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1 Introduktion 
 

KVALITETEN AF LIFTSUIT, FORDELEN VED DETS BRUG SOM DEN BÆRENDE KOMFORT AFHÆNGER AF EN 

KORREKT BRUG OG GOD PASFORM. TAG DERFOR DEN NØDVENDIGE TID TIL AT LÆSE DENNE HÅNDBOG FOR AT 

JUSTERE LIFTSUIT TIL DINE INDIVIDUELLE BEHOV OG FOR AT LÆRE, HVORDAN DU BRUGER DET. DET ER VIGTIGT 

AT FORSTÅ HVILKET ARBEJDE DER STØTTES AF LIFTSUIT, OG HVORDAN OG HVOR MEGET STØTTE DET KAN 

LEVERE. I FORHOLD TIL ALLE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE LIFTSUITEN, KONTAKT OS VENLIGST FOR RÅDGIVNING. 

 LiftSuit 

LiftSuit® er et letvægts (<0,9 kg), tekstil exoskelet, der understøtter ryg- og lændemuskler, når du løfter 

genstande eller arbejder foroverbøjet. Den har integrerede elastiske elementer, der gemmer energi, 

som derefter bruges til at understøtte brugeren og reducere arbejdsbyrden. Løsningen tilbyder et 

brugervenligt, lille og let support system, som brugeren kan aktivere, når der er brug for support, og 

som kan bæres hele dagen uden at være begrænsende. 

 Hvordan hjælper det, når du arbejder 

LiftSuit er designet til at understøtte dine muskler i ryg og hofte, når du løfter genstande under 

hoftehøjde, eller når du forbliver i en fremadlænet position. Det fungerer som et lag af ekstra muskler på 

ydersiden af din krop for at reducere belastningen på dine egne muskler. LiftSuit er designet til at reducere 

belastningen på din ryg og hofte muskler mellem omkring 10% og 30%, når du løfter belastninger mellem 

5 kg og 20 kg. Ved at gøre det kan LiftSuit forhindre dine muskler i at blive trætte. Derudover kan du bruge 

LiftSuit til at holde ryggen lige, når du løfter genstande. 

 

  
LiftSuit understøtter din ryg og hofte muskler 
ved at give dig et sæt eksterne muskler på 
ryggen. 

Diagrammet viser målinger af muskelaktivitet af en persons 
rygmuskler, når 10 kg løftes fra jorden og sættes ned igen. Den røde 
linje er muskelaktiviteten uden LiftSuit, den blå linje med LiftSuit -
støtte. Den betydelige reduktion i muskelaktivitet viser hvad LiftSuit 
gør. 

  

F 

F 
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2  LiftSuit brugervejledninger 

 Hvilken slags arbejde understøttes af LiftSuit? 

Det er vigtigt at forstå, under hvilken slags arbejde, LiftSuit yder support, og hvornår det ikke gør. Efter 

designet kan LiftSuit understøtte dine muskler i ryg og hofte, når du læner dig fremad eller når går ned på 

hug, for at tage og løfte et objekt fra under hoftehøjde.  

LiftSuit (når den er aktiveret), vil støtte dig hver gang, når du tager noget op, eller mens du forbliver i en 

fremadlænet position. Derfor får du mest udbytte af LiftSuit, hvis dit arbejde omfatter mange gentagne 

løfteopgaver eller længere perioder i en fremadlænet position. Dette betyder specifikt, at brug af LiftSuit 

bør overvejes til arbejde, der kræver det: 

   
Gentagne løft fra under hoftehøjde.  Arbejde, der kræver, at du forbliver 

i en fremadlænet position. 
Håndtering af genstande, mens du er på knæ og skal 
række efter objekterne. 

 

 Hvilken slags arbejde understøttes ikke? 

