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Sikkerhedsanvisninger
Brug afprøvningsprotokollet sammen med manualen i forbindelse 
med den individuelle afprøvning af løftesejlet. 

Manualen for både lift og løftesejl skal nøje gennem-
læses inden anvendelse. 

Det er vigtigt at løftsejlet afprøves individuelt til den tiltænkte bru-
ger og de aktuelle løftesituationer, hvor løftesejlet skal anvendes. 
Vurder om der er behov for én eller flere assistenter/hjælpere.

Planlæg løftemomentet, inden løftet, så det sker så trygt og 
smidigt som muligt. Tænk på at arbejde ergonomisk.

Lav en risikovurdering og dokumenter. Plejepersonalet er ansvarlig 
for brugerens sikkerhed. 

Kontrollér altid:

• At brugeren har den funktion der kræves ved brug af 
det aktuelle løftesejl.

• At model, størrelse og materiale passer.
• At løftesejlet passer til den lift/løftebøjle som skal 

anvendes.
• Det er vigtigt at kontrollere at løftestropperne er 

korrekt placeret på løftebøjlen inden brugeren løftes 
fra underlaget.

• Check at hjulene på kørestol, seng, bad-/toiletstol etc. 
er låste, når dette kræves i arbejdsprocessen

Anvend aldrig et beskadiget eller slidt løftesejl, 
det kan gå itu og forårsage personskade. Kasser 
beskadigede og slidte løftesejl.

 Løftesejlet bør ikke opbevares i direkte sollys.

Periodisk inspektion
Periodisk inspektion skal udføres mindst hver 6. måned i.h.t. DS/
EN ISO 10535:2007. Hyppigere inspektioner kan være påkrævet, 
hvis løftesejlet anvendes eller vaskes oftere end normalt. Se 
dokumentation vedr. periodisk eftersyn på www.etac.dk.

Besøg www.etac.dk for mere information, råd og 
eventuelle opdateringer af dokumentation.

Afprøvningsprotokol
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Løfteåg Bredde

2-punkts 
løfteåg .....................CM

4-punkts 
løfteåg .....................CM

Observér
Det er vigtigt at løftesejlet er afprøvet til den specifikke bruger og 
den enkelte løftesituation. Identificer den bedst mulige løsning for 
brugeren ved anvendelse af både Afprøvningsprotokollet og manu-
alen for det specifikke løftesejl i forbindelse med afprøvningen.

Information om brugeren:

Navn: ...................................................................................

Længde 
(cm): .................................

Vægt  
(kg) ...............................

Produktinformation:

Materiale:
 Polstret polyester   
 Polyesternet med polstret hovedstøtte og 

bendel

Art.nr.:
 

............................................................................. 

Størrelse:  XS    S    M    L    XL    XXL

Serienr.:
 

............................................................................. 

1 2 3 4

Afprøvningsprotokol EvoSling HighBack

Afprøvet og risikovurderet af:

Navn:
...................................................................................................

Dato:
.......................

Signatur:
.......................................................

 

 

Tlf 79 68 58 33
Fax 75 66 52 57 

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark

info@etac.dk www.etac.dk

 B   Øvre løftestropper

Valget af løftestrop er afgørende for 
brugerens siddestilling og afstand til 
løfteåg.

1 Krydsede

2 Separat

3 Overlap

1 Yderste lysegrå

2 Mørkegrå

3 Sort

4 Rød

Bendelskobling

Vælg den bendelskobling som er den mest 
sikre og komfortable ved løftet. Krydsede 
benstropper anbefales. Der er en øget risiko 
for at glide ud af løftesejlet ved separat 
kobling eller overlap.

 A   Bendelsløftestropper

Forflytning Liggende Siddende

Fra position. Markér de afprøvede og 
godkendte forflytninger.

Til position. Markér de afprøvede og 
godkendte forflytninger.

