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Laddning
Utrustningen bör kontinuerligt laddas exempelvis över natt
med den medföljande adaptern. Batteriet är fulladdat vid
grönt ljus från indikatorn på framsidan av lyften.

Ingången för laddaren finns
på högersida av lyften.

Säkerhetsströmbrytaren (den
röda knappen) utlöses genom att
knappen trycks in. Återställs
genom att man vrider knappen i
pilarnas riktning

Medföljande standardtillbehör och dess förvaring

Följande standartillbehör finns placerade på
lyftens vänstra sida.
o Lyftarm för lyft i ett ben/arm.
o Stag för bilaterala lyft av ben.
o Höjningstillsats som höjer högsta
höjden med 40cm.
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ANVÄNDNING AV LYFTEN
Vid användning av utrustningen iakttag försiktighet så
att översträckning av patientens extremiteter ej sker.
Var noga med att lyftens längre benpar placeras under
patienten för att eliminera att lyften tippar.
Lyft i ett ben eller arm
Vid lyft i vrist av patientens ena ben använd band med artikelnr: 2006-50.
Placera benlyften vid operationsbordet med det längre benparet under op. bordet.
Höj med hjälp av lyftens handkontroll
benet till önskad nivå och lås lyftens
bakre hjulpar för att säkra placering.

Vid lyft i patient i sidoläge för exempelvis
en höftplastik. Passa då på patientens knä
så att detta inte hamnar i oönskad
flektion, detta kan göras genom att rotera
foten/benet något uppåt.

För lyft av arm använd band med artikelnr: 2006-50.
Placera lyften med de längre benparen under op. bordet
och höj till önskad höjd. Lås lyftens bakre hjulpar för att
säkra dess placering.
Om patienten är placerad sittande i exempelvis en ”beach
chair”, kan höjningstillsatsen behöva användas för att
uppnå önskad höjd för tvätt av arm/axel. Denna placeras
då på samma plats som ordinarie lyftarm som sedan
placeras ovan på tillsatsen. Detta höjer då max höjd på
lyften med ca 40 cm.
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Vid lyft i hålfoten av patientens ena ben
använd band med artikelnr: 2006-60.
Placera benlyften vid operationsbordet med
det längre benparet under op. bordet.
Höj med hjälp av lyftens handkontroll benet
till önskad nivå och lås lyftens- bakre hjulpar
för att säkra placering.
Eventuellt kan bandet behöva säkras med en
kardborre pad (Velcro rondel, artikel 200665) så att detta ej glider av foten.

Vid bilateralt lyft av patientens båda ben använd
det medföljande tvärstaget genom att placera det
på lyftarmen.
Använd sedan band 2006-50 alternativt 2006-60.
Placera benlyften vid operationsbordets fotända
med det längre benparet under op. bordet.
Höj benen till önskad nivå med hjälp av lyftens
handkontroll och lås lyftens bakre-hjulpar för att
säkra dess placering.

Vid lyft i abdominal/bukläge samt sidoläge
använd det medföljande tvärstaget genom att
placera det på lyftarmen.
Placera benlyften vid operationsbordets långsida
på den operativa sidan med det längre benparet
under op. bordet.
Använd band med artikelnummer: 2006-70. Det
större bandet placeras proximalt om knäet och
det mindre placeras i hålfoten alternativt runt
ankeln.
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Vid rengörning av lyften använd en mjuk trasa med diskmedel,
därpå ytdesinfektion.

För ett säkert och smidigt handhavande använd
följande tillbehör:
Produkt

Artikelnummer

Lyftband för vrist 10 st/FP

2006-50

Lyftband för hålfot/
velcro fästning 10 st/FP

2006-60

Velcro Rondel, 50st/FP

2006-65

Løftebånd (1 set) for bukläge 2st/FP

2006-70

Lyftband för bukläge 1st/FP
Reservdelar
Adaptor
Batteribox
Handkontroll







2006-70-1
Artikelnummer
9097150008
ZBA 142211
9097140015

Garantitid 1 år
Batteriets uppskattade livslängd ca 3år
Benlyftens max lyft kapacitet 100kg – 250kg (0cm – 50cm från lyft center)
Drag test, lyftband 2006-50: max. 1262 N (ca. 125kg)
Drag test, lyftband 2006-60: max. 323N (ca. 30kg)

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