LiftSuit er IKKE designet til at understøtte andre bevægelser eller andre muskler udover dem vist 

ovenfor! Det forhindrer dig ikke i at udføre disse opgaver, men det vil ikke give dig støtte. Helt konkret 

betyder det, at du ikke kan forvente megen støtte under opgaver som f.eks: 

  
Håndtering af emner, der er over hoftehøjde og ikke kræver, at du 
bøjer dig ned eller læner dig fremad. 

Overhead arbejde, hvor din overkrop forbliver i en opretstående 
position. 

BRUG IKKE LIFTSUIT UDEN AT HAVE MODTAGET EN UDDANNELSE FØRST. 
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 Hvad hvis mit arbejde indeholder flere opgaver, end beskrevet ovenfor? 

Hvis dit job består af flere opgaver, hvoraf nogle understøttes, hvoraf nogle ikke understøttes, kan du 

stadig bruge LiftSuit. Du skal blot aktivere LiftSuit under de passende opgaver og deaktivere det, når du 

ikke har brug for det. Med en vægt på under 900 gram og et fuldt tekstilt design, vil du næsten ikke 

bemærke det, og det vil ikke begrænse dine bevægelser. 

 Hvem kan brugt et LiftSuit? 

LiftSuit reducerer belastningen af dine ryg og hofte muskler ved at udstyre dig med "eksterne" muskler. 

Selvom kræfterne på din ryg og hofter ikke forventes at stige, når du bærer LiftSuit, må folk med ryg- eller 

hofteproblemer som en sikkerhedsforanstaltning ikke bruge LiftSuit uden forudgående konsultation med 

en læge. 

Alle andre kan bruge LiftSuit. Du må dog aldrig udføre arbejde, mens du bærer LiftSuit, som ikke ville 

blive anset for sikkert at udføre uden LiftSuit, f.eks. løfte meget tunge genstande. LiftSuit beskytter dig 

ikke mod skader, men reducerer risikoen. 

 Kom igang med LiftSuit 

Inden du selv begynder at bruge LiftSuit, eller før du deler den ud til brug i din virksomhed, råder vi dig til at 

tage dig tid og læse de følgende afsnit i denne håndbog omhyggeligt. Selvom LiftSuit ikke er et kompliceret 

stykke udstyr, vil du kun drage fordel af at bruge det korrekt. Det er en bærbar enhed, der kan tilsluttes din 

krop i timevis. Dette skal have lidt tilvænning, indtil det føles som en ny naturlig måde at arbejde på. For at 

få det maksimale udbytte af din LiftSuit anbefaler vi følgende trin: 

1. Lær, hvordan du tager det på, og hvordan du justerer det til din kropsstørrelse. 

2. Lær, hvordan du bruger det intuitivt uden at tænke over det. Lær, hvornår og hvordan du aktiverer 

det, og hvornår og hvordan du deaktiverer det. 

3. Bliv vant til at bruge det. Brug det ikke i 8 timer om dagen fra begyndelsen. Start med en time om 

dagen og øg med tiden, indtil det føles helt naturligt. 

4. 4. Følg øvelserne i afsnit 4 i denne håndbog. Vi har opsummeret et par nyttige tips, der hjælper dig 

med hurtigt at vænne dig til LiftSuit.  

Når du har justeret LiftSuit korrekt til din krop, lært at bruge det intuitivt uden selv at tænke over det og er vant 

til at have det på, mens du arbejder, vil det give dig den støtte, du ønsker, ved at reducere belastningen af dine 

muskler og gøre dit arbejdsliv lettere. 

 

“Nu, hvor jeg ikke bærer det mere, savner jeg støtten” 

Bruger under tidlig prototypetest efter en dag  

LIFTSUIT MÅ IKKE BRUGES AF BRUGERE MED PROBLEMER I RYG ELLER LÆND.  

