
Temel modellerden biri olan Liko UniversalSling herhangi 
bir ayarlama gerektirmeden kullanılabilen, bireysel hasta 
gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve en sık 
kullanılan askılardan biridir.
UniversalSling dik bir vaziyette oturma olanağı sağlar ve 
boyna kadar tüm sırtı destekler. Hastanın başı için desteğe 
ihtiyacı varsa Original HighBack Sling Mod 200/210 veya 
Soft Original HighBack Sling Mod 26 gibi yüksek sırt 
askısı kullanılması önerilir. Hastanın kolları askının içinde 
tutulur. Uygun şekilde ayarlanmış ve dikkatle uygulanmış 
UniversalSling hastaya mükemmel bir emniyet duygusu ve 
ayrıca büyük ölçüde rahatlık sağlayacaktır.

Bedenler
UniversalSling'in farklı bedenleri mevcuttur. En yüksek 
düzeyde rahatlık ve güvenlik sağlamak için doğru bedenin 
seçilmesi önemlidir. Askının çok büyük olması halinde 
hastanın askının içinden kayıp çıkması riski artar ancak çok 
küçük bir askı da kasığı kesip rahatsızlığa neden olabilir.
Daha büyük bedenler için twin bar 670 ile kombinasyon iyi 
bir seçenek olabilir.

Kumaşlar
UniversalSling farklı kumaşlarda mevcuttur. UniversalSling 
genellikle taşıma işleminden sonra hastanın altında 
bırakılmadığı için polyester tasarımının kullanılması önerilir. 
Bu kumaş dayanıklıdır ve düşük sürtünmeye sahiptir, 
böylece askı kolayca takılabilir ve çıkarılabilir.

Bu belgede taşınan kişiye hasta ve yardımcı olan kişiye bakım veren denmiştir.

Ürün Açıklaması
UniversalSling aynı zamanda file polyester olarak da 
mevcuttur. Bu kumaşlar askı taşımadan sonra hasta 
üzerinde bırakılacaksa veya daha havadar bir alternatif 
istendiğinde önerilir.
Banyo yapmak ve duş almak için su geçiren ve kolayca 
silinebilir plastik kaplamalı file mevcuttur. Bu malzeme 
çabuk kurur ve hastayı nemli, emici kumaşlar gibi üşütmez.
Askının lift kayışları her zaman dayanıklı polyester 
malzemeden yapılmıştır ve çok sağlamdır.

Bacak Destekleri
Bacak desteği bulunan birçok farklı UniversalSling 
tasarımı mevcuttur. En yaygın tasarımda güçlendirmeli 
bacak destekleri bulunur. Güçlendirme; yüksek konfor 
sağlar, basıncı dengeler ve askının uylukların altında 
kırışmasını önler.
Aksesuar olarak sentetik koyun derisinden yumuşak 
dolgulu bacak desteği mevcuttur. Dolgulu bacak destekli 
UniversalSling, basınca özellikle duyarlı hastalar için 
uygundur.

Uygun liftler
UniversalSling, Liko'nun tüm üstten ve mobil lift ürünleriyle 
birlikte kullanılabilir. LikoGuard™, Likorall™ ve Multirall™ 
baş üstü liftleri veya mobil liftler Golvo™, Viking™, Uno™ 
ve Liko™ M220/M230 arasından seçim yapabilirsiniz.
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Liko™ UniversalSling Mod. 000
Talimat Kılavuzu

  ÖNEMLİ!

Hastanın kaldırılması ve taşınması her zaman belirli bir seviyede risk taşır. Kullanım öncesi hem hasta lifti hem de kaldırma 
aksesuarlarına yönelik talimat kılavuzunu okuyun. Talimat kılavuzu içeriğinin tamamen anlaşılması önemlidir. Ekipman 
yalnızca eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır. Kaldırma aksesuarlarının kullanılan lift ile uyumlu olduğundan 
emin olun. Kullanım sırasında özenli ve dikkatli davranın. Bakım veren olarak hastanın güvenliğinden her zaman siz 
sorumlusunuz. Hastanın kaldırma sürecini atlatma becerisine dikkat etmelisiniz. Emin olmadığınız bir konu varsa üretici 
veya tedarikçi ile irtibata geçin. 
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Bu semboller, bu belgede ve/veya ürün üzerinde bulunabilir.
Sembol tanımı

Sembol Tanımı

 Uyarı. Çok dikkatle ve özen gösterilerek kullanılmalıdır.

