LL 45180 Bad S 33x33x33
LL 45190 Bad M 38x38x38
LL 45200 Bad L 43x43x43

made in Sweden

Alla modeller finns med
bröst-/midjeband och
grenband – beställningsnr
se www.lattalyft.se

Lätta Lyft bärsits/lyftsele bad är stark och oöm. Lätt att vika ihop och ta med sig
till stranden eller rehabbassängen. Det glesa och starka materialet är perfekt för
bad. Vid lyftet rinner vattnet ut direkt och bärsitsen torkar snabbt. För extra
avlastning finns Axelremmar för manuella lyft som kan kopplas till bärsitsen.
Muddar som kan sättas runt handtagen innebär ett mjukare grepp för de som
lyfter. Badselen/sitsen kan också kopplas till personlyftar. Lätta Lyfts produkter
testas hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås och de är CE-märkta.

Så här används Lätta Lyft bad

Lyftselen placeras i duschstolen eller rullstolen med etiketten utåt och uppåt i
ryggen. Detta är viktigt för att lyftet ska bli rätt. Lyftselen håller för flera hundra kilo
men hur tunga personer som kan lyftas beror på om lyftet görs manuellt eller vilka
tillbehör som används. Kopplas bärselen till personlyft är det maxvikten på de
olika fabrikaten som gäller. Vid manuella förflyttningar är det enkelt att förklara hur
lyften ska utföras. ”Ta i handtagen...” Lätta Lyft ska sträckas så långt som möjligt
fram mot knävecken för bästa sittställning, ligga rakt och mitt under brukaren.
Risken för ömmande leder eller sträckningar på grund av slarv och felaktiga lyft
minskar. Ingen behöver halka och tappa taget om våta kroppar. Både brukare
och assistenter känner sig säkrare. Den främre delen ska lyftas lite högre än den
bakre för att brukaren ska känna sig trygg och i balans.

Det finns flera variationer av lyft

För personer med svaga muskler i nacken kan det vara en fördel att lyfta
fram och bak. Då får huvudet stöd mot den som står bakom.
I trånga passager och i trappor, är den tekniken att föredra.
I andra situationer passar det kanske bättre att bära på varje sida.
En lång och en kort person lyfter lika bra tillsammans som två jämnlånga.
Man kan också vara tre eller fyra som lyfter, omständigheterna avgör.
Lätta Lyft badsitsar/selar tvättas i maskin 60 grader. Lufttorka.
Material nät, PVC/Vinyl. Garanti 2 år från fakturadatum.
Kontrollera att badselen inte får några defekter.
Om skador uppstår ska den bytas ut. Tillverkas i Sverige.
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