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Bä.·bandet "Trygglyft".
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För att un del'liitta kortare transport av skadade
personer, då sjukbår liimpligen icke kan användas
samt för att bekvämt kunna l yfta skadade personer
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upp på en sjukbår använ des med fördel en sats
härband, s. k. Trygglyft.
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Fig, 1
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En sats hårband består av
2 st. härband om 90 cm:5 längd,
2 st."
60
1 st. bi ndrem.
Bärbanden (fig. 1) användas på följande sätt:
Lyftning med hj:ilp av

<1

b:-irband.

1. 2 bärare placera sig två och två på var sin
sida om den skadade (fig. 2) .
Bärare 2 och 3 äro fö r sedda med de längre härbanden och bärare 1 och 4 med de kortare härbanden.
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Fi g.3 Lyftning av skadad invid
mur med hjälp av 4 bårband.

Fi g. 2 Lyftning med hjälp
av 4 bårband.

Bäl'banden

dragas

med

det

längre

handtage'"

främst varsamt under patienten så att
bärband 1 placeras under nacken
3
4

skulderbladen
"sätet
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Bill'banden fattas därefter
nr l av bärare nr 1 med vänster hand och av ba~
rare nr 2 med höger hand,
nr 2 av bärare nr 1 med höger hand och av bärare nr 2 med viinstel' hand,
nr 3 av bärare nr 3 med vänster hand och av bärare nr 4 med höger hand,
nr 4 av bärare nr 3 med höger hand och av bärare nr 4 med vänster hand.
På kommando: "Lyft!" av bärare nr 1 upplyftes
den skadade varsamt medelst härbanden samtidigt
av alla bärarna och så vitt möj ligt vågrätt från
marken.
På kommando: "Sänk!1J nedlägges den skadade.

Fi g. 4 Snabblyftnin g m ed hjälp av 2 bärband.

2. Därest patienten endast är åtkomlig från en
si da sker lyl'tning medelst 2 bärare och 4 bärband
på följande sått (fig. 3).

Dd korta handtaget. vikes över det långa hand~
tagets ände och med tillhjiHp av det längt'e hand~
taget skjutes bårbandet under den skadade.
Det korta handtaget faitas på motsatt sida om
den skadade, medan det långa handtaget drages
tillbaka till den sida bäraren befinner sig.
Bärbanden placeras under den skadade på samma
ställen som ovan angivits. Bärarna fatta emell ert.id
med vardera handen om vart sitt bärband, så att

ett och sanlIna bärbands korta och långa handtag
befinna sig i sam ma hand.
Lyftnin g med hjälp av 2 bärband.
3. Skall lyf tning ske dil'ekt upp på bål' kan
detta verkställas med 2 längr e bärband på följand e

sätt (fig. 4):
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Två bärare ställa sig på samma sida om den
skadade.
Bärbanden placeras
det ena under skuld erblad et och
det andra under sätet.
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Vardera bäraren fattar i handtagen till val' sitt
bärband och lyftnin g verk ställes i övrigt i tillämpliga delar enligt ovan,
Ytterligare 2 personer skola medverka vid lyftningen genom att den ene fatta r om vri sterna och
den andre om bakhuvudet på den skadade.
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