
Liko Hygiejnevest

Liko Hygiejnevest er et sikkert løftesejl, som kan løse 
problemer ved løft til og fra toilet.

Hygiejnevesten har nogle unikke funktions- og sikker-
hedsmæssige fordele, og derfor fungerer dette sejl 
ofte i vanskelige tilfælde, hvor ingen andre løsninger 
har fungeret. Hygiejnevesten har en tætsluttende 
vest som løfter med en fast støtte om overkroppen.
Den store udringning omkring bagdelen giver sam-
tidigt god lads til af- og påklædning under selve 
løftemomentet ved toiletbesøg.

Hygiejneveste foretrækkes af mange brugere, som 
værdsætter den oprette og konstante siddestilling. 
Selv for svært funktionshæmmende personer, som 
er benamputerede eller har problemer med spas-
ticitet kan Hygiejnevesten være en god løsning. 
Selv personer med stærkt nedsat kropsstabilitet og 
lav muskeltonus plejer at kunne klare løft med Liko 
Hygiejnevest og oplever dette trygt og bekvemt.

Hygiejnevesten er beregnet til løft fra siddende til 
siddende, den giver en hel opret siddestilling, hvilket 
letter ved løft til toiletstol og placering i kørestol.

Hygiejnevesten slutter ikke til rundt om enden, 
hvilket gør den velegnet til anvendelse ved løft fra 
formstøbte sæder og trange kørestole.

Benstøtterne er afstivende og foret med blødt fløjl.

Liko Hygiejnevest høj ryg, type 55

Hygiejnevest med høj ryg er et godt valg for den som 
har behov for støtte, der forhindrer hovedet i at falde 
bagud. Brugere som har problemer med spasticitet 
bør afprøve mod. 55.

Mod. 50 Mod. 55

Liko Hygiejnevest, mod. 50, 55

Brugsanvisning
PR7DK160159-01

er en advarselstrekant for steder hvor særlig forsigtighed bør iagttages.

I teksten kaldes personen som løftes for brugeren og den som hjælper til for hjælperen.

 Læs brugsanvisning på både lift og løftesejl inden anvendelse.
 Brugsanvisninger kan downloades gratis på www.liko.com.

  !   
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Løft fra kørestol til toilet

Placer vesten med mærkningen 
midt bag på ryggen. Stik armene 
gennem aflastningsbåndene.

Stik højre øjebånd gennem venstre 
metalring. Stik venstre øjebånd 
gennem højre metalring.

Placer benstøtterne under 
de respektive lår og kryds 
benstøtternes øjebånd.

Sæt øjebåndene på løfteåget i 
et passende øje; se omstående 
forklaring.

Sæt til slut aflastningsbåndene 
på løfteåget.

Sæt de krydsede benstøttes øjebånd 
på løfteåget. To alternativer findes; 
se omstående forklaring.

Forbered afklædning ved at knappe knapper op og lyne lynlåse ned.

Hovedstøtte

Aflastningsbånd

Mærkat

Størrelsesmarkering

Metalringe

Nederkant

Benstøtte

Øjebånd

Benstøttestrop

Serienummer

Stivere

mod. 55 mod. 50

    Sikkerhedsforeskrifter!
• Om der er behov for en eller flere hjælpere, skal   
   bedømmes for hvert tilfælde.
• Planlæg løftet før det udføres, så det sker så trygt   
   og smidigt som muligt.
• Selv om Likos løftebøjler er forsynede med   
   afkrogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed  
   iagttages: Før brugeren løftes fra underlaget, men   
   når båndene er strakt er det vigtigt at kontrollere at  
   båndøjerne sidder korrekt på løftebøjlen!
• Løft aldrig en bruger højere end hvad der er   
   hensigtsmæssigt ift. brugerens forudsætninger.   
   Juster liftens højeste løftehøjde for at umuliggøre   
   en løftesituation hvor brugeren ufrivilligt bliver løftet  
   for højt.
• Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
• Sørg for at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er   
   låste i løftesituationen.
• Kontroller at den lift som bruges har en nødsænkning  
   som virker.

     Vigtigt!

Hygiejnevesten er beregnet til løft fra siddende til siddende, hvis den anvendes til løft fra liggende, kan dette 
resultere i en hurtigere nedslidning af aflastningsbåndene.

Aflastningsbåndene bør altid sættes på løfteåget til sidst.

Liko Hygiejnevest
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Tilbage fra toiletstol til kørestol

Forneden beskrives to måder at tage tøj på efter afsluttet toiletbesøg.

Brugerens tøj og fysiske status afgør valget af metode.

Træk bukserne så højt op i 
skridtet som muligt.

Placer benstøtterne under benene 
udenpå bukserne. Placer alle 
båndøjer på bøjlen (side 2). Løft.

Læg eventuelt en ble på inden 
bukserne trækkes på plads. 
Gennemfør forflytningen og placer 
brugeren i kørestolen.

