hooldajana vastutate alati patsiendi ohutuse eest. Tuleb olla teadlik patsiendi tõstmisolukorra 
läbimise võimest. Kui midagi jääb ebaselgeks, võtke ühendust tootja või edasimüüjaga. 
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Need sümbolid on toodud käesolevas dokumendis ja/või asuvad seadme peal.
Sümbolite tähendused

Sümbol Kirjeldus

 Hoiatus. Vajalik on täiendav hoolikus ja tähelepanu.

Enne kasutamist lugege kasutusjuhiseid

Enne kasutamist lugege kasutusjuhiseid

CE-märgis 

Ametlik tootja

Tootmiskuupäev

Viitenumber

Seerianumber

Meditsiiniseade

Ärge puhastage keemiliselt

Ärge triikige

Trummelkuivatus

Ärge kuivatage trumlis

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

Lateksivaba

Korraline ülevaatus

Pleegitita

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 vöötkoodi mis võib sisaldada järgmist teavet.
(01) Global Trade Item Number
(11) Tootmiskuupäev
(21) Seerianumber
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  Enne tõstmist pidage meeles järgmist.
•   Teie organisatsiooni vastutav isik peab otsustama iga juhu puhul eraldi, kas on tarvis ühte või mitut hooldajat.
•  Veenduge, et valitud ling vastab patsiendi vajadustele nii mudeli, suuruse, kanga kui ehituse osas.
•  Tõstesüsteemi maksimaalse kandevõime määrab alati kindlaks see tõstesüsteemi osa, mille maksimaalne kandevõime on 

kõige väiksem.
• Ohutuse ja hügieeni tagamiseks peab igal patsiendil olema oma ling.
•  Mõelge kogu tõstmisprotsess otsast lõpuni läbi, et see toimuks võimalikult ohutult ja sujuvalt.
•  Kontrollige, kas tõstetarvik ripub vertikaalselt ja saab 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 on lingulattide haakidega õigesti ühendatud.
• Enne patsiendi transportimist teise kohta veenduge, et ta oleks lingus turvaliselt kinnitatud.
•  Ärge kunagi tõstke patsienti aluspinnast kõrgemale, kui on vaja tõstmise lõpetamiseks ja transportimiseks!
•  Ärge jätke patsienti tõstmisel järelevalveta!
•  Veenduge, et ratastooli, voodi, kanderaami, vms rattad on tõstmise/transportimise ajal lukustatud.
• Töötage alati ergonoomiliselt. Kasutage patsiendi võimekust aktiivselt toimingus osaleda.
• Kui lingu parasjagu ei kasutata, ärge jätke seda otsese päikesevalguse kätte.

 Lingu vale kinnitamine lingulatile võib põhjustada patsiendile raskeid vigastusi.

 Patsiendi voodis käsitsi pööramine võib põhjustada hooldajale vigastusi. 

  Meditsiiniseade, klass I 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. 

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

Design and Quality by Liko in Sweden

Likol on kvaliteedisertifikaat vastavalt standardile ISO 9001 ja meditsiiniseadmete tööstusele samaväärsust käsitlevale 
standardile ISO 13485.  
Liko on samuti sertifitseeritud vastavalt keskkonnastandardile ISO 14001.

Teatis kasutajatele ja/või patsientidele ELis
Kõigist seadmega seoses esinenud tõsistest vahejuhtumitest tuleb teatada tootjale ja kasutaja ja/või patsiendi asukohaks 
oleva liikmesriigi pädevale ametkonnale.

Ohutusjuhised

Enne lingu esmakordset kasutamist tuleb kuupäev (aasta ja kuu) märkida märgisele „First Use“ (Esimene kasutamine) 
(asub märgise „Perform Inspection“ (Kontroll ja ülevaatus) all), vt näidet allpool. Märgis tehakse, lõigates vastavates 
ruutudes läbi rohelised niidid. Niidid lõigatakse läbi ühe lõikega ruudu keskel. Ärge lõigake niite täielikult maha – laske 
lõigatud niitidel jääda. 

