
På vilka sätt kan vi använda 
taklyften?
Använder ni ”bara” taklyften att 
lyfta från säng till stol?
Är omvårdnadsarbetet i sängen 
ett tungt arbetsmoment för vård-
personalen?
Hur jobbar ni med tidig mobilise-
ring?

Många vårdtagare spenderar 
många timmar i sängen per dygn 
vilket kan ha många konsekvenser.
Det är därför hög prioritet på att 
mobilisera patienter tidigt och
och på ett skonsamt sätt.

Vårdpersonal i dessa miljöer 
har ett krävande fysiskt arbete 
och inte sällan arbetar de även 
ensamma eller med tidspress.
  

Taklyften och en lyftsele  kan bli ett 
bra arbetsredskap, som kan hjälpa 
till med tidig mobilisering, träning 
och omvårdnad för patienten och 
personal.

Sitta på sängkant, stå/gå träning, 
vändning i säng, såromläggning är 
några av de aktiviteter som taklyften 
kan hjälpa patient och personal med 
på ett bra sätt. 
 

Immobiliserade personer riskerar: 

• Lunginflamation  
• Förstoppning
• Inkontinens
• Trycksår
• Reducerad muskelmassa mm

Vårdpersonal riskerar: 

• Tunga lyft
• Felaktiga arbetställningar
• Tidspress mm

Optimera taklyften
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1.  GH1, GH1Q, GH3, GH3+, 175-375 kg  
Det finns ett stort urval av olika taklyfts
motorer. Från 175 kg upp till 375 kg på en 
lyftmotor. Tillval med inbyggd våg där vikten 
läses av i handkontrollen är bara en av många 
funktioner lyftmotorn kan hjälpa till med.

2.  GH3 Twin taklyft, 250 eller 500 kg 
Tungvikts taklyft med två lyftband.

3.  Basic High Lyftsele
Support för hela kroppen inkl. huvudet. Finns 
även i förbrukningsmaterial.

Passar för:
• Hjälper vårdtagaren till sittande position vid 

dålig bål/huvudstabilitet.
• Support vid sittande på sängkant
• Förflyttning till/från säng
• Bra support vid lyft från golv.

4.  Active Trainer / Bariatric Gait Trainer
Stå/gå lyftsele med support kring bålen och 
runt bäckenet.
Grenband på active trainer förhindrar att 
lyftselen glider upp.

Passar för:
• Sitt/stå/sitt träning och föflyttning
• Stå/sitt balans träning
• Gåträning
• Mobilisering
• Ökar säkerhet och trygghet

5.  Multi Support/bensele
För lyft av ben/arm/bäcken vid träning/om
vårdnad eller dyl.

Passar till:
• Lyfta upp övre delen av bålen för att tex. 

applicera en lyftsele.
• Lyfta upp bäckenet för att tex placera ett 

lakan.
• Lyfta benen vid förflyttning från sittande på 

sängkant till liggande.
• Lyfta en extremitet för tex. omläggning, 

stödstrumpor eller dyl.
• Träning I säng.
 

6.  Twin Turner
Gör det möjligt att rulla en vårdtagare över 
på sidan för att tex. lägga dit eller ta bort en 
lyftsel. Sköta hygien, eller bädda rent.

Passar för:
• Underlättar vid inspektion och behandling 

av hudkostymen.
• Rulla vårdtagaren på sidan för att hjälpa till 

med hygien.
• Hjälper vårdatagen att ligga kvar på sidan.
• I träningssyfte kan selen hjälpa vårdagaren 

och vårdgivaren att få hjälp med att rulla 
över på sidan.

7.  Basic Low 
Support för bålen upp till skuldrorna. Basic 
low gör förflyttningen från sängkant till rullstol 
med glidbräda säkert och tryggt bade för 
vårdtagaren och vårdpersonalen. Vårdtagaren 
kan själv vara aktiv i förflyttningen.

Passar för:
• Lyfta personer med huvud och bålkontroll.
• Lyfta från en sittande position.
• Vårdtagare som kan/vill vara aktiva själva 

och ha armarna utanför lyftselen.

8.  Horisontal lyft 
Finns som teleskopisk eller fast. Idealisk när 
plana lyft är ett behov. Finns med eller utan 
viktbalansering.
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