ALDRIG UDFØR NOGET ARBEJDE MED LIFTSUIT PÅ, DER IKKE ANSES FOR SIKKERT 

UDEN LIFTSUIT. 
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3 LiftSuit Manual 

 System oversigt  

LiftSuit består af fem hovedelementer: 

1. En Vest der bæres på overkroppen. 

2. Et Hoftebælte der fastgør LiftSuit omkring din talje. 

3. Lårpuder der forbinder LiftSuit til dine ben. 

4. Aktiverings mekanisme der giver dig mulighed for at aktivere og deaktivere supporten. 

5. Elastic Energy Storages (EES) på din ryg, der gemmer din bevægelsesenergi, der bruges til at støtte dig, 

når du arbejder. 

 

 
 

AKTIVERINGS 
MEKANISME 

 
VEST (FRONT) 

 
 
 
 
 
 
 
HOFTEBÆLTE 

 
 
 
 
 
 

LÅRPUDER 

  

 
 
VEST (BAG) 
 
 
ELASTIC 
ENERGY 
STORAGE (EES) 
 
 
 
 
 
 

HOFTEBÆLTE 
 
 
 
 
 
LÅRPUDER 

 

  

HVIS DU HAR NOGET SPØRGSMÅL OM DENNE HÅNDBOG, KONTAKT OS FOR AT 

UNDGÅ ENHVER MISFORSTÅELSE OG DERAF FØLGENDE RISICI. 
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 Systemoplysninger og komponenter 

For drift, vedligeholdelse, rengøring og udskiftning af EES-systemet, er det vigtigt at forstå, hvordan og 

hvor de enkelte komponenter er placeret. Hvis du lige er startet, kan du springe dette over og vende 

tilbage senere for mere information. 

 
 

  

 

 Forberedelse af LiftSuit til brug 

Inden du bruger LiftSuit, skal du sørge for, at det er tilpasset din individuelle kropshøjde. I alt fire stropper 

skal justeres, to på hver side. De nederste EES -forbindelsesrem, de elastiske remme, der forbinder 

lårpuderne sideværts med hoftebæltet. Hvert par justeringsspænder skal tilpasses til samme position for 

at garantere en symmetrisk indstilling. Når du har justeret det nogenlunde, skal du tage det på og 

kontrollere længden. Du kan justere det senere. 

 

    
Forlæng om nødvendigt remmene 

- Hvis din kropshøjde er omkring 190 cm, skal du justere begge 
elementer på hver side til maksimal længde som vist på billedet 

- Sørg for, at venstre og højre manchet og EES -længden er 
justeret til den samme længde. 

Afkort om nødvendigt remmene 

- Hvis din kropshøjde er omkring 160 cm, skal du forkorte begge 
elementer på hver side med 5-10 cm.  

- Spændet på den nederste EES -rem kan bevæge sig opad 
gennem hoftebæltet som vist på billedet ovenfor. 

 

 

NEDERSTE EES 
STROPPER 

ØVERSTE EES FÆSTE 

OPHÆNGS 
STROP 

EES 
EES 

EES KROG 

HOFTEBÆLTE 

JUSTERINGSPUNKT 
FOR NEDERSTE 
STROP 

ACTIVATION 
MECHANISM 

AKTIVERINGS 
LÅS 

AKTIVERINGS 
STROP 

BRYST 
SPÆNDE 

LÅR 
SPÆNDE  

HOFTE 
SPÆNDE 

EES KROG 

EES ELASTIK 

JUSTERUNGS 

SPÆNDER 

JUSTERUNGS 

SPÆNDER 

JUSTERUNGS 

SPÆNDER 

JUSTERUNGS 

SPÆNDER 

JUSTERUNGS 

SPÆNDER 
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 Sådan tages LiftSuit på 

3.4.1 Tag LiftSuit løst på 

BEMÆRK: Inden LiftSuit justeres individuelt, skal alle forbindelser lukkes. 

