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VIKTIG!

Personløfteren er kun ment til å skulle benyttes 
av kvalifisert personale.

Manualen kan ikke overlates til, eller gjøres til-
gjengelig for, noen uvedkommende tredjepart, 
uten at det på forhånd er innhentet skriftlig til-
latelse fra Molift Group AS. Alle dokumenter er 
opphavrettslig beskyttet etter gjeldende lover, 
konvensjoner og avtaler. Ingen utdrag av den-
ne dokumentasjonen kan reproduseres, tas i 
bruk eller overføres uten en spesifikk innhentet 
forhåndstillatelse. Brudd på disse retningslin-
jene kan medføre rettslig forfølgelse og økono-
misk ansvar. Alle industrielle rettigheter er re-
serverte.

Molift Group AS
Ole Deviksvei 44 
0668 OSLO 
Tlf: (+47) 40001004 www.molift.com
Fax: (+47) 40001008 info@molift.com

Molift Stretcher er CE merket i henhold til Rådsdirektiv 
93/42 EEC om medisintekniske produkter.

Båren er kun ment til å skulle benyttes av kvalifisert 
personale.

Molift Group aksepterer intet ansvar for skader og funk-
sjonelle feil som skyldes at instruksjonene i manualen 
ikke har blitt fulgt. All informasjon i denne manualen 
var oppdatert på det tidspunkt manualen ble sendt i 
trykken. Manualen er bygd opp på basis av vår erfaring 
og etter våre beste evner og intensjoner. Vi forbeholder 
oss retten til å gjøre modifikasjoner i forbindelse med 
videre utvikling og forbedring av produktet som er be-
skrevet i denne manualen.  
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•	 Sikkerhetsstropper	kan	bestilles	separat.
2150355 Sett med sikkerhetsstropper  

(3 stk pr båre)

 Sikkerhetsstroppene benyttes som ekstra sikring 
for å hindre at pasienten sklir i båren.

Preliminary 2.
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Bill of materials:1

Material. Comment.Dimension/
Draw. no.Description.Qty.Pos.

18-001 BOM.xls

Note:
Material: ICORENE PP CO14 (Density: 900 kg / m3)1.
Weight brt: 14 kg2.

2

1

Rev. Description: Date/Sign. Approved:

Pos. Qty. Description
Dimension/
Draw. no. Material: Comment:

2 1 Body, left side 18-024
1 1 Body, right side 18-023

Size

Designed/Drawn: Date: Scale:Projection:

TB 1:5

18-001 A1

Assembly
Drawing number:

2007/03/26
Drawing name:

Molift Stretcher

Molift Stretcher
Molift Båre er laget av et lett plastkompositt materia-
le med låser i rustfritt stål. Båren kan brukes i kombi-
nasjon med en pasientløfter til forflytning av pasienter 
fra gulv, seng og operasjonsbord. Den kan også brukes 
ved røntgen og CT-scanning.

 Båren skal kun benyttes til en løfter med 4 punkt 
oppheng som er helt fast (f eks Molift Partner 
230/255) eller har alle frihetsgrader (f eks Molift 
Partner 205 eller en takheis). En løfter med fast 
oppheng gir mer stabilitet til båren.

 Båren er beregnet på innendørs bruk og må ikke 
eksponeres for sollys over lengre tid.

 Det er mulig å bruke båren som en vanlig båre 
uten løfter og stropper. Sikkerhetsstropper anbe-
fales.

Tekniske data
Vekt: Total:   14,4 kg
 En halvdel:   7,2 kg
Mål: 1980x630x126 mm (LxWxD)
Materiale: Plastkompositt body og  

rustfritt stål i låser
Løftekapasitet (Safe Working Load, SWL)
 300 kg. 

Molift Stretcher 
2150103 Molift Stretcher ekskl. løftestropper og 

sikkerhetsstropper
Løftestropper
2150357 Sett med standard løftestropper  

(4 stk pr båre)
2150356 Sett med stropper med sneller  

(4 stk pr båre)
•	 Båren	kan	også	leveres	med	standard	løftestropper	

eller sneller som trekker inn stroppene når de ikke 
er i bruk. Se illustrasjon under.

Hodeende

Fotende
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Betjening av båren

 Løft og forflytning av en pasient innebærer all-
tid en viss risiko. Les brukermanualen for løfteren 
nøye! Det er viktig med god kunnskap og forstå-
else av utstyret, og kun trenet personell bør bru-
ke utstyret. Utvis varsomhet og omsorg når du 
bruker løfter og tilbehør. Vurder om det må bru-
kes sikkerhetsstropper ut fra pasienten tilstand og 
hvordan båren skal brukes. Du som pleier er av-
svarlig for pasientens sikkerhet!

