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Viktigt säkerhetsmeddelande  

Ämne: Liko® Universal SlingBar 350, SlingBar 450 och SlingBar 600  

FSCA-referens:  MOD1238  

Typ av åtgärd:  Fältåtgärd  

 
Datum: April 01, 2016 

Till:  Verksamhetschef, Verksamhetens teknisk ansvarig, MTA tekniker, 
Hjälpmedelscentral produktansvarig, Hjälpmedelscentral teknisk ansvarig  

Enheter som påverkas: Serienummerintervall på lyftbygel 1200101 till 1370151  

Modeller som påverkas:  
Universal SlingBar 350, art.nr 3156074, 3156084 och 3156094  
Universal SlingBar 450, art.nr 3156075, 3156085 och 3156095 
Universal SlingBar 600, art.nr 3156076 och 3156086  

Dessa produktnummer kan samlevereras med de mobila lyftarna  
Golvo™, Uno™, LikoLight™, Likorall™, Multirall™ och Viking™ 
XS/S/M/L.  

 

Bakgrund:  

Hill-Rom har uppmärksammat en potentiell 
säkerhetsrisk med lyftbyglarna Universal SlingBar 
350, SlingBar 450 och SlingBar 600 som kan sitta 
monterade på olika Liko-taksystem och mobila lyftar. 
Vi har erhållit klagomål om att centrumbulten på 
lyftbygeln som förbinder bygeln med lyften har brustit 
under användning. De potentiellt berörda lyftbyglarna 
har tillverkats fram till maj 2014.  

Tester har visat att lyftbygeln är tillförlitlig när den används på avsett sätt, det vill säga 
lyftbygeln hålls vågrätt under hela lyftet. Om lyftbygeln inte används på avsett sätt kan 
bulten försvagas. Om bulten försvagas finns risk för brott av bygelbulten, med följd av ett 
fritt fall för patienten som i sin tur kan orsaka smärre till katastrofala skador för en patient.  

Icke godkända användningsområden inkluderar: upprepade lyft med enbart en krok (enbart 
en enda sida av lyftbygeln), lyft i vinklar eller användning av lyftbygeln för att lyfta tung 
utrustning. Vår design var inte avsedd för snedbelastningar. Våra testdata visar att 
bygeln/bulten är tillförlitlig vid korrekt användning. Det är viktigt att framhålla att lyftbygelns 
design uppfyller kraven enligt ”ISO 10535: Lyftar för rörelsehindrade – Krav och 
provningsmetoder” och att konstruktionens kravspecifikationer (DRS) för symmetrisk 
belastning uppfyller de specifikationer som krävs enligt denna internationella standard.  
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Hill-Rom uppmanar sina kunder att alltid belasta lyftbygeln jämnt och alltid lyfta med båda krokarna 

på lyftbygeln, se bilder från bruksanvisningen nedan. Om lyftbygeln används som avsett föreligger 

ingen risk. Dessa är nya instruktioner för användare av en patientlyft som tillverkats före 19 

november 2013. Kompletta bruksanvisningar finns tillgängliga från www.hill-rom.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Distribution av säkerhetsmeddelandet:  
Vidarebefordra det här meddelandet till alla som behöver vara medvetna om fältåtgärden 
inom Er organisation och/eller till valfri verksamhet dit berörda enheter har skickats. Detta 
för att säkerställa att den korrigerande åtgärden får effekt.  
 
Hill-Rom bekräftar att berörda myndigheter har informerats om detta säkerhetsmeddelande.  

 
 

Vid lyft ska alltid lyftbygeln 

belastas jämnt med båda 

krokarna. 

Utför inte ett lyft med sned 

belastning på lyftbygeln 
Utför inga lyftningar med en 

krok. 


