FlexiGrip

Manual - Svenska

SystemRoMedic

TM

Max: 150 kg/330 lbs

FlexiGrip används som ett hjälphandtag för enklare och mer aktiv uppresning från liggande till sittande. FlexiGrip fästes i
sänggaveln och har flera handtag på båda sidorna så att brukaren kan ”klättra” upp till sittande.
SystemRoMedic är en serie med olika modeller av förflyttningshjälpmedel. Valet av hjälpmedel styrs av
förflyttningssituationen och brukarens funktioner och behov.

Kontroll av funktion
Visuell inspektion

				

Gör regelbundna funktionskontroller av hjälpmedlet. 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. Vid tecken på slitage skall
produkten kasseras.

Läs alltid manualen
Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.
Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.
Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.

Manual no: 00803 Ver. 2 101118

Mekanisk belastning
Dragbelasta handtagen och kontrollera att de håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage
skall hjälpmedlet kasseras.

Placering av FlexiGrip
FlexiGrip fästes genom att bandet dras genom öglan. Undersök att fästpunkten håller för den
belastning som bandet kan medföra.

Användning av FlexiGrip
Låt FlexiGrip ligga i sängen så den är lättåtkomlig för brukaren (1).
Brukaren kan nu med hjälp av FlexiGrip ”klättra” upp till sittande på
egen hand (2). Brukaren kan även använda FlexiGrip som ett stöd vid
sittande på sängkanten.
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Till och från rullstol med FlexiGrip
FlexiGrip kan användas som stöd vid förflyttning till och från rullstol. Brukaren kan själv göra en låg
förflyttning genom att ta stöd i Flexigrip och lätta på stussen, trampa runt och sätta sig.

Material:
Polyester

Skötselråd:

Använd inte sköljmedel. Undvik
torktumling för optimal livslängd av
materialet.

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
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