    
1 Tag vesten på 

- Placer vesten løst over skuldrene 

- Alle andre komponenter hænger frit på bagsiden 

 

2 Luk hoftebæltet og spænd det 

- Tag fat i begge dele af spændet sideværts i højre/venstre side af 
kroppen 

- Luk altid spændet i venstre side af kroppen 

- Spænd hoftebæltet, men ret løst 

 

  

     

3 Spænd brystbæltet løst 

    - Luk de to dele af brystforbindelsens spænde 

- Forlæng afstanden om nødvendigt (slip) 

4 Luk manchetterne løst 

- Tag fat i spændet i den løse ende af remmen mellem benene og 
før den gennem styreslyngen i den polstrede ende af 
manchetten 

- Luk spændet på forsiden af benet 

- Gentag på det andet ben 

 

 

  

LOMME 

RELEASE 

BUCKLE 

LUK 

SPÆNDET 

LUK 

SPÆNDET 

LUK 

SPÆNDET 
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3.4.2 Justering af vesten 

BEMÆRK: ideel pasform for den bedste støtteeffekt med maksimal komfort på bryst og skuldre 

• Vesten skal sidde tæt på overkroppen, så der kan mærkes et let tryk på brystet ved indånding. 

• Med udstrakte arme bør kanten af vesten ikke mærkes mod armene. 

• Aktiveringsspænder skal være på kravebens -niveau. 

  
 

 

 
 

 

5 Stram vesten ved brystbælte 

    - Træk i den løse ende af remmen 

- For lettere stramning kan det hjælpe med at løfte spændet lidt 

- Vesten skal sidde tæt til overkroppen 

6 Juster højden på brystbæltet 

- Krydsforbindelsen over brystet skal være maks 4 fingre 
væk fra brystbenets underkant 

- Begge sider skal flyttes separat og placeres symmetrisk i 
samme højde til højre/venstre 

  



8 
 

  

   

7 Kontroller position og pasform 

- Stå oprejst og lige >> Er aktiveringsspænderne placeret på 
kraveben niveau? 

- Tag en dyb indånding. Er der tryk på bryst, ribben eller ryg? 

- Juster om nødvendigt 

 

8 Kontroller mobiliteten 

- Stræk dine arme ud og fold dine hænder: Vurder 
bevægelsesfriheden ved kanten af vesten 

- Hvis tryk/friktion mod armen er ubehageligt >> Løsn vesten 
lidt i siderne, og stram brystbæltet 

3.4.3 Justering af lårpuderne 

BEMÆRK: ideel justering for maksimal komfort med god pasform på lår og lyske. 

• Manchetten skal sidde så tæt, at en flad hånd kan skubbes mellem låret og manchetten uden større 

anstrengelse. 

• Den elastiske forbindelse til hoftebæltet skal være lodret lige på siden, om nødvendigt drejes/flyttes 

lårmanchetten rundt om låret. 

    
9 Placer og stram manchetterne 

- Juster højre og venstre side efter hinanden 

- Skub opad til buksens skridt 

- Træk i den løse ende af remmen og stram, indtil manchetterne 
ikke længere hænger løst 

10 Kontroller position og pasform 

- Drej manchetten rundt om låret, indtil den elastiske forbindelse 
er lige på begge sider i lodret retning 

 

  

AKTIVERINGS 

SPÆNDE 

DYB 

VEJRTRÆKNING 
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11 Kontroller, at manchetterne er tætte 

- Sørg for, at manchetterne sidder tæt sammen uden at klemme 
benet. Det bør ikke bevæge sig i brug og stadig være 
behageligt at have på. 

- det skal være muligt at skubbe din hånd mellem manchetten og 
benet 

- når den placeres mellem manchetten og benet, skal der være et 
let tryk på hånden 

12 Justerpositionen, når du arbejder på knæ 

- Når du arbejder på knæene eller sidder på huk, skal positionen 
justeres igen (let løsnet> slip ved at vippe spændet på siden af 
den løse ende af remmen 

- Ret den elastiske forbindelse på siderne, hvis den er blevet 
forskudt ved justering 
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3.4.4 Fastgør løse stropper 

• Sørg for, at alle rem ender bliver ført gennem de medfølgende elastiske tråd-tilbage sløjfer. 