Year

First Use

End of Use 

Expected Life - 5 years

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Month

2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020 2021 2022 2023
Year

184490 rev 1 

Näide. Veebruar 2014 Lõigake niidid läbi 
ruudu keskel.

Year

First Use

End of Use 

Expected Life - 5 years

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Month

2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020 2021 2022 2023
Year

184490 rev 1 

Enne esimest kasutamist!
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Kontrollige lingu enne iga kasutuskorda. Kontrollige kulumise ja kahjustuste suhtes järgmisi punkte:
•  kangas
•  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 tootemärgist 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
Kui toode on valmistatud rohelisest kootud polüesterriidest, on toote eeldatav kasutusiga 5 aastat. Kui toode on valmistatud 
plastist, mis on kaetud võrgu või halli polüestervõrguga, on toote eeldatav kasutusiga 3 aastat. Eeldatav kasutusiga põhineb 
10 kasutuskorral päevas ja pesemisel üks kord nädalas vastavalt pesemisjuhistele. Hill-Rom soovitab toote kasutamist ainult 
eeldatava kasutusea jooksul. 

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 esiteks ühendust ettevõtte Hill-Rom tehnilise toega, et saada juhised jäätmete 
ohutu kõrvaldamise protokollide kohta.

Mõisted

7621

8

11
10

5

9

14

13

12

3 4 1.   Tootemärgis
2.  Märgis. Valmistamise aasta ja kuu (  )
3.   Märgis. Seerianumber
4.  Märgis. Patsiendi tähis (Belongs to)
5   Märgis. Kontroll ja ülevaatus (Perform Inspection)
6.  Märgis. Toote esimene kasutamine (First Use)
7.  Ülemise rihma aas
8.   Käepide 
9.   Jalatugi 
10.   Lühike asend 
11.   Välimine jalatoe aas
12.  Alumine serv
13.  Tagumine keskriba 
14.  Suurusmärgis

Puhastamine ja hooldamine
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Lingulatt Lingu aasad lingulati haakide külge Õige

 

SlingGuard™

Universal 

SlingGuard™ Twin

Universal Twin

Ristlatt

Näide. Väärkasutus

Kuidas kinnitada lingu erinevate lingulattide külge
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Tõstmine istuvast asendist

Asetage ling patsiendi selja taha, nii et tootemärgis on 
väljapoole. Käänake lingu alumine serv sõrmeotste ümber 
üles, et hõlbustada lingu oma kohale suunamist.

Lükake lingu alumine osa peopesaga alla kuni patsiendi 
sabakondini, see on väga oluline. NB! Õiget paigutust 
hõlbustab see, kui patsient kallutab end / teda kallutatakse 
pisut ettepoole.

Kuidas kinnitada lingu UniversalSling 4 haagiga lingulati külge  
(topeltlatid ja ristlatid)

Ülemise rihma aasad

Jalatoe aasad

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

B BA A

BB

AA 1.

2. 3.

A
B
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Sisestage jalatoed iga reie alla. Veenduge, et kangas 
jääks tasaselt ja ulatuks nõuetekohaselt ümber jala. 
NB! Jalatugede pealeasetamist hõlbustab see, kui patsiendi 
jalad on istmelt pisut tõstetud. Seda on võimalik saavutada, 
asetades patsiendi jalad jalatugedele või oma jalale, 
nagu illustreeritud.

Valmistage ette jalatugede ühendus. Kõige tavapärasem 
viis lingu ümberpanemiseks on ristatud jalatugedega. 
Alternatiivsete meetodite kohta vt lk 12.

Esimesena kinnitage lingulati konksude külge ülemiste 
tõsterihmade aasad ja seejärel jalatoe aasad. Selle kohta, 
kuidas kinnitada lingu aasu erinevate lingulattide külge, 
vt lk 6–7. Tõstke patsient üles.