Kullanmadan önce talimat kılavuzunu okuyun

Kullanmadan önce talimat kılavuzunu okuyun

CE işareti 

Yasal üretici

Üretim tarihi

Ref numarası

Seri Numarası

Tıbbi cihaz

Kuru temizleme yapmayın

Ütü yapmayın

Tamburlu kurutma

Tamburlu kurutmayın

Yıkama
Sembol her zaman °C ve °F olarak önerilen sıcaklıkla birlikte kullanılır.

Lateks İçermez

Düzenli denetleme

Çamaşır suyu kullanmayın

Gölgede asarak kurutun

Facing Out Yukarı bakacak şekilde ve sembol ekipmanın dışında.

Facing Out Sembol ekipmanın dışında.

(01)  0100887761997127
(11)  YYAAGG
(21)  012345678910

Aşağıdaki bilgileri içerebilen GS1 Veri Matrisi Barkodu.
(01) Küresel Ticari Ürün Numarası
(11) Üretim Tarihi
(21) Seri Numarası
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  Kaldırmadan önce şu noktaları aklınızda bulundurun:
•  Kurumunuz bünyesinde sorumlu bir kişi, taşınacak her hasta için gereken bakım veren sayısının bir veya birden fazla olup 

olmayacağına karar vermelidir.
•  Seçilen askının model, beden, kumaş ve tasarım açısından hastanın gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
•  Bir lift sisteminin toplam maksimum yükü, her zaman sistemdeki belirlenmiş en düşük maksimum yüke sahip ürün ile 

belirlenir.
• Güvenlik ve hijyen nedenleriyle, ayrı askılar kullanın.
• Kaldırma işleminin mümkün olduğunca güvenli ve düzgün bir şekilde yapılabilmesi için kaldırma işlemini önceden planlayın.
• Kaldırma aksesuarının dikey olarak asılı olduğunu ve serbestçe hareket edebildiğini kontrol edin.
•   Liko askı çubuklarında mandallar olsa da ürün kullanılırken çok dikkat edilmelidir. Hasta yattığı yerden kaldırılmadan önce ve 

kayışlar tamamen uzatıldığında kayışların askı çubuğu kancalarına doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
• Hastayı farklı bir konuma aktarmadan önce askıda güvenli bir şekilde oturduğundan emin olun.
• Bir hastayı yattığı yerden sadece kaldırma ve taşıma işlemini tamamlamak için gerektiği kadar yükseğe kaldırın.
• Kaldırma sırasında hastayı kesinlikle tek başına bırakmayın.
• Tekerlekli sandalye, yatak, sedye vb. araçların tekerleklerinin kaldırma/taşıma işlemi sırasında kilitli olduğundan emin olun.
• Daima ergonomik çalışın. Hastanın işlemlere aktif olarak katılma kabiliyetini kullanın.
• Askı kullanımda değilken doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yere bırakmayın.

 Askının askı çubuğuna yanlış takılması, hastanın ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

 Hastanın yatakta manuel olarak döndürülmesi bakım veren kişinin yaralanmasına neden olabilir. 

  Sınıf I Tıbbi Cihaz

PATENT www.hillrom.com/patents
Ürün bir veya daha fazla patent kapsamında olabilir. Yukarıdaki internet adresine bakın.
Hill-Rom şirketleri, Avrupa, ABD ve diğer patentler ile beklemede olan patent başvurularının sahibidir. 

Ürün Değişiklikleri
Liko'nun ürünleri sürekli geliştirmeye tabidir; bu nedenle önceden haber vermeksizin ürün değişiklikleri yapma hakkımızı saklı 
tutarız. Ürün yükseltmeleri hakkında öneri ve bilgi için Hill-Rom temsilcinize ulaşın.