• Gevind-tilbage sløjfer skal være så langt væk fra spænde som muligt. 

 
 

 

 
 

 
13 Brystremmen 

- Sæt båndenden gennem løkken 

- Flyt løkken så langt som muligt væk fra spændet 

 

14 Justering i siden 

- Sæt remmens ender på begge sider (højre/venstre) gennem 
løkkerne 

- Flyt løkkerne så langt som muligt væk fra spændelåsen 

    

  

15 Hoftebælte 

- Sæt remenden gennem den glider og fastgør i løkken 

- Flyt den glidbare sløjfe så langt som muligt væk fra spændet 

 

16 Manchetter 

- Sæt remmens ender på højre/venstre manchet gennem 
løkkerne 

- Kontroller igen, om spændet løber gennem føringssløjfen i 
polstringens forreste ende (korriger ved at åbne spændet igen 
og læg en del af spændet under styreslyngen) 

  

DET ER VIGTIGT, AT DU NØGTIGT SIKRER ALLE LØSE REJSER, FØR DU STARTER 

AT ARBEJDE. ELLERS ER DER EN RISIKO FOR, AT DE FÅR HÅNDT I FLYTNING AF 

DELE LIGESOM TRANSPORTBÅND. 

THREAD-BACK LOOP 

THREAD-BACK LOOP 

THREAD-BACK LOOP GUIDING LOOP 
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 Aktivering og deaktivering af LiftSuit 

 Sørg for, at du aktiverer LiftSuit, når du ønsker support. Men sørg også for, at du deaktiverer den igen, når du er 

færdig med din opgave. 

AKTIVER  DEAKTIVER 

 

 

 
Placer tommelfingre i sløjferne af aktiveringsstropper og …  Vip håndtagene på de- / aktiveringsspænderne opad og … 

 

 

 

… i lodret position træk fremad, indtil stop.  … bøj lidt fremad (aktiveringssløjfer glider så langt de kommer). 

 

DEAKTIVER LIFTSUITEN HVIS DU IKKE BEHØVER STØTTEN, E.G. UNDER PAUSER. 

PÅ DENNE MÅDE SIKRER DU AT DET IKKE BEGRÆNDER DINE BEVÆGELSER. 
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 Tilpasningsmuligheder 

Hvis der opstår friktion eller trykpunkter under brug, kan der foretages korrektioner ved at justere vest og 

lårmanchetterne igen. Dette kan være nødvendigt især i løbet af den første times brug, når LiftSuit “sætter sig” 

efter at have taget det på, eller når du skifter arbejdsplads, og du skifter f.eks. fra stående arbejde til arbejde på 

knæ. 

  

STRAMME 

Træk den løse ende af remmen væk fra spændet for 
at stramme den. 

Til sidst også vippe spænde lidt for at reducere 
spændingen. 

 

LØSNE 

Tag fat i spændet, og vip det på siden af den løse 
rem ende, og træk i det. 

 

  
Sådan strammes brystbæltet Sådan løsnes brystbæltet 

  
Sådan strammes sideforbindelsen Sådan løsnes sideforbindelsen 

  
Sådan strammes lårmanchetterne Sådan løsnes lårmanchetterne 
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 Tag LiftSuit af igen 

 

  

1 - Sørg for, at systemet er deaktiveret, før du tager 
LiftSuit af. 

 

2 - Åbn alle 4 udløserspænder. Brystbælte, 
hoftebælte og begge lårmanchetter. 

  
3 - Tag den af ved at fjerne vesten. Hoftebælte og 

manchetter følger med, hvis du åbnede alle spænder. 
4 - Hæng det et sted, hvis det er muligt. På denne 

måde er det meget lettere at tage det på igen, og 
det gør det muligt for LiftSuit at tørre, hvis du 
sveder. 

