
Liko UniversalSling er en grunnleggende modell som er 
utformet for å tilpasses til brukeren uten individuelle 
justeringer og er én av våre mest brukte løfteseil.
UniversalSling gir en oppreist sittende holdning og støtter 
hele ryggen opp til halsen. Hvis brukeren trenger støtte for 
hodet, anbefales det å bruke løfteseil med høy rygg, f.eks. 
Original HighBack Sling modell 200/210 eller Soft Original 
HighBack Sling modell 26. Brukerens armer holdes på 
innsiden av løfteseilet. Et riktig tilpasset og forsiktig brukt 
UniversalSling gir brukeren en utmerket følelse av sikkerhet 
samt en høy grad av komfort.

Størrelser
UniversalSling er tilgjengelig i forskjellige størrelser. Det 
er viktig å velge riktig størrelse for å oppnå høyest nivå 
av komfort og sikkerhet. Et løfteseil som er for stort, øker 
risikoen for at brukeren sklir ut av det, mens ett som er for 
lite, kan skjære i lysken og forårsake ubehag.
En kombinasjon med en twin bar 670 kan være et godt valg 
hvis du trenger større størrelser.

Tøy
UniversalSling er tilgjengelig i forskjellige typer tøy. 
Siden UniversalSling vanligvis ikke blir værende under 
brukeren etter overføringen, anbefales det å bruke 
polyesterdesignet. Dette tøyet er slitesterkt og har lav 
friksjon som gjør at løfteseilet er enkelt å bruke og enkelt å 
fjerne.

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

Produktbeskrivelse
UniversalSling er også tilgjengelig i nettpolyester. Dette 
tøyet er anbefalt når løfteseilet blir værende på plass etter 
overføringen eller når et luftigere alternativ er ønsket.
Et plastbelagt nettdesign er tilgjengelig for bading og 
dusjing. Dette er gjennomtrengelig for vann, og kan lett 
tørkes. Dette materialet tørker raskt og kjøler ikke ned 
brukeren på samme måte som et fuktig, absorberende tøy 
gjør.
Løftebåndene på løfteseilet er alltid laget av slitesterk 
polyester og er veldig sikker.

Benstøtter
UniversalSling er tilgjengelig med benstøtter i flere 
forskjellige design. Benstøtter med avstivninger er mest 
vanlig. Avstivningen gir høy komfort, utligner trykk og 
forhindrer at løfteseilet krølles under lårene.
Mykt polstret benstøtte (syntetisk saueskinn) er tilgjengelig 
som tilbehør. Universalt løfteseil med polstret benstøtte er 
egnet for brukere som er spesielt følsomme for trykk.

Egnede heiser
UniversalSling kan brukes sammen med alle indirekte og 
mobile heiser fra Liko. Du kan velge mellom de indirekte 
heisene LikoGuard™, Likorall™ og Multirall™ eller de 
mobile heisene Golvo™, Viking™, Uno™ og  
Liko™ M220/M230.
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Liko™ UniversalSling Mod. 000
Bruksanvisning

 VIKTIG!

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

Symbol Beskrivelse

 Advarsel. Brukes når det er nødvendig med ekstra omsorg og oppmerksomhet.

Les bruksanvisningen før bruk

Les bruksanvisningen før bruk

CE-merke 

Juridisk produsent

Produksjonsdato

Referansenummer

Serienummer

Medisinsk utstyr

Ikke kjemisk rensing

Ikke stryking

Tørking i tørketrommel

Ikke i tørketrommel

Vasking
Symbolet vises alltid i kombinasjon med anbefalt temperatur i °C og °F.

Uten lateks

Periodisk inspeksjon

Ingen blekemidler

Tørking på snor i skyggen

Facing Out Retning oppover og symbol på utsiden av utstyr.

Facing Out Symbol på utsiden av utstyr.

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

GS1 Data Matrix-strekkode som kan inneholde følgende informasjon.
(01) GTIN (Global Trade Item Number)
(11) Produksjonsdato
(21) Serienummer
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  Før løfting må du være oppmerksom på følgende:
•   En ansvarlig person i organisasjonen skal vurdere om det er nødvendig med én eller flere medarbeidere, i hvert enkelts 

tilfelle.
•  Påse at løfteseilet som velges, oppfyller brukerens behov med referanse til modell, størrelse, tøy og design.
•  Den totale makslasten for et løftesystem fastslås alltid av produktet i systemet med laveste angitte makslast.
• For sikkerhet og hygiene, bruk individuelle løfteseil.
•  Planlegg løftebetjeningen slik at det kan gjøres på en sikker og behagelig som mulig.
• Kontroller at løftetilbehøret henger vertikalt og kan bevege seg fritt.
•   Spesiell forsiktighet må utøves selv om Liko-løftebøyler er utstyrt med avkrokningsbeskyttelse. Før brukeren løftes fra 

