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SoftLegSupport är lösa polstringshylsor som kan träs på bendelarna på lyftselar med delade benstöd. SoftLegSupport 

används framförallt till brukare som är tryckkänsliga. De säljs i par och är lätta för medhjälparen att applicera. 

I SystemRoMedic finns ett brett urval av funktionella, bekväma och högkvalitativa lyftselar anpassade för olika typer av 

lyft och för brukare med olika behov. Lyftselarna finns i flera olika material och i storlekar från XXS till XXL. Alla modeller 

är både säkra och mycket lätta att använda och de klarar brukare upp till 300 kg. Valet av modell och material styrs av 

lyftsituationen och brukarens behov.

Visuell och mekanisk inspektion 

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela 

och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och 

handtag håller för kraftig belastning. 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. Används utprovad lyftbygel.

Kontroll av funktion

Läs alltid manualen
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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

Skötselråd:
Använd inte sköljmedel. 
Undvik torktumling för ökad 
livslängd.

Läs på lyftselens märketikett.

Material: 
Polyester: Slitstarkt material med låg friktion. Klarar hög tvättemperatur.

1. SoftLegSupport har en längre långsida och en kortare långsida samt en längre kortsida och kortare kortsida.

2. Dra på SoftLegSupport så att den längre långsidan är placerad mot mitten på lyftselen och den längre kortsidan 

uppåt mot lyftselens ryggdel. Trä på en på varje bendel. Använd nu lyftselen som vanligt, läs manual för berörd lyftsele. 

Placering av SoftLegSupport

Storlek          XS/Orange   S/M/Röd/Gul       L/XL/Grön/Lila       

Rek.           Ibs      40-80       70-190                         180-450       
Brukarvikt  kg       20-35        30-90               80-200

Välj samma storlek som på lyftselen. 
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