Tilbehør

Benstropspolstring

Forlængerstrop

1 2 3

A B

1 2

1 Yderste lysegrå

2 Mørkegrå

Marker tidspunkt for første anvendelse på 
etiketten. Planlæg dato for første perio-
diske eftersyn.

Mærk etiketten med brugerens navn. 
Brug en vandfast pen og begynd nederst 
på etiketten. Hvis løftesejlet skal anv-
endes af en ny bruger, kan det tidligere 
navn klippes af.
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Afprøvningsprotokol EvoSling MediumBack

1 Yderste lysegrå

2 Mørkegrå

3 Sort

A
B

1 2 3

Løfteåg Bredde

2-punkts 
løfteåg .....................CM

4-punkts 
løfteåg .....................CM

Observér
Det er vigtigt at løftesejlet er afprøvet til den specifikke bruger og 
den enkelte løftesituation. Identificer den bedst mulige løsning for 
brugeren ved anvendelse af både Afprøvningsprotokollet og manu-
alen for det specifikke løftesejl i forbindelse med afprøvningen.

Information om brugeren:

Navn: ...................................................................................

Længde 
(cm): .................................

Vægt  
(kg) ...............................

Produktinformation:

Materiale:
 Polstret polyester
 Polyesternet med polstrede bendele

Art.nr.:
 

............................................................................. 

Størrelse:  XS    S    M    L    XL    XXL

Serienr.:
 

............................................................................. 

1 2 3 4

Afprøvet og risikovurderet af:

Navn:
...................................................................................................

Dato:
.......................

Signatur:
.......................................................

 

 

Tlf 79 68 58 33
Fax 75 66 52 57 

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark

info@etac.dk www.etac.dk

 B   Øvre løftestropper

Valget af løftestrop er afgørende for 
brugerens siddestilling og afstand til 
løfteåg.

1 Krydsede

2 Separat

3 Overlap

1 Yderste lysegrå

2 Mørkegrå

3 Sort

4 Rød

Bendelskobling

Vælg den bendelskobling som er den mest 
sikre og komfortable ved løftet. Krydsede 
benstropper anbefales. Der er en øget risiko 
for at glide ud af løftesejlet ved separat 
kobling eller overlap.

 A   Bendelsløftestropper

Forflytning Liggende Siddende

Fra position. Markér de afprøvede og 
godkendte forflytninger.

Til position. Markér de afprøvede og 
godkendte forflytninger.

Tilbehør

Benstropspolstring

Forlængerstrop

Hovedstøtte1 2 3

Marker tidspunkt for første anvendelse på 
etiketten. Planlæg dato for første perio-
diske eftersyn.

Mærk etiketten med brugerens navn. 
Brug en vandfast pen og begynd nederst 
på etiketten. Hvis løftesejlet skal anv-
endes af en ny bruger, kan det tidligere 
navn klippes af.
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1 Yderste lysegrå

2 Mørkegrå

3 Sort

1 2 3

Afprøvningsprotokol EvoSling LowBack

A
B

Løfteåg Bredde

2-punkts 
løfteåg .....................CM

4-punkts 
løfteåg .....................CM

Observér
Det er vigtigt at løftesejlet er afprøvet til den specifikke bruger og 
den enkelte løftesituation. Identificer den bedst mulige løsning for 
brugeren ved anvendelse af både Afprøvningsprotokollet og manu-
alen for det specifikke løftesejl i forbindelse med afprøvningen.

Information om brugeren:

Navn: ...................................................................................

Længde 
(cm): .................................

Vægt  
(kg) ...............................

Produktinformation:

Materiale:
 Polstret polyester        Polyesternet
 Polyesternet med polstrede bendele

Art.nr.:
 

............................................................................. 

Størrelse:  XS    S    M    L    XL    XXL

Serienr.:
 

............................................................................. 

1 2 3 4

Afprøvet og risikovurderet af:

Navn:
...................................................................................................

Dato:
.......................

Signatur:
.......................................................

