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 VIKTIGT!
Denna användaranvisning ersätter inte upp- 
resningsstödets bruksanvisning, vilken kan 
laddas ner från www.liko.se.

•  Läs bruksanvisningen före användning. 

•  Se till att rätt inställningar har gjorts och att  
 brukaren står säkert i uppresningsstödet  
 innan förflyttning sker.

•  Se till att samtliga låsvred är ordentligt fixerade  
 innan förflyttning sker.

• Som medhjälpare är du alltid ansvarig för 
 brukarens säkerhet. Du måste vara informerad  
 om brukarens möjligheter att klara förflyttnings- 
 situationen med RollOn.

• Maxlast: 160 kg
Lämna aldrig en brukare utan tillsyn i en förflytt-
ningssituation.

Liko AB 
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Tel: 0920 - 24 47 00
Fax: 0920 - 24 47 01
info@liko.se

RollOn
Användaranvisning

Underbensstöd

              Stussram

Underrede

Låsning av hjul

 Ergonomi

Rengöring 

Ramen bör vara strax under brukarens höftkulor/
höftleder     för att undvika att brukaren glider ner 
eller kan sitta på stusskuddarna. 

Säkerhetslås

   

 

Utprovning
Justera höjden så att 
underbensstödet ger 
ett bekvämt mothåll 
strax under knäskålen. 
Vid behov kan även 
stödets djup justeras.  

Övriga användaranvisningar

Användningsområden:

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetslås

- mellan säng och stol/rullstol

- mellan stol/rullstol och toalett  

- längre bak i stol/rullstol.   

RollOn täcker in behovsområdet mellan 
konventionell rollator och uppresningslyft. 

Problem vid användning

Likos användaranvisningar finns att ladda ner från 
www.liko.se.   

Inställning
Justering kan ske i 
höjd- och djupled.

A

 Säkerhetslåset ska vara stängt under
förflyttning av brukare.

       Lås hjulen under uppresning.

• Inga manuella lyft - låt brukaren och upp- 
resningsstödet göra jobbet.

• Stressa inte - arbeta lugnt och metodiskt.
• Skona ryggen - arbeta i gångstående med rak 

rygg.
• Undvik vridmoment - rör fötterna.
• Minska hävarmarna - arbeta nära.  

Om brukaren inte själv orkar genomföra upp-
resningsmomentet, rekommenderar vi att lyft  
används, i första hand Likos uppresningslyft 
Sabina. 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Utprovning

Inställning
Justering kan ske i 
höjdled.
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Vid behov, rengör lyften genom att torka av 
den med en trasa fuktad med varmt vatten.  

Läs bruksanvisningen för mer information.
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       Tärkeää!
Tämä pikakäyttöopas ei korvaa täydellistä käyt-
töohjetta, jonka voi tulostaa likon kotisivulta 
osoitteesta www.liko.com.

•  Lue käyttöohjeet ennen käyytöä. 
•  Varmista, että säädöt on tehty oikein ja että  
 avustettava seisoo tukevasti nousutuessa 
 ennen kuin lähdet siirtämään häntä laitteessa.
•  Varmista, että kaikki lukitukset on kunnolla  
 kiinni ennen liikkeelle lähtemistä.
• Avustajana olet aina vastuussa avsutettavan  
 turvallisuudesta. Ota selvää käyttäjän mahdol-
 lisuuksista selvitä siirrosta RollOnilla.
• Maximikuorma: 160 kg
Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa 
laitteeseen.

RollOn
Pikakäyttöopas

Säärituki

              Tukikehys

Alusta

Pyörien lukitus

 Ergonomia

Tukikehys tulee olla juuri lonkkanivelen alapuolella      
     , jolloin se estää avustettavaa liukumasta alas 
tai istumasta kehyksen päällä.

Turvalukitus

   

 

Sovittaminen
Varmista säärituen 
korkeus varmistamalla, 
että se antaa mukavan 
vasteen sääriin juuri 
polvilumpion alapuolella. 
Tarvittaessa säärituen 
syvyyyttä voi myös 
säätää.  

Muita pikakäyttöoppaita

Käyttöalueet:

Turvaohjeet

Turvalukitus

-     siirtyminen vuoteesta pyörätuoliin ja takaisin
-     WC-siirtymisissä tuolista WC-istuimelle ja  
       takaisin  
-     avustettaessa peremälle tuolissa. 

RollOn sopii siirtymisiin, jotka mahtuvat rollaat-
torin käytön ja seisomaan nostavan nostolaitteen 
käytön väliin.     

Ongelmia käytössä

Likon pikakäyttöoppaat on tulosettavissa Likon 
kotisivulta www.liko.com.  

Säätäminen
Sääritukea voi säätää 
sekä korkeus- että 
syvyyssuunnassa.

 Turvalukko on oltava kiinni koko kulje-
tuksen ajan. 

 Lukitse pyörät, kun avustettava nousee
laitteessa ylös.

•  Ei manuaalisia nostoja – annan avustettavan  
 itse yrittää ja RollOnin tehdä loput.

•  Älä painosta – työskentele rauhallisesti ja  
 järjestelmällisesti.

•  Vaali selkääsi – työskentele käyntiasennossa ja  
 selkä mahdillisimman suorana.

•  Vältä vääntömmomnettia – liikuta jalkoja.
•  Vähennä vipuvartta – työskentele mahdol- 

 lisimman lähellä.  

Jos käyttäjä ei iste jaksa suorittaa ylösnousumo-
menttia, suositeltavaa on käyttää Sabinaa – seiso-
maan nostavaa nostolaitetta.
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Sovittaminen

Säätäminen
Tukikhyksen korkeutta 
voi säätää.
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Vamistaja:
Liko AB 
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

 Puhdistaminen

Puhdista RollOn tarvittaessa lämpimään veteen 
kostutetulla liinalla.

Lue käyttöohjeesta lisää.
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