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1. Monteringsanvisning
Guldmann ABC-seil leveres ferdig til bruk med alle aktuelle data påmontert seilet.

2. Bruksanvisning
Se vedlagt bruksanvisning for påmontering av seilet, tilsvarende bruksanvisning
medfølger alle seil fra V. Guldmann A/S.
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Active MicroPlus
La seilet ligge på
brukerens skulder og
på rullestolens
ryggpolstring og
drivringer

Støttebelte brukt utvendig på
seilet: Er støttebeltet stramt gir
det mer støtte omkring
overkropp. Støtter omkring
øvre rygg ved skulder,
omkring siden av brystkassen
samt høyt oppe på låret tett
ved skrittet.
Støttebelte brukt innvendig i
seilet: Støtter omkring øvre
rygg ved skulder, omkring
brystkasse samt høyt oppe på
låret ved skrittet.

Be brukeren lene
seg frem/”dytt”
brukeren frem og la
seilet gli ned til
spissen av
skulderbladene

Plasser benstropperne
under låret så tett på
skrittet som mulig.
Husk å utføre løftet
med bena og ikke med
armer og rygg
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Før de øverste
stroppene frem under
armhulen sammen med
støttebeltet. Dog ikke
høyere opp enn at det er
plass til to fingre
mellom seil og armhule

Sjekk at de øverste
løftestroppene passer
med benstroppenes
lengde, slik at brukeren
ikke ”knekkes” sammen
over hofteleddet.
Hvis du skal løfte en
bruker med en lav
kroppstonus kan du med
fordel støtte på begge
knær når du utfører løftet

Active Trainer
Legg seilet på forfra og
la brukeren stikke
armene gjennom
løftestroppene. Kryss
deretter støttestroppene
over i motsatte ring

Sjekk at løfte- og
støtte-stroppene er
korrekt plassert

Hvis benstroppene benyttes, føres de inn
under lårene og opp mot skritt. Deretter
”klikkes”/ spennes fast i selve seilet.
Vær oppmerksom på at benstroppene
har riktig lengde, slik at de ikke
strammer i skrittet

Deretter plasseres
de på løftebøylen.
Vær oppmerksom
på at støttestroppene er strammet
korrekt til
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La brukeren lene
seg fremover og få
vektbæring på
brystkassen. Aktiver
takheisen.

Vær opmerksom
på å ikke kjøre
løftebøylen for
langt opp slik at
du løfter
brukeren

Basic High
La seilet ligge på
brukerens skulder og
på rullestolens
ryggpolstring og
drivringer

La brukeren lene seg
frem/”dytt” brukeren
frem. Stikk hånden ned
i seilets lomme og la
hånden følge brukerens
ryggsøyle til du kjenner
sitteputen ved
halebeinet

Plasser benstroppene vinkelrett under
låret. Husk å løfte med bena og ikke
armer og rygg. Hvis benene er for
tunge til å løfte skal du i stedet la
benstroppene gli inn under låret ved å
presse den ene hånden flatt ned mot
stoffet mens den andre trekker seilet
på plass. Plasser din ene utstrakte
hånd mellom seilet og låret med
håndflaten ned. Stå i bredbeint stilling
og jobb med vektoverføring.

La din hånd gli inn mellom
seilets underside og
brukerens hofte inne ved
rullestolens ryggpolstring
og press seilet ned til puten.
La hånden bli der og trekk
benstroppen frem mot
kneet.

Sjekk at ryggstroppene
passer med benstroppenes lengde slik at
man ikke løftes først i
benstroppene eller
ryggstroppene. Selve
løftet skal foregå
samtidig i stroppene.
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Støtt eventuelt
brukeren lett på
oversiden av kneet.

Basic Basic
La seilet ligge på
brukerens skulder og
på rullestolens
ryggpolstring og
drivringer

La brukeren lene seg
frem/”dytt” brukeren
frem. Stikk hånden ned
i seilets lomme og la
hånden følge brukerens
ryggsøyle til du kjenner
sitteputen ved
halebeinet

Plasser benstropperne vinkelrett under
låret. Husk å løfte med bena og ikke i
armer og rygg. Hvis benene er for tunge
til å løfte skal du i stedet la benstroppene
gli inn under låret ved å presse den ene
hånden flatt ned mot stoffet mens den
andre trekker seilet på plass. Plasser din
ene hånd utstrakt mellom seilet og låret
med håndflaten ned. Stå i bredt-stående
stilling og arbeid med vektoverføring.
Hvis benene er meget tunge, la en
kollega løfte dem mens du plasserer
benstroppene

Sjekk at ryggstroppene
passer med
benstroppenes lengde,
slik at det ikke løftes
først i benstroppene
eller i ryggstroppene.
Selve løftet skal foregå
samtidig i stropperne
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La din hånd gli inn mellom
seilets underside og
brukerens hofte inne ved
rullestolens ryggpolstring
og press seilet ned til
puten. La hånden bli der og
trekk benstroppen frem mot
kneet.