NB! Kontrollige, kas kõikidel tõsteaasadel on sama tugevus, 
st, kas neil on võrdne kõrgus, kui neid enne tõstmist 
venitatakse. Kohandage lingu asendit, kui nad pole 
võrdsel kõrgusel.

Tõmmake lingu jalatugesid ettepoole piki patsiendi 
välispinda. Asetage käe peopesa patsiendi keha ja lingu 
vahele ning lükake jalatoe alumine serv istme poole alla. 
Samaaegselt tõmmake jalatuge selle venitamiseks teise 
käega ettepoole.

Tõmmake jalatugesid ettepoole kortsude silumiseks 
tagaosas. Kontrollige, kas mõlemad jalatoed eenduvad 
samale kaugusele. NB! Õrnalt põlvekedra alt hoidmine 
hõlbustab jalatugede ettepoole tõmbamist.
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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.

Patsiendi asetamisel ratastooli: Kallutage tooli patsiendi 
langetamise ajal tahapoole. Laske viimase osa ajal istmikul 
mööda seljatuge alla libiseda. Juhtige ratastooli nurka 
jalaga kallutamistoel.

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 tõstmiseks käepidemeid! Ülemäärane 
surve käepidemetele võib põhjustada lingu rebenemist.

Eemaldage hoolikalt jalatoed. Kõige õrnemalt saab seda 
teha, kui tõmmata jalatoe aasad altpoolt kangast välja.

Eemaldage ling, tõmmates jalatugesid ettevaatlikult üles.

Soovitatav on ling pärast üleviimist eemaldada. Kui mingil põhjusel on tarvis ling pärast tõstmist toolile jätta, on soovitatav 
kasutada polüestervõrgust lingu.

Lingu eemaldamine toolis/ratastoolis
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Voodist tõstmine
Lingu võib patsiendi olekust sõltuvalt erinevatel viisidel peale asetada. See asetatakse peale, kui patsient voodis lamab või 
voodis istub. Kui kasutatakse täiustatud survet leevendavat madratsit, võib selle soodsalt maksimumini täis puhuda, et 
hõlbustada lingu pealeasetamist.
Ärge unustage oma tööasendit ja patsiendi mugavust. Kasutage tõstmiseks ja langetamiseks voodi funktsioone. Hea tööasend 
saavutatakse siis, kui madrats on hooldaja sõrmenukkidega ühetasa, kui käsivarsi täielikult all hoitakse. Sõltuvalt hooldaja 
koormusest tuleb juhtumipõhiselt hinnata, mitut hooldajat on kasutamiseks vaja.

Pöörake patsient küljele. Seda toimingut on hõlbustab see, 
kui patsient ise saab kaasa aidata, haarates voodipiirdest 
küljel, millele teda on vaja pöörata. Asetage lingu serv 
patsiendi selja poole, nii et alumine serv sabakondiga 
ühetasa. 

Lingu ümberpanemine, kui patsient istub voodil
Tõstke voodipeatsit patsiendi taga. Asetage ling voodile, tootemärgis esiküljega madratsi poole alla. Libistage ling patsiendi 
selja taga alla, nii et alumine serv on sabakondiga ühetasa. NB! Pealeasetamist hõlbustab see, kui patsient kallutab end / teda 
kallutatakse ettepoole.

Tõstke voodipeatsit. Esimesena kinnitage lingulati konksude 
külge ülemiste tõsterihmade aasad ja seejärel jalatoe aasad. 
Selle kohta, kuidas kinnitada lingu aasu erinevate lingulattide 
külge, vt lk 6–7. Tõstke patsient üles.