 

 

VARME: DA LIFTSUITEN ER ET YDERLIGERE LAG AF STOF, KAN DET VARME. 

SÆRLIGT UNDER VESTEN. DETTE ER SÆDVANLIGVIS IKKE ET PROBLEM, OG 

LIFTSUITEN KAN VASKES, HVIS DU SVEDER. I TILFÆLDE AF AT DET BLIVER 

UKOMFORTABELT VARMT UNDER LIFTEN, SKAL DU TAGE DET AF FOR AT UNDGÅ 

OVEROPHEDNING UNDER ARBEJDET. 



14 
 

4 Kom godt I gang med LiftSuit 
Ligesom alt andet nyt udstyr skal du have lidt træning i at lære at bruge LiftSuit. Tag venligst tid nok til at lære at 

sætte LiftSuit korrekt på, hvordan du justerer den til din størrelse, og hvordan du bruger den under arbejdet. 

Dette vil sikre, at du får det bedste ud af LiftSuit. 

Som en bærbar enhed har din krop, men også dit sind, brug for lidt tid til at tilpasse sig understøttelsen fra 

LiftSuit. Det vil ændre den måde, arbejdet "udføres" på. Giv dig selv tid nok til at vænne dig til det.  

Start med at bruge LiftSuit først i en time på den første dag, og øg derefter varigheden over tid. Giv dig selv nok 

tid til at finde den optimale indstilling af sættet til at give den rigtige mængde støtte. Du kan også teste LiftSuit i 

begyndelsen af dit arbejde, når du er godt udhvilet, og i slutningen af dit arbejde, når dine muskler er trætte. 

Følgende tip hjælper dig med hurtigt at lære og forstå den givne support. Målet er, at du bærer det uden at 

lægge mærke til det, mens du aktiverer og deaktiverer det intuitivt for at få den støtte, du ønsker i en given 

situation 

 Test af supporten 

Det er vigtigt at forstå niveauet af supporten fra LiftSuit. Det er designet til at reducere belastningen på dine 

muskler med omkring 10%-30%. Inden du bruger den under arbejdet, skal du teste supporten af LiftSuit. Aktiver 

supporten, og test den. Deaktiver derefter og test den. Når du fokuserer på dine lændemuskler, vil du mærke en 

forskel. 

TEST MED AKTIVERING PÅ 

  
Aktiver systemet Løft en genstand (ca. 5 kg) fem til ti gange fra gulvet. 

TEST MED DE-AKTIVERET SYSTEM 
 

  
De-aktiver LiftSuit Løft det samme objekt igen. Kan du mærke forskel? 

AKTIVERET 

DE-AKTIVERET 
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 Deaktiver støtte under spænding 

Denne test er en anden måde at opleve supporten fra LiftSuit. Du deaktiverer støtten, mens du er i en 

fremadlænet position. Fokuser på, hvordan dine rygmuskeler reagerer. 

 

Aktiver systemet 

 

Læn dig fremad og mærk støtten 
 

Deaktiver systemet ved at vippe 
aktiveringsspænderne med dine 
tommelfingre, mens du forbliver i 
den fremadrettede position. 

 

 

 Træn en god kropsholdning ved hjælp af LiftSuit 

Du kan mærke den støtte, der LiftSuit giver. Brug disse oplysninger som en påmindelse om at korrigere din 

rygstilling, hvis det er nødvendigt. Din ryg skal forblive lige, mens du løfter. 

 

 

 

 

Du vil mærke LiftSuit's assisterende kraft på 
dine lår og skuldre. 

Hver gang du mærker denne kraft, skal du minde dig 
selv om, at du nu løfter, og prøv at holde ryggen lige.  
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 Justering af supporten i henhold til dit aktuelle arbejde 

Du kan have brug for forskellige niveauer af støtte i forskellige situationer. Nedenfor finder du nogle anbefalinger. 