underlaget, men når stroppene er strukket helt ut, må du kontrollere at stroppene er riktig koblet til krokene på løftebøylen.
• Påse at brukeren sitter sikkert i løfteseilet før overføring til et annen sted.
•  Løft aldri en bruker høyere av underlaget enn det som er nødvendig for å fullføre løfte- og overføringsprosedyren.
•  La aldri en bruker være uten tilsyn under en løftesituasjon.
•  Påse at hjulene på rullestolen, sengen, trallen osv. er låst under løfting/overføring.
• Alltid arbeid ergonomisk. Bruk brukerens evne til å delta aktivt i betjeningen.
• Når løfteseilet ikke brukes, skal det ikke plasser i direkte sol lys.

 Feil festing av løfteseilet til løftebøylen kan føre til alvorlig skade på brukeren.

 Hvis brukeren snus i sengen manuelt, kan det føre til skader på medhjelper. 

 Medisinsk utstyr, klasseI-produkt

PATENT www.hillrom.com/patents
Kan være dekket av én eller flere patenter. Se Internett-adressen ovenfor.
Hill-Rom-selskapene er eiere av europeiske, amerikanske og andre patenter og patentsøknader. 

Produktendringer
Liko-produkter er under kontinuerlig utvikling, og det er derfor vi forbeholder oss retten til å gjøre produktendringer uten 
forvarsel. Kontakt Hill-Rom-representanten for råd og informasjon om produktoppgraderinger.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko er kvalitetssertifiserte i henhold til ISO 9001 og tilsvarende for medisintekniske bedrifter, ISO 13485.  
Liko er også miljøsertifiserte i henhold til ISO 14001.

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

Sikkerhetsforskrifter

Før løfteseilet brukes første gang, skal datoen (år og måned) være merket på etiketten med «First Use» (plassert under 
etiketten «Utfør inspeksjon»). Se eksempelet nedenfor. Merkingen gjøres ved å klippe de grønne trådene i de aktuelle rutene. 
Gjengene klippes med ett klipp i midten av ruten. Ikke klipp trådene helt av – la de klippede endene være igjen. 

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 

Eksempel: Februar 2014 Klipp trådene i midten 
av ruten.

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 

First Use
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Kontroller løfteseilet før hver bruk. Kontroller følgende punkter med hensyn til slitasje og skade:
•  tøy
•  stropper
•  sømmer
•  løfteløkker

  Bruk ikke skadet løftetilbehør.  
Hvis noe er uklart, kan du ta kontakt med produsenten eller leverandøren.

Hvis løfteseilet brukes til bading eller dusjing: Etter bruk i bad- og dusjsituasjoner skal løfteseilet plasseres slik at det tørker 
så snart som mulig.

Vaskeanvisning: Se produktetiketten på løfteseilet og det vedlagte tillegget «Vedlikeholdsråd for Likos løfteseil». 

Periodisk inspeksjon
Produktet må kontrolleres minst én gang hver 6. måned. Hyppigere kontroller kan være nødvendig hvis produktene brukes 
eller vaskes oftere enn normalt. Se Liko-protokoll «Periodisk inspeksjon av Liko-tekstilprodukter». Ta kontakt Hill-Rom-
representanten for protokoller.

Forventet holdbarhet
Hvis produktet er laget av grønt vevd polyesterstoff, har produktet en forventet holdbarhet på 5 år. Hvis produktet er laget 
av plastbelagt nett eller grå nettpolyester, har produktet en forventet holdbarhet på 3 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
Hele produktet, inkludert spiler, polstringsmateriale osv., skal sorteres som brennbart avfall.

Hill-Rom evaluerer og gir veiledning til brukerne om sikker håndtering og kassering av utstyret for å bidra med å forebygge 
skade, inkludert, men ikke begrenset til: kutt, punkteringer av hud, skrubbsår og eventuell nødvendig rengjøring og 
desinfisering av det medisinske utstyret etter bruk og før kassering. Kunder skal følge alle føderale, delstatlige, regionale  
og/eller lokale lover og forskrifter som gjelder for sikker avhending av medisinsk utstyr og tilbehør.

Hvis du er i tvil, må brukeren av utstyret først ta kontakt med Hill-Rom teknisk støtte for veiledning angående protokoller for 
sikker avhending.

