
Hill-Rom® 

Liko™ Planlyft 1900™

Säkra och snabba lyft i plant läge.
Att förflytta patienter i plant läge, exempelvis i 
samband med operationer, röntgen eller intensivvård 
är ofta en utmaning. Det ska vara snabbt, enkelt och 
ergonomiskt för personalen samt komfortabelt och 
säkert för patienten.

Liko™ Planlyft 1900™ uppfyller alla dessa behov. 
Planlyften kopplas till en personlyft, patienten kan 
därmed förflyttas i plant läge mellan till exempel säng 
och behandlingsbrits utan ansträngande, manuella lyft 
för vårdpersonalen. Även omvårdnadsmoment som 
hygien och renbäddning underlättas om patienten kan 
lyftas med planlyft istället för manuellt. 

Den öppna konstruktionen tillåter dessutom 
att annan utrustning, exempelvis slangar för 
andningshjälp, kan vara inkopplade under hela 
förflyttningsmomentet. 

Viktiga egenskaper
•    Ihopfällbar för smart förvaring

•    Balanstillsats för optimal balansering

•  Plan underliggande lyftyta

•    Enkelt bandlåssystem

•    Hel eller delad lyftduk som tillbehör



Hill-Rom® 

www.hill-rom.com
www.liko.com

Passar ihop med flera lyftar.
Liko™ Planlyft 1900™ kan användas tillsammans 
med taklyftarna Likorall™ och Multirall™ samt 
mobillyftarna Viking™ L, Viking™ XL och Golvo™.  

Tillbehör.
Snabbkoppling
Om personlyften och Liko™ Planlyft 1900™ är utrustade 
med Snabbkoppling kan planlyften enkelt monteras 
när användningsbehov uppstår, utan att använda 
verktyg. Liko™ Planlyft 1900™ kan också kombineras 
med LikoScale™ för att väga patienter i samband med 
lyft. 

Balanstillsats
Med hjälp av Liko™ Balanstillsats™ , som ingår, kan du 
enkelt justera lyftet så att brukaren ligger plant eller 
lite högre med huvudändan.

Lyftdukar
Du kan välja mellan hel eller delad lyftduk. 
Den delade lyftduken kan vara särskilt lämplig 
i samband med exempelvis gynekologiska 
operationer då den nedre delen lätt kan plockas 
bort vid behov. 

Liko™ Planlyft 1900™

Hill-Rom är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Hill-Rom Services Inc. Liko är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Liko R&D AB.  
Liko Planlyft 1900, Liko Balanstillsats är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Liko R&D AB. 
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Maxlast:   250 kg 
Längd: 190 cm (hopfälld 70 cm)
Bredd:  90 cm (hopfälld 90 cm)
Höjd:  60 cm (hopfälld 70 cm)
Vikt: 19 kg

Artikelnummer:
3156051 Planlyft 1900 inkl. Balanstillsats
3685705    Lyftduk 1900, hel  
3685704   Lyftduk 1900, 2-delad
3685905   Solo Lyftduk 1900, 10-pack 

Liko™ Planlyft 1900™ uppfyller erforderliga krav enligt Medicintekniska direktivet för 
Klass I produkter (MDD 93/42/EEC). 

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för medicintekniska 
företag, ISO 13485. Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Att Liko Planlyft 1900 endast väger 19 kg gör att den 
enkelt kan hanteras av en person. Den kan också fällas 
ihop för smart förvaring.

Lyftduken fästs i 
Planlyften genom 
att föra in banden 
i den självlåsande 

infästningen.. 

Tillverkare: 
Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, 
Sweden
Tel 0920-47 47 00
Fax 0920-47 47 01
info@liko.se

Hill-Rom® förbehåller sig rätten att, utan föregående 
meddelande, göra ändringar i design, specifikationer och 
modeller. Den enda garanti som Hill-Rom® ger är den 
uttryckliga, skriftliga garantin som erbjuds vid försäljning  
eller hyra av deras produkter.
© 2010 Hill-Rom® SARL, ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES

To find your local Liko representative, 

please visit www.liko.com or call  

+46 (0)920 47 47 00