Båren kan deles i to deler. Låsene i hode- og fot-ende 
åpnes og lukkes som beskrevet nedenfor. Prøv og åpne 
og lukke låsene noen ganger før bruk for å lære deg 
hvordan de fungerer.

 Låsen skal ikke røres nå båren er belastet. Låsene 
er lettere å betjene når båren ligger på et plant un-
derlag, dette er også av sikkerhetsgrunner, slik at 
båren ikke kan åpnes når den henger med last.

Åpning av låsen
Uten belastning

•	 Trykk	først	inn	sikringslåsen	og	deretter	låsen	slik	at	
den åpnes og dra båredelene fra hverandre.

Med belastning/mykt underlag

•	 En	person	skyver	den	ene	båredelen	(1)	ned	slik	at	
låsen avlastes. Trykk inn sikringslåsen og deretter 
låsen slik at den åpnes, og drar båredelene litt fra 
hverandre.

 Hvis låsen er vanskelig å åpne må begge båre-
halvdelene dyttes ned  slik at båren ligger mest 
mulig plant og låsemekanismen avlastes når den 
åpnes. Det kan også være en fordel å snu pasien-
ten til ene siden.

Lukking av låsen

•	 Skyv	båredelen	mot	hverandre	slik	at	låsen	og	sik-
ringslåsen klikker på plass i riktig posisjon.

 Kontroller at låsen lukkes i riktig posisjon, at den 
f.eks. ikke er skjev. 

 Hvis låsen er vanskelig å lukke må begge båre-
halvdelene dyttes ned slik at båren ligger mest 
mulig plant når den lukkes. Det kan også være en 
fordel å snu pasienten over på ene siden.

Sjekkliste før bruk
•	 Sjekk	at	det	ikke	er	skader	på	båren	eller	tilbehør.
•	 Sjekk	at	løftestroppene	ikke	har	skader,	er	slitt	eller	

frynsete.
•	 Sjekk	at	låsene	fungerer	korrekt	og	sikkert.

Lås  Sikringslås

1

Lås  Sikringslås

1
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Løft og forflytning med Molift Stretcher

 Pass alltid på at pasienten ligger stabilt og ikke 
sklir. Ikke dra eller dytt på båren ved forflytning 
med løfter.  Bruk sikkerhetsstropper ved behov.

 Bruk en pute under pasientens hode ved håndte-
ring for bedre beskyttelse mot evt. skader.

 Husk korrekt arbeidsstilling for å skåne ryggen din!

 Hvis båren brukes i basseng, må man være spesi-
elt oppmerksom på at bårens oppdrift endres hvis 
den fylles med vann.

 Molift anbefaler at det er med tre pleiere for en-
klest  plassering og betjening av båren.

 Båren trenger normalt ikke å fjernes ved røntgen 
eller CT- scanning, se s. 10.

Plassering av båre i seng

 Hvis mulig, juster sengen til en passende arbeids-
høyde, og lås hjulene på sengen.

•	 Hvis	mulig,	er	det	en	fordel	å	sette	sengen	slik	at	
man kan komme til fra begge sider før man begyn-
ner.

•	 Del	båren	i	to	deler	som	beskrevet	tidligere.

•	 Legg	arm	og	ben	over	motsatt	arm	og	ben,	for	å	let-
tere kunne rulle pasienten over på siden, som vist 
på bildet.  

•	 Hvis	mulig,	bruk	lakenet	til	å	dra	pasienten	forsiktig	
over	på	siden.	Hvis	ikke	laken	kan	benyttes,	se	s.	8	
for beskrivelse av plassering av båre.

•	 Plasser	den	ene	bårehalvdelen	under	pasienten.

•	 Legg	ned	pasienten	og	legg	motsatt	arm	og	ben	
over på andre siden.
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•	 Bruk	lakenet	igjen,	hvis	mulig,	til	å	snu	pasienten	
over til den andre siden.

•	 Plasser	den	andre	bårehalvdelen	under	pasienten	
på den andre siden, og skyv bårehalvdelene mot 
hverandre. 

•	 Lås	båren	i	fotenden	først,	deretter	i	hodeende.
	 Hvis	madrassen	er	myk	kan	det	være	nødvendig	å	

presse båredelene ned på siden slik at båren ligger 
mest mulig plant. Det vil da være lettere å få lås og 
sikringslås i korrekt inngrep. Pasienten holdes fort-
satt snudd til ene siden.

