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ELK

ELK är en fyr-kamrad lyftskudde i nödsituation som manövereras av en erfaren person, den är designad 
och konstruerad för att lyfta från golv för att sedan hamna i sittande posittion. Förflyttning till stol eller 
annat  föremål eller hjälp att ställa sig upp.  ELK har Batteridrift likväl som en variant av 230Volts drift, 
genomförandet av själva pumningsfrfarandet sker via 4-vägs handkontroll. Läs AirFlo kompressor 
instruktionen före användning.

VARNINGAR
• Denna utrustning ska bara användas av per-

sonal som fått en utbildning.

• För att bibehålla stabilitet för en person ska ska 
bli lyft, måste man ha assistans med placering 
bakom brukarens rygg. 

• Innan användning av denna produkt, ska en as-
sistansanalys göras innan igångsättning.

• Tillse att ytan där ELKen ska placeras inte har 
några vassa kanter. NOT: Lägg en filt, handduk 
eller likvärdigt under ELKen om det skulle vara 
sådanan underlag. 

• Under användning, tillåt aldrig en luft-kammare 
ovan A inte vara i fullt uppblåst läge, dessa 
ska vara hårda i sin karaktär när dom är fullt 
uppblåsta. Kompressor stannar när så sker, 
detta för att bibehålla stabilitet.

ELK Standard Innehåll
1 x ELK (A)

1 x 4-vägs handkontroll (B)

A

B
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Positioning av ELK

• Placera brukaren liggande på rygg i bekväm 
position, gärna med kudde under huvudet i det 
fall dom är oförmögna att själva ta sig över till 
ELKen.

• Genom att dra ut den svarta gummifoten på ena 
sidan (A fig.1) frigörs ELKen och kan sedan rullas 
ut. (B).

• Plaststaven och gummifoten utgör stabilitet 

i ELKen som ska monteras tillbaka i ett senare 

stadium, se nedan.

• Vik in en tredjedel av ELKen under sig själv längs 

motsatta sidan av handtaget/öppningen (fig. 3).

• Positionera ELKen så att den övre kanten  är i 

linje med Midjans nedre del (fig.4). NOTE: Lägg 
en filt, handduk eller likande under ELKen där 
underlaget är vasst eller 

• 

 NOT: om en person som fallit och är väldigt 
lång, rekommenderas att koppla upp kompressor 
och slangar i kuddarna  före personen rullas upp på 
ELKen.

A
B
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ELK

Förflytta brukaren upp på ELKen

• Rull uppp brukaren på ELKen (fig. 5).

• Genomför rullningen tills brukaren ligger fullt 
och centrat på ELKen (fig. 6).

• Dra fram den del av ELKen som tidigare vikts 
under ELKen (fig. 7).
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• Montera fast stabiliseringsstagen i plast och 
återmontera gummifoten (fig. 8).

Anslut 4-vaägs handkontrollen och AIrflo

• Anslut de fyra slangarna som både är 
färg och siffermärkta ör att matcha de 
korresponderande ELK anslutningarna (C fig.9) 
från 4 vägs handkontrollen och (Nr 4 är topp 
kudden och Nr 1 är den understa kudden). 

• Positionera Airflo kompressorn på sidan av ELK, 
tillse att inget är i vägen under lyftmomentet av 
brukaren.

• Anslut slangen (D fig.9) från 4-vägs 
handkontrollen till luft anslutningen på Airflo 
kompressorn och välj ”AUTO” funktionen på 
Airflo kompressorn, tryck och håll inne ”AUTO” 
funktionen tills LED lampan lyser upp (Se separat 
-Airflo instruktioner)

C

D

8

9



6
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Användarinstruktioner
• Efter att ha positionerat ELKen under patienten och slangarna 

har anslutits till 4-vägshandkontrollen och Airflo kompressor, 

positionera en stabil stol, om möjligt, i närheten av brukaren för 

att få det extra sidostöd vid lyftet. I sittande position, brukaren 

kan om möjligt placera sin arm på stolssätet  för att erhålla extra 

stabilitet och stöd.

