
Løfteseil delt benstøtte 
– U-SELE høy modell (Maxvekt 200 kg)
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Unngå utglidningsulykker – plasser løfteseilet riktig!

Plassering av løfteseil
på en sittende person

Ta tak i ryggdelens nedre kant på
løfteseilet før du fører den ned
bak pasientens rygg.
Løfteseilets midtmarkering skal
følge pasientens ryggrad.
Ryggdelens nedre kant plasseres i
midjehøyde.

Dobbel benstøtte
Plasser benstøtten dobbelt dersom
pasienten er amputert eller synes det
føles tryggere og bedre.

Viktig! Når benstøtten er koblet
dobbelt, presses pasientens knær sammen slik at pasienten
kan kjenne en separasjonssmerte.
Følg med på pasientens ansiktsuttrykk eller spør hvordan
det føles. Dersom pasienten er spastisk er det en risiko for
at pasienten spretter ut av løfteseilet.

Viktig! Bena går fra hverandre og hoftene roterer
utover når benstøttene kobles separat, dette kan
oppleves som ubehagelig for pasienten.

Kryssede benstøtter
Plasser løfteseilet med benstøttens
løftebånd krysset gjennom
hverandre, før de henges opp på
løftebøylens kroker.

Separat kobling av benstøttene
Mer skånsomt mot pasientens
underliv, og gjør det enklere å
komme til for å gjøre rent.

OBS! Dra benstøtten ut fra
grenen før pasienten løftes opp,
ellers kan benstøtten skjære inn i
underlivet.

Plassering av benstøtten
Dersom pasienten er Strekk-spastisk – plasser benstøtten
lengre ut mot knærne.
Er pasienten Tonus-svak – plasser benstøtten høyere opp
på lårene for å gi bedre støtte og pasienten risikerer ikke å
falle fremover.

Tips – dersom det er tendens til
utglidning
Prøv å plassere benstøtten høyt oppe på brukerens
lår, eller velg et løfteseil der brukeren kan ha armene
på løfteseilets utside.Velg eventuelt et materiale med
høyere friksjon enn nylon, f.eks bomull eller et løfteseil
som har liten skjæring mellom benstøtten. Kontroller
at løfteselen er korrekt plassert og at den har riktig
størrelse.
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VIKTIG! Kontroller løfteseilet hver dag og
spesielt etter vask! Følgende punkter er viktige:

Lag aldri et løfteseil – ødelagte løfteseil kasseres!
Polstrede løfteseil har kortere livslengde enn upolstrede.
Følg vaskeanvisningen som finnes på løfteseilet.

Sømmer
(løse tråder)

Tøy
(hull og 
rifter)

Kantbånd
(frynsete)

Bånd
(frynsete)

Kontroller løfteseilet etter hver vask!
Ikke lag eller endre på et løfteseil!  

Plassering av løfteseil på
en liggende pasient

Alternativ 2.

Rull sammen løfte-
seilet og legg det ved
siden av pasienten. Rull
pasienten over på
seilet og plasser løfte-
seilet slik at midt-
markeringen følger
ryggraden.
Ryggens nedre kant
plasseres i nivå med
midjen.

Reis opp ryggstøtten bak
pasienten. Plasser løfteseilet
med benstøtten på hver side
av pasienten, plasser den slik
at midtmarkeringen følger
ryggraden.
Ryggens nedre kant plasseres
i nivå med midjen.

Gjør en arbeidsfordeling

Når pasienten får hjelp til å lene seg fremover, er det
lettere å dra løfteseilet ned bak pasientens rygg.

Alternativ 1.

Ta bort løfteseilet etter
gjennomført forflytning
Legg benstøtten under
pasientens lår. Dra den
forsiktig ut.
OBS! På grunn av lav
absorberingsevne bør ikke
løfteseil i polyester bli
liggende igjen under
pasienten etter at
forflytningen er avsluttet.
Kroppens varme og kondens kan ikke suges opp, og
pasientens underlag blir varmt og fuktig.

Testet og godkjent i henhold til EN10535 av DHI, Danmark

Unngå avkrokingsulykker 
– Bruk løftebøyle med
avkrokingsbeskyttelse
OBS! Nye løfteseil med stive løftebånd kroker lettere av
enn eldre løfteseler med mykere bånd.

Individuelt tilpasset
sittestilling
Ved å forlenge høyre benstøttes
løftebånd økes vinkelen i
pasientens hofte.

Vaskeanvisning 
Følgende vaskesymboler gjelder for våre løfteseil

- Polyester kan vaskes på 85° - har en lav
absorberingsevne og tørker seint etter vask

- Tåler ikke klorbleking

- Løfteseilet skal ikke tørkes i tørketrommel