Men i sidste ende er det vigtigt, at du selv justerer LiftSuit, så den er støttende og behagelig for dig. 

  

Når du kun læner dig lidt fremad, kan spændingen af de elastiske 
energilagringselementer være høj for at give støtte. 

 

Når du læner dig fremad for et dybt løft, kan spændingen på de 
elastiske energilagringselementer være lavere. Det bør ikke 
begrænse dig fra at bøje dig ned. 

 

             

Når du knæler, kan spændingen også justeres. Sørg for, at LiftSuit 
er deaktiveret, når du overfører fra en stående til en knælende 
stilling. Aktiver LiftSuit når du ligger på dine knæ. 

Du kan justere spændingen på EES med aktiveringsmekanismen. 
Venstre: Aktiveringsstropperne på brystet er korte. I denne 
position vil dragten kun støtte dig under et dybt løft. Højre: 
Aktiveringsstropperne på brystet er lange. I denne position vil 
dragten allerede understøtte små overkropsbevægelser.  
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 Generelle tip ved brug af LiftSuit 

 

Inden du begynder at arbejde, skal du huske at aktivere det. 

 

 

Når du holder pause, skal du deaktivere systemet. 

 

Når du sætter dig ned, skal du deaktivere systemet. Du skal blot 
vippe aktiveringsspænderne op, mens du sidder ned. 

 

 

Sørg for, at LiftSuit er deaktiveret, når du går op ad trapper. 

5 Tekniske specifikationer 
De vigtigste tekniske specifikationer for LiftSuit er opsummeret nedenfor. 

Egenskab Værdi 

Total vægt 0.9 kg 

Dimensioner (pakket) Ca. 25 cm x 50 cm x 10 cm 

Dimensioner på en bøjle Ca. 110 cm x 30 cm x 15 cm 

Støttelse En størrelse (M-L) 

Højde ryg 45-60 cm 

Bryst omkreds 88-130 cm 

Hofteomkreds 75-120 cm 

Låromkreds 46-75 cm 
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6 Rengøring, pleje og vedligeholdelse 

 General vedligeholdelse 

• Undgå at røre skarpe og gennemborende genstande med LiftSuit. 

• Sørg for, at LiftSuit opbevares på et tørt og ventileret sted uden direkte sollys. 

• Hold din LiftSuit ren for olie og kemikalier, der kan beskadige den. 

  Inspektioner 

 

Følg tjeklisten herunder for den visuelle inspektion: 

Aktiveringsmekanisme: 
Er der tegn på slid på 
aktiveringsspændet 
(afrundede pigge)? 
 

 
 

Aktiveringsmekanisme: 
Er der tegn på slid på 
aktiveringsstropperne, 
der tydeligvis er skabt af 
slid og interaktion med 
spændet? 
 

 

GENNEMFØR EN VISUEL INSPEKTION AF DIT LIFTSUIT MINST EN MÅNED FOR AT 

SIKRE, AT DER INGEN ER PROBLEMER, DER FORÅRSAGES AF SLID OG SLID. I 

TILFÆLDE AF AT DU IDENTIFICERER ET MULIGT PROBLEM, SKAL DU FJERNE 

LIFTSUIT FRA DRIFTEN OG KONTAKTE LEVERANDØR. 
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EES: 
Er der tegn på slid på 
bagsiden af EES -
elastikkerne? 

 
 

EES: 
Er der tegn på 
overdreven slid på 
vestens hovedstof bag 
EES? 

 
 

EES: 
Er der tegn på, at 
krogene glider ud af 
forbindelsesløkkerne? 
 

Kør en kort test ved at 
flytte alle 4 kroge 
hurtigt frem og tilbage 
fra venstre til højre. 

  
 

Lårmanchetter: 
Er der tegn på slid på 
manchetterne? 
Kontroller især kanterne 
på den elastiske del. 
 

