
För ned Stussbandet så långt ner under stussen som möjligt. 
Tips! Plastskivan underlättar appliceringen. 

Applicera uppresningsvästen. Kör fram Sabina-lyften. Koppla 
västens bandöglor på lyftbygeln. För utförligare instruktioner, 
se bruksanvisningarna för den väst och lyft som används. 
Sträck banden på Stussbandet och koppla på lämpliga band-
öglor på Stussbandsbygeln.

Produktbeskrivning

Sabina Stussband
Bruksanvisning

Svensk
7SV161103-01

Stussbandet är ett tillbehör som placeras under stussen på brukaren och hjälper till under den första delen av uppresningen. 
Det passar brukare som behöver hjälp att få upp stussen vid uppresningen. Detta förebygger att uppresningsvästen glider upp 
vilket kan ge oönskat tryck under armarna. 
Sabina Stussband är endast avsedd för användning tillsammans med Liko Sabina uppresningslyftar (olika modeller finns). 
Stussbandet används alltid tillsammans med någon av Likos uppresningsvästar. Dessutom krävs att uppresningslyften är  
kompletterad med Sabina Stussbandsbygel. 
Den medföljande plastskivan är avsedd till att underlätta appliceringen av Stussbandet. Plastskivan skjuts in i tygfickan på 
Stussbandets undersida och gör att det blir lättare att få in Stussbandet under stussen på brukaren.

Applicering

 Lyft och överflyttning av en person medför alltid en viss risk. Studera därför noga bruksanvisningen för Sabina 
uppresningslyft och för den uppresningsväst som används. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruks
anvisningen. Endast den personal som är informerad bör använda utrustningen. Förvissa dig om att lyfttillbehöret 
passar till den lyft som används. Iakttag försiktighet och omsorg vid användandet. Som medhjälpare är du alltid  
ansvarig för brukarens säkerhet. Du måste vara informerad om brukarens möjligheter att klara lyftsituationen.  
Kontakta tillverkaren/leverantören vid oklarheter eller om frågor uppstår. Bruksanvisningar kan laddas ner kostnads
fritt från www.liko.se.

  Att tänka på!
• Om det behövs en eller flera medhjälpare får bedömas från fall till fall av ansvarig person i er verksamhet.
•  Planera lyftmomentet, före lyft, så att det sker så tryggt och smidigt som möjligt.
•   Trots att Likos lyftbyglar är försedda med urkrokningsskydd måste särskild uppmärksamhet iakttagas:  

Innan brukaren lyfts från underlaget, men när banden är ordentligt sträckta, är det viktigt att kontrollera att banden är korrekt 
kopplade på bygeln.

•  Lämna aldrig en brukare utan tillsyn i en lyftsituation.
•  Se till att hjulen på rullstol, säng, brits etc är låsta under arbetsmomenten.
•  Arbeta alltid ergonomiskt.

I texten kallas den som blir lyft för brukaren och den som hjälper för medhjälparen.



Översikt Sabina Stussband
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Medicinteknisk klass I produkt 

Benämning Art. nr Material Maxlast
Sabina Stussband  3591115 Polyester, plastad väv 200 kg

Plastskiva
Till Stussbandet medföljer en plastskiva (polyeten) som är avsedd för att underlätta appliceringen. 

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

www.l iko.se

Tillsyn och skötsel
Kontrollera lyfttillbehöret regelbundet, särskilt efter tvätt. Var särskilt uppmärksam på förslitning och skador på material/tyg,  
sömmar, band och bandöglor. Använd ej skadade lyfttillbehör. Om något är oklart kontakta tillverkaren eller leverantören.

Tvättråd:  Se Stussbandets produktetikett. Plastskivan rengöres med tvättsprit.

Likos produkter utvecklas ständigt varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkter utan föregående notis.  
Kontakta din Likorepresentant för information, råd och eventuella uppdateringar.

Sabina Stussband uppfyller erforderliga krav enligt Medicintekniska direktivet för klass I produkter (MDD 93/42/EEC). 
Den uppfyller även alla krav enligt harmoniserad standard EN ISO 10535. 

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.

Påbörja uppresningen. Stussbandet 
hjälper till under den första delen av 
uppresningen.

I upprest läge förlorar Stussbandet 
sin belastning och kan enkelt föras åt 
sidan för att underlätta vid exempelvis 
toalettbesök.

Under nedsänkningen kommer brukaren 
lättare i rätt position i rullstolen om 
Stussbandet inte används.

Åter till sittandeUppresning


