
er en advarselstrekant for momenter, hvor særlig forsigtighed bør iagttages.

I teksten kaldes den der bliver liftet for brugeren og den, der hjælper for medhjælperen.

Solo Oprejsningsvest anvendes sammen med Sabina 
stålift til løft af brugere fra siddende til stående position. 
Solo oprejsningsvest løfter bagom ryggen og under  
armene. Den passer brugere, som behøver megen 
hjælp til at rejse sig, men som derefter står stabilt på 
benene.
Solo Oprejsningsvest er beregnet til brug i kombination 
med Sabina stålift med standard løftebøjle (350 mm).
Solo Oprejsningsvest og Sabina stålift danner tilsam-
men en funktionel enhed. Læs brugsanvisningerne for

begge produkter for at få fuld information og opnå det 
bedste resultat. 
Solo Oprejsningsvest anvendes som engangsbrug til 
en enkel bruger. Den kan ikke vaskes, men skal kas-
seres når den bliver beskidt eller når brugeren ikke 
længere har brug for den. I Likos sortiment findes flere 
vaskebare modeller til langtidsbrug som kan benyttes 
sammen med Sabina stålift

Solo Oprejsningsvest
Brugsanvisning

Dansk
7DK160180-01

Produktbeskrivelse

       Vigtigt! 
Løft og forflytning af personer medfører altid en hvis risiko. Læs derfor brugsanvisningen for lift og løftetilbehør 
grundigt. Det er vigtigt at forstå indholdet i brugsanvisningerne helt og fuldt, og kun det personale der er informe-
ret bør anvende udstyret. Vær sikker på at løftetilbehøret passer til den lift som anvendes. Vær forsigtig og vis 
omsorg under anvendelse. Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Du skal være informe-
ret om brugerens muligheder for at klare løftesituationen. Ved tvivl kontakt A. P. Botved. Brugsanvisningen kan 
downloades gratis på www.botved.dk. 
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Beskrivelse af stroppernes funktion
Solo Oprejsningsvest er forsynet med to stropper: ydre og indre stropper, for øget flexibilitet i anvendelsen. Generelt 
anbefales påhægtning af de indre stropper for at opnå maximal opretstående stilling, samt for at brugeren skal kunne 
nå løftebøjlen for selv at kunne medvirke til oprejsningen.
Den ydre strop anvendes, hvis brugerens omfang kræver mere plads eller hvis brugeren er for kort i forhold til højden 
på Sabinas ophængningskroge.
Vi anbefaler, at man i de tilfælde, hvor man vælger den indre strop – også kobler den yderste strop på krogen. Man 
har da bedre visuel kontrol med stropper.
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1. Vest

�. Produktionsår/måned

3. Produktetikette

4.  Advarselsmærke: 
Må ikke vaskes

1

8

Definitioner

5. Farvebånd (angiver størrelse)

6. Ydre stropper

7. Indre stropper

8. Underkant

 Tænk på!
•  Om der er behov for én eller flere medhjælpere, skal 

bedømmes for hvert tilfælde.
•  Planlæg løftesituationen inden løft, så det sker så 

trygt og smidigt som muligt.
•  Sørg for at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er 

låste i løftesituationen.
•  Selv om Likos løftebøjler er forsynede med af-

krogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed 
iagttages: Før brugeren løftes fra underlaget, men 
når båndene er strakt er det vigtigt at kontrollere at 
stropperne sidder korrekt på løftebøjlen!

•  Løft aldrig brugeren højere fra underlaget end nød-
vendigt med tanke på brugerens forudsætninger.

•  Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesitua-
tion.

Anvendelse af Solo Oprejsningsvest  
sammen med Sabina stålift

1. Før vesten ned midt bagom brugerens ryg med 
produktetiketten udaf. 
 Vestens underkant skal være ned mod taljen og 
placeres nærmest kroppen så armene altid er udenpå 
vesten, for at forhindre at vesten glider op. 
Bestem passende stropper for påhægtning. Se oven-
for, ”Beskrivelse af stroppernes funktion”.
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�. Kør Sabina frem, tilpas bredden på understellet så 
fødderne kan placeres centreret på fodpladen. Under-
benene bør være parallelt mod underbensstøtten. 
Juster benstøttens højde og dybde så underbenene er 
bekvemt placeret benstøtten lige under knæskallerne. 
Fastgør og spænd lægbåndet.
Nu kan man påhægte de i forvejen bestemte positioner 
på stropper på løftebøjlens kroge.
Tips! Husk at oprejsningen lettes hvis brugeren sidder 
relativt højt, dvs. at hofteled er i samme niveau som, 
eller helst højere end knæledene.
3. Oprejsning. Manøvrer løftebevægelsen med hånd-
bejteningens op og ned knapper, der findes i to hastig-
heder. Brugeren kan medvirke aktivt ved at tage fat om 
løftebøjlens tværstang og trække sig op.

