
Antsvorį turintys pacientai

„Liko Ultra Sling“, mod. 06
„Ultra Sling“ kėlimo diržas gali išlaikyti 500 kg 
masę ir yra skirtas didžiausią antsvorį turintiems 
pacientams. „Ultra Sling“ naudojamas kartu 
su „Liko“ „UltraTwin“ kėlimo sistema, gaminami 
įvairių dydžių. Su „UltraTwin“ kėlimo diržu 
lengva parinkti paciento padėtį perkeliant į kitą 
vietą.

„Comfort Sling Plus“, mod. 300, 310
„Comfort Sling Plus“ yra patobulintas „Comfort 
Sling“ (Mod. 30, 31) kėlimo diržo variantas, geriau  
tinkantis ir patogesnis pacientui. „Comfort Sling Plus“ 
pacientui suteikia galimybę sėdėti vertikalioje 
padėtyje ir užtikrina atramą visai nugarai. 
„Comfort Sling Plus“ uždedamas ir nuimamas 
pacientui gulint, o po kėlimo paliekamas kėdėje. 
310 modelyje yra higieninės paskirties anga.

Mod. 300/310

Mod. 06



„Liko Universal Sling“, mod. 00, 02
„Universal Sling“ kėlimo diržas yra bazinis 
modelis, tinkamas daugumai pacientų. 
„Universal Sling“ puikiai tinka senyvo 
amžiaus riboto mobilumo pacientams.
Jis suteikia galimybę sėdėti vertikaliai ir  
užtikrina atramą visai nugarai.
Mod. 02 užtikrina didesnį kėlimo aukštį.

„Liko Silhouette Sling“, mod. 22
„Silhouette Sling“ suteikia pacientui galimybę 
sėdėti pusiau atsilošus ir turi patogią atramą 
galvai.
Jis buvo specialiai sukurtas perkėlimui į ankštą 
invalido vežimėlį, kad perkėlus pacientą, jis  
galėtų likti su kėlimo diržu. „Silhouette Sling“  
plonas ir lankstus, be rankenų ar kitų stambių 
dalių.

„Universal Sling“ puikiai tinka kėlimui, jame 
yra persiklojančios kojų atramos po abiem 
kojomis.

Baziniai modeliai saugiam ir lengvam perkėlimui

Mod. 10 Mod. 00

Mod. 22Mod. 00

„Liko Original Sling“, mod. 10, (11)
„Original Sling“ kėlimo diržo galinė dalis 
paaukštinta tiek, kad pacientas galėtų vieną 
arba abi rankas laikyti diržo išorėje.
„Original Sling“ kėlimo diržas tinkamas aktyviam 
pacientui, su šiuo diržu lengva dirbti.

„Comfort Sling Plus Highback“, mod. 350, 360
„Comfort Sling Plus Highback“ yra pagerintas 
„Comfort Sling“ (mod. 35, 36) kėlimo diržo variantas, 
geriau tinkantis ir patogesnis pacientui. „Comfort 
Sling Plus Highback“ suteikia pacientui galimybę 
sėdėti pusiau atsilošus ir užtikrina atramą visai nugarai. 
Joje yra minkšta atrama galvai. „Comfort Sling 
Plus Highback“ uždedamas ir nuimamas pacientui 
gulint, o po kėlimo paliekamas kėdėje. 360 modelyje 
yra higieninės paskirties anga.

Mod. 350/360

„Original Sling“ / „Soft Original Sling Highback“, mod. 20, 26
„Original Sling“ / „Soft Original Sling Highback“ 
suteikia pacientui galimybę sėdėti pusiau atsilošus, 
užtikrina atramą galvai, todėl tobulai tinka silpną 
liemenį turintiems pacientams. „Soft Original Sling 
Highback“ specialiai pritaikytas užtikrinant geresnį 
tinkamumą ir patogumą pacientui, joje yra patogi 
atrama galvai sėdimoje padėtyje. „Original Sling“ / 
„Soft Original Sling“ puikiai tinka nuleisti pacientui 
ant žemės ar nuo jos pakelti.

Mod. 20/26



„Liko HygieneVest“, mod. 50, 55
„HygieneVest“ yra unikalus kėlimo diržas, specialiai sukurtas saugiam ir patikimam silpno raumenų 
tonuso pacientų kėlimui ant tualeto ir nuo jo.
„HygieneVest“ suteikia pacientui galimybę sėdėti vertikalioje padėtyje ir užtikrina tvirtą atramą 
apie viršutinę kūno dalį, apatinę dalį paliekant laisvą, kad būtų galima lengvai aprengti ir nurengti 
pacientą. „HygieneVest High Back“ mod. 55 su atrama galvai.