Definisjoner

7621
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9

14

13

12

3 4 1.   Produktetikett
2.  Etikett: Produksjonsår og -måned (  )
3.   Etikett: Serienummer
4.  Etikett: Navnemerking (Belongs to)
5.  Etikett: Kontroller og inspiser (Perform Inspection)
6.  Etikett: Første gang produktet brukes (First Use)
7.  Øvre stroppeløkke
8.  Håndtak 
9.   Benstøtte 
10.   Forkortningsinnstilling 
11.   Ytre benstøtteløkke
12.  Nedre kant
13.  Midtre ryggstropp 
14.  Størrelsesmerking

Tilsyn og vedlikehold
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Løftebøyle Løftesløyfer til krokene på løftebøylen Riktig

 

SlingGuard™

Universal 

SlingGuard™ Twin

Universal Twin

Kryssbøyle

Eksempel: Misbruk

Slik festes et løfteseil på forskjellige løftebøyler
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Løft fra sittende stilling

Plasser løfteseilet bak brukerens rygg med produktet 
etiketten utover. Fold opp den nedre kanten av løfteseilet 
rundt fingertuppen slik at løfteseilet blir enklere å føre inn 
på plass.

Bruk håndflaten og skyv den nedre kanten på løfteseilet 
ned til nivået på brukerens haleben – dette er svært viktig. 
Merknad: Riktig posisjonering forenkles hvis brukeren lener 
seg / er lent litt fremover.

Slik festes en UniversalSling til en løftebøyle som har 4 kroker (twin bars og 
cross bar)

Øvre stroppeløkker

Benstøtteløkker

Illustrasjonene 1, 2 og 3 viser en twin bar, men dette 
gjelder også for en Cross-Bar.

B BA A

BB

AA 1.

2. 3.

A
B
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Før benstøttene inn under hvert lår. Påse at tøyet ligger 
flatt og at det når ordentlig rundt benet. Merknad: Det blir 
enklere å plassere benstøttene hvis brukerens ben er litt 
hevet fra setet. Dette kan oppnås ved å plassere brukerens 
føtter på fotstøttene eller på ditt eget ben, som vist.

Klargjør tilkoblingen av benstøttene. Den vanligste måten å 
feste løfteseilet på, er med kryssede benstøtter. Du finner 
alternative metoder på side 12.

Koble først de øvre stroppeløkkene til krokene på 
løftebøyle, og deretter benstøtteløkkene. På side 6–7 finner 
du instruksjoner om hvordan du fester løfteløkkene til 
forskjellige løftebøyler. Løft brukeren.

Merknad: Kontroller at alle løfteløkkene har samme 
lengde, dvs. har lik høyde når de strekkes før løfting. Juster 
posisjonen til løfteseilet hvis det ikke er i lik høyde.

Trekk løfteseilets benstøtter fremover langs utsiden av 
brukerens lår. Plasser håndflaten mellom brukerens kropp 
og løfteseilet, og skyv benstøttens nedre kant ned mot setet. 
Trekk samtidig benstøtten fremover med den andre hånden 
for å strekke den.

Trekk benstøttene fremover for å glatte ut alle skrukker på 
baksiden. Kontroller at begge benstøttene stikker like langt 
ut. Merknad: Et forsiktig grep under kneskålen gjør det 
enklere å trekke benstøttene fremover.
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Løft til sittende stilling

Når en bruker plasseres i rullestol, er det viktig at brukeren kommer langt nok bak i stolen for å sitte godt. Dette kan gjøres 
på flere måter.

Ved plassering av en bruker i rullestol: Len stolen bakover 
under senking av brukeren. La baken gli ned seteryggen 
den siste delen. Kontroller vinkelen på rullestolen med 
foten på vippestøtte.

Alternativ: Påfør et lett trykk under brukerens kne under 
senkesekvensen, slik at baken føres mot seteryggen på 
stolen. Hvis løfteseilet har styrehåndtak, kan disse brukes 
til styring.

 Ikke bruk styrehåndtakene til å løfte! Overdreven kraft 
på styrehåndtakene kan føre til at stroppen revner.

Ta forsiktig av benstøttene. Den mest skånsomme måten 
å gjøre dette på er å trekke ut benstøtteløkkene under 
tøydelen.

Fjern løfteseilet ved å trekke benstøtten forsiktig opp.

Det anbefales å fjerne løfteseilet etter overføringen. Hvis det av en eller annen grunn er fordelaktig å la løfteseilet være i 
stolen etter overføring, anbefales det å bruke et løfteseil i nettpolyester.

