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Productbeschrijving
De Sabina opstalift is met name ontworpen voor mensen
die moeilijk zelfstandig kunnen gaan staan vanuit een
zittende positie.
De Sabina is bedoeld voor gebruik bij patiënten die actief
kunnen meewerken aan het gaan staan. Als de gebruiker
eenmaal staat kan hij worden verplaatst naar een rolstoel
of een toilet; dit zorgt voor een training in het staan,
gelijktijdig met de verplaatsing.
De Sabina kan worden gebruikt met twee verschillende
tiljukken en diverse opstavesten. De algehele mobiliteit
van de gebruiker bepaalt de keuze van het tiljuk
en het opstavest.

Bij de combinatie van de Sabina met het Comfortjuk
en het Liko Comfortvest kan bijzonder behoedzaam
worden getild zonder druk in de okselholtes.
Deze combinatie is geschikt voor personen
die bijzonder gevoelig zijn voor druk onder de oksels,
zoals bijvoorbeeld bij een halfzijdige verlamming.
Voor zijdelings instabiele patiënten worden de Sabina
zijsteunen aanbevolen; deze bieden extra stabiliteit aan
de zijkanten, zowel bij het opstaan als tijdens het staan.
De Sabina kan in beperkte mate ook worden gebruikt
voor het passief tillen van een patiënt die in een tilband
zit.

In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.

is een waarschuwingsdriehoek voor situaties die extra zorg en aandacht vereisen.
BELANGRIJK!

Lees voor het gebruik de Gebruiksaanwijzing voor zowel de patiëntenliften als de liftaccessoires. Bij het tillen
en verplaatsen van personen is er altijd sprake van bepaalde risico’s. Het is belangrijk dat de inhoud van
de gebruiksaanwijzing goed begrepen is. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel.
Neem bij onduidelijkheden of vragen contact op met Liko/Hill-Rom.
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OPMERKING
Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie die belangrijk is voor gebruikers van het product. Alle gebruikers
van dit product dienen de inhoud van de gebruiksaanwijzing te lezen en deze goed te begrijpen.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zo dat hij altijd beschikbaar is voor gebruikers van dit product.

Veiligheidsinstructies

Zorg er vóór het eerste gebruik voor dat:
• de lift volgens de montagevoorschriften is gemonteerd;
• de tilaccessoire naar behoren aan de lift is bevestigd;
• de accu ten minste 6 uur is opgeladen;
• u de gebruiksaanwijzing voor zowel de lift als de liftaccessoires gelezen hebt;
• personeel dat de lift gebruikt bekend is met het juiste gebruik en de bediening van de lift.
Zorg er vóór het tillen altijd voor dat:
• de tilaccessoires niet zijn beschadigd;
• het tilaccessoire wat betreft type, grootte, materiaal en model gekozen zijn in overeenstemming
met de behoeftes van de patiënt;
• het tilaccessoire correct en veilig rond de patiënt is aangebracht zodat er geen letsel kan optreden;
• het tilaccessoire goed aan het tiljuk is bevestigd;
• de veiligheidsclips van het tiljuk in goede staat zijn. Ontbrekende of beschadigde clips moeten altijd door nieuwe
worden vervangen;
• de lussen van de tilband van het opstavest goed aan de haken van het tiljuk zijn bevestigd; controleer
dit bij volledig gestrekte banden, maar voordat de patiënt daadwerkelijk wordt opgetild;
• de zorgverlener moet ervoor zorgen dat de patiënt tijdens het tillen niet voorover of opzij kan vallen.
Plaats de lift na gebruik tegen een muur, buiten bereik van onbevoegden!
Laat gebruikers nooit zonder toezicht in de Sabina!

De Sabina II EM en Sabina II EE zijn getest door geaccrediteerde onderszoeksinstituten en voldoen aan de
vereisten voor MDD Klasse 1-producten (MDD 93/42/EEG).
De Sabina II EM en Sabina II EE voldoen aan de vereisten van EN ISO 10535:2006, IEC 60601-1, EN 60601-1-2,
ANSI/AAMI ES60601-1 en CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1.
De lift mag nooit worden gewijzigd. Neem contact op met Liko/Hill-Rom voor meer informatie.
Er moet extra goed worden opgelet bij bronnen van mogelijke storingen, zoals diathermie, etc.; houd kabels
uit de buurt van de lift. Neem in geval van vragen contact op met de verantwoordelijke technicus van de
hulpapparatuur of de leverancier.
De lift mag niet worden gebruikten in ruimtes met brandbare mengsels, bijvoorbeeld ruimtes waarin brandbare
materialen zijn opgeslagen.
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Definities
Sabina II EE
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Voorwaartse richting
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Voorwaartse richting
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1.
2.
3.
4.
5.
  6.
  7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tilarm
Duwhandgrepen
Accu
Handbediening
Controlbox met noodstop
Motor voor instelling onderbreedte (EE)
Sticker: Toont het risico van harde aanraking
met de vloer (EE)
Stang voor instelling van de onderbreedte (EM)
Voetensteun (demonteerbaar)
Achterwielen met rem
Onderstel
Voorste stuurwielen
Vergrendelhendels
Draaiknop voor instelling onderbeensteun