Placer alle båndøjer på bøjlen 
(side 2). Løft. Eventuel ble 
lægges på indenfor de krydsede 
benstøtter. 

Træk bukserne op over bagdel og 
benstøtter når brugeren sidder i 
sejlet. Flyt til kørestol.

Løft båndøjerne af. Træk forsigtigt 
benstøtterne ud af bukserne og 
fjern Hygiejnevesten.

Løft forsigtigt og kontroller at trykket fordeles 
hensigtsmæssigt mod overkrop og under benene. 
Se omstående side.

 

Træk bukserne så meget ned på brugeren som 
muligt og sænk ned til toiletstolen. Bøj benstøtterne 
væk og træk tøjet yderligere ned. Vestdelen kan blive 
siddende som en sikkerhedsvest. 

I en del tifælde kan det være lettest ikke at bøje 
benstøtterne væk under toiletbesøget, gælder først 
og fremmest for kvindelige brugere.

Alternativ 1: Benstøtterne udenpå bukserne. Denne metode er velegnet til brugere med bukser uden stræk.

Alternativ 2: Først benstøtter - derefter bukser udenpå. Denne metode er velegnet til brugere med elastiske 
bukser.



4 Liko  •  w w w . l i k o . comLiko Hygiejnevest  •  7DK160159-01

Indstilling af øjebånd

Hvilket øje man vælger at sætte på løfteåget afgør hvor meget vesten spænder rundt om brystkassen.
Ved at prøveløfte i forskellige øjer samtidigt med aflastningsbåndene, kan man se hvilken position der giver den 
rette tiltrækning. 

Hvis vesten glider op – prøv et øje længere inde alternativt en mindre størrelse. 

Hvis vesten spænder for hårdt rundt om brystkassen – prøv et øje længere ude alternativt en større størrelse.

En slankere person skal anvende et øje længere inde end en kraftig person, hvis det er den samme størrelse 
vest. Ved korrekt indstilling af øjebåndene, har øje- og aflastningsbånd samme spænding under løft.

Afprøvning af indstilling at øjebåndene. 

Stå bagved brugeren og hæng aflastningsbåndene 
rundt om tommelfingrene og løft op ad indtil 
båndene er ordentligt strakt ud. Ved korrekt forhold 
mellem øje- og aflastningsbånd har disse samme 
spænding.

For lille størrelse. Åbningen er for stor og øjebåndene 
er kortere end aflastningbåndene i tiltrukket stand.

For stor størrelse. Metalringene mødes og 
øjebåndene kan ikke trække vesten tilstrækkeligt til.

Indstilling af benstøtter

I princippet vælger man indstilling efter brugerens 
længde, ved en lav person sættes benstøttens inder-
ste øje på åget. Dette plejer samtidig at medføre en 
mere tilbagelænet siddestilling. Prøv dig frem.

Tips: I stedet for at bruge det inderste båndøje, 
anbefales det at binde en knude på benstøttens 
båndøje.

Giver opret siddestilling. 
Passer de fleste.

Til lave brugere.

At vælge størrelse

Når man afprøver korrekt størrelse, skal man kontrollere vestens åbning mellem forkanterne i tiltrukket stand. Det 
varierer afhængig af størrelse, men bør være ca. 5-30 cm. Jo større størrelse, des større kan åbningen være.

Det er afgørende for Hygiejnevestens funktion at vestens vidde er korrekt i forhold til brugerens omfang rundt om 
overkroppen. Forskellige bredder på løftebøjlen giver forskellig trykfordeling på brystkassen. Prøv dig frem.

Gør således når du afprøver en Hygiejnevest
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Korrekt placering af benstøtterne 
for de fleste.

For personer med høj muskeltonus 
kan det være en fordel at placere 
benstøtterne nærmest knæhasen.

Hvis siddestillingen virker nedsunken 
og ubekvem bør benstøtterne 
placeres nærmere skridtet.

Placering af benstøtterne

Polstrede foderaler Art. nr. 3666021

Hvis du har afprøvet en Hygiejnevest på en 
relativt slank person i henhold til anbefalingerne 
på omstående side, men ikke synes at vest delen 
trækker tilstrækkeligt, kan du prøve at krydse 
øjebåndene en gang (ovenfor metalringene) inden 
øjebåndene sættes på løfteåget.

For bl.a. amputerede kan det være hensigtsmæssigt 
at stikke benstøttestropperne indenfor de krydsede 
øjebånd, alternativt igennem metalringene inden de 
sættes på løfteåget. Dette mindsker risikoen for at 
benstøtterne skal glide frem på benene.

Tips!

     Det er af betydning for siddestillingen, hvor under brugerens lår benstøtterne placeres.
På en person med meget lav muskeltonus bør de placeres så tæt ved skridtet som muligt for at undgå en 
nedsunket siddestilling.

