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Ved henvendelse vedrørende sejl bedes følgende oplyst: 

 

Kunde:  

Sejlmodel/størrelse:  

Sejlnummer:  

År og måned:  

 
 
Producent    Forhandler 
Ropox A/S 
Ringstedgade 221 
4700 Naestved 
Telefon: +45 55 75 05 00 
Fax: +45 55 75 05 50 
Info@ropox.dk 
www.ropox.dk 
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Generelt om sejlet 
 
OBS! Det er vigtigt, at brugeren er fortrolig med anvendelsen af sejlet og 

deres funktioner, samt at de fungerer uden problemer. For at opnå 
den bedst mulige sikkerhed skal alle brugere derfor gennemlæse 
denne Brugermanual inden brug. 

 
Indledning 
Denne brugermanual er din guide til at udføre et trygt og sikkert løft med Gålift Sejl. Du 
får ligeledes anvisninger på, hvordan du i praksis anvender sejlene. 

Ropox A/S er kun ansvarlig for sejlenes sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, hvis 
instruktionerne i Brugermanual overholdes. 

Der kræves ikke kun en velfungerende lift for at foretage et effektivt og komfortabelt løft 
af en klient. 

Det er vigtigt, at det anvendte sejl er beregnet til den pågældende opgave, samt at 
materialet og opbygningen af sejlene opfylder de strengeste krav, hvad angår komfort, 
sikkerhed og problemfri håndtering. 
 

 

Inden løftet af klienten påbegyndes, gennemgås følgende checkliste: 

• Vælg den størrelse sejl, der skal anvendes, ved hjælp af den Quick-Guide og 
Facts-Label, som findes på alle sejl. Se side 6. 

• Check det valgte sejl for skader og brug ikke sejlet, hvis det er beskadiget eller 
slidt. Vær specielt opmærksom på løftestropperne. 

• Sørg for, at du er fortrolig med den lift, der skal anvendes, og at den fungerer 
normalt. 

• Løft ikke en klient højere end nødvendigt. 

 

 

OBS!! 
Inden løft af en klient skal du selv afprøve Gåliften. 

OBS!! 
Sejlene kan løfte op til 200kg – hvis klienten vejer mere, 

må standardsortimentet ikke anvendes. 
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 Anvendelse af sejlet 

Løft fra stol/kørestol 
• Placer sejlet omkring klienten, som sidder i stolen/kørestolen. Luk mavebæltet 

omkring klienten og stram til, så det stadig er behageligt for vedkommende. 

• Benstropperne føres ind mellem lårene, og gennem benstroppernes sorte løkker 
trækkes løftestropperne, som er placeret foran skuldrene. Vær opmærksom på, at 
de fire grå løftestropper er i samme højde, før de sættes på gaffelarmen. 

• Forøg bredden mellem liftens ben, så liften kan køres ind til stolen. 

• Kør ind mod klienten og placer hans/hendes ben på gulvet. 

• Skub liften så langt ind mod klienten som muligt   

• Sørg for at gaffelarmen er i nederste stilling. 

• Placer sejlets løftestropper korrekt i gaffelarmens kroge. Kontroller at alle stropper 
sidder korrekt. 

• Løft klienten få centimeter over stolesædet. - STOP - og kontroller at sejlet er 
korrekt ophængt. 

• Når klienten sidder bekvemt i sejlet, løftes han/hun op og fri af stolen, indtil 
vedkommende er i stående stilling. 

• Træk liften langsomt væk fra stolen - STOP - reguler sejl og løftehøjde, så 
klienten står bekvemt.   

• Du kan nu starte gangtræningen. 

Placering i stol/kørestol 
For at placere en person i stol/kørestol gennemføres ovennævnte i modsat rækkefølge: 

• Forøg bredden mellem Gåliftens ben og kør ind til stolen. 

• Observer at personen er korrekt placeret i forhold til stolen og sænk langsomt 
liften. 

• Kontroller at klienten er i korrekt position under hele proceduren. 

• Når man skal hjælpe en klient tilbage i stolen, sænkes vedkommende ned, så 
han/hun lige akkurat rører stolen. 

• Kan stolen tippes lidt bagover er det lettere at få klienten placeret korrekt.    

• Er man to hjælpere, kan den ene trykke let på klientens knæ. 

OBS!! 
Vær opmærksom på, hvordan klienten forholder sig til det at blive løftet. 
Nogle, for hvem mekanisk løft er nyt, kan føle sig urolige eller blive 
utrygge. Det er derfor vigtigt altid at informere klienten om, at han/hun 
skal løftes, at forklare proceduren og at berolige klienten. 
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Anvendelse af sejlet 
 

 
Sejl for Gålift 
Sejlene med de fire løftestropper er designet 
specielt til den gaffelformede løftearm på Gåliften. 
Med to stropper på forsiden og to på bagsiden får 
klienten en bedre balance og føler sig derfor mere 
tryg. 

Alle sejl for Gåliften er fremstillet af farvet 
polyester og findes i fire størrelser. 

Mærkning, Quick-Guide og Facts-Label gør det 
lettere at vælge den rigtige størrelse. 

Alle løftestropper er forsynet med farvekoder for at 
lette håndteringen. 

 

Farvekoder på løftestropperne 
Stroppernes løkker har farvekoder, som gør det lettere at 
vælge den rigtige placering. 