 Inden brugeren løftes fra underlaget, men når 
vestens stropper er strækte, er det vigtigt at kontrol-
lere at stropper er korrekt påsat løftebøjlen.
Vi anbefaler, at brugeren under oprejsningen læner 
overkroppen noget bagud for at kompensere for svag 
strækmuskulatur i underkroppen. Dette letter oprejs-
ningen, øger komforten og modvirker (op)glidning af 
vesten.
Hvor højt oprejsningen skal være bør afgøres af det  
enkelte tilfælde.
4. Tips! Hvis vesten glider op under oprejsningen kan 
brugeren istedet tage fat om stropperne på vesten. Det 
kan medføre at veste bedre holdes på plads og ryggen 
får god støtte under oprejsningen.

Sabina Halebånd Vare nr. 3591115
I visse tilfælde kan et Halebånd støtte ved oprejsnin-
gen. Halebåndet trykkes ned mod halebenet, så langt 
det er muligt og hjælper derefter med til at løfte halen 
ved oprejsningen. I opretstående taber Halebåndet sin 
belastning og kan let føres til siden f.eks.  
ved toiletbesøg. 
Til Halebånd kræves specielt tilbehør: Halebåndsbøjle. 
Læs brugsanvisningen for Halebåndet inden anven-
delse.
 

Tilbehør

Regulering af højeste mulige oprejsning
Regulering af højeste mulige oprejsning sker via:
• Højdeindstilling af Sabinas løftemast på understellet. Se brugsanvisning for Sabina stålift.
• Valget mellem indre eller ydre strop på vesten, se side � ”Beskrivelse af stroppernes funktion”.
• Vestens størrelse. En mindre størrelse muliggør højere oprejsning.

Alternative oprejsningsvester
Hvis brugeren er afhængig af et inderbælte for sikkerhedens skyld under løftet, anbefaler vi at bytte til Liko Trygheds-
vest eller Liko Comfortvest.

Afprøvning

�. 3. 4. 



    Medicinteknisk klasse I produkt.

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til ændringer i produkter uden forudgående varsel. 
Kontakt A. P. Botved for information, råd og eventuelle opdateringer.

Oversigt Solo Oprejsningsvest, mod. 911

C

A

B

Navn Vare nr.  Størrelse  Båndfarve  Vestbredde (cm)  Maks. belastning
Solo Oprejsningsvest 35911915 M  Medium Gul A: 90 B: 138 C: 148 200 kg
Solo Oprejsningsvest 35911916 L  Large Blå A: 105 B: 153 C: 163 �00 kg

Vejledning ved valg af størrelse
Vesten bør kunne nå ordentligt rundt om ryggen og under armene for at være bekvem. 
En for stor vest kan føre til at brugeren ikke kan nå løftebøjlen eller komme op i helt stående position.

Solo Oprejsningsvest er kun beregnet til anvendelse sammen med Likos Sabina stålifte (forskellige modeller findes). 
Vi anbefaler Sabina med 350-bøjle (standard).

Materiale: Nonwoven Polypropen.
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MÅ IKKE VASKES. På oprejsningsvestens rygdel findes en etiket med dette symbol. Hvis oprejsnings-
vesten vaskes forsvinder MÅ IKKE VASKES-symbolet og MÅ IKKE ANVENDES-symbolet fremkommer. 
Oprejsningsvesten skal da kasseres. 

Vedligeholdelse 
 Solo Oprejsningsvest er et engangsprodukt som er beregnet til én person.
Afprøv korrekt størrelse og skriv brugerens navn på produktetiketten som findes på oprejsningsvestens rygdel.
Solo Oprejsningsvest tages ud af brug:
•  når den bliver beskidt eller inficeret.
•  hvis det bliver beskadiget.
•  når brugeren ikke længere behøver den.
Kassér oprejsningsvesten miljørigtigt.

Kontroller oprejsningsvesten før hver løftesituation. Vær opmærksom på slitage og skader på sømme og materialer. 
Anvend ikke beskadiget løftetilbehør. Ved tvivl kontakt A. P. Botved.

Solo Oprejsningsvest er testet af akrediteret testinstitut og overholder alle krav i henhold til MDD klasse I produkter, 
den overholder også alle krav ifølge standarden EN ISO 10535.

Fabrikant: 

Liko AB 
SE-975 9� Luleå
Sweden
info@liko.se

Forhandler i Danmark: 

A/S A.P. Botved 
Nørrelundvej 5
�730 Herlev
Tilf: 80373737
Fax: 70203737 
info@botved.dk