İsveç'te Liko Tasarımı ve Kalitesi

Liko; ISO 9001 ve tıbbi cihaz endüstrisi için eşdeğeri olan ISO 13485 uyarınca kalite sertifikalıdır.  
Liko ayrıca çevre standardı ISO 14001 uyarınca sertifikalıdır.

AB'deki Kullanıcılara ve/veya Hastalara Bildirim
Cihazla ilgili meydana gelen tüm ciddi olaylar, üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Ülkenin yetkili 
makamına bildirilmelidir.

Güvenlik Talimatları

Askı ilk kez kullanılmadan önce tarih (yıl ve ay) "First Use" etiketi üzerinde işaretlenmelidir ("Perform Inspection" etiketinin 
altına yerleştirilmiştir), lütfen aşağıdaki örneğe bakın. İşaretleme, ilgili kare alanlardaki yeşil iplikler keserek yapılır. İplikler, 
karenin ortasından tek hamlede kesilir. İplikleri tamamen kesmeyin - kesilmiş iplik uçları kalsın. 

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 

Örnek: Şubat 2014 İplikleri karenin 
ortasında kesin.

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 

İlk Kullanımdan Önce
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Her kullanım öncesinde askıyı kontrol edin. Aşağıdaki parçaları aşınma ve hasara karşı kontrol edin:
• Kumaş
• Kayışlar
• Dikiş yerleri
• Askı halkaları

  Hasarlı kaldırma aksesuarlarını kullanmayın.  
Emin olmadığınız konular varsa lütfen üretici veya tedarikçi ile irtibata geçin.

Askı banyo veya duş için kullanılıyorsa: Banyo veya duşta kullanıldıktan sonra askı mümkün olduğunca hızlı kuruyacak şekilde 
yerleştirilmelidir.

Yıkama Talimatları: Lütfen askının ürün etiketine ve ekteki "Liko Askılarının Bakım ve Onarımı" ekine bakın. 

Düzenli Denetleme
Ürün, en az 6 ayda bir denetlenmelidir. Ürünler normalden fazla kullanılıyorsa veya yıkanıyorsa daha sık denetim gerekebilir. 
Bkz. Liko'nun "Liko Tekstil Ürünleri Düzenli Denetleme" protokolü. Protokoller için lütfen Hill-Rom temsilcinizle irtibata geçin.

Beklenen Kullanım Ömrü
Ürün yeşil dokuma polyester kumaştan yapılmışsa beklenen kullanım ömrü 5 yıldır. Ürün plastik kaplı file veya gri file 
polyesterden yapılmışsa beklenen kullanım ömrü 3 yıldır. Beklenen kullanım ömrü, yıkama talimatlarına göre günde 
10 kullanım ve haftada bir yıkama esas alınarak hesaplanmaktadır. Hill-Rom, ürünün yalnızca beklenen kullanım ömrü 
boyunca kullanılmasını önerir. 

Geri Dönüşüm Talimatları
Çıtalar, dolgu malzemesi vb. dahil tüm ürün Yanıcı atık olarak sınıflandırılmalıdır.

Hill-Rom; kesikler, ciltte delinmeler ve aşınmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaralanmaların önlenmesine 
yardımcı olmak için ve kullanım sonrasında ve atılmadan önce tıbbi cihazın gereken tüm temizlik ve dezenfeksiyon işlemleriyle 
alakalı olarak kullanıcıları cihazların güvenli olarak kullanılması ve atılması konusunda değerlendirir ve kılavuzluk eder. 
Müşteriler tıbbi cihazların ve aksesuarların güvenli bir şekilde atılmasına ilişkin tüm federal, bölgesel, yerel ve/veya eyalete 
ait yasa ve yönetmeliklere uymalıdır.

Emin olmadığı durumlarda cihaz kullanıcısı, güvenli atma protokolleriyle ilgili rehberlik için öncelikle Hill-Rom Teknik Destek 
birimi ile iletişime geçmelidir.