•	 Lås	båren	i	hodeende	på	samme	måte	som	i	foten-
de, ved å presse ned slik at låsen går riktig i inngrep,

•	 Snu	pasienten	tilbake	på	rygg,	og	plasser	pasienten	
i en komfortabel liggeposisjon.

•	 Hvis	nødvendig	skal	pasienten	stroppes	til	båren	
med sikkerhetsstropper, som sikrer at han/hun ikke 
beveger seg og eventuelt sklir ut av posisjon.

Løft fra seng med pasientløfter
(Eksempel Molift Partner 255)
•	 Plasser	løfteren	over	pasienten	som	vist	på	bildet.

•	 Fest	de	4	løftestroppene	på	opphenget.

 Pass på at begge bårelåsene er riktig lukket og at 
de 4 stroppene er festet korrekt på løfteopphenget 
før du begynner å løfte. 

 Vær oppmerksom på at et fast oppheng er mer 
stabilt enn et fritt oppheng
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•	 Løft	forsiktig	inntil	båren	går	klar	av	sengen	og	flytt	
deretter	løfteren	med	båren.	Forsikre	deg	om	at	pa-
sienten ligger stødig og ikke sklir. Ikke dra eller dytt 
på båren!

•	 Senk	båren	med	pasient	ned	der	du	ønsker.	Forsikre	
deg om at pasienten og båren ligger trygt og stø-
dig.	Fjern	løftestroppene	fra	løfteopphenget	og	flytt	
løfteren.

Fjerning av båren.
•	 Lås	opp	båren	i	fotenden.	Hvis	underlaget	er	mykt	

skyves båredelene ned (1) slik at låsen avlastes. 
Eventuelt kan pasienten snus til ene siden. Trykk inn 
sikringslåsen og låsen slik at den åpnes og dra båre-
delene litt ut fra hverandre.

•	 Dra	de	to	båredelene	litt	fra	hverandre	i	fotenden.

•	 Åpne	låsen	i	hode	enden	på	samme	måte:		trykk	
ned båredelene og trykk inn sikringslåsen og låsen. 

•	 Fjern	deretter	forsiktig	de	to	bårehalvdelene	fra	sen-
gen.

•	 Legg	pasienten	på	rygg	i	en	komfortabel	liggeposi-
sjon.1
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Plassering av båre med pasient liggende på gulvet.
•	 Plasser	de	to	bårehalvdelene	i	en	V-form	rundt	pasi-

enten. 

•	 Lukk	låsen	i	fotenden,	og	skyv	den	V-formede	båren	
så nærme pasienten som mulig.

•	 Legg	arm	og	ben	over	motsatt	arm	og	ben,	for	å	let-
tere kunne rulle pasienten over på siden, som vist 
på bildet. 

•	 Snu	pasienten	forsiktig	over	på	den	ene	siden,	og	
skyv den ene båredelen på plass under pasienten.

•	 Legg	pasienten	forsiktig	over	på	den	andre	siden,	
oppå bårehalvdelen, og skyv den andre bårehalvde-
len på plass under pasienten. 

•	 Lås	båren	i	hodeenden.

Løft fra gulv med Mobil Pasientløfter
(Eksempel Molift Partner 255)
•	 Juster	bena	på	løfteren	til	maks	bredde.
•	 Plasser	løfteren	med	hodeenden	av	båren	inn	nær-

mest mulig chassis.

•	 Fest	de	2	løftestroppene	ved	bårens	hodeende	dia-
gonalt på  løfteopphenget.

 Alternativt kan løftestoppene festes på den ene si-
den av opphenget på løftere med fast oppheng 
(Molift Partner 230/255), dette forenkler den vide-
re prosessen.

 

•	 Løft	båren	nok	til	å	snu	løfteren	90°	(bena	skal	un-
der båren).
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•	 Juster	benene	til	minimum	bredde.
•	 For	å	balansere	båren	dras	den	forsiktig	bakover,	

deretter senkes den ned på benene til løfteren til 
den ligger stødig.

•	 Flytt	den	ene	stroppen	slik	at	løfteopphenget	er	på	
tvers over pasienten, og hekt på de to løftestrop-
pene ved bena på de nederste krokene på løfteopp-
henget, som vist på bildet under.

•	 Løft	pasienten	forsiktig	fra	gulvet.	Forsikre	deg	om	
at pasienten ligger stødig og ikke sklir. Ikke dra eller 
dytt på båren!

•	 Senk	båren	med	pasient	ned	der	du	ønsker.	Forsikre	
deg om at pasienten og båren ligger trygt og stø-
dig.	Fjern	løftestroppene	fra	løfteopphenget	og	flytt	
løfteren.