15. Onderbeensteun met kuitband
16. Liftmotor
17.	Mechanische nooddaalfunctie
18.	Houder voor instructiekaart met kleurcode
voor tilbandmaten
27
19. Tilmast
20. Tiljuk 350
21. Comfortjuk
22. Kruisjuk (uitsluitend Comfortjuk)
23. Noodstop
24. Elektrische nooddaal-/hef-functie
25. Indicatielamp, opladen (Charge = opladen)
26. Indicatielamp, opladen (ON = ingeschakeld)
27. Tilhaak
28.	Veiligheidsclips

28

Technische gegevens
Maximale belasting:

Actief tillen: 200 kg
Passief tillen: 150 kg

Voor bediening
benodigde kracht:

Materiaal:

Staal met poedercoating.

Gewicht:

Totaal: 45,2 kg
Zwaarste uitneembare
onderdeel: 22,7 kg

Intermitterend
gebruik:

Wielen:

Voetensteun:

Standaard voor: 75 mm dubbele wielen. Accu’s:
Standaard achter: 75 mm elk wiel
voorzien van rem
Acculader:
Demonteerbaar.

Onderbeensteun:

Verstelbaar in hoogte en diepte.
Demonteerbaar.

Draaicirkel:

1180 mm

Nooddaalapparaat:

Mechanisch en elektrisch.

Tilinterval:

Tiljuk 350: 825 mm
Comfortjuk 785 mm

Tilsnelheid
(onbelast):

Tiljuk 350: 54 mm/s
Comfortjuk 47 mm/s

Maximale
geluidsniveau:

46 dB(A)

2,4 N
Intermitterend bedrijf 10/90, actief bedrijf
max. 2 min. Mag slechts 10% van een
gegeven tijdsduur in bedrijf zijn, maar
niet meer dan 2 min.
2 x 12 V 2,9 Ah. Gesloten VRLA
gelaccu’s. Nieuwe accu’s zijn verkrijgbaar
bij de leverancier.
Ingebouwde oplader voor 100 - 240 V AC,
50 - 60 Hz, max. 400 mA.

Tilmotor:

24 V, 9,2 A permanente magneet-motor
met mechanisch veiligheidsmechanisme.

Onderstel:

24 V, 5 A permanente magneet-motor.

Het apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Type B - bescherming tegen elektrische schokken.
Klasse II-apparatuur.

Beschermingsklasse: IP X4

Sabina II • 7NL155103-05
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Maten

M

N

Lmax*
A max*

O
Ref. 1

A min*

Lmin*
600 mm

E*
F
F1
B3**
B2
B1
B

C

D

D1

700 mm

Ref. 2

D2**

Maten

(mm.)

Sabina II A
min* Amax*
EE / EM
Tiljuk 350

B

B1

B2

B3

C

D

D1 D2**

E*

F

F1

Lmax*

Lmin*

M

N

O

1050

1770 1060 870 590 190 690-1115 530-1005 915 210

900-1000

107

22

1725

800

790

280

310

Comfortjuk 1050

1750 1060 870 555 150 690-1115 530-1005 900 210

900-1000

107

22

1695

810

790

315

340

*	Verschillende maten afhankelijk van de hoogteinstellingstand, zie ”Montage”, p. 5. N.B.! De maten zijn gebaseerd op een lift
met standaardwielen. Controleer na het vervangen van de wielen of de lift nog de gewenste tilhoogte haalt.
** Referentiemeting volgens norm EN ISO 10535:2006.
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Montage
Controleer voor het monteren of u beschikt over de volgende onderdelen:
• Tilmast met tilarm, controlbox, tilmotor
• Tiljuk met veiligheidsclips en vergrendelhendels
• Handbediening met kabel
• Accu incl. houder voor de oplaadkabel
• Onderstel met vergrendelhendels (incl. motor
voor pootverstelling, Sabina II EE)

• Stang voor instelling van de pootverstelling
(Sabina II EM)
• Voetensteun en frame voor de voetensteun
• Onderbeensteun
• Tas met gebruiksaanwijzing, aansluitsnoer oplader,
verlengsnoer en instructiekaart.

