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SlingBarSpreader M är sidobyglar som används i kombination med en lyftbygel på stationär-, eller mobillyft. Sidobyglar 

används för att ge mer plats i lyftselen, speciellt bra för överviktiga samt smärtkänsliga patienter.

I Handicares produktserie SystemRoMedic ingår bland annat lyftar och lyftselar. SystemRoMedic innebär en helhetssyn

på förflyttningar uppdelat i fyra kategorier: överflyttning, positionering, stöd och lyft.

Manual - Svenska

Visuell inspektion 

Gör regelbundna funktionskontroller av produkten. Kontrollera att materialen är hela och fria från skador. Vid tecken på 

slitage skall produkten kasseras.

Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.

Undvik urglidningsrisk eller obehag genom att vara noggrann vid utprovning av lyftselen. Haka först på lyftselens 

ryggöglor på lyftbygeln, haka därefter på benstödens öglor. Använd utprovad lyftbygel.

Det är alltid den lägsta tillåtna maxlasten på respektive produkt i den sammansatta lyftenheten som styr. Kontrollera alltid 

tillåten maxlast på lyft och lyfttillbehör före användning och kontakta din återförsäljare vid frågor.

Kontroll av funktion

Läs alltid manualen

SWL 300 kg/par

SlingBarSpreader M
SystemRoMedicTM



Produktbeskrivning av SlingBarSpreader M
SlingBarSpreader M är tillverkad i aluminium.

SlingBarSpreader M kombineras med av Handicare godkänd stationär-, eller mobillyft. Lyftkrokarna är utrustade med 

urkrokningsskydd.

SlingBarSpreader M används alltid i par och i kombination med av Handicare godkänd lyftbygel.

Viktig information!

•	 SlingBarSpreader får endast användas i par.

•	 Upphängningsöglorna får ej vridas.

•	 Får ej användas som lyftbygel genom att kopplas på länken på lyftenheten.

•	 Placera SlingBarSpreader så att huvudsymbolerna hamnar på samma sida om lyftbygeln.

•	 Lyftselens ryggöglor skall placeras på den lyftkrok som är markerad med huvudsymbolen.

Montering

Haka på upphängningsöglan på lyftkroken på lyftbygeln. Upprepa på andra sidan.

Obs! Kontrollera att huvudsymbolerna på SlingBarSpreader är på samma sida om lyftbygeln.
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Användning

Applicera lyftselen på brukaren, se manual för aktuell lyftsele.

Placera ryggöglorna på den sida av SlingBarSpreader M som är markerad med en 

huvudsymbol. Bendelarna placeras i den andra änden. 

Obs! Vid användning av lyftsele med 3-punkts upphängning placeras den mittersta 

upphängningsöglan i samma ände som ryggöglorna. De får inte placeras på lyftbygeln 

som SlingBarSpreader M är monterad på.
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Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett 

distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår 

hemsida www.handicare.com

Maxlast

Olika produkter i den sammansatta lyftenheten (lyft, lyftbygel, lyftsele, våg och eventuella andra lyfttillbehör) kan ha olika 

tillåtna maxlaster. Det är alltid den lägsta tillåtna maxlasten på respektive produkt i den sammansatta lyftenheten som styr. 

Kontrollera alltid tillåten maxlast på lyft och lyfttillbehör före användning och kontakta din återförsäljare vid frågor. 

Rengöring 

Vid behov, rengör lyftbygeln med varmt vatten eller tvättsprit. Använd inte rengöringsmedel som innehåller fenol eller klor 

då detta kan skada materialet.

Viktig information!
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