
Multibånd

Anvendes til mange formål inden for sundhedsplejen
Multibånd er et nyt lifttilbehør fra Liko, som supplerer de øvrige lift- og positioneringshjælpemidler i Likos 
brede sortiment. Multibåndet er udviklet til sundhedsplejens varierende behov for at løfte og holde arme, 
ben eller andre kropsdele ved fx behandling eller vask af patienter.

Sammen med en personlift letter Multibåndet mange tunge plejesituationer som fx sårbehandling 
(fx brandsår), hygiejneprocedurer, behandlinger (fx kateterisering eller forbindinger), undersøgelser, 
placering af bækken eller på-/afklædning. Multibåndet kan også benyttes til at vende en bruger til 
sideliggende position i sengen.

Multibåndet kan anvendes enkelt- eller parvis. Ved vending i sengen anbefaler vi en parvis anvendelse 
med én af de bredere modeller.



Multibånd er medicinteknisk klasse 1 produkter.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko er kvalitetsgodkendt iht. ISO 9001, og virksomhedens produktion overholder EU-direktivet ISO 13485 om medicinsk udstyr.
Liko er miljøgodkendt iht. ISO 14001.
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Forskellige modeller og anvendelsesområder

P R O D U K T O P L Y S N I N G E R
  Maks. 
Varebetegnelse Varenr. belastning Materiale Bredde
Multibånd Standard, inkl. Spændebånd 3695115 200 kg polyester 10 cm
Multibånd Bred, inkl. Spændebånd 3695116 200 kg polyester 25 cm
Multibånd Ultra, inkl. spændebånd 3695117 200 kg polyester 40 cm

Tilbehør Varenr.
Spændebånd 135 cm 3696001
Spatel 600 IVA 3684002
(kan lette placering af modellerne Multibånd Standard og Bred)

Læs brugsanvisningen til det respektive produkt for yderligere oplysninger om anvendelsesområde og praktisk anvendelse. 
Du kan også kontakte din nærmeste Liko-repræsentant for yderligere oplysninger og vejledning. Du kan finde vores 
kontaktoplysninger på www.liko.com.

Vending i seng med Multibånd er hurtigt  
og effektivt til fx at lette hygiejneprocedurer.

Multibånd Standard
Bredde 10 cm.
Multibånd Standard er ofte nemmere 
at påføre og giver en bedre adgang til 
de større hudområder. Denne model 
er især egnet til at løfte og holde en 
arm eller et ben.

Der medfølger et spændebånd på 135 cm til samtlige Multibånd, som anvendes til at fastspænde den ene ende  
af Multibåndet i sengen, når en vending skal gennemføres.

Multibånd Bred
Bredde 25 cm.
Multibånd Bred understøtter et 
større område og - takket være  
forstærkningen – giver en bedre 
trykfordeling. Kan anvendes til at 
løfte patientens ben eller bagdel eller 
til at vende patienten i sengen.

Multibånd Ultra
Bredde 40 cm.
Specielt udviklet til meget tunge 
brugere, men det kan også benyttes 
til at vende en normalvægtig bruger 
i sengen. Har forstærkning, der giver 
en mere jævn trykfordeling.

Fabrikant
Liko AB
Nedre vägen 100, 
SE-975 92 Luleå, Sweden
info@liko.se
www.liko.com

Forhandler i Danmark:
A.P Botved
Nørrelundvej 5
DK-2730 Herlev
Tilf: 80 37 37 37   Fax: 70 20 37 37
info@botved.dk
www.botved.dk 
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