OPMERKING! De Sabina II EM wordt altijd geleverd met het tiljuk 350. Bij de Sabina II EE wordt het tiljuk
afzonderlijk geleverd, met Tiljuk 350 of Comfortjuk. Deze beschrijving behandelt de Sabina met Comfortjuk.

Individuele instelling van de tilhoogte
Lengte van de patiënt		 Positie
< 170 cm
1
160 - 190 cm
     2
> 180 cm
3

1. Verwijder de vergrendelhendels uit
het onderstel. Zet de tilmast in de
voet van het onderstel.

2. Met de tilmast kan de tilhoogte worden ingesteld op drie verschillende
hoogtes. Kies één van de drie gaten, afhankelijk van de lengte van
de patiënt; de afstand tussen de gaten is 5 cm (zie illustratie hierboven).
Zet de tilmast in het onderstel vast met de meegeleverde vergrendelhendels.

A

H
B

3. A) V
 erwijder de vergrendelhendels van de
tilarm. Schuif het tiljuk op de tilarm, met
de opening van de tilhaken omhoog (zie
illustratie).
B) B
 evestig de vergrendelhendels en zet
deze goed vast.
A

B

4. Zet de accu in de controlbox.
Controleer of de accu
is vergrendeld (er klinkt
een klik).

C

6. A) Steek de stekker van het opladersnoer in de aansluiting
onder de controlbox.
B) Bevestig het aansluitsnoer aan de trekontlasting.
C) Steek het opladersnoer in het aansluitsnoer.
Sabina II • 7NL155103-05

5. Sluit de kabels als volgt aan:
- 1. kabel, tilmotor.
- 2. k abel, motor voor instelling
pootverstelling (alleen Sabina II EE).
- H. kabel, handbediening.

7. Installeer de houder voor het opladersnoer:
Haak hem aan de voorrand van de accu
en duw hem aan de achterzijde omlaag totdat
er een klik klinkt.
5
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A

B

B
A

8. A) B
 evestig het frame voor de voetensteun op de
steun op de tilmast. Zorg ervoor dat het frame
goed op zijn plaats zit.
B) D
 uw de voetensteun in het frame.

9. Installeer de onderbeensteun op de tilmast.
Draai draaiknop A los om de afstand tot
de onderbenen van de patiënt in te stellen.
Draai draaiknop B los om de hoogte in te stellen.
Draai A en B na het instellen weer vast.

BATTERY

EMERGENCY

ON

CHARGE

S

10. Installeer de stang voor de instelling
van de pootverstelling (alleen Sabina II EM):
Druk de vergrendelknop op de lift in en zet
de stang op zijn plaats. Draai de stang
in de juiste stand (er klinkt een klik).

11. Ontgrendel de noodstopknop
door de knop in de richting
te draaien zoals aangegeven
op de knop.

MS

M

L

XL

XX L

12. Z
 et de instructiekaart in de
houder op de tilmast.

13. Vóór het eerste gebruik moet de accu van de lift
minimaal 6 uur worden opgeladen. Zie voor meer
aanwijzingen ”Opladen van de accu”, p. 8.


Controleer na het monteren of:

• de wielremmen goed werken

• de beweging van de tilarm overeenkomt met de knoppen
op de handbediening

• de indicatielampjes op de voorzijde van
de controlbox branden tijdens het opladen.

• de nooddaalfunctie goed werkt (mechanisch en elektrisch)
•d
 e breedte-instelling van het onderstel goed werkt

Sabina II • 7NL155103-05
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Bediening
Sabina II EM

Sabina II EE

A

A

Handbediening
Indicatielamp (A) - laad de accu van de lift op!
De tilbeweging wordt bediend met de drukknoppen op de
handbediening. De richting van de pijlen geldt als de handbediening
vastgehouden wordt zoals getoond op de afbeelding. Druk op
of
om de tilarm omhoog of omlaag te laten gaan. De tilbeweging stopt
zodra de drukknop wordt losgelaten.

Handmatige instelling onderbreedte (Sabina EM)
De onderbreedte wordt ingesteld door de stang
achteruit te duwen vanuit de geblokkeerde stand,
en opzij om de breedte aan te passen. Als de stang
wordt losgelaten wordt de stand vergrendeld.

