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Allmänt

Tack för att du valt en lyftsele från Molift by Etac. 

För att undvika skador vid hantering och användn-
ing skall denna manual läsas igenom.

I den här manualen är Brukaren den person som 
lyfts. Assistenten är den person som applicerar 
selen.

Den här symbolen förekommer i 
manualen tillsammans med text. Den 
indikerar behov av försiktighet när 
brukarens eller hjälparens säkerhet 
kan äventyras.

Etac förbättrar fortlöpande sina produkter. Vi 
förbehåller oss därför rätten att ändra produkterna 
utan föregående meddelande.

Besök www.molift.com för mer 
information, råd och eventuella upp-
dateringar av dokumentation.

Vi reserverar oss för feltryck och ofullständigheter.

Testning och garanti
 

 Denna produkt är CE-märkt.

Etac Molifts lyftselar är testade av ackrediterade 
testinstitut och uppfyller kraven enligt stand-
arderna i Medicintekniska direktivet för klass 
1-produkter (MDD 93/42EEC). Selarna uppfyller 
kraven enligt EN ISO 10535.

Garanti: Två år för material och tillverkningsfel vid 
korrekt användning.

Mer information om Etac Molifts sortiment av 
selar och lyftar, gå in på www.molift.com.

Manual Svenska
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Försiktighetsåtgärder

För att undvika skador vid hantering 
och användning ska alltid manual för 
både lyft och lyftsele läsas igenom 
noga före användning.

Det är viktigt att selen är utprovad för den 
enskilda brukaren och den avsedda lyftsituationen. 
Gör en bedömning om det behövs en eller flera 
assistenter.

Planera lyftmomentet före lyft, så att det sker så 
tryggt och smidigt som möjligt. Tänk på att arbeta 
ergonomiskt.

Gör en riskbedömning och dokumentera. Som 
vårdgivare är du ansvarig för brukarens säkerhet.

Lyft aldrig en brukare högre från 
underlaget än vad som är nödvändigt 
för lyftets genomförande. Lämna 
aldrig en brukare utan tillsyn i en 
lyftsituation.

Kontrollera alltid 

• att brukaren har den funktion som krävs 
för den aktuella selen

• att modell, storlek och material passar
• att selen passar för den lyft/lyftbygel 

som ska användas.
• Det är viktigt att kontrollera att 

bandöglorna sitter rätt på upphängn-
ingskrokarna innan brukaren lyfts från 
underlaget.

• Se till att hjulen på säng, brits etc. är 
låsta när så krävs under förflyttningen.

Tillsyn
Selen ska kontrolleras regelbundet, helst före varje 
användning, men var särskilt noggrann efter att 
den tvättats.
• Kontrollera så att inga förslitningar eller skador 

finns på sömmar, tyg, band och öglor.

Använd aldrig en trasig eller skadad 
lyftsele, den kan gå sönder och orsaka 
personskador. Kassera skadade eller 
slitna selar.

Selen bör ej förvaras i direkt solljus.

Periodisk inspektion
Periodisk inspektion skall utföras minst var 6:e 
månad. Tätare inspektioner kan krävas om selen 
används eller tvättas oftare än normalt. Se pro-
tokoll för periodisk inspektion på www.molift.com
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Beskrivning

Etac Molift erbjuder ett brett sortiment av 
lyftselar för olika slags förflyttningar. Etac Molift 
RgoSling är utformad för att ge en jämn vikt- 
och belastningsfördelning för att vara så bekväm 
som möjligt.

Molift RgoSling Fabric Stretcher kan endast 
kombineras med en 8-punkts lyftanordning.
Se kombinationslistan för att hitta rätt sele och 
upphängningsanordning.
Molift RgoSling Fabric Stretcher är tillverkad i 
polyester och finns i storlek M och XL.

Molift RgoSling Fabric Stretcher 
Är en bår i polyestermaterial som ska användas 
för liggande förflyttning. Båren ger komfort och 
fullt stöd.

Produkten har en förväntad livslängd på 1-5 år 
vid normal användning. Livslängden på produk-
ten varierar beroende på användningsfrekvens, 
material, belastning samt hur ofta den tvättas.

A1. Produktetikett
A2.  (01) EAN-kod 

xxxxxxxxxxxxxx 
(21) Serienummer  
xxxxxxxx

A3. QR-kod
A4. Etikett: Periodisk inspektion
A5. Etikett: Brukarnamn
A6. Bandöglor huvud
A7. Bandöglor axlar
A8. Bandöglor midja
A9. Bandöglor ben
A10. Symbol: Läs manual före användning
A11. Symbol: Max brukarvikt
A12.  Symbol: Denna sida av produkten vänds 

uppåt och utåt
A13. Symbol: Veckla ut för mer information

Skötsel / tvätt

Läs skötselinstruktionen på produkten.
1.   Selar med angiven vattentvätt kan tvättas 

med temperatur från 60 till 85 °C.

