
Bruksanvisningen gäller för Liko Hygiensele och Nalle 
Hygiensele men i texten använder vi genomgående 
benämningen Liko Hygiensele.
Liko Hygiensele är en säker lyftsele att använda för att lösa 
problem vid lyft till och från toalett. 
Hygienselen ger unika fördelar i funktion och säkerhet 
och därför fungerar den ofta i svåra fall med komplicerade 
problemsituationer där inga andra lösningar fungerat. 
Hygienselen har en omslutande västdel som lyfter med ett 
stadigt stöd för överkroppen. Den generösa urringningen 
runt stussen lämnar samtidigt fritt för av- och påklädning 
under lyftmomentet i samband med toalettbesök. 
Liko Hygiensele föredras av många brukare som uppskattar 
den upprätta och stadiga sittställningen. Liko Hygiensele 
kan vara en bra lösning även för svårt funktionshindrade 
brukare med amputerade ben eller problem med 
spasticitet (särskilt mod. 55). Även personer med starkt 
nedsatt bålstabilitet och låg muskeltonus brukar klara lyft 
med Hygienselen och uppleva detta tryggt och bekvämt.
Liko Hygiensele är avsedd för lyft från sittande till sittande. 

Hygienselen ger en upprätt sittställning vilket underlättar vid 
lyft till toalettstol och placering i rullstol.
Liko Hygiensele sluter inte till runt stussen, vilket underlättar 
placering och borttagning av lyftselen och gör den lämplig 
att använda vid lyft till och från formgjutna sitsar och trånga 
rullstolar.
Liko Hygiensele i barnstorlekarna XXS och XS tillverkas i 
ett polyestertyg som är nallemönstrat därav namnet Nalle 
Hygiensele Låg. På dessa storlekar är benstöden förstyvade 
och fodrade med polyestertyg i nallemönster.
Storlek S-XXXL är i grön polyester och där är benstöden 
förstyvade och fodrade med mjukt manchestertyg. 
Dessa materialkombinationer gäller även för respektive 
storlekar i modell 55.
Liko Hygiensele med hög rygg, mod. 55/
Nalle Hygiensele Hög, mod. 55
Liko Hygiensele med hög rygg är ett bra val för den som 
behöver stöd för att hindra huvudet från att falla bakåt. 
Brukare som har problem med spasticitet bör prova mod. 55.

Mod. 50 Mod. 55

är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttagas.

I texten kallas den som blir lyft för brukaren och den som hjälper till för medhjälparen.

  Läs bruksanvisning för både lyftsele och den lyft som används. 

Produktbeskrivning

Liko® Hygiensele, mod. 50, 55
Nalle Hygiensele, mod. 50, 55
Bruksanvisning

7SV160167 Rev. 7
SVENSKA
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Definitioner

1. Lattor
2. Huvudstöd
3.  Produktetikett
4. Serienummer 
5. Etikett: Periodisk inspektion
6.  Etikett: Individmärkning  

(Belongs to)
7. Storleksmarkering
8. Avlastningsband
9. Metallöglor
10. Benstöd
11. Nederkant
12. Ögleband
13. Benstödsögla
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  Säkerhetsföreskrifter!
•   Om det behövs en eller flera medhjälpare får bedömas från fall till fall.
•  Kontrollera att rätt lyftsele är vald beträffande modell, storlek, material och utförande i förhållande till brukarens behov.
•  För säkerhets och hygien hänseende, använd individbundna lyftselar.
•  Planera lyftmomentet, före lyft, så att det sker så tryggt och smidigt som möjligt.
•  Före lyft, kontrollera att lyfttillbehöret hänger vertikalt och kan röra sig obehindrat.
•   Trots att Likos lyftbyglar är försedda med urkrokningsskydd måste särskild uppmärksamhet iakttagas: Innan brukaren 

lyfts från underlaget, men när banden är ordentligt sträckta, är det viktigt att kontrollera att banden är rätt påhakade på 
lyftbygeln.

•   Lyft aldrig en brukare högre från underlaget än vad som är nödvändigt för lyftets genomförande.
•   Kontrollera att brukaren sitter säkert innan överflyttning sker till annan plats.
•  Lämna aldrig en brukare utan tillsyn i en lyftsituation.
•   Se till att hjulen på rullstol, säng, brits etc. är låsta under arbetsmomenten.
• Arbeta alltid ergonomiskt.
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Lyftbygel Lyftöglor till lyftbygelns krokar Rätt

                  

SlingGuard™

Universal 

SlingGuard™ Twin

Universal Twin

Fel!