 

 

Tlf 79 68 58 33
Fax 75 66 52 57 

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark

info@etac.dk www.etac.dk

 B   Øvre løftestropper

Valget af løftestrop er afgørende for 
brugerens siddestilling og afstand til 
løfteåg.

1 Krydsede

2 Separat

3 Overlap

1 Yderste lysegrå

2 Mørkegrå

3 Sort

4 Rød

Bendelskobling

Vælg den bendelskobling som er den mest 
sikre og komfortable ved løftet. Krydsede 
benstropper anbefales. Der er en øget risiko 
for at glide ud af løftesejlet ved separat 
kobling eller overlap.

 A   Bendelsløftestropper

Forflytning Liggende Siddende

Fra position. Markér de afprøvede og 
godkendte forflytninger.

Til position. Markér de afprøvede og 
godkendte forflytninger.

Tilbehør

Benstropspolstring

Forlængerstrop

Hovedstøtte1 2 3

Marker tidspunkt for første anvendelse på 
etiketten. Planlæg dato for første perio-
diske eftersyn.

Mærk etiketten med brugerens navn. 
Brug en vandfast pen og begynd nederst 
på etiketten. Hvis løftesejlet skal anv-
endes af en ny bruger, kan det tidligere 
navn klippes af.
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Afprøvningsprotokol EvoSling Hygiejne

A B

1 Yderste lysegrå

2 Mørkegrå

3 Sort

1 2 3

Løfteåg Bredde

2-punkts 
løfteåg .....................CM

4-punkts 
løfteåg .....................CM

Observér
Det er vigtigt at løftesejlet er afprøvet til den specifikke bruger og 
den enkelte løftesituation. Identificer den bedst mulige løsning for 
brugeren ved anvendelse af både Afprøvningsprotokollet og manu-
alen for det specifikke løftesejl i forbindelse med afprøvningen.

Information om brugeren:

Navn: ...................................................................................

Længde 
(cm): .................................

Vægt  
(kg) ...............................

Produktinformation:

Materiale:  Polstret polyester 

Art.nr.:
 

............................................................................. 

Størrelse:  XS    S    M    L    XL    XXL

Serienr.:
 

............................................................................. 

1 2 3 4

Afprøvet og risikovurderet af:

Navn:
...................................................................................................

Dato:
.......................

Signatur:
.......................................................

 

 

Tlf 79 68 58 33
Fax 75 66 52 57 

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark

info@etac.dk www.etac.dk

 B   Øvre løftestropper

Valget af løftestrop er afgørende for 
brugerens siddestilling og afstand til 
løfteåg.

1 Krydsede

2 Separat

3 Overlap

1 Yderste lysegrå

2 Mørkegrå

3 Sort

4 Rød

Bendelskobling

Vælg den bendelskobling som er den mest 
sikre og komfortable ved løftet. Krydsede 
benstropper anbefales. Der er en øget risiko 
for at glide ud af løftesejlet ved separat 
kobling eller overlap.

 A   Bendelsløftestropper

Forflytning Liggende Toilet

Fra position. Markér de afprøvede og 
godkendte forflytninger.

Til position. Markér de afprøvede og 
godkendte forflytninger.

Tilbehør

Benstropspolstring

Forlængerstrop

Hovedstøtte1 2 3

Marker tidspunkt for første anvendelse på 
etiketten. Planlæg dato for første perio-
diske eftersyn.

Mærk etiketten med brugerens navn. 
Brug en vandfast pen og begynd nederst 
på etiketten. Hvis løftesejlet skal anv-
endes af en ny bruger, kan det tidligere 
navn klippes af.
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1 2 3

Afprøvningsprotokol EvoSling Ampu MediumBack

C

B

1 2

A

1 Yderste lysegrå

2 Mørkegrå

Løfteåg Bredde

2-punkts 
løfteåg .....................CM

4-punkts 
løfteåg .....................CM

Observér
Det er vigtigt at løftesejlet er afprøvet til den specifikke bruger og 
den enkelte løftesituation. Identificer den bedst mulige løsning for 
brugeren ved anvendelse af både Afprøvningsprotokollet og manu-
alen for det specifikke løftesejl i forbindelse med afprøvningen.