De handbediening op de Sabina II EE heeft ook de volgende functies:
lage tilsnelheid (dunnere pijlen) en elektrische instelling onderbreedte
en
.
BATTERY

EMERGENCY

ON

BATTERY

CHARGE

BATTERY

EMERGENCY

EMERGENCY

ON

ON

CHARG

CHARGE

Noodstop
Activeren: Druk op de rode knop
op de controlbox.
Reset: Draai de knop in de door
de pijlen aangegeven richting
totdat de knop uitspringt.

Mechanische nooddaalfunctie
Trekt de rode nooddaalbediening
recht omhoog. De mechanische
nooddaalfunctie werkt alleen als
de tilarm belast is, dat wil zeggen,
als er een patiënt in de lift staat/zit.
Het dalen heeft een kleine vertraging.

Sabina II • 7NL155103-05

Elektrische nooddaal/hef-functie
Druk met een smal voorwerp op
de knoppen in de met stickers
aangegeven gaten op de controlbox.

Aanbrengen van veiligheidsclips
Controleer na de installatie of de
veiligheidsclips vergrendelen en vrij in
de tiljukhaak kunnen bewegen.

Gebruik hiervoor geen scherpe
voorwerpen deze kunnen de
controlbox beschadigen.

Vastzetten van de wielen
De achterwielen kunnen worden vastgezet
zodat ze niet kunnen draaien en zwenken.
U zet de wielen vast door met uw voet de
remhendel omlaag te drukken. De wielen
worden weer gangbaar door het indrukken
van de uitstekende knop bij het wiel.
Tijdens het passief/actief tillen moeten
de wielen gangbaar zijn zodat de lift naar
het zwaartepunt van de patiënt verplaatst
kan worden.
7

Verplaats de lift nooit
door aan de hefstang
te trekken.
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Opladen van de accu
Indicaties voor het opladen van de accu
Bij een lage accuspanning geeft de controlbox een geluidssignaal. Tegelijkertijd gaat er een indicatie op de
handbediening branden. De accu moet dan zo spoedig mogelijk worden opgeladen. Er is echter nog voldoende
energie voor enkele tilbewegingen. Het display op de controlbox toont de actuele accustatus. Als alle velden zwart
zijn is de accu volledig opgeladen. Als het symbool ( ) wordt weergegeven moet de accu zo spoedig mogelijk
worden opgeladen.
Opladen en onderhoud van de accu
Voor een maximale levensduur moet de accu regelmatig worden opgeladen. Aanbevolen wordt na het gebruik
of elke nacht op te laden. De accu is volledig opgeladen na ongeveer 6 uur. Als de accu volledig is opgeladen
schakelt de oplader automatisch uit. Als de lift niet dagelijks gebruikt wordt adviseren wij om hem aan te sluiten
op de oplader, of na gebruik de noodstopknop in te drukken; dit schakelt de stroom uit en spaart de accu.
Zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen voordat u de noodstopknop indrukt.
OPMERKING! De lift kan niet worden opgeladen met ingedrukte noodstopknop.
OPMERKING! Tijdens het opladen brandt er een geel indicatielampje op de controlbox. Als de accu volledig is
opgeladen gaat het gele lampje uit. Als het lampje na 8 uur opladen niet uit gaat moet de accu waarschijnlijk
worden vervangen. Stop het opladen en vervang de accu.
Laad accu’s nooit op in een vochtige ruimte.

Bezig met opladen
Alt. A

Alt. B

EMERG

ENCY

ON

Ingebouwde oplader (standaard.):
Steek het opladersnoer in een
100 - 240 V AC stopcontact. Controleer
of de beide indicatielampjes op de oplader
branden. Het gele indicatielampje geeft
aan dat er wordt opgeladen, het groene
lampje geeft aan dat de oplader op
de netspanning is aangesloten. Als de
oplaadkabel zijn elasticiteit verliest moet
hij worden vervangen om te voorkomen
dat hij beklemd en/of defect raakt.

CHARGE

Aan de wand bevestigde oplader of tafeloplader:
Neem de houder voor het opladersnoer los: Verwijder de accu
uit de controlbox door de blokkeerbout bovenop de accu
los te nemen.
Alt. A. Zet de accu op de op de wand gemonteerde oplader.
Steek de oplader in een stopcontact (100 - 240 V AC). Controleer
of de beide indicatielampjes op de oplader branden. Het gele
indicatielampje geeft aan dat er wordt opgeladen, het groene lampje
geeft aan dat de oplader op de netspanning is aangesloten.
Alt. B. Zet de accu op de oplader in de tafelopladerbehuizing.
Steek de oplader in een stopcontact (100 - 240 V AC). Controleer
of de beide indicatielampjes op de oplader branden. Het gele
indicatielampje geeft aan dat er wordt opgeladen, het groene lampje
geeft aan dat de oplader op de netspanning is aangesloten.

