
Version 2, april 2021

Utprovningsprotokoll - Basic Hammock     ID-nummer: 

Lyftselen är utprovad till:                          Datum: 

1. Placera lyftselen i nivå med svanskotan och höften enligt markeringar 
på lyftselen.

Vänd individen på rygg och dra fram lyftselen på den andra sidan. 

2. Dra fram bendelarna mellan 
låren.

Kan appliceras i sittande position, 
följ då punkt 3 och 4. 

3. Gör en ögla av bendelarnas 
röda band. De inre lyftbanden  
ska sedan träs genom öglan  
som har bildats.

4. De inre lyftbanden ska sedan 
träs på lyftselens yttre lyftband  
för att låsa bendelarna på lyft- 
selen, vilket förhindrar urglidning.

Detta motsvarar korsläggning 
på vanliga lyftselar.

1. 

2. 3. 4. 

Klart

Lyftselens övre lyftband
Kopplas på yttersta nivå
Kopplas på markerad nivå

Bendelarnas lyftband
Kopplas på yttersta nivå
Kopplas på markerad nivå

Individen placeras i rullstolen 
Lyftselen tas bort varje gång  Lyftselen kan sitta kvar

Instruktioner

Checklista



Version 2, april 2021

Förskrivare
          Leg. Arbetsterapeut 

 
  

Information om lyftselen

Leverantör - Guldmann

Storlek    

      XS           S           M             L             XL            Annan storlek

Material

Uppföljningsintervall

Anpassning

Övrig information - tänk på säkerhetsstoppet. Lyft tills alla lyftband sträcks och kontrollera att de har  
monterats korrekt på lyftbygeln. 
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Utprovningsprotokoll - SIT-ON Comfort     ID-nummer: 

Lyftselen är utprovad till:                          Datum: 

1. För att säkra centrering av 
lyftselen ska markeringen av  
mittpunkten på lyftselen följa  
individens ryggrad.  

Inskärningen på lyftselen ska 
placeras vid individens höft. 

Vänd individen på rygg och dra 
fram lyftselen på den andra 
sidan. 

2. Dra de två benbanden, som  
ligger i fickan, upp mellan knäna 
och för de två nedre lyftbanden 
igenom öglorna.

3. Ändra sängens inställning till 
sittande. 

Lyft med SIT-ON Comfort-selen  
ska alltid ske från sittande  
ställning. 

1. 2. 

3. 

3.

Lyftselens övre lyftband
Kopplas på yttersta nivå
Kopplas på markerad nivå

Bendelarnas lyftband
Kopplas på yttersta nivå
Kopplas på markerad nivå

Individen placeras i rullstolen 
De två mittersta benbanden placeras tillbaka i fickan. 

Instruktioner

Checklista



Version 2, april 2021

Förskrivare
          Leg. Arbetsterapeut 

 
  

Information om lyftselen

Leverantör - Guldmann

Storlek    

      XS           S           M             L             XL            Annan storlek

Material

Uppföljningsintervall

Anpassning

Övrig information - tänk på säkerhetsstoppet. Lyft tills alla lyftband sträcks och kontrollera att de har  
monterats korrekt på lyftbygeln. 