Vid tvätt i högsta temperatur sker en 
snabbare förslitning av materialet.

2.  Torktumling max 45º C.
  Kan autoklaveras vid 85 grader i 30 min.
3.  Får inte kemtvättas.
4. Får inte klorblekas.
5.  Får inte strykas.

1 2 3 4 5



Etac Molift RgoSling / www.molift.com / www.etac.com 

5.

M

Rgosling Fabric Stretcher

M

Rgosling Fabric Stretcher

 

 

Extra Small

(1) EAN number (21) Serial Number

 

 

2

3

1

4

5

A

10 11 12 13

RgoSling Fabric Stretcher

6

7

8

9

1



Etac Molift RgoSling / www.molift.com / www.etac.com 

6.

B

Applicering av sele

B3.  Vänd sedan brukaren över på motsatt sida 
och dra fram lyftselen. Se till att brukaren är 
placerad i mitten av selen. Om sängen har ett 
sängryggstöd kan detta användas. Var försiktig 
när du lägger över brukaren på andra sidan. 
Se till att hon/han inte tippar runt och rullar av 
sängen.

B1.  Vänd brukaren mot dig så att han/hon ligger 
på sidan i en säker position. Vik selen och 
placera den bakom brukarens rygg.

B2. Placera selen över brukaren och se till att den 
sitter mitt över brukarens rygg.

Vi rekommenderar att två assistenter hjälper till vid appliceringen av RgoSling Fabric Stretcher.

1 2

3
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Tillbehör för applicering

B4.  Om brukaren inte kan vändas i sidled kan appliceringen av selen underlättas med hjälp av Etac 
Slingon.

4
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B4.  Lyft brukaren, dock inte högre än nödvändigt. 
Kom ihåg att hjulen INTE ska låsas på en mobil 
lyft.

Om det går att sänka sängen bör man göra det, 
för att minska lyfthöjden under förflyttningen.

B1.  Upphängningsanordningen ska alltid placeras 
längs med brukaren, med den minsta delen 
ovanför brukarens huvud.

B2.  Häng upp selen i upphängningskrokarna.
B3.  Sträck selens band utan att brukaren lyfts.

Kontrollera att selen är rätt applicerad på 

brukaren och att bandöglorna sitter rätt i 
upphängningskrokarna.

Lyft

2

1

3

4
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C

Ta av sele

Justering av selen samt kontrollpunkter

C1.  Se till att brukaren inte har 
upphängningsanordningen nära 
ansiktet

C2.  Se till att alla 8 remmar sitter 
fast ordentligt.

C3.  Se till att huvudstödet inte är 
för lågt placerat. Selen ska vara 
placerad högre än brukarens 
huvud. 3

1

2

RgoSling Fabric Stretcher

C4.  Lossa bandöglorna från upphängningen. 
Vänd brukaren mot dig till stabilt sidoläge. Vik 
lyftselen på mitten och placera den bakom 
brukarens rygg. Vänd sedan brukaren över 
på motsatt sida och dra undan lyftselen. Var 
försiktig när du lägger över brukaren på andra 
sidan. Se till att hon/han inte tippar runt och 
rullar av sängen

4
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Kombinationslista

Bygel RgoSling Fabric 
Stretcher

Molift Air / HiTrac M XL

8-pt
Onesize
SWL 
230 kg

8-pt
Onesize 
SWL 
300 kg

Partner 255 M XL

8-pt
Onesize
SWL
230 kg

Selguide

Vilken storlek man ska välja beror dels på per-
sonens vikt, funktion, och på kroppsomfånget/
storleken. SWL (Safe Working Load) är 300 kg.
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Felsökning

Symptom Möjlig orsak/åtgärd
Selen passar inte brukaren. Fel storlek på selen. Prova med en annan storlek.

Selen är för smal för kroppen vid axeln och höften 
när dessa delar pressas samman. Prova med en 
annan storlek.
Lyftbygeln är felaktigt placerad i 180° vinkel och 
måste ändras så att den bredare delen är placerad 
ovanför huvudet.

Alla band lyfter inte samtidigt. Om banden inte är balanserade och inte lyfter 
samtidigt måste upphängningsöglorna justeras så 
att alla lyfter samtidigt.
Har alla upphängningspunkter applicerats på 
bygeln?

Är selen i balans under lyftet? Är brukaren korrekt placerad på selen? Om inte 
kommer vikten inte att balanseras korrekt. Flytta 
lyftselen upp/ner för att hitta rätt position. Höften 
och axlarna ska placeras vid öglorna i selens mitt.
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