Tanımlar

7621

8

11
10

5

9

14

13

12

3 4 1.   Ürün etiketi
2.  Etiket: Üretim yıl ve ayı (  )
3.   Etiket: Seri numarası
4.  Etiket: Ayrı işaret (Belongs to)
5   Etiket: Kontrol ve denetim (Perform Inspection)
6.  Etiket: Ürünün ilk kez kullanıldığı zaman (First Use)
7.  Üst kayış halkası
8.   Kol 
9.   Bacak desteği 
10.   Kısaltma pozisyonu 
11.   Dış bacak destek halkası
12.  Alt kenar
13.  Orta arka kayış 
14.  Beden işareti

Bakım ve Onarım
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Askı çubuğu Askı çubuğu kancaları için askı halkaları Doğru

 

SlingGuard™

Universal 

SlingGuard™ Twin

Universal Twin

Cross-bar

Örnek: Yanlış Kullanım

Bir askıyı farklı askı çubuklarına tutturma yolları
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Oturma Pozisyonundan Kaldırma

Kayışı ürün etiketi dışarıda olacak şekilde hastanın 
sırtına yerleştirin. Askıyı yerine yerleştirme işlemini 
kolaylaştırmak için askının alt kenarını parmak uçlarınızın 
etrafına doğru katlayın.

Avuç içinizi kullanarak askının alt kenarlarını hastanın koksiks 
seviyesine gelinceye kadar aşağıya doğru itin. Bu işlem 
çok önemlidir. Not: Hasta hafifçe ileri doğru eğilirse doğru 
konumlandırma kolaylaşır.

UniversalSling’i 4 kancalı bir askı çubuğuna (ikiz çubuklar ve çapraz çubuklar) 
tuturma yolları

Üst kayış halkaları

Bacak destek halkaları

1, 2 ve 3 no.lu resimler, ikiz çubuğu göstermektedir
ancak aynı durum Cross-bar için de geçerlidir.

B BA A

BB

AA 1.

2. 3.

A
B
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Bacak desteklerini her bir uyluğun altına yerleştirin. Kumaşın 
düz bir şekilde durduğundan ve bacağın etrafına düzgün 
şekilde ulaştığından emin olun. Not: Hastanın bacakları 
koltuktan hafifçe kaldırıldığında bacak desteklerinin 
takılması kolaylaşır. Bu, hastanın ayaklarını gösterildiği 
gibi ayak dayanaklarına veya kendi bacağınızın üzerine 
koymasıyla yapılabilir.

Bacak desteklerinin bağlantısını hazırlayın. Askıyı 
uygulamanın en yaygın yolu, çapraz bacak destekleri ile 
yapılır. Alternatif yöntemler için bkz. sayfa 12.

Askı çubuğu halkalarına önce üst kayış halkalarını, sonra 
bacak destek halkalarını bağlayın. Askı halkalarını farklı askı 
çubuklarına bağlamakla ilgili talimatlar için sayfa 6-7'ye 
bakın. Hastayı kaldırın.

Not: Tüm süspansiyon halkalarının aynı uzunlukta olup 
olmadığını, yani kaldırma öncesinde gerildiklerinde eşit 
yükseklikte olup olmadıklarını kontrol edin. Eşit yükseklikte 
değillerse askının konumunu ayarlayın.

Askının bacak desteklerini hastanın uyluklarının dış kısmı 
boyunca öne doğru çekin. Avucunuzu hastanın vücudu 
ile askı arasına yerleştirin ve bacak desteğinin alt kenarını 
koltuğa doğru aşağı itin. Aynı anda diğer elinizle bacak 
desteğini ileri doğru çekerek gerin.

Arkadaki kırışıklıkları düzeltmek için bacak desteklerini 
ileri doğru çekin. Her iki bacak desteğinin çıkıntılarının 
aynı mesafede olduğundan emin olun. Not: Diz kapağının 
altından hafifçe tutulması, bacak desteklerini ileri doğru 
çekmeyi kolaylaştırır.
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Oturma Pozisyonuna Kaldırma

Bir hastayı tekerlekli sandalyeye yerleştirirken hastanın sandalyede yeterince geriye yaslanarak doğru bir şekilde oturması 
önemlidir. Bu işlem çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir.