Sisestage jalatoed iga jala alla.  Seda on kõige parem teha, 
vajutades jalatuge alla vastu madratsit, sisestades selle 
samal ajal põlve alla. Veenduge, et kangas jääks tasaselt 
ja ulatuks nõuetekohaselt ümber jala. Jalatugesid võib 
ühendada erinevatel viisidel, vt lk 12.

Lingu ümberpanemine, kui patsient lamab voodil 
Seliliasendist tõstmiseks ilma voodipeatsi tõstmise või muidu pea toetamise võimaluseta on soovitatav kasutada lingu 
Liko Soft Original HighBack Sling mud. 26 või teise võimalusena Liko Original HighBack Sling mud. 200, 210, mis kõik pakuvad 
peale tuge. 

Käänake ling nii, et „tagumine keskriba“ vastaks patsiendi 
selgroole. Kontrollige, kas volt katab lingu serva, mis on 
sees patsiendi selja poole, et vähendada hõõret. Pöörake 
patsient õrnalt tagasi ja tõmmake ling teisel pool välja. Selle 
pealeasetamise tehnika puhul on vaja patsienti ainult üks 
kord pöörata.
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Lingu eemaldamine, kui patsient istub voodil

Paigutage patsient voodi kohale. 
Tõstke voodipeatsit patsiendi 
mugavuse tagamiseks. Langetage 
patsient voodile.

Eemaldage jalatoed, tõmmates jalatoe 
aasad altpoolt kangast välja. NB! Seda 
hõlbustab see, kui patsiendi jalad on 
painutatud.

Eemaldage ling, tõmmates ühe jalatoe 
lingu tagant ja ümber vastasküljele.

Lingu eemaldamine, kui patsient lamab voodil

Paigutage patsient voodi kohale. Tõstke voodipeatsit 
patsiendi mugavuse tagamiseks. Langetage patsient 
voodile. Langetage peats.

Asetage jalatoe aasad jalatugede alla patsiendi 
jalgade vahele.

Haarake lingu serv. Lükake ling enda alla. Vajutage lingu 
madratsi vastu ja patsiendi all sisse.

Pöörake patsient ettevaatlikult küljele. Haarake lingu alt 
ja eemaldage see ettevaatlikult.

Soovitatav on ling pärast üleviimist eemaldada. Kui mingil põhjusel on tarvis ling pärast tõstmist voodile jätta, on soovitatav 
kasutada polüestervõrgust lingu.
Ärge unustage oma tööasendit ja patsiendi mugavust. Kasutage tõstmiseks ja langetamiseks voodi funktsioone. Hea tööasend 
saavutatakse siis, kui madrats on hooldaja sõrmenukkidega ühetasa, kui käsivarsi täielikult all hoitakse. Sõltuvalt hooldaja 
koormusest tuleb juhtumipõhiselt hinnata, mitut hooldajat on kasutamiseks vaja. 

Tõstmine voodisse
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Erinevad viisid jalatugede ühendamiseks

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

Ülekattuvalt mõlema reie alt.
See võib osutuda vajalikuks nt 
amputeeritud jalgadega patsiendi 
tõstmisel. NB! Selle vältimiseks, et 
patsiendi istumisasend on liigselt 
tugiasendis, võib pikendusaasad 
Extension Loops jalatoe aasadele 
kinnitada.

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

  Suurenenud väljalibisemisoht.

Patsient ei istu lingus hästi – miks see on nii?

Lingu alumine serv on sabakondiga ühetasa. 
Jalatoed on paigutatud nõuetekohaselt 
jalgade alla.

A. Väljalibisemisoht. Istmik ripub alla. Ling võib olla liiga 
suur. See võib olla tingitud ka asjaolust, et lingu pole mööda 
patsiendi selga piisavalt alla tõmmatud.
Enne tõstmist kontrollige, et alumine äär oleks pingul ja kangas 
ulatuks piisavalt ümber jalgade.
B. Liiga väike ling võib tingida järgmist: jalatoed lõikuvad 
kubemesse ja põhjustavad ebamugavust; lingulatt on näole 
liiga lähedal; ebapiisav tugi seljale.

