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Elektrisk Benløfter
Bruksanvisning
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Oppladning
Utstyret burde lades opp kontinuerlig f.eks over natten,
med medfølgende adapter.
Batteriet er fulladet når grønt lys vises i indikatoren på
fremsiden av benløfteren.

Inngangen til laderen er på
høyre side av benløfteren.

Sikkerhetsbryteren (den røde
knappen) utløses når knappen
trykkes inn. Det gjenopprettes
full funksjon ved at man vrir
knappen i pilens retning.

Medfølgende standardtilbehør og dettes oppbevaring.

Følgende standardtilbehør er plasseret på
benløfterens venstre side:
• Løftearm for løft av et ben/arm.
• Tverrstang for bilaterale løft av ben.
• Forhøyningsinnsats som forhøyer
høyeste punkt med 40 cm.
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Anvendelse av benløfteren
Ved bruk av utstyret utvis forsiktighet så en
overstrekking av pasientens ekstremiteter ikke skjer.
Vær nøye med å plasere den lengste del av
benløfterens hjul par (ben) under pasienten for å
unngå at benløfteren velter
Løft i et ben eller arm
Ved løft i vristen av pasientens ene ben bruk bånd med artikkelnr: 2006-50
Plasser benløfteren ved operasjonsbordet med de lengste ben under OP bordet.
Løft med hjelp av benløfterens
håndkontroll til benet er på ønsket
nivå og lås benløfterens bakre hjul
for å sikre plasseringen.

Ved løft av pasienten i sideleie ved f.eks
en hofteoperasjon, må det forsikres at
pasientens kne ikke havner i en uønsket
posisjon. Dette kan gjøres ved å justere
foten/benet oppover.

For løft av arm benytt bånd med atikkelnr: 2006-50.
Plasser benløfterens lengste ben under OP bordet og
juster til ønsket høyde.
Lås benløfterens bakerste hjul for at sikre plassering.
Om pasienten plasseres sittende i f.eks en ”beach chair”
kan forhøyningsinnsatsen brukes for å oppnå ønsket
høyde for vask av arm/armhule.
Plasser denne på samme sted som den ordinære
løftearmen, som siden legges over på tilsatsen.
Dette gir en max høyde på benløfteren med ca 40cm.
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Ved løft av fotbladet på pasientens ene ben benytt bånd
med artikkelnr: 2006-60
Plasser benløfteren ved operasjonsbordet
med de lengste ben under OP bordet. Løft ved
hjelp av benløfterens håndkontroll til ønsket
nivå og lås bakre hjul for å sikre plassering.
Bandet kan muligens trenge en ekstra
forsikring ved med velcro rondeller (artikkelnr:
2006-65), slik at denne ikke glir av foten.

Ved bilateralt løft av pasientens begge ben, bruk
det medfølgende tverrstangen ved å plassere den
på løftearmen.
Benytt deretter bånd 2006-50, eller alternativt
2006-60 (evt. med 2006-65).
Plasser benløfteren ved operasjonsbordets
fotende med de lengste ben under OP bordet.
Hev ben til ønsket nivå ved hjelp av benløfterens
håndkontroll og lås bakerste hjul for å sikre
plassering.

Ved løft når pasienten ligger i abdominal/
bukleie eller på siden (lateralt), bruk
tverrstangen ved å plassere den på
løftearmen.
Plasser benløfteren ved langsiden av
operasjonsbordet på den operative siden med de
lengste ben under OP bordet.
Benytt bånd med artikkelnr: 2006-70. Det
bredeste båndet plasseres proximalt rundt
kneet og det smaleste plasseres rundt
fotbladet, alternativt rundt ankelen.
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Ved rengjøring av benløfteren benytt en myk klut med
mildt rengjøringsmiddel og desinfisere til sist.

For sikker og smidig håndtering benytt følgende tilbehør:
Produkt

Artikkelnummer

Løftebånd for vrist 10st/FP

2006-50

Løftebånd for fot/fotblad
velcro 10 st/FP

2006-60

Velcro Rondel, 50st/FP

2006-65

Løftebånd (1 set) for bukleie 2st/FP

2006-70

Løftebånd, bred 1st/FP

2006-70-1

Reservedeler
Adaptor
Batteriboks
Håndkontroll






Artikkelnummer
9097150008
ZBA 142211
9097140015

Garantitid 1 år
Batteriets antatte levetid ca. 3 år
Benløfterens maksimale løfte kapacitet: 100kg – 250kg (0cm – 50cm fra centrum)
Trækstyrke test, løftebånd 2006-50: max. 1262 N (ca. 125kg)
Trækstyrke test, løftebånd 2006-60: max. 323N (ca. 30kg)

Producent:
Opitek International, Danmark, www.opitek-international.dk, info@opitek.dk
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