Bir hastayı tekerlekli sandalyeye oturturken: Hastanın 
alçaltılması sırasında sandalyeyi geriye doğru eğin. Son 
hamlede kalçanın sırt desteğinden aşağı kaymasına izin 
verin. Ayağınız arkaya yatırma desteğinde olacak şekilde 
tekerlekli sandalyenin açısını kontrol edin.

Alternatif: İndirme işlemi sırasında hastanın dizlerinin altına 
hafif basınç uygulayarak kalçaları sandalyenin sırt desteğine 
doğru yönlendirin. Askının kolları varsa bunlar kılavuz olarak 
kullanılabilir.

 Kaldırmak için kolları kullanmayın! Kollara aşırı kuvvet 
uygulamak, askının kopmasına neden olabilir.

Bacak desteklerini dikkatlice çıkarın. Bunu yapmanın en 
nazik yolu bacak desteği halkalarını bacak desteğinin 
kumaş kısmının altından çekip çıkarmaktır.

Askıyı, bacak desteğini yukarı doğru dikkatlice 
çekerek çıkarın.

Taşıma işleminden sonra askıyı çıkarmanız önerilir. Herhangi bir nedenle taşımadan sonra askının sandalyede bırakılması 
tercih ediliyorsa file polyesterden yapılmış bir askı kullanılması önerilir.

Sandalyede/Tekerlekli Sandalyede Askının Çıkarılması
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Yataktan Kaldırma
Askı, hastanın durumuna bağlı olarak farklı şekillerde takılabilir. Hasta yatakta yatarken ya da yatakta otururken takılır. 
Gelişmiş bir basınç tahliye şiltesi kullanılıyorsa askının takılmasını kolaylaştırmak için maksimum seviyede şişirilmesinden 
faydalanılabilir.
Kendi vücudunuzun pozisyonunu ve hastanın konforunu unutmayın. Yükseltme ve alçaltma için yatağın fonksiyonlarını 
kullanın. Kollar tamamen aşağı bırakıldığında bakım veren kişinin parmaklarının başladığı yer ile şilte aynı seviyedeyse iş için 
iyi bir vücut pozisyonu alınmış demektir. Bakım veren kişinin yükümlülüğüne bağlı olarak bu işlem için kaç bakıcının gerekli 
olduğuna dair yapılacak değerlendirme, o anki durum bazında yapılmalıdır.

Hastayı yana çevirin. Hastanın kendisi, döndürüleceği 
taraftaki yatak rayını kavrayarak katkıda bulunabiliyorsa bu 
işlem kolaylaşır. Askının kenarını, hastanın sırtına doğru, alt 
kenar koksiks ile aynı hizada olacak şekilde yerleştirin. 

Hasta Yatakta Otururken Askıyı Uygulama
Hastanın arkasındaki yatağın baş ucu kısmını yükseltin. Askıyı ürün etiketi aşağı bakacak şekilde yatağa yatırın. Askıyı, 
alt kenarı koksiks ile aynı hizada olacak şekilde hastanın sırtından aşağı doğru kaydırın. Not! Hasta ileri doğru eğilirse 
uygulama kolaylaşır.

Yatağın baş ucu kısmını yükseltin. Askı çubuğu halkalarına 
önce üst kayış halkalarını, sonra bacak destek halkalarını 
bağlayın. Askı halkalarını farklı askı çubuklarına bağlamakla 
ilgili talimatlar için sayfa 6-7'ye bakın. Hastayı kaldırın.

Bacak desteklerini her bir bacağın altına yerleştirin. Bunun 
için bacak desteğini dizin altına yerleştirirken şilteye 
bastırmanız gerekir. Kumaşın düz bir şekilde durduğundan 
ve bacağın etrafına düzgün şekilde ulaştığından emin olun. 
Bacak destekleri farklı şekillerde bağlanabilir, bkz. sayfa 12.

Hasta Yatakta Yatarken Askının Uygulanması 
Yatağın baş ucunu kaldırma veya başka bir yolla başı destekleme olasılığı olmadan sırtüstü konumdan kaldırma için Liko Soft 
Original HighBack Sling Mod. 26 ya da alternatif olarak Liko Original HighBack Sling Mod. 200, 210, kullanılması önerilir; 
bunların hepsi baş için destek sağlar. 