Hur man kopplar lyftselen till olika lyftbyglar
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1.

2. 3.

Avlastningsband

Benstödsögla

Ögleband

BB

CC

AA

BA B A
CC

Hur man kopplar Hygiensele till en twinbygel

AC
B
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Lyft från rullstol till toalett

Placera västen runt brukaren med 
produktetiketten utåt. Trä armarna 
genom avlastningsbanden.

Trä höger ögleband genom vänster 
metallögla. Trä vänster ögleband 
genom höger metallögla.

Placera benstöden under respektive lår 
och korsa benstödens bandöglor.

Koppla öglebanden på lyftbygeln i 
en lämplig ögla; se sid. 8.

Koppla slutligen avlastningsbanden på 
lyftbygeln. Se sidan 4-5 hur man kopplar 
lyftselen till olika lyftbyglar.

Koppla på de korsade benstödens 
bandöglor på lyftbygeln. Två alternativ 
finns; se sid. 8.

Förbered avklädningen genom att knäppa upp knappar och öppna dragkedjor.

Lyft försiktigt. Kontrollera att trycket inte är för hårt 
runt överkroppen. Sänk i så fall ner och justera 
inställningarna. Se sid. 8.

Drag ner byxorna så mycket det går och sänk brukaren till 
toalettstolen. Koppla från benstöden och för ned kläderna 
ytterligare. Västdelen kan sitta kvar som ett stöd runt 
kroppen. 
I en del fall kan det vara enklast att inte koppla från 
benstöden under toalettbesöket. Det gäller framför allt för 
kvinnliga brukare.

 Viktigt!
Hygienselen är avsedd för lyft från sittande till sittande, om den används för lyft från liggande kan detta resultera i 
snabbare förslitning av avlastningsbanden. Avlastningsbanden bör alltid kopplas sist på lyftbygeln. 
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Åter från toalettstol till rullstol
Nedan beskrivs två sätt att ta på kläderna efter avslutat toalettbesök. Vilket alternativ man väljer beror på brukarens klädsel 
och fysiska status.

Drag upp byxorna så högt som 
möjligt mot grenen.

Placera benstöden under benen 
utanpå byxorna. Koppla på alla 
bandöglorna (se sid. 6). Lyft.

Placera eventuell blöja innanför 
byxorna innan de dras på plats över 
stussen. Gör överflyttningen och sänk 
ner till rullstolen.

Koppla på alla bandöglorna  
(se sid. 6). Lyft. Eventuell blöja 
placeras innanför de korsade 
benstöden.

Drag upp byxorna över stussen och 
benstöden när brukaren sitter kvar i 
lyftselen. Flytta över till rullstolen.

Koppla från bandöglorna.Lirka 
försiktigt ut benstöden ur byxorna och 
avlägsna Hygienselen.

Alternativ 1: Benstöden utanpå byxorna. Denna metod är lämplig för brukare med oelastiska byxor.

Alternativ 2: Benstöden först - byxorna utanpå. Denna metod är lämplig för brukare med elastiska byxor.
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Inställning av ögleband
Vilken ögla man väljer att koppla på lyftbygeln avgör hur mycket västen spänner åt runt bröstkorgen.  
Genom att provlyfta i olika öglor samtidigt med avlastningsbanden kan man se vilket läge som ger den rätta åtdragningen. 
Om västen glider upp – prova en inre ögla alternativt en mindre storlek. 
Om västen spänner åt för hårt runt bröstkorgen – prova en yttre ögla alternativt en större storlek.
En smalare person får använda en inre ögla än en kraftigare person om det är samma storlek på västen. 
Vid rätt inställning av öglebanden har ögle- och avlastningsband samma spänning under ett lyft.

Utprovning av inställning av öglebanden
Stå bakom brukaren och häng på avlastningsband och 
ögleband runt dina tummar. Lyft uppåt tills banden är 
ordentligt uppsträckta. Vid rätt förhållande mellan ögle- 
och avlastningsbanden har dessa lika spänning.