OPMERKING! De lift kan niet worden gebruikten als het oplaadsnoer in het stopcontact zit.
De Sabina II EM en Sabina II EE voldoen aan de Richtlijn 2002/96/EG voor afval van elektrische en
elektronische apparatuur. Oude batterijen moeten volgens de geldende voorschriften worden afgegeven
bij een inzamelpunt of aan door Liko/Hill-Rom geautoriseerde medewerkers.
Sabina II • 7NL155103-05
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Maximale belasting

Bij een complete lifteenheid kunnen voor de onderdelen ervan verschillende maximale belastingen gelden:
lift, tiljuk, opstavest en alle andere gebruikte accessoires. Voor het gehele liftsysteem, inclusief de accessoires,
is de maximale belasting gelijk aan de maximale belasting van het onderdeel met de laagste toegestane
belasting. Zie hiervoor de markeringen op de lift en de accessoires, en neem bij vragen contact op met
uw Liko/Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Aanbevolen tilaccessoires
Het gebruik van andere dan de aanbevolen tilaccessoires kan gevaar opleveren.
Hieronder staat een algemene beschrijving van de voor de Sabina II aanbevolen accessoires. Lees voor meer
informatie ook de gebruiksaanwijzing voor respectievelijk het opstavest, de tilband of het tilaccessoire.
Neem contact op met uw Liko/Hill-Rom-vertegenwoordiger of ga naar www.liko.com voor adviezen en informatie
over Liko-producten.
Sabina zijsteun
De Sabina zijsteun is een accessoire voor zijdelings instabiele
patiënten.
Prod. nr. 2027101: kan worden gebruikt met de Sabina II
met een gedeelde tilarm (serienr. ≥ 402794).
Prod. nr. 2027100: kan worden gebruikt bij eerdere Sabinamodellen met een vaste (niet-gedeelde)
tilarm (serienr. ≤ 402793).

Prod. nr. 2027011
Sabina hielsteunen
Hielsteunen worden gebruikt als het nodig is om de voeten van
de gebruiker vast te zetten op de voetensteun. De voetbanden
zijn inbegrepen.
Houd bij het gebruik van de Sabina hielsteunen
rekening met een verminderde mobiliteit en/of het
mogelijk overstrekken van de knieën.

Tiljuk voor de zitvlakband
Prod. nr. 2027007: kan worden gebruikt met de Sabina II.
Prod. nr. 2027006: kan worden gebruikt bij eerdere Sabinamodellen, maar ook bij de Sabina II.

Prod. nr. 2027007

Prod. nr. 2027006

Prod. nr. 3591115
Sabina zitvlakband
De zitvlakband is een accessoire dat helpt bij het eerste
stukje van het opstaan. De zitvlakband wordt bevestigd
aan het tiljuk voor de zitvlakband; deze band ondersteunt
het zitvlak bij het opstaan. In staande positie kan de Zitvlakband
eenvoudig worden losgenomen zodat hij niet in de weg zit
bij bv. toiletbezoek.

Acculader,
wandmontage
of voor gebruik met
een tafelopladerbehuizing
Prod. nr. 2004106

Sabina II • 7NL155103-05

Extra accu
Prod. nr. 2006106

9

Tafelopladerbehuizing
excl. oplader en accu
Prod. nr. 2107103
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Gebruik van de Sabina bij het helpen opstaan van de patiënt
De Sabina kan worden gebruikt met twee verschillende tiljukken en diverse opstavesten. De algehele mobiliteit van de
patiënt bepaalt de keuze van het te gebruiken tiljuk en opstavest. Lees voor het gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing
voor de gebruikte liftaccessoires. Vóór het gebruik van de Sabina moet eerst de tilhoogte individueel worden ingesteld,
zie pagina 5.

Tillen van een persoon met actief tillen met de Sabina met tiljuk 350
Voor dit tiljuk bevelen wij het Liko Supportvest model 91 of het Liko Safetyvest model 93, 94 aan. Bij gebruik van het
tiljuk 350 heeft de patiënt zijn armen buiten de tilband. Het tiljuk 350 in combinatie met het Safetyvest model 93, 94 geeft
de patiënt extra steun bij het staan. Hieronder staat een beschrijving van het gebruik van het Supportvest model 91. Zie
de Gebruiksaanwijzing voor het betreffende opstavest voor meer informatie.