Askıyı "orta arka kayış" hastanın omurgasına karşılık gelecek 
şekilde katlayın. Sürtünmeyi azaltmak için katlanan askı 
kısmının, askının hastanın sırtına bakan kenarını örttüğünden 
emin olun. Hastayı yavaşça geri döndürün ve diğer taraftaki 
askıyı çekip çıkarın. Bu uygulama tekniğiyle hastanın yalnızca 
bir kez çevrilmesi gerekir.
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Hasta Yatakta Otururken Askının Çıkarılması

Hastayı yatağın üzerine alın. Hastanın 
rahat etmesi için yatağın baş ucunu 
yükseltin. Hastayı yatağa doğru indirin.

Kumaş kısmın altından bacak destek 
halkalarını çekerek bacak desteklerini 
çıkarın. Not: Hastanın bacakları 
bükülürse bu işlem daha kolay yapılır.

Askıyı bacak desteklerinden birini 
askı arkasından ve üstten karşı tarafa 
çekerek çıkarın.

Hasta Yatakta Yatarken Askının Çıkarılması

Hastayı yatağın üzerine alın. Hastanın rahat etmesi için 
yatağın baş ucunu yükseltin. Hastayı yatağa doğru indirin. 
Baş ucunu indirin.

Bacak destek halkalarını hastanın bacakları arasında, bacak 
destekleri altına yerleştirin.

Askının kenarını kavrayın. Askıyı kendi altına doğru itin. Askıyı 
yatağın üzerine ve hastanın altına bastırın.

Hastayı dikkatlice yanına çevirin. Askıyı alttan kavrayın ve 
dikkatlice çıkarın.

Taşıma işleminden sonra askıyı çıkarmanız önerilir. Herhangi bir nedenle askının yatakta bırakılması tercih ediliyorsa file 
polyesterden yapılmış bir askı kullanılması önerilir.
Kendi vücudunuzun pozisyonunu ve hastanın konforunu unutmayın. Yükseltme ve alçaltma için yatağın fonksiyonlarını 
kullanın. Kollar tamamen aşağı bırakıldığında bakım veren kişinin parmaklarının başladığı yer ile şilte aynı seviyedeyse iş için 
iyi bir vücut pozisyonu alınmış demektir. Bakım veren kişinin yükümlülüğüne bağlı olarak bu işlem için kaç bakıcının gerekli 
olduğuna dair yapılacak değerlendirme, o anki durum bazında yapılmalıdır. 

Yatağa Kaldırma
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Bacak Desteklerini Bağlamanın Farklı Yolları

Birbiri içinden geçirilmiş çapraz bacak 
destekleri. 
Askıyı uygulamanın en sık kullanılan 
yoludur. Halkalar askı çubuğuna 
bağlanmadan önce bir bacak destek 
halkası ötekinin altından geçirilir.

Her iki uyluk altında birbiri üzerinde 
örtüşme.
Bu, örneğin bacakları ampüte edilmiş 
bir hastayı kaldırırken uygun olabilir. 
Not: Otururken hastanın duruşunun 
çok fazla yatık olmasını önlemek 
için Extension Loop'lar bacak destek 
halkalarına takılabilir.

Her bir bacak desteği askı çubuğuna 
ayrı ayrı bağlanır.
Bu durum özellikle genital bölgesi 
hassas olan hastalar kaldırılırken 
uygun olabilir.

  Dışarı kayma riskinde artış.

Hasta Askıda Doğru Şekilde Oturmuyor – Neden?

Askının alt kenarı, koksiks ile aynı seviyededir. 
Bacak destekleri bacakların altına doğru şekilde 
yerleştirilmiştir.