• Om knäna tillåter, ställ dig knästående bredvid patienten, 

placera dem enligt bilden nr.10. Om nödvändigt, placera ett 

vårdbälte som ”Protecta To-Walk” bälte med handtag runt 

brukarens midja. Använd bältet med handtagen för att ge 

extra hjälp för balans och för att komma upp till sittande under 

uppresningprocessen med pumpning.

• Förklara för brukaren vad denne kan förvänta sig när ELKen ska 

börja pumpa, kompr3essor ger ifrån sig ett ljud, stabiliteten 

är inte bekväm fram till kuddarna är helt uppblåsta och att du 

kommer att hjälpa till med stöd under uppresningen.
• Tryck på nummer ett på 4 vägs handkontrollen (fig.11). Stabilisera 

brukaren under tiden ELKen pumpar upp. Stoppa pumpningen 
när kompressorn börjar ”säga ifrån” med stötande pumpningar.

då är första kudden fullpumpad. Fortsätt med samma procedur 

med att rycka på knapp nr 2, 3 och 4, på exakt samma sätt som 

första. Ge brukaren stöd under hela pumpprocessen. Man måste 

alltid pumpa kuddarna i nummerföljd och med 1 som första val.

• När samtliga 4 kuddar är fullpumpade kan brukaren behöva 

hjälp och stöd för att komma upp I stående eller vid förflyttning.
(fig. 12).

• Att släppa ut luften ur Elk, börja med att koppla 
ur slangarna från Airflo kompressor för att sedan 
trycka på var knapp på handkontrollen för att 
reducera trycket i var och en luftkammare. efter 
att trycket reducerats, koppla ur slangaran från 
Kuddaran i ELKen.

VARNING:  Under användande, tillåt aldrig en kammare vara delvis uppblåst när kamrarna ovanför är 
fullt uppblåsta. KAmrarna måste vara fullt uppblåsta från botten till toppen, i sekvenser, för att bibehålla 
och skapa stabilitet i kudden.

• Efter användning- rulla ihop ELKen med 4 vägs handkontrollen och återföslut handtaget runt änden av 
respektive stabiliseringsstag i plast (se fig. 1).

10

11

12



Simple solutions for everyday independence 7

ELK

Specifikationer
Maximum last: 450kg (992lbs)

Egenvikt ELK: 3.6kg (8lbs)

Dimensioner: 57cm (W) x 50cm (D) x 56cm (H)
     (22½” W x 19¾” D x 22” H)

Max. lufttryck: 0.35 bar (5psi)

Max/Min temperatur: +50°C / -15°C
  (122°F /  5°F)

ELK serie nummer:     ..........................................
 Datum för inköp:        ..........................................
 Annat:                          .........................

PERNOVA HJÄLPMEDEL AB Reserverar sig mot felskrivningar i detta dokument.

Garanti
Garantin omfattar defekt material. Garantin gäller inte för sönderrivna, uppskurna eller på annat sätt inte  
följt användarmanual med så kallad handhavande fel.

Routin Rengöring
Fullt uppblådt i alla sektioner på ELKenFully inflate all sections of the ELK, torka ren med svamp med 
en icke slipande men flytande rengöringsmedel eller desinfektionsmedel och torka ordentligt. Torka inte  
med hetluft.

Desinfektion
ELKen ska vara fullt uppblåst för rengjord mrengöringsmedel och vatten, avspload och desinficerad med 
flytande klorin med blandningsförhållande 1:10. En del klorin och tio delar vatten 1:10. Lämna lösningen/
blandningen på ELKen i cirka 10 minuter innan avsköljning med kallt vatten. Se till att torka ELKen innan 
lagring. Använd inte hetluft för torkning.

56cm

50cm

57cm



8

ELK



Simple solutions for everyday independence 9

ELK