1. Breng het Supportvest rond de patiënt aan zoals aangegeven
in de gebruiksaanwijzing van het vest. Zet de Sabina
voor de patiënt en pas de breedte van het onderstel
aan. Zet de voeten in de midden van de voetensteun,
met de scheenbenen evenwijdig aan de onderbeensteun.
Stel de hoogte en diepte van de onderbeensteun zo in dat
deze een comfortabele steun onder de knie geeft.

4. Ga voor een meer rechtop staande positie van
de patiënt door met tillen tot in de hoogste stand.
De tilbeweging kan door mensen die er niet aan
gewend zijn als onaangenaam worden ervaren.
De Sabina II EE heeft twee verschillende snelheden.
Voor een maximaal comfort moet de tilmast op
de beste van de drie bevestigingsgaten op het
onderstel worden bevestigd. Zie pagina 5.

3. Hef het tiljuk ongeveer 10 – 20 cm. De patiënt pakt
het tiljuk. Ga door met het tillen. Als de patiënt tijdens
het tillen achterover leunt wordt het tillen eenvoudiger
en kan het vest niet omhoog schuiven. De uiteindelijke
tilhoogte is individueel verschillend.
Controleer, voordat de patiënt daadwerkelijk
getild wordt maar terwijl de banden gestrekt zijn,
of de lussen correct aan de haken van het tiljuk
zijn bevestigd.
Sabina II • 7NL155103-05
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Tillen van een persoon, met actief tillen, met de Sabina met het Comfortjuk.
Voor dit tiljuk bevelen wij het Liko Comfortvest model 95 aan. Deze combinatie is geschikt voor personen die bijzonder
gevoelig zijn voor druk onder de oksels, zoals bijvoorbeeld bij een halfzijdige verlamming. Het Comfortvest ondersteunt
de patiënt in de rug en buiten de armen om. In beperkte mate kan het Comfortjuk ook worden gebruikt met het Liko
Safetyvest model 93 en 94, met name voor langere patiënten. Onderstaand volgt een beschrijving van het gebruik van
het Comfortvest model 95. Zie de Gebruiksaanwijzing voor het betreffende opstavest voor meer informatie.

1. B
 reng het Comfortvest rond de patiënt aan zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing van het vest.
Zet de Sabina voor de patiënt. Stel de breedte van
het onderstel in. Zet de voeten in de midden van
de voetensteun, met de scheenbenen evenwijdig
aan de onderbeensteun. Stel de hoogte en diepte van
de onderbeensteun zo in dat deze een comfortabele
steun onder de knie geeft.

2. B
 evestig de banden van het opstavest aan de haken
van het tiljuk. Trek de kuitband aan.

3. H
 ef het tiljuk ongeveer 10 – 20 cm. De patiënt pakt
het tiljuk. Ga door met het tillen. Als de patiënt tijdens
het tillen achterover leunt wordt het tillen eenvoudiger
en kan het vest niet omhoog schuiven. De uiteindelijke
tilhoogte is individueel verschillend.

4. Ga voor een meer rechtop staande positie van
de patiënt door met tillen tot in de hoogste stand.
De tilbeweging kan door mensen die er niet aan
gewend zijn als onaangenaam worden ervaren.
De Sabina II EE heeft twee snelheden. Voor een
maximaal comfort moet de tilmast op de optimale
hoogte op het onderstel zijn bevestigd. Zie pagina 5.

Controleer, voordat de patiënt daadwerkelijk
getild wordt maar terwijl de banden gestrekt zijn,
of de lussen correct aan de haken van het tiljuk
zijn bevestigd.

Sabina II • 7NL155103-05
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Tillen van een persoon, met actief tillen, met de Sabina met de Sabina zijsteun.
De Sabina zijsteun is een accessoire voor zijdelings instabiele patiënten. Zie ”Aanbevolen tilaccessoires, ” pagina 9.
Er zijn twee tiljukopties voor de Sabina zijsteun, en daarnaast diverse opstavesten. De algehele mobiliteit van de
gebruiker bepaalt de keuze van tiljukken en opstavesten. Lees voor het gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing
voor de te gebruiken accessoires. Gebruik van het Supportvest model 91 met tiljuk 350 staat hieronder beschreven.

Volg de instructies op pagina 11. Deze paragraaf bevat aanvullende gegevens.

