
Nutidens aktiverings- og 
forflytningshjælpemidler

Brugervejledning

...forbedrer vi livskvaliteten!

* l=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage
  B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

Når mobiliteten forringes...

Vare Art no. Hmi no. Produktbetegnelse Model Størrelse *L/B Vægt
MC 003-1120 33237 Master BELT Multi Small Velour    65 -100 cm L   320 g
MC 003-1125 33238 Master BELT Multi Medium Velour    80 -120 cm L   360 g
MC 003-1126 33239 Master BELT Multi Large Velour    95 -130 cm L   420 g
MC 003-1127 42302 Master BELT Multi X-large Velour  130 -150 cm L   420 g
MC 003-1220 45645 Master BELT Multi Small Non-Slip   65 - 100 cm L   340 g
MC 003-1225 45646 Master BELT Multi Medium Non-Slip   90 - 120 cm L   360 g
MC 003-1226 45647 Master BELT Multi Large Non-Slip   95 - 130 cm L   440 g
MC 003-1227 45648 Master BELT Multi X-large Non-Slip 130 - 150 cm L   500 g
MC 003-1320 39019 Master BELT Small DUO   60 - 100 cm L   560 g
MC 003-1325 39020 Master BELT Medium DUO   70 - 120 cm L   600 g
MC 003-1326 39021 Master BELT Large DUO 100 - 130 cm L   660 g
MC 003-1327 64535 Master BELT X-large DUO 130 - 150 cm L   700 g

Master BELT
Aktiveringsbælte

DUO
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2D) Hjælper støtter med sit 
knæ mod brugerens og bøjer 
ned i knæene med ret ryg for 
at følge med brugerens be-
vægelse, når brugeren sætte 
sig ned i stolen.

1D) Hjælper stiller sig foran 
brugeren og tager fat i hånd-
tag på begge sider af Master 
BELT. Hjælperen finder en 
god arbejdsstilling.

C. Gangtræning F. Montering af Master BELT DUO

2A) For at tilpasse Master 
BELT til brugerens talje 
trækker man i selve bæltets 
ende - samtidig trækkes i 
modsatte retning i bæltets 
gjord i låsespændet. Der 
strammes til.

1A) Master BELT monteres 
rundt om brugerens talje. 
Master BELT fastgøres ved 
at benytte dets regulerbare 
låsespænde.

A. På- og afmontering af Master BELT

Master BELT Master BELTAktiveringsbælte Aktiveringsbælte

D. Sætte bruger ned fra stående i træningssituationer

B. Rejse bruger op fra siddende til stående i træningssituationer E. Overflytning mellem kørestol og seng med 1 hjælper/2 hjælpere

3A) For at afmontere Master 
BELT holder man tommelfin-
ger øverst på låsespændet 
- samtidig trykker man den 
røde knap ind med pegefin-
geren.

2B) Hjælperen griber fat 
i håndtag på begge sider 
af Master BELT, læner sig 
bagover ved hjælp af vægt-
overføring, og rejser sig op 
samtidig med, at brugeren 
rejser sig.

1B) Sørg for at brugeren har 
ståfunktion inden brugeren 
skal hjælpes op fra sid-
dende til stående ved brug 
af Master BELT. Hjælperen 
stiller sig foran brugeren og 
støtter sine ben mod bruge-
rens ben.

2C) Er der to hjælpere, gri-
ber begge hjælpere i hånd-
tagene på Master BELT, 
således at hjælpernes arme 
krydser hinanden og støtter 
brugerens ryg.

2F) For at tilpasse Master 
BELT DUO til brugerens talje 
trækker man i selve bæltets 
ende - samtidig trækkes i 
modsatte retning i bæltets 
gjord i låsespændet. Der 
strammes til.

1C) Hjælper stiller sig bag 
ved bruger og holder i hånd-
tag på Master BELT, mens 
bruger holder i håndtag 
foran i f.eks. rolator. Hvis 
bruger har bedre gåfunktion 
stiller hjælper sig ved siden 
af bruger, mens bruger hol-
der i en stok eller gelænder i 
den modsatte hånd. 

1F) Master BELT DUO 
monteres rundt om bruge-
rens talje. Master BELT DUO 
fastgøres ved at benytte dets 
regulerbare låsespænde.

4F) Efterfølgende monteres 
den anden benstrop, og 
Master BELT DUO er nu 
monteret korrekt.
 

