
Overvægt er et voksende sundhedsproblem. I de fleste industrilande øges antallet af svært overvægtige hurtigt, og 

Danmark er desværre ingen undtagelse. At flytte og pleje meget tunge personer på den sikreste måde - og samtidig 

bevare deres personlige integritet, kan være vanskeligt.

For at forebygge skader hos personalet og for at tilbyde patienten en så effektiv pleje som muligt, er det i dag langt 

mere almindeligt at indrette særlige enheder til overvægtige patienter. Disse enheder er i mange tilfælde opbyggede 

med robuste løftesystemer fra Liko.

På næste side præsenterer vi nogle af de løsninger, som vi har udviklet til tunge løft.

Kontakt din lokale Liko-repræsentant for yderligere oplysninger. Kontaktoplysningerne findes på www.botved.dk.

Løftesystem til tunge brugere



Likos løsninger til overvægtige brugere

Viking XL mobillift
Vikingserien består af flere for-
skellige mobillifte med forskel-
lige anvendelsesområder og 
maks. belastninger. Viking L 
og XL klarer op til 250 respek-
tive 300 kg og er et glimrende 
alternativ til mange overvæg-
tige brugere. Eftersom liftene 
er fremstillede i aluminium, 
er de forholdsvis nemme at 
manøvrere, selv med en tung 
belastning.

Liko har stor erfaring i arbejdet med overvægtige brugere. Gennem mange år har vi haft et tæt samarbejde 
med flere større sygehuse i Nordamerika, som er specialiseret i pleje og behandling af overvægtige patienter. 
Det har gjort os til pioneren inden for løftetilbehør, der er særligt tilpasset meget tunge brugere. 

Loftmonteret UltraTwin
Vores loftmonterede Ultra-
Twin-system består af 2  
Likorall-motorer, som tilsam-
men giver en løftekapacitet 
på op til 500 kg. Tilbehøret 
UltraTwist giver en unik mu-
lighed for at justere brugerens 
position og placering under 
løftet og efter et afsluttet løft. 
Liften manøvreres med én  
eller 2 håndbetjeninger.

Fritstående UltraTwin
Når løftebehovet er midlertidigt 
eller såfremt en fast installation 
ikke er mulig, er vores fritstå-
ende system FreeSpan en god 
løsning. FreeSpan UltraTwin fås 
både med enkeltskinne og som 
rumdækkende skinnesystemer, 
hvilket indebærer, at systemet 
dækker en større del af rum-
mets areal.
Maks. belastning: Op til 500 kg.

UltraSling løftesejl
UltraSling er vores løftesejl til 
siddende løft til de allertun-
geste brugere. Løftesejlet har 
separate bendele, som hægtes 
på en løftebøjle. UltraSling har 
en maks. belastning på 500 kg
og anvendes sammen med 
vores UltraTwin-system, enten 
i en fast installation eller frit-
stående i FreeSpan.

RepoLagen® Ultra
Vending og placering af tunge 
brugere for at undgå liggesår 
kan være et stort problem på 
mange afdelinger. RepoLagen® 
Ultra er designet til de aller-
tungeste patienter og har en 
maks. belastning på 500 kg. 
Anvendes med UltraTwin- 
systemet eller fx Viking mobil-
lift.

Gangtræning med Løftebuks
At få tunge brugere på benene 
er et meget vigtigt skridt i 
deres rehabilitering, fx efter 
en operation. Ultra Løftebuks 
giver en god støtte til hele 
kroppen og giver brugeren 
den tryghed, som er nødven-
dig for at turde tage de første 
skridt.
Maks. belastning op til 500 kg.

Handy GlidelagenTM

At påsætte et løftesejl under en 
meget tung bruger kan opleves 
som en besværlig og tung op-
gave. Handy Glidelagen letter 
arbejdsopgaven og kan også 
anvendes til mindre flytninger 
i sengen.

Multibånd
I mange plejesituationer eksi-
sterer behovet for at løfte og 
støtte en kropsdel, eksempel-
vis en arm eller en fod. Med 
meget tunge brugere kan det 
også være aktuelt eksempelvis 
at løfte maven, når brugeren 
skal vaskes. I kombination 
med en loftlift er Multibånd 
det perfekte løftehjælpemiddel.
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Fabrikant
Liko AB
Nedre vägen 100, 
SE-975 92 Luleå, Sweden
info@liko.se

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 