Kėlimas ant tualeto
Modeliai, suteikiantys galimybę nurengti / aprengti pacientą kėlimo metu.

Mod. 45/46

Mod. 50 Mod. 55

Pacientai, kuriems 
amputuotos galūnės

„Liko Amputee Sling“, mod. 70, 75
„Liko Amputee“ specialiai sukurtas visiškam 
saugumui užtikrinti, net keliant pacientus, 
kuriems amputuotos didelės abiejų pusių 
galūnių dalys.
Papildomas dirželis laiko kojų atramas kartu 
ir užtikrina saugumą.
„Amputee“ mod. 75 su atrama galvai.

Mod. 70

Vienkartiniai kėlimo diržai
„Solo“

„Solo Disposable High Back Sling“
Kad galėtų patenkinti individualių pacientų 
poreikius ir išvaduotų nuo būtinybės skalbti, 
„Liko“ sukūrė vienkartinių kėlimo diržų 
seriją. „Solo High Back“ tinka daugumai 
pacientų ir gali būti naudojamas visose 
dažniausiai pasitaikančiose kėlimo situacijose.

Mod. 25Mod. 41

„Hygiene Sling“, mod. 40, 41, 45, 46
„Hygiene Sling“ yra lengvai naudojamas kėlimo diržas, suteikiantis galimybę aprengti 
ir nurengti pacientą, užkeliant jį ant tualeto ir nuo jo nukeliant. „Hygiene Sling“ tinka 
pacientams, kurių liemuo pakankamai tvirtas.
„Hygiene Sling“ mod. 41 yra su diržu ir stabiliau įtvirtina pacientą.
„Hygiene Sling“ mod. 45 turi saugos diržą ir kelia apkabintą viršutinę kūno dalį, todėl 
pacientui suteikiamas didesnis saugumo jausmas.
46 modelyje yra saugos diržas ir aukšta nugaros atrama.



Pacientams, kurie itin jautrūs spaudimui, 
yra keletas modelių su sintetinio avikailio 
pamušalu.
Pamušale yra sutvirtinimo įdėklas, kurį 
galima išimti.

Jautrumas spaudimui

Mod. 10

„Liko MasterVest“, mod. 60 ir 64
„MasterVest“ palengvina kėlimą pacientų, kurie gali išlaikyti savo svorį  
stovimoje padėtyje. „MasterVest“ yra puiki pagalbinė priemonė treniruojant 
stovėseną, eiseną ir pusiausvyrą. Apatinė kūno dalis lieka laisva, todėl  
galima aprengti ir nurengti pacientą, perkeliant jį ant tualeto ir nukeliant 
nuo tualeto.
„Liko MasterVest“ mod. 64, su sagtimis priekyje, gali užsidėti ir nusiimti 
pats pacientas. Kojų kilpas/diržus galima įsigyti kaip priedą.

Poliesterio tinklas yra medžiaga, tinkama 
kėlimo diržui, kurį po kėlimo galima palikti 
ant paciento. Medžiaga laidi orui, tačiau 
tvirta; yra keletas iš poliesterio tinklo 
pagamintų kėlimo diržų variantų. Kėlimo 
diržai iš poliesterio tinklo tobulai tinka 
maudyti pacientui vonioje ir duše.

Kėlimui į vonią ir dušą yra keletas 
modelių iš patvaraus, neįgeriančiu 
plastiku padengto tinklinio audinio, 
kuris net šlapias prigludęs prie odos 
teikia patogumo pojūtį. Iš plastiku 
padengto tinklinio audinio pagaminti 
kėlimo diržai tobulai tinka maudyti 
pacientui vonioje ir duše.

Palaikančios ir saugumą stovimoje padėtyje užtikrinančios kėlimo priemonės

Poliesterio tinklas – orui 
laidi alternatyva Vonia ir dušas

Mod. 00 Mod 00

Mod. 92Mod. 64

Mod. 60Mod. 60, 64
„Liko Lift Pants“, mod. 92
„Liko Lift Pants“ užtikrina galimybę saugiai ir patikimai atlikti stovėsenos 
bei eisenos treniravimą, suteikia pacientams pasitikėjimo žengti naujus 
žingsnius. „Lift Pants“ suteikia judėjimo laisvę, tačiau išlaisvina nuo tam  
tikros dalies kūno masės naštos. Jis kelia saugiai ir leidžia pacientui 
savarankiškai judėti, nerizikuojant parkristi.