För liten storlek. Glipan är för stor och öglebanden är 
kortare än avlastningsbanden i åtdraget läge.

För stor storlek. Metallringarna möts och öglebanden kan 
inte dra åt västen tillräckligt.

Inställning av benstöd
Man väljer oftast inställning efter brukarens längd, där man 
på en kortväxt person kopplar benstödens inre ögla på 
bygeln. Detta brukar samtidigt medföra en mer tillbakalutad 
sittställning. Prova dig fram.
Tips: Istället för att koppla i den inre öglan rekommenderas 
att man slår en knut på benstödens bandöglor.

Ger upprätt sittställning. 
Passar de flesta.

För kortväxta.

Att välja storlek
När man provar ut rätt storlek ska man kontrollera västens öppning mellan framkanterna i åtdraget läge. Det varierar 
beroende på lyftselens storlek men bör vara ca 5-30 cm. Ju större storlek desto större kan glipan vara.

Det är avgörande för Hygienselens funktion att västens vidd är rätt i förhållande till brukarens omfång runt överkroppen. 
Olika bredd på lyftbygeln ger olika tryckfördelning runt bröstkorgen. Prova dig fram.

Ögleclips
Ett praktiskt tillbehör för att märka ut de öglor som 
är utprovade för en viss person. Det underlättar för 
medhjälparna att välja rätt ögla att kroka på lyftbygeln.

Utprovningsråd



8 www.hill-rom.com  I  www.liko.comLiko® Hygiensele  •  7SV160167 Rev. 7

Rätt placering av benstöden för de 
flesta.

För personer med hög muskeltonus 
kan det vara en fördel att placera 
benstöden närmast knävecken.

Om sittställning verkar nersjunken 
och obekväm bör benstöden 
placeras närmare grenen.

Placering av benstöden

Polstringshylsa  Art. nr. 3666021

Om man provat ut en Hygiensele på en relativt smal 
person enligt rekommendationerna på sidan 8, men 
tycker att västdelen inte drar åt tillräckligt, kan man 
prova med att korsa öglebanden en gång (ovanför 
metallöglorna) innan öglebanden kopplas på lyftbygeln.

För bl.a. amputerade kan det vara lämpligt att trä 
benstödsöglorna innanför de korsade öglebanden alt. 
igenom metallöglorna innan de kopplas på lyftbygeln. 
Detta minskar risken att benstöden ska glida fram på 
benen.

Tips!

  Det har betydelse för sittställningen var man placerar benstöden under brukarens lår. På en person med mycket låg 
muskeltonus bör de placeras så högt upp mot grenen som möjligt för att inte få en för nersjunken sittställning.

Som tillbehör finns tryckavlastande Polstringshylsor för 
montering på de främre avlastningsbanden. 
Polstringshylsorna är försedda med kardborreband längs 
ena långsidan för enkel applicering.

Tillbehör
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Förklaring:
1  Rekommenderas
2  Kan gå
3  Avrådes
4  Olämpligt

Tvättråd:  Se lyftselens produktetikett samt bifogad bilaga ”Skötselråd för Likos lyftselar”.

Förväntad livslängd
Produkten har en förväntad livslängd på 1-5 år vid normal användning. Livslängden varierar beroende på material, användningsfrekvens, 
tvättförfarande och belastning. 
 
Periodisk inspektion
En periodisk inspektion av produkten skall utföras minst var 6:e månad. Tätare inspektioner kan krävas om produkten används eller tvättas 
oftare än normalt. Se Liko’s protokoll ”Periodisk inspektion Liko textila produkter”.

Rekommenderade kombinationer

Andra kombinationer av tillbehör/produkter än de av Liko rekommenderade kan medföra risk för brukarens säkerhet. 

Övriga kombinationer

Tillsyn och skötsel

¹  Lyftbygel 450 avser Universalbygel 450 artikelnr. 3156075, 3156085 och 3156095, Lyftbygel Standard 450 artikelnr. 3156001, 3156003, 
3156007 och 3156016 samt SlingGuard 450 artikelnr. 3308020 och 3308520.

² Twinbygel 670 avser Universalbygel 670 Twin artikelnr. 3156077 och 3156087 samt SlingGuard 670 Twin artikelnr. 3308040 och 3308540.