Nõuanded sobitamiseks

Enne, kui valite muu ühendusviisi, tuleb iga juhtumit eraldi hinnata, et ennetada võimalikke riske.

ÕIGE!VALE!

A. B.
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Meie ling on konstrueeritud hoolikalt selle tagamiseks, et patsient istub üleviimiste ajal hea toe tagamiseks alati jalgade ja 
seljaosa vahel hästi jaotatud survega. Siiski võib olla teatud juhtudel eelistatav kasutada sisemist seadet, „lühike asend“, 
jalatoe aasal patsiendi istumisasendi toetamiseks.
NB! See ei kehti, kui teil on vanem mudel lingust UniversalSling, mud. 00/02, millel on lühikese asendi vanem konstruktsioon. 
Lühendamise protseduuri kohta mud. 00/02 puhul võtke ühendust ettevõttega Hill-Rom selle mudeli kasutamise juhiste 
saamiseks.
Lühikese asendi kasutamisel on soovitatav ühendada lingulati haagi külge ka jalatoe aasa välimine aas, et aasadest oleks 
parem ülevaade.

Lühike asend

Lühike asend

Tarvikud 
Extension Loop, roheline, 12 cm (5 tolli) Toote nr 3691102
Extension Loop, roheline 22 cm (9 tolli) Toote nr 3691103
Extension Loop, hall, 12 cm (5 tolli) Toote nr 3691302
Extension Loop, hall, 22 cm (9 tolli) Toote nr 3691303

– 2 = 12 cm (5 tolli)
– 3 = 22 cm (9 tolli)



¹  450 seeria lingulatid on seotud lingulatiga Universal SlingBar 450, tooted nr 3156075, 3156085 ja 3156095, lingulatiga SlingBar Standard 450, tooted nr 
3156001, 3156003, 3156007 ja 3156016, ja toega SlingGuard 450, tooted nr 3308020 ja 3308520.

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

³  350 seeria lingulatid on seotud lingulatiga Universal SlingBar 350, tooted nr 3156074, 3156084 ja 3156094.

⁴ 600 seeria lingulatid on seotud lingulatiga Universal SlingBar 600, tooted nr 3156076 ja 3156086.
 
Selgitused: 1 = Soovitatav, 2 = Võib toimida, 3 = Pole soovitatav 4 = Sobimatu

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

Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Rootsi
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

www.hillrom.com

Soovitatavad Liko™ UniversalSling 
lingude ja Liko lingulattide 
kombinatsioonid:
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UniversalSling, S 3 2 1 3 2 1 2 2 2
UniversalSling, M-Slim 3 2 1 3 1 1 1 1 1
UniversalSling, M 3 2 1 3 1 1 1 1 1
UniversalSling, L 3 2 1 1 1 1 1 1 1
UniversalSling, XL 3 3 2 1 1 1 1 1 1

35000- - 5

Ülevaade. Liko UniversalSling, mud. 000

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

1 Tugevdatud jalatoed
2 Kunstnahast pehmendustega jalatoed

1 Polüester   3 Polüestervõrk  4 Plastkattega võrk

Märgib suurust

Toode Toote nr Suurus Patsiendi kaal¹ Maksimaalne koormus²

Liko UniversalSling 35000--4 S 35–55 kg (77–121 naela 200 kg (440 naela)
Liko UniversalSling 35000--1 M-Slim (sale täiskasvanu) 45–70 kg (99–154 naela) 200 kg (440 naela)
Liko UniversalSling 35000--5 M 60–90 kg (132–198 naela) 200 kg (440 naela)
Liko UniversalSling 35000--6 L 80–120 kg (176–264 naela) 200 kg (440 naela)
Liko UniversalSling 35000--7 XL >110 kg (>242 naela) 300 kg (660 naela)