„Liko“ kėlimo diržų apžvalga, suaugusiųjų dydžiai

. = Standartinė

° = Pagal spec. užsakymą

00 02 06 10 11 20 21 22 25 26 300 310 350 360 40 41 45 46 50 55 60 64 67 70 75 92
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„Universal Sling“

„Original Sling“
„Original High Back Sling“

„Silhouette Sling“

„Comfort Sling Plus“
„Comfort Sling Plus“

„Comfort Sling Plus High“

„Comfort Sling Plus High“

„Universal High Level Sling“

„Hygiene Sling“
„Hygiene Sling“ su saugos diržu

„MasterVest“

„HygieneVest“
„MasterVest“, užsegama priekyje

„Amputee Sling“

„Amputee Sling High Back“

„HygieneVest High Back“Ser. nr.

„Vest for Standing“ liemenė

„Ultra Sling“

35XX--- modelio terminas

35----4 Maža

35----5 Vidutinė smulki

35----5 Vidutinė

35----6 Didelė

35----7 X didelė

35----8 XX didelė

35----9 XXX didelė

35---14 Trumpa

35---15 Įprasta

35---16 Ilga

35--11- Poliesteris

35--21- Medvilnė

35--31- Poliesterio tinklas

35--41- Plastiku padengtas tinklas

35--12- Paminkštintas, poliesteris

35--13- Poliesteris, velvetas

35--22- Paminkštintas, medvilnė

35--32- Paminkštintas, poliesterio tinklas

35--10- Poliesteris

35--20- Medvilnė

35--30- Poliesterio tinklas

35--40- Plastiku padengtas tinklas

35--60- Poliesterio tinklas, plonas

Kėlimui ant ir nuo tualeto

Su atrama galvai

Vienkartini kėlimo diržas

„Lift Pants“

„Solo Disposable High Back Sling“

„Soft Original High Back Sling“

„Hygiene Sling“ su diržu
„Hygiene Safety Sling“
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Kėlimo priedai

„LikoScale“
Skaitmeninės svarstyklės, kurias galima 
naudoti su visais „Liko“ keltuvais. „LikoScale“ 
svarstyklės prijungiamos virš diržo laikiklio, 
jas lengva naudoti, rodmenys gerai matomi. 
Yra „LikoScale“ svarstyklės, skirtos iki 350 kg 
masės pacientams sverti.

Universalūs šoniniai diržo laikikliai
Naudojami keturių taškų pakabai sudaryti, 
kad pacientas galėtų būti pusiau sėdimoje 
padėtyje. Paprastai naudojami kartu su 
universaliu diržo laikikliu 450 arba 600.

Daugiau priedų žr. www.liko.com
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Universalus diržo laikiklis 350
Šis modelis itin populiarus ten, kur reikia 
kelti vaikus.

Universalus diržo laikiklis 450
Universalus modelis, puikiai tinkantis 
daugeliu atvejų.

Universalus dvigubas diržo laikiklis 670
Diržo laikiklis, skirtas stambiems pacientams 
ir naudojimui tuomet, kai pečių srityje 
pageidaujama didesnio pločio.
 

Universalus diržo laikiklis 600
Šis diržo laikiklis skirtas naudoti su „Comfort“ 
kėlimo diržais arba, kai kėlimo diržas 
naudojamas su atskiromis atramomis 
kojoms „persiklojančiomis“ po kojomis.

Universalūs diržo laikikliai

Kryžminis diržo laikiklis 
Kryžminis diržo laikiklis suteikia pacientui 
galimybę sėdėti šiek tiek labiau atsilošus, nei 
diržo laikiklis su dviem kabliais, ir puikiai tinka 
naudoti su daugeliu kėlimo diržų iš „Liko“ 
asortimento. Gaminami du šio diržo laikiklio 
modeliai.

Apvalkai su paminkštinimu
Apvalkai su paminkštinimu gaminami kaip 
priedas visiems mūsų kėlimo diržams. Viena 
jų pusė yra su sintetinio avikailio pamušalu, 
o kita pagaminta iš kėlimo diržo medžiagos. 
Užsakydami nurodykite kuriam kėlimo diržui 
(modelis, dydis ir medžiaga) numatote naudoti 
apvalką su paminkštinimu.