•	 Båren	fjernes	som	beskrevet	på	side	7.
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Røntgen og CT
Båren er designet for å gi minst mulig skygge ved rønt-
gen	eller	CT	og	behøver	normalt	ikke	fjernes	for	dette.	
Dette må allikevel vurderes ut ifra situasjonen.

Figuren	under	viser	område	hvor	det	kan	bli	forstyrrel-
ser på bildet ved CT scanning av en standard båre (Art 
21500001)

Standard båre har område rundt låsen i hode ende og 
fotende hvor det blir skygger/forstyrrelse ved CT-scan-
ning.

For	bårer	med	sneller	med	fjær	 (Art	2150010)vil	det	 i	
tillegg kunne bli forstyrrelser ved skulderhøyde og lår-
høyde,	der	hvor	snellene	med	fjær	er	plassert,	som	vist	
på neste figur.

Følgende	bilder	viser	eksempler	på	 fra	en	CT-scanner	
med en testfigur på Molift Stretcher. 

Testfigur på Molift Stretcher på vei inn i CT-scanner.

Hode ende

Fot ende

Hode ende

Fot ende

Skulderområde

Lår område

1
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CT bilde av testfigur på molift Stretcher. Konturene av 
båren er synlig, samt snellene på siden i lårområde. 
Det er montert  fjær (1) i venstre snelle.

Snitt A

Snitt B
Bildene er et snitt tatt i hoftehøyde med løftestroppe-
ne	og	sneller.	I	snitt	B	er	vises	det	hvordan	fjæra	i	snel-
lene påvirker bildet slik at det blir striper.

 Ved vanlig røntgen vil det bli evt skygge/forstyr-
relser i de samme områdene pga metallet i lås og 
sneller.

Rengjøring
•	 Molift	Stretcher	kan	vaskes	med	vanlige	rengjø-

ringsmidler og desinfiseres med mildt desinfek-
sjonsmiddel på en klut.

•	 Båren	kan	vaskes	i	sykehusmaskiner	ved	80°C	på	
korttidsprogram. Båren må kjøles ned til romtempe-
ratur	(maks	30°C)	før	bruk.

•	 Forsiktig	høytrykksvask	er	også	mulig	(100	bar).

 Husk å fjerne løftestroppene før vasking i vaske-
maskin eller høytrykksvask.

Båren har en hul støpestruktur, og vi anbefaler å sjekke 
at det ikke er kommet vann inn i båren.

Vedlikehold
Molift	anbefaler	årlig	ettersyn	av	båren:
•	 Sjekk	at	det	ikke	er	skader	på	båren	eller	tilbehør.
•	 Sjekk	at	løftestroppene	ikke	har	skader	,	er	slitt	eller	

frynsete. Slitte eller frynsete bårestropper skal er-
stattes med nye, kontakt Molift Group AS eller Mo-
lift Servicepartner.

•	 Sjekk	at	låsene	fungerer,	og	at	det	ikke	er	noen	løse	
deler.

•	 Sjekk	at	det	ikke	er	vann	inne	i	båren.

Maks brukervekt (SWL) er 300 kg for Molift Stretcher

Snitt A
Snitt B



Produsent:

Molift Group AS
Ole Deviksvei 44
0668 OSLO
Norge
Tlf: (+47) 40001004 www.molift.com 
Fax: (+47) 40001008 info@molift.com

I en tid med stadig tøffere krav til effektivitet og 
økende fokus på pasientens behov i behandlings-
situasjonen er det lett å glemme at pleieren også 
har behov. Behov for å hjelpe flere og bedre uten 
å ta de tunge løftene, uten å belaste egen rygg, 
uten å slite seg fullstendig ut på jobb og fremdeles 
ha overskudd til seg selv og sine nærmeste når 
arbeidsdagen er over.

Det er denne forståelsen som driver oss i Molift. 
Selskapet ble startet for mer enn 25 år siden av en 
mann som gjennom egen erfaring så et behov for 
å kunne løfte og forflytte pasienter på en effektiv 
og behagelig måte – både for pasient og pleier. 

Siden den gang har vi levert produkter som er 
i samsvar med kroppens naturlige bevegelses-
mønster, som er intuitive og enkle i bruk, som gir 
pasienten et bedre liv og som i tillegg gir pleieren 
reell og optimal avlastning og arbeidsglede.

Vi kaller det; Molift – designed for life

Leverandør:

Molift AS
Ole Deviksvei 44
0668 OSLO
Norge
Tlf: (+47) 40001004 www.molift.com 
Fax: (+47) 40001008 info@molift.com


