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Hvad er det?Et hejsesystem til at få
gangbesværede i vandet. Vi bruger det
ved handicapsvømning. For brugerne
betyder det, at de kun skal skifte fra egen
kørestol til vores badestol for at komme 
i bassinet,  og vi skal ikke længere bruge
kræfter på at få dem i vandet.

Hvordan fungerer det?Ude i omklæd-
ningen får handicaphjælperen brugeren
over i badestolen, som er en speciel køre-
 stol i rustfrit stål med en belægning, der

kan modstå kemi- 
kalierne i vandet. 
Så kan de komme
til bruseren, blive
vasket og videre
til bassinkanten
og liften, hvor en
sele fastgøres i

toppen af badesto-
len. Liften er monteret

på en skinne i loftet.
Med en fjernkontrol
kører vi liften op og ned
og frem og tilbage over
vandet. 

Havde I startproble-
mer?De første gange
var flerenervøse, fordi 
de nu hang frit og end-
da kunne gynge lidt. 
Vi skulle også lige væn-
ne os til den, fordi den, i
modsætning til den
gamle, kunne sænkes

helt ned til bunden. Så nogle kom i star-
ten lidt for langt ned. 

Er der vedligeholdelse?Den skal have 
et lovmæssigt eftersyn mindst en gang
om året. Stolen er bygget med lukkede
lejer, og det skulle gerne gøre, at der ikke
bliver så meget. Når vi har brugt den,
nøjes vi med at skylle den i ferskvand.
Men med tiden skal vi en gang imellem
skille hjulene ad og smøre lejerne. H

martin.hammer.dk@gmail.com

det virker

“Det bedste ved den nye lift er, 
at den giver problemfri adgang

for alle, og brugerne får en højere
grad af privatliv,” siger bade-

 assistent Tim Larsen.

Badestol
£ Guldmann Badestol med fire hjul 
£ Pris inkl. moms: 18.625 kr.
£ Belastning: 150 kg
£ Egenvægt: 25,5 kg
£ Stel, lejer og bolte af rustfast

stål, fire gummihjul med bremser
og sikkerhedssele

Løftemodul
£ Guldmann GH3 elektrisk løfte-

modul og seks meter skinne 
£ Pris inkl. montering og moms:

26.045 kr.
£ Lasteevne: 250 kg
£ Egenvægt med køremotor: 

10,5 kg
£ Løftehastighed ved 150 kg 

belastning: 40 mm/sek. 
£ Man kan også få et liggeleje 

som passer til liften.

Badelift til 
handicapsvømning

En badelift giver nem adgang for handicappede
og et bedre arbejdsmiljø for badeassistent Tim Larsen
i Iselinge Svømmehal.

Hver månd viser et FOA-
medlem et arbejdsredskab,
som fungerer godt. 
Fordi det sparer tid, giver 
et kvalitetsløft eller løser 
et problem.

dit værktøj
Har du et stykke værktøj,
du gerne vil vise til de 
øvrige medlemmer i 
teknik/service-sektoren,
så lad os endelig høre.
Send en mail til 
redaktionen@foa.dk.
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