Fjern løfteseilet fra stol/rullestol
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Løft fra seng
Løfteseilet kan brukes på forskjellige måter, avhengig av brukerens status. Enten brukes den når brukeren ligger i sengen eller 
sitter i sengen. Hvis det brukes en avansert trykkavlastende madrass, kan den være maksimalt oppblåst for å forenkle bruken 
av løfteseilet.
Husk din egen arbeidsstilling og brukerens komfort. Bruk sengens funksjoner for heving og senking. God arbeidsstilling 
oppnås når madrassen er på nivå med medhjelperens knoker når armene holdes helt nede. Avhengig av belastningen på 
medhjelperen må det vurderes hvor mange medhjelpere som er nødvendig for betjeningen, i hvert enkelt tilfelle.

Snu brukeren til siden. Denne betjeningen forenkles hvis 
brukeren selv kan bidra ved å gripe tak i sengeskinnen 
på den siden som brukeren skal snus. Plasser kanten på 
løfteseilet mot brukrens bakside med den nedre kanten på 
nivå med halebenet. 

Bruke løfteseilet når brukeren sitter i sengen
Hev sengens hodeende bak brukeren. Legg løfteseilet på sengen med produktetiketten vendt ned mot madrassen. Skyv 
løfteseilet ned bak brukerens rygg slik at den nedre kanten er på nivå med halebenet. OBS! Plasseringen forenkles hvis 
brukeren lener seg / er lent fremover.

Hev hodeenden av sengen. Koble først de øvre 
stroppeløkkene til krokene på løftebøyle, og deretter 
benstøtteløkkene. På side 6–7 finner du instruksjoner om 
hvordan du fester løfteløkkene til forskjellige løftebøyler. Løft 
brukeren.

Før benstøttene inn under hvert ben. Dette gjøres best 
ved å presse benstøtten ned mot madrassen mens den 
føres inn under kneet. Påse at tøyet ligger flatt og at det 
når ordentlig rundt benet. Benstøttene kan kobles til på 
forskjellige måter, se side 12.

Bruke løfteseilet når brukeren ligger i sengen 
For løfting fra liggende stilling uten mulighet for å heve hodeenden av sengen eller på annen måte støtte hodet, anbefales det 
å bruke Liko Soft Original HighBack Sling, modell 26, eller eventuelt Liko Original HighBack Sling, modell 200, 210, som alle gir 
støtte til hodet. 

Fold løfteseilet slik at den «midtre ryggstroppen» samsvarer 
med brukerens ryggrad. Kontroller at folden dekker kanten 
på løfteseilet, som er vendt mot brukerens bakside, for 
å redusere friksjonen. Snu brukeren forsiktig tilbake, 
og trekk ut løfteseilet på den andre siden. Med denne 
plasseringsteknikken må brukeren kun snus én gang.
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Ta bort løfteseilet når brukeren sitter i sengen

Posisjoner brukeren over sengen. 
Hev sengens hodeende for brukerens 
komfort. Senk brukeren ned i sengen.

Ta bort benstøttene ved å trekke ut 
benstøtteløkkene under tøydelen. 
Merknad: Dette forenkles hvis 
brukerens ben er bøyd.

Fjern løfteseilet ved å trekke én av 
benstøttene bak løfteseilet og over 
på motsatt side.

Ta bort løfteseilet når brukeren ligger i sengen

Posisjoner brukeren over sengen. Hev sengens hodeende 
for brukerens komfort. Senk brukeren ned i sengen. Senk 
hodeenden.

Plasser benstøtteløkkene under benstøttene mellom 
brukerens ben.

Ta tak i kanten på løfteseilet. Skyv løfteseilet inn under seg 
selv. Trykk løfteseilet mot madrassen og inn under brukeren.

Snu brukeren forsiktig over på siden. Ta tak i løfteseilet 
nedenfra, og fjern det forsiktig.

Det anbefales å fjerne løfteseilet etter overføringen. Hvis det av en eller annen grunn er fordelaktig å la løfteseilet være 
i sengen, anbefales det å bruke et løfteseil i nettpolyester.
Husk din egen arbeidsstilling og brukerens komfort. Bruk sengens funksjoner for heving og senking. God arbeidsstilling 
oppnås når madrassen er på nivå med medhjelperens knoker når armene holdes helt nede. Avhengig av belastningen på 
medhjelperen må det vurderes hvor mange medhjelpere som er nødvendig for betjeningen, i hvert enkelt tilfelle. 

Løft til seng
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Forskjellige måter å koble på benstøtter

Overkryssede benstøtter. 
Den vanligste måten å bruke løfteseilet 
på. Én benstøtteløkke føres gjennom 
den andre før løkkene kobles til 
løftebøylen.