Der er tre forskellige løkker/farver 
at vælge imellem på de fire 
løftestropper og de to lyske-
stropper, hvorved placeringen kan 
ændres, så gangtræningen bliver 
så bekvem som muligt. 

Det er vigtigt, at der anvendes 
samme farvekode på begge sider, 
f.eks. de to løftestropper på 
bagsiden. 

 

Hvis der kræves øget justering og placering, kan der 
anvendes 15 og 30 cm løkker for stropperne. 

 

 

OBS!! 
Når løft eller sænkning af klienten påbegyndes, skal 

hjulene på liften være ulåst, hvorimod de på kørestolen 
skal være låst. 
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Mærkning 
 

Mærkning og størrelse 
Alle sejl er forsynet med en 
“Quick-Guide” og en “Facts-
Label” på bagsiden. 

Ved hjælp af “Quick-Guiden” er 
det muligt hurtigt at se, hvad der 
er op og ned samt ind og ud på 
sejlet. 

Endvidere er der angivet max. 
belastning samt vaskeanvisning. 

Navnet på klient eller afdeling 
kan skrives på sejlet sammen 
med datoen for første 
ibrugtagning. 

Af den påsatte “Facts-Label” fremgår sejlets størrelse, type/navn samt 
produktionstidspunkt (år og kvartal). 

Denne “Facts-Label” anvendes også til at vælge, hvilken størrelse, der skal anvendes 
ud fra klientens højde og vægt. Disse angivelser er dog kun vejledende, da den 
pågældende klients anatomi kan resultere i en anden sejlstørrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Opbevaring 
Sejlene må ikke opbevares i stærkt og direkte sollys eller i for stærk varme eller høj 
fugtighed, da deres levetid derved kan blive reduceret. 

Den bedste opbevaringsmåde er simpelthen at hænge sejlene op i stropperne på en 
krog på væggen. Sørg for ikke at folde sejlene i de skumfyldte sektioner. 

 

                Thorax  
   4801 
 
145-175cm  165-185cm  175-195cm  185-205cm 
   40-60kg       60-80kg      80-100kg       >100kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Small       Medium        Large      X-Large 

 Manufactured 
 Fremstillet 
 Tilverket 
 Herstellung 
   

2005-2006-2007-2008 
01 – 02 – 03 - 04 

 
 
 
 
 

200kg 
Safe working load 
Max. Last 
Max. Belastung 

Up Back Outside 
Upp Bak Ut 
Op Ryg Yderside 
Hoch Rücken Außenseite 

80
Wash seperately – Tvätt separat 
Vask separat – Seperat Waschen 

Polyester 

Caretex A/S-3000 Helsingør-Danmark 
Tel(+45)49182666 – Fax(+45)49203389 

Name/Namm/Navn/Nahme 
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Vedligeholdelse 
 

Sejlene skal altid før brug kontrolleres for tegn på slid eller brud.  

Der skal med regelmæssige mellemrum foretages en grundig inspektion af sejlene.  
 
Dagligt check 

• Check at sejlene er rene. Hvis ikke, sendes de til vask. 

• Check sejlene for slid samt at sømmene er intakte og ikke flossede. Slidte sejl 
skal udskiftes. 

 
Månedlig vedligeholdelse 

• Sejlene eftergås omhyggeligt. 

• Følgende skader kan reducere sikkerheden. Konstateres sådanne skader, skal 
produktet omgående kasseres: 

• Hak, huller eller brændte pletter i stof eller stropper. 

• Kemisk angreb. 

• Knækkede eller slidte syninger. 

• Slid. 

• Beskadiget låse/åbnemekanism. 

 
Materiale 
Sejlene er fremstillet af et polyestermateriale som gør det stærkt og komfortabelt med 
en friktionsagtig belægning på indersiden. Sejlet får derved en bomuldsagtig overflade, 
som bevirker, at det ikke glider, og samtidig er behagelig for brugeren. Materialet er 
brandhæmmende. 

 
Rengøring 
Sejlet vaskes i varmt vand på op til 80°C tilsat et mildt 
rengøringsmiddel. Brug aldrig opløsningsmidler. 
Eventuelle rengøringsmidler fjernes ved at skylle sejlet 
grundigt i varmt vand. 
Det er bedst at lade sejlet tørre naturligt ved rumtemperatur, 
hvilket tager ca. en time. Tørring kan også ske i tørretumbler 
ved lav varme. 
Sejlet vaskes separat første gang for at undgå misfarvning. 

 

 

80° 

OBS!! 
Er der tvivl om sejlet tilstand, MÅ DET IKKE 

ANVENDES 
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Reklamationsfrist og CE 
 

Reklamationsfrist 
Se Generelle Salgs- & Leveringsbetingelser på www.ropox.dk 
 
 
CE-mærkning 
 

Sejlet til Gåliften er CE-mærket, og er dermed i overensstemmelse med 
funktions- og sikkerhedskravene i direktivet ”Medicinsk Udstyr. 
Overensstemmelseserklæring kan rekvireres. Sejlet er i risikogruppe 1. 
 

Det er testet hos Hjælpemiddelinstituttet efter gældende regler i Standard DS / EN ISO 
10535, „Hoists for the transfer of disabled persons – requirements and test methods“. 

 

 
 
 

ROPOX A/S 
Ringstedgade 221 

DK – 4700 Naestved 
Denmark 

Tel.: +45 55 75 05 00  Fax.: +45 55 75 05 
50 

E-mail: info@ropox.dk 
www.ropox.com 