Pailginimo kilpos
„Liko“ pailginimo kilpos skirtos greitam ir 
lengvam kėlimo priedų pritaikymui. Jos yra 
dviejų standartinių ilgių: normalias diržo kilpas 
pailgina 12 cm arba 22 cm.
Gaminamos žalios ir pilkos spalvos.

Gamintojas:
Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Švedija
info@liko.se

Nacionalinis platintojas:
UAB Teida 
Puodziu 4
LT-44288 Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 37 323576
Faksas: +370 37 226576
info@teida.lt
www.teida.lt

Paklodė paciento padėčiai pakeisti
„Stat RepoSheet® Original“ yra puiki pagalbinė priemonė, kai pacientą reikia paslinkti lovoje į viršų 
arba apversti. „RepoSheet“ patiesiama po pacientu ir gali būti naudojama kartu su įprasta paklode arba 
vietoje jos.



Kėlimo priedai
Nešynės suaugusiems



„Liko“ kėlimo priedai
Iš pradžių pagaminome kėlimo diržą vien iš audeklo. Tuomet 
tai buvo visiška naujovė. Dabar „Liko“ turi didžiausią kėlimo 
diržų ir kėlimo priedų asortimentą.
Kartu su mūsų gaminamais skirtingo pločio ir įvairios paskirties 
diržų laikikliais, kėlimo diržus galima naudoti pacientų kėlimui 
bet kurio tipo situacijoje.
Daugiau nei 25 metus mes kuriame funkcionalius, lengvai 
naudojamus kėlimo priedus, glaudžiai bendradarbiaudami 
su slaugos darbuotojais ir pacientais. Matydama didėjantį 
kėlimo priemonių poreikį ir įgydama daugiau šios srities žinių, 
„Liko“ toliau tobulina savo gaminius.

Daugybė modelių
Visi modeliai turi unikalių ypatybių, atitinkančių 
skirtingus kėlimo poreikius. Kai kurie jų yra vadinamieji 
baziniai modeliai, kadangi tenkina platesnį spektrą 
kėlimo poreikių skirtingiems žmonėms. Kiti modeliai 
labiau specializuoti optimaliam kėlimui siauresnėje 
taikymo srityje.

Kėlimo diržai vaikams
Vaikai – tai ne maži suaugusieji. Turime didelį 
asortimentą kėlimo diržų, sukurtų specialiai vaikams. 
Daugiau informacijos ieškokite mūsų svetainėje esančioje 
specialioje vaikams skirtų priedų brošiūroje.

Individualus pritaikymas ir išbandymas
Maksimaliam saugumui ir pacientų bei slaugos 
darbuotojų patogumui užtikrinti, kiekvienas kėlimo 
priedas turėtų būti individualiai išbandytas.

Dydžiai
Labai svarbu teisingai parinkti dydį, kad būtų užtikrintas 
saugumas, funkcionalumas ir patogumas.
Kiekvienas modelis yra individualiai parenkamo dydžio, 
nurodyto „Liko“ kėlimo diržų apžvalgos lentelėje.

Instrukcijos
Išsami instrukcija pateikiama su kiekvienu kėlimo 
diržu. Kiekvienas, kas naudoja šiuos gaminius, 
privalo perskaityti ir visiškai suprasti instrukciją.

Instrukcijoje pateiktos rekomendacijos kaip parinkti 
tinkamiausią diržo laikiklį kiekvienam kėlimo diržui.

Ženklinimas
Ant kėlimo diržų esančiose ženklinimo etiketėse 
nurodytas modelis, dydis bei variantas, pateikti 
skalbimo nurodymai ir nurodyta maksimali apkrova.

Tikrinimas
Kėlimo diržų naudojimo laikas ribotas. Naudojant 
ir skalbiant, audinys ir siūlės dėvisi. Visus kėlimo 
priedus būtina reguliariai tikrinti. Niekuomet 
nenaudokite pažeistų kėlimo priedų!

„Liko“ kėlimo diržai išbandyti įgaliotuose bandymų 
institutuose ir atitinka visus MDD I klasės gaminiams 
keliamus reikalavimus bei visus suderintojo 
EN ISO 10535 standarto reikalavimus.