A. Dışarı kayma riski. Kalçalar aşağı sarkıyor. Askı çok büyük 
olabilir. Ayrıca askının, hastanın sırtından yeterince aşağı 
çekilmemiş olmasından da kaynaklanabilir.
Kaldırmadan önce alt kenarın gerildiğini ve kumaşın bacaklar 
etrafına uygun şekilde sarıldığını kontrol edin.
B. Çok küçük bir askı, bacak desteklerinin kasığa baskı yaparak 
rahatsızlık vermesine ve askı çubuğunun yeterince destek 
sağlayamayacak şekilde yüze ve/veya sırta fazla yakın hale 
gelmesine yol açabilir.

Uygulama Önerisi

Bir bağlantı alternatifi seçilmeden önce olası riskleri öngörmek üzere bireysel bir değerlendirme yapılmalıdır.

DOĞRU!YANLIŞ!

A. B.
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Askımız, hastanın taşıma sırasında her zaman bacaklara ve sırt kısmına iyi bir şekilde dağıtılmış basınçla oturmasını sağlamak 
için dikkatle tasarlanmıştır. Bununla birlikte bazı durumlarda hastanın oturma konumunu değiştirmek için bacak destek 
döngüsü üzerinde iç ayarın, yani "kısaltma pozisyonunun" kullanılması tercih edilebilir.
Not: Bu, kısaltma pozisyonu tasarımı eski olan eski bir UniversalSling Mod. 00/02 modeliniz varsa geçerli değildir. 00/02, with 
an earlier design of the shortening position. Mod. 00/02 kısaltma prosedürü açıklamaları için ilgili modelin talimat kılavuzunu 
almak üzere Hill-Rom ile iletişime geçin.
Kısaltma pozisyonunun kullanıldığı durumlarda halkaların daha iyi görsel kontrolü için aynı zamanda dış bacak desteği halkasını 
askı çubuğu halkasına bağlamanız önerilir.

Kısaltma Pozisyonu

Kısaltma Pozisyonu

Aksesuarlar 
Extension Loop, yeşil, 12 cm (5 inç) Ürün No. 3691102
Extension Loop, yeşil, 22 cm (9 inç) Ürün No. 3691103
Extension Loop, gri, 12 cm (5 inç) Ürün No. 3691302
Extension Loop, gri, 22 cm (9 inç) Ürün No. 3691303

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



¹  Sling bar 450; Universal SlingBar 450 Ürün No. 3156075, 3156085 ve 3156095, SlingBar Standard 450 Ürün No. 3156001, 3156003, 3156007 ve 3156016, 
ayrıca SlingGuard 450 Ürün No. 3308020 ve 3308520 ile ilişkilidir.

²  Twin bars 670; Universal TwinBar 670 Ürün No 3156077 ve 3156087'nin yanı sıra SlingGuard 670 Twin Ürün No. 3308040 ve 3308540 ile de ilişkilidir.

³  Sling bar 350; Universal SlingBar 350 Ürün No. 3156074, 3156084 ve 3156094 ile ilişkilidir.

⁴ Sling bar 600; Universal SlingBar 600 Ürün No. 3156076 ve 3156086 ile ilişkilidir.
 
Açıklama: 1 = Önerilir, 2 = Uygun olabilir, 3 = Önerilmez, 4 = Uygun değil

Önerilen kombinasyonlar:
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Diğer Kombinasyonlar 
Liko tarafından önerilenler dışında aksesuar/ürün kombinasyonları hasta güvenliği açısından risk yaratabilir.

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

Liko AB, Hill-Rom Holdings, Inc.ın bir yan kuruluşudur.

www.hillrom.com

Liko™ UniversalSling ve Liko'nun 
askı çubuklarının önerilen 
kombinasyonları:
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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

Genel Bakış: Liko UniversalSling, Mod. 000

¹ Belirtilen hasta ağırlığı sadece bir rehberdir; sapmalar olabilir.
² Azami yükü devam ettirmek için aynı yük veya daha fazlasında kullanılması amaçlanan lift/aksesuarlar gereklidir.

1 Güçlendirilmiş bacak destekleri
2 Bacak destekleri sentetik koyun postu dolgulu

1 Polyester   3 File polyester  4 Plastik kaplı file

Beden belirtir

Ürün Ürün No.       Beden Hastanın Kilosu¹ Azami Yük²

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


