FlexiMove

Manual - Svenska

SystemRoMedic

TM

20x60 cm
20x50 cm

Max:150 kg/330 lbs

FlexiMove används som stöd och hjälp vid olika förflyttningssituationer. Vanliga förflyttningssituationer där FlexiMove
används är vid överflyttning, uppresning och högre upp i säng. FlexiMove är utformad med två olika handtagslängder för
att möjliggöra en bra arbetsställning. Tillverkas i två material på innersidan; nylon och polyester. Nylon är ett antihalkmaterial
som är lätt att ytdesinficera vid behov. Polyester är mjukt och behagligt mot kroppen,
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: 00806 Ver. 3 101118

Funktionstest av FlexiMove
Funktionstesta FlexiMove regelbundet genom att trampa in en fot i ett handtag och sen dra i ett
av handtagen på motsatt sida. Upprepa proceduren tills alla handtag är testade.

Användning av FlexiMove
Överflyttning:
Vid en överflyttning mellan till exempel rullstol och säng bör även en
EasyGlide och eventuellt ett EasyBelt/FlexiBelt användas (1).
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Uppresning:
Vid uppresning kan FlexiMove användas till att föra benen över sängkanten (2) och sedan som stöd bakom ryggen/stussen (4).
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Är brukaren i behov av två medhjälpare, hjälper den ena till med benen
och den andra med överkroppen (3). Vid själva uppresningen arbetar
medhjälparna på var sin sida och väljer det handtag som ger bäst
arbetsställning (4).
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Högre upp i säng:
För att hjälpa brukaren högre upp i säng används FlexiMove under
stussen (5).
Det kan också vara lämpligt att använda ett friktionsreducerande
hjälpmedel under skuldrorna, till exempel EasySlide (6).

Storlek:
Material:
Polyamid, nylon/polyester

3012

20 x 60 nylon

3020

20 x 50 polyester

3030

20 x 60 polyester

Skötselråd:

Använd inte sköljmedel. Undvik

Läs på märketiketten

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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