Støt evt.
evt. brukeren
brugeren
Støtt
let på
på oversiden
overside afav
lett
knæ
kneet

Basic Low
La seilet ligge på
brukerens skulder og
på rullestolens
ryggpolstring og
drivringer

La brukeren lene seg
frem/”dytt” brukeren
frem. Stikk hånden ned
i seilets lomme og la
hånden følge brukerens
ryggsøyle til du kjenner
sitteputen ved
halebeinet

Plasser benstropperne vinkelrett under
låret. Husk å løfte med bena og ikke i
armer og rygg. Hvis benene er for
tunge til å løfte skal du i stedet la
benstroppene gli inn under låret ved å
presse den ene hånden flatt ned mot
stoffet mens den andre trekker seilet
på plass. Plasser din ene hånd utstrakt
mellom seilet og låret med håndflaten
ned. Stå i bredt-stående stilling og
arbeid med vektoverføring. Hvis
benene er meget tunge, la en kollega
løfte dem mens du plasserer
benstroppene

La din hånd gli inn mellom
seilets underside og
brukerens hofte inne ved
rullestolens ryggpolstring og
press seilet ned til puten. La
hånden bli der og trekk
benstroppen frem mot kneet.

Sjekk at ryggstroppene
passer med
benstroppenes lengde,
slik at det ikke løftes
først i benstroppene
eller i ryggstroppene.
Selve løftet skal foregå
samtidig i stropperne
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Støtt evt. brukeren lett
på oversiden av kneet
Det er brukerens
funksjonsnivå som
avgjør om armene skal
plasseres innenfor
eller utenfor seilet.
En person med en
halvsidig lammelse
skal f.eks. alltid ha den
lamme armen
understøttet/innenfor
seilet.

Custom Amputee
La seilet ligge på
brukerens skulder og
på rullestolens
ryggpolstring og
drivringer

Begynn alltid med å legge
benstroppen på den siden
hvor stumpen er kortest.
Len brukeren/dytt brukeren
over mot motsatte side.
Press benstroppen inn under
brukeren med flate hender.
Len/dytt brukeren over til
motsatte side og gjenta
prosessen.

La brukeren lene seg
frem/”dytt” brukeren
frem. Stikk hånden ned
i seilets lomme og la
hånden følge brukerens
ryggsøyle til du kjenner
sitteputen ved
halebeinet

La hånden din gli inn
mellom seilets innerside og
brukerens hofte inne ved
rullestolens rygg-polstring
og press seilet ned til
overkant pute. La hånden bli
der og trekk benstroppen
frem mot ”kneet” med den
ledige hånden

Når begge benstroppene er plassert under
brukeren, føres den øverste ben-stroppen i
den innvendige ”låsestroppen” og den
nederste ben-stroppen føres inn i den
utvendige ”låsestroppen”.
Det betyr at den ben-stroppen som man
begynner med alltid skal i den innvendige
låsestroppen.
Når brukeren blir løftet vil han automatisk
bli tilbakelent. Dette skjer for å hindre at
brukeren faller ut av seilet.
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Custom Sit-On High
Sit-On seilene skal alltid
rulles på i liggende stilling.
Kryss eller bøy det ene
benet over mot den siden du
ønsker å rulle brukeren til.
La brukeren legge samme
sides arm over brystkassen.
Be om at brukeren snur
hodet til samme side

Du kan med fordel
aktiverere delingen av
liggeflaten slik at
brukeren blir løftet fra
sittende stilling

Underkant seil skal
plasseres to
fingerbredder fra
knehasen. Overkant
seilet skal støtte
hodet

Du kan også med
fordel aktiverere
delingen av liggeflaten
når brukeren skal
tilbake til sengen.
Dermed sikrer du deg,
at brukeren blir
plassert korrekt i
sengen
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Monter løftestroppene
på løftebøylen. Sjekk
at bendelen ikke
trekkes opp under låret
ved løft fra liggende
stilling

Custom Sit-On
Sit-On seilene skal
alltid rulles på i
liggende stilling. Kryss
eller bøy det ene benet
over mot den siden du
ønsker å rulle brukeren
til. La brukeren legge
samme sides arm over
brystkassen. Be om at
brukeren snur hodet til
samme side

Underkant seilet
skal plasseres to
fingerbredder fra
knehasen. Overkant
seilet skal støtte
skulder

Løft med Sit-On seilet skal
altid foregå fra en sittende
stilling til en annen sittende
stilling uansett om det er et
løft fra f.eks. seng til
rullestol
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Delingen på sengen
aktiveres før
løftestroppene
monteres på
løftebøylen

3. Feilsøking
Sjekk løftestropper for rifter eller
slitasjeskader.
Sjekk sømmer for feil eller skader.
Sjekk seilstoff for rifter eller
slitasjeskader.

Ved feil, ta seilet umiddelbart ut av
bruk !
Ved feil, ta seilet umiddelbart ut av
bruk !
Ved feil, ta seilet umiddelbart ut av
bruk !

4. Servicepunkt
Forhandler:

Medema Norge AS
Postboks 133
1483 Skytta
Tlf.: 815 32 400

Utlevert av:

Serviceverksted:
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