³  Lyftbygel 350 avser Universalbygel 350 artikelnr. 3156074 , 3156084 och 3156094 samt SlingGuard 350 artikelnr. 3308010 och 3308510.
⁴ Lyftbygel 600 avser Universalbygel 600 artikelnr. 3156076 och 3156086 samt SlingGuard 600 artikelnr. 3308030 och 3308530.

I ovanstående tabell finns flera rekommendationer på varje storlek. Olika bygelbredder ger olika tryckfördelning runt bröstkorgen, prova 
dig fram. 
Kombinationer med Liko Hygiensele och Fyrpunktsbygel, Kryssbygel 450/670 eller Sidobyglar är olämpliga.

Nalle Hygiensele 3550812 3555812 XXS   < 20 kg 200 kg
Nalle Hygiensele 3550813 3555813 XS   20-40 kg 200 kg
Liko Hygiensele 3550113  XS  20-40 kg 200 kg
Liko Hygiensele 3550114 3555114 S   30-60 kg 200 kg
Liko Hygiensele 3550115 3555115 M   50-80 kg 200 kg
Liko Hygiensele 3550116 3555116 L   70-100 kg 200 kg
Liko Hygiensele 3550117 3555117 XL   90-130 kg 300 kg
Liko Hygiensele 3550118  XXL   130-        kg 300 kg
Liko Hygiensele 3550119  XXXL   150-        kg 300 kg

¹ Den angivna personvikten är endast vägledning – avvikelser kan förekomma.
² För bibehållen maxlast krävs lyft/tillbehör avsedda för samma belastning eller mer.

Artikel  Art. nr. Art. nr.  Storlek  Personvikt¹ Maxlast²

Översikt Liko Hygiensele, mod. 50, 55

Rekommenderade kombinationer med Liko® Hygiensele 
och Likos lyftbyglar: M
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Nalle Hygiensele, XXS 50, 55 1 1 1 3 4 4

Hygiensele/Nalle Hygiensele, XS 50, 55   1 1 1 3 4 4

Hygiensele, S   50, 55 1 1 1 3 4 4

Hygiensele, M 50 2 1 1 3 2 2

Hygiensele, L 50 2 1 1 3 2 2

Hygiensele, XL 50 3 2 1 2 2 2

Hygiensele, XXL 50 4 2 1 2 1 1

Hygiensele, XXXL 50 4 3 1 2 1 1

Hygiensele m. Hög rygg, M  55 2 1 1 3 4 4

Hygiensele m. Hög rygg, L 55 2 1 1 3 3 3

Hygiensele m. Hög rygg, XL 55 2 1 1 2 3 3



   Medicinteknisk klass I produkt

 Viktigt!
Lyft och överflyttning av en person medför alltid en viss risk. 
Studera därför noga bruksanvisning från såväl lyft som lyfttillbehör. 
Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen. 
Endast den personal som är informerad bör använda utrustningen.  
Förvissa dig om att lyfttillbehöret passar till den lyft som används. 
Iakttag försiktighet och omsorg vid användandet. 

Som medhjälpare är du alltid ansvarig för brukarens säkerhet. 
Du måste vara informerad om brukarens möjligheter att klara 
lyftsituationen.
Kontrollera lyftselen regelbundet, särskilt efter tvätt. Var särskilt 
uppmärksam på förslitning och skador på sömmar, tyg, band och 
bandöglor. Använd ej skadade lyfttillbehör. 
Om något är oklart kontakta tillverkaren eller leverantören. 

©
 C

op
yr

ig
ht

 L
ik

o 
R&

D 
AB

 2
01

8

Liko Hygiensele uppfyller alla krav enligt harmoniserad standard ISO 10535:2006.

Kvalitetsledningssystemet för både tillverkning och utveckling är certifierat enligt ISO9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, 
ISO13485. Ledningssystemet är även miljöcertifierat enligt ISO14001.

PATENT www.hill-rom.com/patents
Kan omfattas av ett eller flera patent. Se ovanstående internetadress.
Hill-Rom bolagen är innehavare av patent och patentansökningar inom EU, US och övriga länder.

Likos produkter utvecklas ständigt varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkter utan föregående notis. 
Kontakta din Hill-Rom representant för information, råd och eventuella uppdateringar.

Liko AB 
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

www.hill-rom.com  I  www.liko.com