Information om brugeren:

Navn: ...................................................................................

Længde 
(cm): .................................

Vægt  
(kg) ...............................

Produktinformation:

Materiale:  Polyesternet med polstrede bendele 

Art.nr.:
 

............................................................................. 

Størrelse:  XS    S    M    L    XL    XXL

Serienr.:
 

............................................................................. 

Afprøvet og risikovurderet af:

Navn:
...................................................................................................

Dato:
.......................

Signatur:
.......................................................

 

 

Tlf 79 68 58 33
Fax 75 66 52 57 

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark

info@etac.dk www.etac.dk

 B   Øvre løftestropper

Valget af løftestrop er afgørende for 
brugerens siddestilling og afstand til 
løfteåg.

1 Krydsede

2 Separat

3 Overlap

1 Yderste lysegrå

2 Mørkegrå

3 Sort

Bendelskobling

Vælg den bendelskobling som er den mest 
sikre og komfortable ved løftet. Krydsede 
benstropper anbefales. Der er en øget risiko 
for at glide ud af løftesejlet ved separat 
kobling eller overlap.

 A   Bendelsløftestropper

Forflytning Liggende Toilet

Fra position. Markér de afprøvede og 
godkendte forflytninger.

Til position. Markér de afprøvede og 
godkendte forflytninger.

Tilbehør

Benstropspolstring

Forlængerstrop

Hovedstøtte1 2 3

Marker tidspunkt for første anvendelse på 
etiketten. Planlæg dato for første perio-
diske eftersyn.

Mærk etiketten med brugerens navn. 
Brug en vandfast pen og begynd nederst 
på etiketten. Hvis løftesejlet skal anv-
endes af en ny bruger, kan det tidligere 
navn klippes af.
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Afprøvningsprotokol EvoSling Comfort MediumBack

A
B

Løfteåg Bredde

2-punkts 
løfteåg .....................CM

4-punkts 
løfteåg .....................CM

Observér
Det er vigtigt at løftesejlet er afprøvet til den specifikke bruger og 
den enkelte løftesituation. Identificer den bedst mulige løsning for 
brugeren ved anvendelse af både Afprøvningsprotokollet og manu-
alen for det specifikke løftesejl i forbindelse med afprøvningen.

Information om brugeren:

Navn: ...................................................................................

Længde 
(cm): .................................

Vægt  
(kg) ...............................

Produktinformation:

Materiale:  Polyesternet 

Art.nr.:
 

............................................................................. 

Størrelse:  XS    S    M    L    XL    XXL

Serienr.:
 

............................................................................. 

Afprøvet og risikovurderet af:

Navn:
...................................................................................................

Dato:
.......................

Signatur:
.......................................................

 

 

Tlf 79 68 58 33
Fax 75 66 52 57 

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark

info@etac.dk www.etac.dk

 B   Øvre løftestropper

Valget af løftestrop er afgørende for 
brugerens siddestilling og afstand til 
løfteåg.

 A   Bendelsløftestropper

Forflytning Liggende Toilet

Fra position. Markér de afprøvede og 
godkendte forflytninger.

Til position. Markér de afprøvede og 
godkendte forflytninger.

Tilbehør

Benstropspolstring

Forlængerstrop

Hovedstøtte

Marker tidspunkt for første anvendelse på 
etiketten. Planlæg dato for første perio-
diske eftersyn.

Mærk etiketten med brugerens navn. 
Brug en vandfast pen og begynd nederst 
på etiketten. Hvis løftesejlet skal anv-
endes af en ny bruger, kan det tidligere 
navn klippes af.

1 Yderste lysegrå

2 Mørkegrå

3 Sort

1 2 3
1 Yderste lysegrå

2 Mørkegrå

3 Sort

4 Rød

1 2 3 4
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Afprøvningsprotokol
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Notater
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Notater



Etac A/S
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