Som tilbehør findes polstrede foderaler til at sætte på 
de bageste af aflastningsbåndene.

Tilbehør

Øjeclips

Praktisk tilbehør til at afmærke individuelt afprøvet 
størrelse. Det letter arbejdet for hjælperne at finde det 
korrekte øje/størrelse hver gang.



Liko Hygiejnevest           3550812 3555812             XXS     Extra Extra Small                             < 20 kg
Liko Hygiejnevest           3550813 3555813             XS        Extra Small                                    20-40 kg
Liko Hygiejnevest           3550114 3555114             S          Small                                              30-60 kg
Liko Hygiejnevest           3550115 3555115             M          Medium                                          50-80 kg
Liko Hygiejnevest           3550116 3555116             L           Large                                            70-100 kg
Liko Hygiejnevest           3550117 3555117             XL        Extra Large                                  90-130 kg
Liko Hygiejnevest           3550118 3555118             XXL      Extra Extra Large                           > 130 kg
Liko Hygiejnevest           3550119                                   XXXL   Extra Extra Extra Large                  > 150 kg

Vaskeanvisning:                                  Tumbling frarådes. 

*N.B. Den angivne vægt er kun vejledende – afvigelser kan forekomme.

           Medicinteknisk klasse 1 produkt

  !        Viktigt!  
Løft og forflytning af en person indebærer altid en vis 
risiko. Læs derfor brugsanvisningen til både lift og 
lifttilbehør grundigt. Det er vigtigt, at du forstår indholdet 
i brugsanvisningen helt. Kun velinformeret personale bør 
anvende udstyret.

Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der 
anvendes. Vær forsigtig og omhyggelig ved anvendelsen.

Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens 
sikkerhed.  

Du skal være informeret om dennes muligheder for at 
håndtere løftesituationen.

Kontrollér løftesejlet med regelmæssige mellemrum, især 
efter vask. Se efter slitage eller skader på sømme, stof og 
øjestropper. Brug ikke beskadiget lifttilbehør. 

Kontakt producenten/leverandøren, hvis du er i tvivl om 
noget. For kombinationer med lifte af andre fabrikater end 
Liko kontakt leverandøren.
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Forklaring:

1   Anbefales

2   Acceptabelt

3   Frarådes

4   Uhensigtsmæssigt

Artikel                       Art. nr. Art. nr.            Størrelse  Brugervægt*

Likos løftesejl er godkendte til 200 kg eller mere, se produktmærkning.

Oversigt Liko Hygiejnevest, mod. 50, 55

Liko Hygiejnevest er afprøvet af et godkendt testinstitut og opfylder alle krav ifølge MDD klasse I-produkter, den opfylder 
alle krav jf. den harmoniserede standard EN ISO 10535.
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Anbefalede kombinationer 
Liko Hygiejnevest og Likos 
løfteåg: Uni
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Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbehoder os ret til produktændringer uden forudgående varsel. 
Kontakt din Liko repræsentant for opdatering, information og råd.

Læs altid vaskeanvisningen på løftesejlets mærkning før vask!

Liko AB 

SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Forhandler i Danmark:

A/S A.P. Botved 

Nørrelundvej 5
2730 Herlev
Tilf: 80373737
Fax: 70203737
info@botved.dk

Fabrikant:

Hygiejnevest, XXS   50, 55     1       1        1       1      1      4       3      3 4 4 4

Hygiejnevest, XS   50, 55     1       1        1       1      1      4       3      3 4 4 4

Hygiejnevest, S   50, 55     1       1        1       1      1      4       3      3 4 4 4

Hygiejnevest, M   50     2       1        1       1      1      4       2      2 4 4 4

Hygiejnevest, L  50     2       1        1       1      1      4       2      2 4 4 4

Hygiejnevest, XL  50     3       2        2       1      1      4       2      2 4 4 4

Hygiejnevest, XXL  50     4       3        3       1      1      4       1      1 4 4 4

Hygiejnevest, XXXL  50     4       3        3       1      1      4       1      1 4 4 4

Hygiejnevest m. høj ryg, M   55     2       1        1       1      1      4       3      3 4 4 4

Hygiejnevest m. høj ryg, L 55     2       1        1       1      1      4       3      3 4 4 4

Hygiejnevest m. høj ryg, XL 55     3       2        2       1      1      4       3      3 4 4 4

Hygiejnevest m. høj ryg, XXL 55     3       2        2       1      1      4       3      3 4 4 4

I ovenstående tabel findes flere anbefalinger på hver størrelse. 
Forskellige bredder på løfteåget giver forskelligt tryk omkring brystkassen, prøv dig frem.

0 Liko Hygiejnevest  

5 Liko Hygiejnevest m. høj ryg  

1 Polyester   8 Polyester med bamsetryk

                 355- - 15 Bestillingseksempel: Art. nr 3550115 

                    Liko Hygiejnevest,  polyester,  medium.

Modell 55

Modell 50

Størrelse