 

I TILFÆLDE AF AT DU IDENTIFICERER ETHVERT POTENTIELT PROBLEMATISK SLID, 

FJERNER DU LIFTSUIT FRA DRIFTEN OG GENOPRETTER DEN (F.EKS. VED AT 

UDSKIFTE DELENE), ELLER KONTAKTER LEVERANDØREN FOR YDERLIGERE HJÆLP. 
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 Ændring af de elastiske energilagre (EES) 

Under visse omstændigheder skal du muligvis fjerne eller udskifte de elastiske energilagringselementer: 

- Til rengøring og vask. 

- Udskift dem i tilfælde af slid. 

- For at skifte dem med forskellige (stivere eller blødere) EES for at tilpasse understøttelsen til dine 

personlige behov. 

 

Afmontering af EES   

   

1 - Skub forbindelsesløkken til siden, og træk 
den væk fra EES -krogen 

2 - Når sløjfen glider ud ved åbningen, skal 
du trække EES -krogen ud af løkken 

3 - Gentag i den anden ende af EES 

Montering af EES   

   
1 - Tag en EES med AUXIVO-logoet mod dig i 
din hånd 

2 - Tag den nederste forbindelsesrem fra 
højre lårmanchet. Sørg for, at den løber 
gennem højre side af hoftebæltetunnelen. 

3 - Sæt først den længere side af EES -
krogen i løkken. Klem derefter løkken for at 
lade den kortere side af krogen glide på 

 

   
4 - Tag fat i forbindelsesløkken, der kommer 
fra venstre skulder, og indsæt krogen i den 
øvre ende af EES og gentag det samme 
procedure som allerede gjort på den nu 
indsatte EES -krog. 

5 - Kontroller igen, at logoerne på EES -
krogene og også det elastiske bånd med de 
hvide prikker vender mod dig. 

6 - Gentag trin 1 til 5, og kontroller, at 
tværsnittet af forbindelsesremmen fra 
manchetterne er over hoftebæltet. Sørg for, 
at der ikke er et twist i stropperne. 
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 Rengøring af LiftSuit 

For at vaske LiftSuit skal du gå fremad som følger for at undgå at beskadige LiftSuit: 

1. Fjern de elastiske energilagre (EES) som beskrevet ovenfor i kapitel 6.3. 

2. Luk alle spænder inden vask. 

3. Maskinvask ved 30 ° C. Brug ikke skyllemiddel. Brug et mildt rengøringsmiddel. Vask separat. Kun 

skånsom centrifugering. Må ikke tørretumbles. 

4. Hæng LiftSuit til tørre. Sørg for, at den er helt tør, før du bruger den igen. 

5. Når polstringen er helt tør - sæt begge elastikker tilbage igen. 

6. Udfør en hurtig inspektion for at sikre, at alle dele af LiftSuit er i den korrekte position og orientering 

til næste brug. 

 Flere brugere af en LiftSuit. 

Af hygiejniske årsager skal LiftSuit vaskes, hvis den overdrages fra en bruger til en anden. For at sikre pasform og 

komfort skal LiftSuit justeres til hver ny bruger. 

 

7 Garanti 
LiftSuit leveres med en garanti på 1 år. Elastiske energilagringselementer (EES) har en garanti på seks måneder 

og kan udskiftes. Kontakt din Auxivo -salgsrepræsentant for reservedele. For alle garantiproblemer, bedes du 

kontakte os via e-mail eller telefon. 

 

8 Kontakt og Support 
Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Du kan kontakte os via e-mail eller telefonisk i 

kontortiden.  

E-Mail support: info@exoskeletter.dk eller info@auxivo.com  

Telefonsupport i kontortiden (CET): +45 40 21 95 21 eller +41 (0) 77 250 35 31 

  

BRUG IKKE SAMME LIFTSUIT OPERATIONELT TIL FLERE BRUGERE UDEN AT 

VASKE DET MELLEM BRUG. 

mailto:info@exoskeletter.dk
mailto:info@auxivo.com


22 
 

 


