Personlyftar

Mobil lyft för sittande överflyttning
123603

Standard

Mobil lyft för stående
överflyttning

Stationär lyft – taklyft

123604

123612

Särskilda behov

Utprovning av lyftbygel till personlyft samt kombination med lyftsele
Det är alltid tillverkaren (leverantören) som ska bedöma och deklarera hur de egna produkterna kan kombineras med andra produkter.
Personlyftar och lyftselar av olika fabrikat kan kombineras under förutsättning att:
•

patienten har medverkat i utprovningen.

•

förskrivaren (arbetsterapeut eller sjukgymnast) har dokumenterat utprovningen skriftligt.

I Kombinationsguiden kan du se hur lyftillbehör och lyftbyglar kan kombineras med varandra på ett säkert sätt oavsett fabrikat.
Kombinationsguiden är framtagen av Hjälpmedelcenter Sverige som är ett nationellt kunskapscenter inom förflyttningskunskap.
Referens Skriften Arbeta med personlyft
Författare Kick Reinfeldt Hjälpmedelcenter Sverige 2015

Besiktning av personlyft
Personlyftar ska genomgå besiktning årligen. Hjälpmedelsverksamheten kontaktar de patienter som fått lyft förskriven
Generell information
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MOBIL LYFT FÖR SITTANDE ÖVERFLYTTNING -- STANDARD
En enkel standardlyft avsedd för patienter med ingen eller begränsad förmåga att stödja på sina ben och som därför behöver göra överflyttningar sittandes. Lyftbygeln har snabbkoppling
och finns i olika storlekar och modeller som passar till lyftselar med öglor. Individuell bedömning av lyftsele för den specifika patienten ska göras. Lyften har motoriserad lyftrörelse och
breddning av skänklarna. Batteriet är uppladdningsbart och laddaren integrerad i lyften. Hjulen är underhållsfria och minst två är låsbara. Elektrisk och manuell nödsänkning finns.
Snabbinstruktioner finns på lyften.

Birdie EVO – Invacare AB
Lyften har utvecklats efter feedback från marknaden med utgångspunkt i Birdie som Region Skåne haft i sortiment i många år. Lyftbygeln kan rotera 360° och finns i flera storlekar. Dess
utformning tillsammans med den höga lyftarmen ger patienten stort utrymme. Lyften kan fällas ihop och monteras upp igen utan behov av verktyg. En integrerad dämpare minskar
gungning vid lyftet och smartlock snabbkopplingen gör att man säkert och enkelt kan byta lyftbygel utan verktyg.

MOBIL LYFT FÖR SITTANDE ÖVERFLYTTNING – SÄRSKILDA BEHOV
Lyftarna avsedda för särskilda behov har egenskaper som skiljer sig från standardlyften. T.ex. finns det lyft som klarar högre brukarvikt, lyft som har större lyftomfång samt lyft i mindre utförande. Lyftarna är avsedda för patienter med ingen
eller begränsad förmåga att stödja på sina ben och som därför behöver göra överflyttningar sittandes. Lyftbyglarna passar till lyftselar med öglor. Individuell bedömning av lyftsele för den specifika patienten ska göras. Lyften har motoriserad
lyftrörelse och breddning av skänklarna. Lyftbyglar med snabbkoppling finns i flera olika utförande och storlek om inget annat angetts. Batteriet är uppladdningsbart och laddaren integrerad i lyften. Hjulen är underhållsfria och minst två är
låsbara. Elektrisk och manuell nödsänkning finns. Lyftar som levereras med batteri av typen *NiMH eller **Li-ion är något dyrare men batteriets hållbarhet är vanligtvis längre. Snabbinstruktioner finns på lyften.
För mer information om respektive lyft se nästa sida.

Fakta

Längd

Bredd
min

Invändig bredd
max

Lyftintervall
min-max

Vikt

Brukarvikt

Skänkelhöjd

Birdie EVO

1220

640

1020

415-1660

40

180

115

Birdie EVO Compact

1080

520

815

530-1590

31

150

115

Kompakt

6 312,00

Molift Smart 150*

1200

660

925

210-1665

26

150

110

Hopfällbar

15 900,00

Carina350EE

1150

680

940

580-1680

36

165

125

Korta skänklar

8 995,00

Eva450EE

1310

685

880

500-1790

34

205

115

Eva600EE

1410

750

1050

500-1810

39

270

115

Bariatric

12 995,00

Molift Mover 300*

1285

690

1065

375-1775

39,3

300

115

Bariatric

19 450,00

Golvo 9000**

1185

735

907

571-1816

40,2

200

105

Vertikal lyftrörelse

21 900,00

EvaDrive450**

1450

688

880

500-1790

58

205

Elektrisk framdrift

48 995,00

EvaDrive600**

1566

750

1050

500-1810

64

270

Elektrisk framdrift

55 995,00
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Birdie EVO Compact – Invacare AB

Molift Smart 150 – Etac Sverige AB

Carina350EE – Handicare AB

Den mest kompakta lyften i Region
Skånes sortiment, lämpar sig
framför allt till barn samt korta
ungdomar och vuxna. För övrigt
likvärdig med Birdie EVO.

Enkel hopfällning utan verktyg, kan
packas i en väska som finns som
tillbehör. Fast monterad 4-punkts
bygel

Relativt kompakt format med något
kortare skänklar än standardlyften.
Hopfällbar utan verktyg.

Eva450EE – Handicare AB

Eva600EE – Handicare AB

Molift Mover 300 – Etac Sverige AB

Något högre brukarvikt än
standardlyften. Masten är justerbar
i tre höjdlägen med 50mm intervall,
justering påverkar lyftintervallet.
Armstöd som kan fällas ner vid
gåträning finns som tillbehör.

