
Hvad gør du, når en  
bariatrisk patient falder? 

HoverJack® - Luftassisteret løftemadras
       Bariatriberedskab op til 544 kg

Køb nu Køb nu 

og få 10og få 10

 HoverMatt® SPU 
 HoverMatt® SPU 

luftmadrasser 34” 
luftmadrasser 34” 

gratis* gratis* 

Forlænget Forlænget 

pga. stor succes 
pga. stor succes 

frem til den 
frem til den 

30.6 30.6 

Har du  prøvet at hjælpe en bariatrisk 
patient op fra gulvet med en mobillift og 
et løftesejl, vil du højst sandsynligvis have 
haft en oplevelse af, at det ikke er så nemt 
for hverken patient eller dig som hjælper, 
som det ser ud på en brochure. 

MED EN MOBILLIFT KAN DU 
OPLEVE AT:
• Man skal typisk være 3-4 personer. 

• Patienten kan opleve betydelige smerter, 
når sejlet skal lægges på og løfter op.

• Patientens værdighed: patienter 
fortæller, at de oplever vores anstren-
gelser, når en forflytning ikke forløber 
gnidningsløst, som meget stigmatise-
rende og ubehagelige. 

• Patienten bliver klemt sammen i sejlet. 
Især kan en stor abdomen blive klemt 
op og kompromittere patientens  
respiration. 

• Liftens løftehøjde og liftens maksimale 
løfteevne kan være for lille. Dette vil  
betyde, at patientens bagdel ikke har 
frigang over seng eller stol, som oftest 
vil medføre, at hjælpere må løfte/ 
trække det sidste stykke. 

• Benspredet kan være for småt, så man 
ikke kommer tæt nok på personen, og 
sejlets stropper derved bliver for korte til 
at kunne komme på løftebøjlen. Mange 
gange ville hjælperne derfor være nødsa-
get til at skulle løfte patienten halvt op at 
sidde for at få stropperne på.

• Sejlets stropper kan være for korte eller 
for lange, så der ikke er løftehøjde nok. 

• Man skal have mange forskellige stør-
relser sejl på lager sammen med liften. 
Sejlets sikkerhed afgøres af, om sejlet 
passer i størrelse til patientens hofte. 
One size fits all - findes ikke! 

MEN HVAD ER ALTENATIVET SÅ? 
Med en HoverJack® kan du

Løfte op til 544 kg direkte fra gulv op i 
seng liggende, uden risiko for at  
pådrage yderligere smerte eller skade 

Løfte op uden belastning af hjælpere 

Hjælpe op med kun 2 hjælpere, så alle 
ledige hænder er allokeret ud til andre 
vigtige opgaver

Lad os vise dig hvordan  
- selvfølgelig helt uforpligtende. 

1. Se denne video 
(Skan qr-koden med din  
mobiltelefons kamera.)

2. Lad os komme ud  
og vise dig hvordan. 

HoverJack anvendes 
og implementeres 
kontinuerligt på OUH, 
Odense Universitets-
hospital - Svendborg 
Sygehus, blandt 
serviceassistenter og 
portører.

Ring i dag

*Tilbuddet gælder ved samlet køb af HoverJack®, pumpe og vogn. 
Uddannelse af hele korpset følger med uden beregning. Tilbuddet ud-
løber 30/06 2023 og kan ikke kombineres med andre tilbud/rabatter.

Jylland og Fyn

Maj Andkjær 
40 44 37 22

Sjælland  
og øerne 

Ulrik Larsen 
40 44 37 33

Det kan have fatale konsekvenser for både patient og medarbejder, at der ikke vælges det 
rette hjælpemiddel til løft fra gulv, eller at der ikke anvendes hjælpemiddel overhovedet!