1. Monteer de zijsteun op de Sabina zoals aangegeven
in de montagevoorschriften voor de zijsteun.

2. B
 reng het Supportvest rond de patiënt aan zoals
aangegeven in de gebruiksaanwijzing van het vest.
Bevestig de banden van het vest aan de haken
van het tiljuk. Trek de kuitband aan.

3. Hef het tiljuk ongeveer 10 – 20 cm. De patiënt pakt
het tiljuk. Ga door met het tillen. Als de patiënt tijdens
het tillen achterover leunt wordt het tillen eenvoudiger
en kan het vest niet omhoog schuiven. De zijsteun
biedt goede steun in een half-staande positie
en voorkomt opzij vallen.

4. Ga door met tillen tot de gewenste hoogte. De zijsteun
biedt goede ondersteuning in een staande positie.

Controleer, voordat de patiënt daadwerkelijk
getild wordt maar terwijl de banden gestrekt zijn,
of de lussen correct aan de haken van het tiljuk
zijn bevestigd.

Sabina II • 7NL155103-05
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Problemen bij het helpen opstaan van de patiënt
De patiënt komt niet voldoende rechtop - hoe te handelen?

Dit kan komen door de gezondheid of de mobiliteit van de patiënt: verzwakte spieren, weinig kracht en/of een verminderde
mobiliteit in de heup- of kniegewrichten. De volgende punten zijn van belang voor een optimaal gebruik van de Sabina:
1

Bevestig de binnenste bandlus (B) van het vest aan de tiljukhaken.

2	Verhoog de tilmast om hoger te kunnen tillen. Zie het instellen van de tilhoogte, pagina 5.
3	Neem een kleinere maat vest. Bij een kleiner vest is de afstand tot de haken korter zodat de staande positie
meer rechtop wordt.

De patiënt heeft moeite met het meewerken aan het eerste deel van het opstaan - hoe te handelen?

De Sabina zitvlakband is een accessoire voor patiënten die bij het eerste deel van het opstaan vanuit zittende positie
extra hulp nodig hebben. Zie voor meer informatie “Aanbevolen tilaccessoires,” pagina 9, of lees de gebruiksaanwijzing
voor de Sabina zitvlakband.

Gebruik van de Sabina bij passief tillen
Voor passief tillen wordt een type tilband aanbevolen die de tilhoogte niet te veel beperkt. Voor een optimale
functionaliteit en veiligheid moeten lift en accessoires worden afgestemd op de gebruiker. De algehele mobiliteit
van de gebruiker bepaalt de keuze van de tilband en het tiljuk. De maximale belasting bij passief tillen is 150 in plaats
van 200 kg; dit komt omdat de voetensteun bij passief tillen geen gewicht draagt.

Sabina met tiljuk 350 (jukbreedte 350 mm)

Voor dit tiljuk bevelen wij de Liko OriginalSling model 10 en 11, Liko HygieneSling model 40, 41, 45 en 46,
en de Liko Straps aan.

Sabina met Comfortjuk (jukbreedte 600 mm)

Voor dit tiljuk bevelen wij de Liko UniversalSling model 00 en 02 aan, en de Liko OriginalSling model 10 en 11.
Zie de betreffende gebruiksaanwijzing voor het type tilband of neem contact op met Liko voor meer gegevens.

Passief tillen met de Sabina met tiljuk 350

2. B
 reng een passende tilband aan volgens
de gebruiksaanwijzing van de tilband. Boven Liko
HygieneSling model 40 wordt aangebracht.

1. Demonteer de onderbeensteun: Draai de draaiknop
A los. Trek de onderbeensteun uit. Verwijder
de voetensteun. Pak de voorrand van het frame.
Draai hem omhoog en til hem uit het onderstel.

Sabina II • 7NL155103-05
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3. R
 ij de lift naar voren. Bevestig de draaglussen
van de tilband aan de haken van het tiljuk.
De hoogteinstelling van de tilmast moet mogelijk
worden bijgesteld, zie pagina 5.
Controleer, voordat de patiënt daadwerkelijk
getild wordt maar terwijl de banden gestrekt
zijn, of de lussen correct aan de haken van
het tiljuk zijn bevestigd.

4. Hef het tiljuk niet hoger dan nodig is voor
het verplaatsen.
Zorg ervoor dat er niet zo hoog getild wordt
dat de patiënt te dicht bij de tilmast komt.