Overlappet under begge lårene.
Dette kan være hensiktsmessig, for 
eksempel ved løfting av en bruker 
med amputerte ben. Merknad: For 
å unngå at brukerens sittestilling er 
for tilbakelent, kan du feste Extension 
Loops til benstøtteløkkene.

Hver benstøtte er koblet til 
løftebøylen.
Dette kan være hensiktsmessig 
ved løfting av brukere med spesielt 
følsomme genitalier.

  Økt risiko for å skli ut.

Brukeren sitter ikke godt i løfteseilet – hva kan være årsaken til det?

Nedre kant av løfteseilet er på samme nivå som 
halebenet. Benstøttene er riktig plassert under 
bena.

A. Risiko for å skli ut. Baken henger ned. Løfteseilet kan være 
for stort. Det kan også skyldes at løfteseilet ikke er trukket 
tilstrekkelig nedover brukerens rygg.
Før løfting må du kontrollere at den nedre kanten er strukket, 
og at tøyet kommer ordentlig til rundt bena.
B. For lite løfteseil kan føre til at benstøttene skjærer inn i 
underlivet, noe som fører til ubehag, at løftebøylen er for nær 
ansiktet og/eller ryggen til å få utilstrekkelig støtte.

Råd ved utprøving

Før et tilkoblingsalternativ velges, skal det foretas en individuell vurdering for å forutse mulige risikoer.

RIKTIG!FEIL!

A. B.
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Løfteseilet vårt er nøye utformet for å sikre at brukeren alltid sitter med trykket godt fordelt mellom bena og ryggdelen, 
slik at det er god støtte under transport. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være ønskelig å bruke den indre innstillingen, 
«forkortningsinnstilling», på benstøtteløkken for å endre brukerens sittestilling.
Merknad: Dette gjelder ikke hvis du har en eldre modell av UniversalSling, modell 00/02, med en tidligere utforming av 
forkortningsinnstilling. Hvis du vil ha en beskrivelse av forkortingsprosedyren for modell 00/02, kan du ta kontakt med Hill-
Rom for å få instruksjoner for bruk av den modellen.
Hvis forkortningsinnstillingen brukes, anbefales det at du også kobler den ytre benstøtteløkken til kroken på løftebøylen for å 
få bedre visuell kontroll over løkkene.

Forkortingsinnstilling

Forkortingsinnstilling

Tilbehør 
Extension Loop, grønn, 12 cm (5 in) Prod.nr. 3691102
Extension Loop, grønn 22 cm (9 in) Prod.nr. 3691103
Extension Loop, grå, 12 cm (5 in) Prod.nr. 3691302
Extension Loop, grå, 22 cm (9 in) Prod.nr. 3691303

- 2 = 12 cm (5 in)
- 3 = 22 cm (9 in)



¹  Sling bar 450 gjelder Universal SlingBar 450 prod.nr. 3156075, 3156085 og 3156095, SlingBar Standard 450 prod.nr. 3156001, 3156003, 3156007 og 
3156016, samt SlingGuard 450 prod.nr. 3308020 og 3308520.

²  Twin bars 670 gjelder Universal TwinBar 670 prod.nr. 3156077 og 3156087, samt SlingGuard 670 Twin prod.nr. 3308040 og 3308540.

³  Sling bar 350 gjelder Universal SlingBar 350 prod.nr. 3156074, 3156084 og 3156094.

⁴ Sling bar 600 gjelder Universal SlingBar 600 prod.nr. 3156076 og 3156086.
 
Forklaring: 1 = anbefalt, 2 = kan fungere, 3 = anbefales ikke, 4 = upassende

Anbefalte kombinasjoner:
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Øvrige kombinasjoner 
Kombinasjoner av tilbehør/produkter som ikke anbefales av Liko, kan føre til risiko for brukerens sikkerhet.

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

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

www.hillrom.com

Anbefalte kombinasjoner av Liko™ 
UniversalSling og Likos løftebøyler:
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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

Oversikt over Liko UniversalSling, modell 000

¹ Den angitte brukerens vekt er kun veiledende – det kan være avvik.
² For å opprettholde maksimal belastning, kreves det løft/tilbehør som er beregnet for samme belastning eller mer.

1 Avstivet benstøtte
2 Polstret med syntetisk saueskinn i benstøtter

1 Polyester   3 Nettpolyester  4 Plastbelagt nett

Angir størrelsen

Produkt Varenr. Størrelse Brukerens vekt¹ Maks. belastning²

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