3C) FORSØG ALDRIG PÅ 
AT HOLDE EN BRUGER 
DER FALDER. LAD I STE-
DET BRUGEREN GLIDE 
NED LANGS HJÆLPE-
RENS BEN

3F) Benstropperne på 
Master BELT DUO monteres 
rundt om benet, og fastgøres 
ved at benytte det reguler-
bare låsespænde.

1E) Brugeren har et Master 
BELT monteret rundt om 
tajlen, og der placeres et 
Master GLIDE Glidebræt 
mellem kørestol og seng.

4B) Hvis brugeren er ustabil, 
bør man være to hjælpere. 
Hjælperne griber fat i hånd-
tagene bag på Master BELT. 
Hjælperne krydser sine 
arme over hinanden.

3B) Brugeren er nu stående. 
Hjælper støtter ved fortsat 
at holde i håndtagene på 
Master BELT.

4D) Hjælperne krydser 
armene om bag brugerens 
ryg og sætter nu brugeren 
trygt ned. Hjælperne følger 
brugeren helt ned. Det er 
vigtigt at være opmærksom 
på arbejdsstillingerne. 

3D) Ved 2 hjælpere griber 
disse fat i håndtagene i hver 
sin side på Master BELT.

3E) 2 hjælpere. Den ene 
hjælper støtter brugeren 
foran og den anden støtter 
brugeren bagved ved f.eks at 
trække et håndklæde gen-
nem håndtag bag på Master 
BELT på modsatte side af 
sengen. Således bliver ræk-
keafstanden ikke for lang.

2E) Hjælper tager fat i hånd-
tag i hver side på Master 
BELT, anvender vægtoverfø-
ring, og flytter nu brugeren i 
etaper over fra stol til seng. 



Vaskeanvisning

 VIGTIGT   

 ANSVAR   

•	 Sørg	hele	tiden	for	at	dette	Master	CARE	
hjælpemiddel	er	intakt	ved	jævnligt	at	ef-
terse	syninger.	

•	 Hvis	dette	hjælpemiddel	har	en	kritisk	
slitage	eller	på	anden	vis	har	skader,	må	det	
ikke	benyttes.	

•	 Er	du	i	tvivl	om	brugen	af	dette	hjælpemid-
del,	skal	du	omgående	kontakte	Master	
CARE.

•	 Anvendes	dette	hjælpemiddel	forkert	eller	
uhensigtsmæssigt,	påtager	Master	CARE	
sig	ikke	ansvaret	for	ulykker,	der	medfører	
alvorlige	personskader.
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 ADVARSEL   
Der må ikke anvendes skylle- 

eller blegemiddel. 

Produktbeskrivelse
Består af et polstret gå- og træningsbælte med en yderside af specielf-
remstillet nylon. Polstringen er af alveolit skum. Er fleksibelt og har verti-
kale og horisontale grebsvenlige runde håndtag i vævet polyester rørbånd. 
Har trinløs regulerbart låsespænde i hård plast, der sikrer en optimal 
tilpasning.

Model Velour har en velourbelagt skridsikker inderside. 

Model Nonslip har en inderside af skridsikker PU-belagt elastisk polyster.

Master BELT DUO har en velourbelagt skridsikker inderside. 
Endvidere er der påsyet bentropper i vævet polyesterbånd, som sikrer, at 
bæltet ikke glider op på brugeren.

Anvendelse

Master BELT anvendes til brugere, der har behov for hjælp i forbindelse 
med siddende overflytninger samt hjælp og støtte ved gang. Master 
BELT giver hjælperen mulighed for at hjælpe brugeren til at rejse sig fra 
siddende til stående. Master BELT er et hjælpemiddel, der anbefales til 
træning f.eks. af gangfunktion.

Fordele
•	 Kan justeres, således at det tilpasses den enkelte bruger
•	 Er forsynet med flere grebsvenlige og ergonomiske håndtag
•	 Benstropperne forhindrer Master BELT DUO i at glide op på brugeren

Master BELT Aktiveringsbælte

Master BELT kan vaskes 
ved 80 grader C

Low temp.

80

Kun skånsom tørretumbling

 ADVARSEL   

•	 Forlad aldrig brugeren med dette hjælpe-
middel påmonteret. Dette for at undgå ulyk-
ker med alvorlige personskader til følge.

Max. belastning

Max. belastning pr. håndtag:  35 kg
Max. belastning på låsespænde:  140 kg
Max. brugervægt:  140 kg

Bruger må ikke løftes i håndtagene.