Lyft med hög brukarvikt för
bariatric. Masten är justerbar i tre
höjdlägen med 50mm intervall,
justering påverkar lyftintervallet.
Våg samt armstöd som kan fällas
ner vid gåträning finns som
tillbehör. Bedömdes vid utvärdering
som lätt att förflytta trots sin
storlek.

Hög brukarvikt för bariatric men
med låg totalvikt samt lågt chassi.
Lyfter smidigt från golv. Våg finns
som tillbehör.

Golvo 9000 – Liko AB

EvaDrive450 – Handicare AB

EvaDrive600 – Handicare AB

Vertikal lyftrörelse med flexibelt
lyftband. Parallell
basbreddsjustering samt armstöd
för gåträning

Mobil lyft som är motordriven för
att underlätta framdrift. För övrigt
samma lyft som Eva450EE.

Mmobil lyft som är motordriven för
att underlätta framdrift. För övrigt
samma lyft som Eva600EE.
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MOBIL LYFT FÖR STÅENDE ÖVERFLYTTNING
Uppresningslyft för patienter med full eller delvis begränsad förmåga att stödja på sina ben men med ingen eller begränsad förmåga att resa sig från sittande till stående och
omvänt. Lyften har motoriserad lyftrörelse samt breddning av skänklarna. Batteriet är uppladdningsbart och laddaren integrerad i lyften. Hjulen är underhållsfria och minst
två är låsbara. Elektrisk och manuell nödsänkning finns. Snabbinstruktioner finns på lyften.
MiniLift200 – Handicare AB
Lyften hjälper patienten på ett så skonsamt och tryggt sätt som möjligt att resa sig från sittande till stående. Lyftet sker framåt och uppåt i ett naturligt rörelsemönster med
säkert stöd under fötterna, mot framsidan av underbenen samt bakom ryggen. Lyften används tillsammans med ThoraxSling uppresningsväst som finns i två modeller; en
som ger stöd bakom ryggen (ThoraxSling) och en som ger stöd under stussen (ThoraxSling med sätesstöd). Västarna finns i flera storlekar i polyester, avspritningsbart
material samt i engångsmaterial för korttidsbruk.
Fakta
MiniLift200

Längd

Bredd
min

Invändig bredd
max

Rek brukarlängd
min-max

Vikt

Brukarvikt

Skänkelhöjd

980

590

875

1400-2000

49

200

135

Art nr

Pris
9 500,00

STATIONÄR LYFT
Stationär lyft som är fast monterad d.v.s. taklyft väljs då behovet är långvarigt för att möjliggöra ett friare utrymme i rummet samt öka tryggheten för patienten då vårdaren
kan arbeta närmre denna. Avsedd för patienter med ingen eller begränsad förmåga att stödja på sina ben och som därför behöver göra överflyttningar sittandes eller i vissa
fall liggandes. Lyftbygeln har snabbkoppling och finns i olika storlekar och modeller som passar till lyftselar med öglor. Individuell bedömning av lyftsele för den specifika
patienten ska göras. Den stationära lyften består av lyftmotor i enkelskena eller i skensystem. Skenor monteras på väggar, golv eller på tak.
Projektering av bostaden görs av leverantör tillsammans med förskrivare och hjälpmedelskonsulent för att bedöma vilket monteringssätt som är lämpligast med hänsyn till
tak- och väggkonstruktion samt för att säkerställa eventuella åtgärder patient/anhörig behöver utföra innan montering (t.ex. byte av taklampa). Montering utförs av
sakkunnig person anlitad av Region Skåne. Jordfelsbrytare ska finnas vid installation i våtutrymme.
GH1 – Guldmann AB
Taklyftssystemet GH1 är en liten smidig lyftmotor som tillsammans med skensystemet smälter in i omgivningen. Lyftmotorn laddas genom att handreglaget placeras i
laddningsdockan för GH1. Skensystem finns för alla rumsstorlekar med montering i tak, på väggar eller stödpelare beroende på rummets konstruktion. Vid behov finns även
fristående enkelskensystem.
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Generell information
Avtal

2018/01534

Avrop

Avropsordning vid fler än en leverantör.
1) medicinska professionen gör en bedömning och identifierar den produkt som uppfyller brukarens medicinska behov.
Om fler än en produkt uppfyller brukarens behov bedömer professionen:
2) produktens handhavande och funktion.
Om fler än en produkt kvarstår väljs:
3) produkt med lägst pris.

Leveranstid

Mobil lyft för sittande överflyttning – standard, 5 arbetsdagar
Mobil lyft för sittande överflyttning – särskilt behov, 10 arbetsdagar
Mobil lyft för stående överflyttning, 10 arbetsdagar
Stationär lyft, 20 arbetsdagar (inklusive montering)

Leverans

Levereras styckvis

Dokument

Skriftlig orderbekräftelse ska skickas från leverantör till kund senast 2 dagar efter mottagen beställning
Bruksanvisning samt eventuell monteringsanvisning ska bifogas vid leverans.

Garantitid

5 år
1 år: Förslitningsdelar

Logistik

Huvudhjälpmedel levereras monterade dock kan enklare hopsättning behövas.

Support

Utprovningsstöd till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom max 15 arbetsdagar efter kontakt.
Produktutbildning till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom 3 månader efter kontakt.
Teknisk produktutbildning till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom 3 månader efter kontakt.
Leveranöten ska ge produktspecifik support inom 8 arbetstimmar.

Projektering

Kostnadsfri projektering ska erbjudas inom max 10 arbetsdagar efter kontakt. Offert ska lämnas inom 5 arbetsdagar efter projekteringstillfället.

Kontakt sortiment- och avtalsledare

sortimenthjm.hoh@skane.se
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