OPMERKING!
Het tillen van zittende personen met de Sabina is geen vervanging voor het tillen van zittende personen
met gebruikelijke mobiele liften, bv. de Viking, Uno, Golvo of LikoLight. De functie is bedoeld als een tijdelijke
oplossing indien de patiënt niet actief kan opstaan met behulp van de Sabina. Als passief tillen nodig blijft
wordt aanbevolen één van de hiervoor genoemde liften te gebruiken.

Sabina II • 7NL155103-05
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Vereenvoudigd storingzoeken
De lift beweegt niet omhoog/omlaag.
De instelling van de onderbreedte
werkt niet (smaller/breder).

1. Controleer of de noodstop niet is ingeschakeld.
2.	Controleer of de snoeren naar de controlbox correct zijn
aangesloten.
3.	Zorg ervoor dat de stekker van het oplaadsnoer niet
in het stopcontact zit.
4. Controleer de accuspanning.
5.	Controleer of de contacten van de accu in goede staat
zijn.
6. Als de lift ook dan niet goed werkt neemt u contact op
met Liko/Hill-Rom.

De oplader werkt niet.

1. Controleer of de noodstop niet is ingeschakeld.
2.	Controleer of de contacten van de accu in goede staat
zijn.
3.	Als de lift ook dan niet goed werkt neemt u contact op
met Liko/Hill-Rom.

De lift blijft steken in de hoogste stand.

1. Controleer of de noodstop niet is ingeschakeld.
2. 	Gebruik de gekozen elektrische nooddaalfunctie
om de patiënt neer te laten op een stabiel oppervlak.
3.	Gebruik de gekozen mechanische nooddaalfunctie
om de patiënt neer te laten op een stabiel oppervlak.
4. Controleer de accuspanning.
5.	Neem contact op met Liko/Hill-Rom als het probleem
blijft bestaan.

Als u ongebruikelijke geluiden hoort.

Neem contact op met Liko/Hill-Rom.

Sabina II • 7NL155103-05
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Inspectie en onderhoud
Verzorging en onderhoud
Voor een probleemloos gebruik moeten enkele punten elke dag dat de lift wordt gebruikt worden gecontroleerd:
•
•
•
•
•
•

Controleer de lift op uitwendige beschadigingen.
Controleer de werking van de vergrendelhendels.
Controleer de werking van de veiligheidsclips.
Controleer het heffen, neerlaten en de instelling van de onderbreedte.
Controleer of de nooddaalfunctie (zowel elektrisch en mechanisch) goed werkt.
Laad de accu’s op elke dag dat de lift wordt gebruikt op en controleer of de oplader werkt.

Reinig de lift zo nodig met een vochtige doek, gebruik daarvoor warm water of een desinfecterend middel.
OPMERKING! Gebruik geen schoonmaakmiddelen die fenol of chloor bevatten omdat deze aluminium
en kunststoffen kunnen beschadigen.
De lift mag niet worden blootgesteld aan stromend water.

Onderhoudsovereenkomst
Liko biedt klanten de gelegenheid tot het afsluiten van een servicecontract voor het onderhoud en regelmatige controle
van uw Liko-product.
Verwachte levensduur
Bij correcte behandeling, onderhoud en regelmatige inspecties conform de instructies van Liko heeft het product
een verwachte levensduur van 10 jaar.
Transport en opslag
Tijdens het transport of wanneer de lift langere tijd niet wordt gebruikt moeten de noodstopknoppen worden
ingedrukt. De omgeving waarin de lift wordt vervoerd en opgeslagen moet een temperatuur hebben tussen
de 10 en 40 °C en een luchtvochtigheid tussen de 30 en 75%. De luchtdruk moet tussen de 700 en 1060 hPa zijn.
Recyclen
Ga voor aanwijzingen over het recyclen van uw Liko-product naar onze website: www.liko.com.
Productwijzigingen
Producten van Liko worden voortdurend verder ontwikkeld; wij behouden ons daarom het recht voor producten
te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor adviezen en gegevens over productupgrades contact
op met uw Liko/Hill-Rom-vertegenwoordiger.
Design and Quality by Liko in Sweden
Liko is gecertificeerd volgens ISO 9001 en de equivalent voor producenten van medische hulpmiddelen,
ISO 13485. Liko is ook gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001.

w w w . l i k o . com
Fabrikant:
Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Zweden
info@liko.se
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Onderhoud
De Sabina moet periodiek en ten minste een maal per jaar worden geïnspecteerd.
De periodieke inspectie, reparaties en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd conform de Liko
Onderhoudshandleiding, door door Liko geautoriseerd personeel en met gebruikmaking van originele Liko
reserveonderdelen.

