
Tre materialval
Basic Sling finns i tre val – Polyester,
Polyester Nät och Soft Air Mesh. Soft Air 
Mesh och Polyester Nät tillåter fukt och 
värme att effektivt transporteras bort 
från användaren, vilket gör att lyftselen 
kan lämnas med användaren under en 
kort tid efter att förflyttningen är klar. 
Däremot kan inte modellen i polyester 
lämnas kvar med användaren. Vid vistelse 
i till exempel badmiljöer, är Polyester Nät 
ett utmärkt val, eftersom det är ett luftigt 
material, som torkar snabbt. 

Upprätt sittställning
Våra Basic Slings erbjuder bra stöd för 
hela ryggen. Polyester- och polyester  
nätselarna har dessutom förstyvade 
bendelar. De är lämpliga för patienter 
med mindre bra bålstabilitet och upprätt 
sittställning. Detta är särskilt användbart 

för att säkerställa korrekt positionering 
vid placering i rullstol eller andra sittytor. 
Basic Slings kan användas med 2-punkts, 
3-punkts- eller 4-punktsupphängning, 
något som gör att de kan anpassas till 
flera olika behov.

Användarvänliga detaljer
Våra selar tillverkas enligt den högsta 
kvalitetsstandarden. De har förstärkta 
lyftöglor och vävda nylonband med hög 
hållfasthet runt selen, för att göra dem 
tillräckligt robusta och för att motstå även  
en mest aktiva användningen. Etiketten 
på selen är färgkodad, för att säkerställa 
ett snabbt och enkelt val av rätt storlek 
på selen. Lyftöglorna har färgkoder, för att 
enkelt hitta fram till önskad positionering.

Basic Sling
Basic Sling finns i flera bekväma material som anpassar sig 
efter kroppen. En allround-sele, som passar de flesta lyftsi-
tuationer. Ett bra val även när det är okänt vem som kommer 
att använda lyftselen. 

Polyester

Art. Nr: 25070

Polyester Nät

Art. Nr: 25045

Soft Air Mesh

Art. Nr: 25054

Basic Sling

Allround-sele
Upprätt sittställning
Medelstor öppning
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Tekniska specifikationer

Skötsel
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LyftsituationerTillbehör

Förlängningsband
Används för att förlänga lyftby-
glarna för att kunna anpassa 
lyftposition eller för att hålla 
ihop bendelar. Olika längder. 
NR.:21180-*

Till och från sängen
Lämplig för förflyttningar 
och ompositionering till 
och från sängen. 

Benpolstring och benstöd
Utmärkt för användare med
känslig hud eller som har
smärta.Benpolstring, art nr.
21146-S, M och L. Försty-
vade benstöd, art. nr. 25102

Bygelpolstring
Det polstrade fodralet 
skyddar användaren från 
sammanstötningar med 
lyftbygeln. Ska inte användas  
i våta miljöer. Art. nr. 50866

Använd vid duschning
Bara Polyester Nät kan 
användas för detta. 

Lyftbyglar för
4-punktsupphängning
Art. nr. 55619 Lyftbygel till
4-punktsupphängning i
portabel lyft. Art. nr. 92938
4-punktsbygel till stationär 
lyft.

Använd från golv 
Fungerande vid 
förflyttning från golv. 

Polyester
Mjukt, tunt material som 
andas och torkar snabbt. 
Idealisk för bad eller 
duschning.

Skötsel
Skötselintruktioner 
lokerade på etikett. 
Använd som sjukhus 
gradstvätt. 

Soft Air Mesh
Lätt, svalt och 
ventilerande material. 
fungerar väl med kunder 
med känslig hud. 

Polyester Net
Hållbar, låg friktion, lätt 
att rengöra, applicera och 
ta bort. 

Till och från rullstolen
Lämplig för förflyttningar 
och ompositionering till 
och från rullstolen. 

*Tillgängliga i följande längder: 10cm/3.9” (21180-10), 15cm/5.9” (21180-15), 20cm/7.8” (21180-20), 25cm/9.8”
(21180-25), 35cm/13.7” (21180-35)

Artikelnummer Storlek Färg A B C

Polyester nät Soft Air Mesh Polyester

25045-JS 25054-JS 25070-JS Junior Small 22 cm 62 cm 50 cm 

25045-JM 25054-JM 25070-JM Junior Medium 28 cm 65 cm 54 cm 

25045-S 25054-S 25070-S Small 35 cm 77 cm 58 cm 

25045-M 25054-M 25070-M Medium 40 cm 88 cm 63 cm 

25045-L 25054-L 25070-L Large 44 cm 98 cm 65 cm 

25045-XL 25054-XL 25070-XL X-Large 48 cm 102 cm 70 cm

25045-XXL ej tillgänglig 25070-XXL XX-Large 52 cm 108 cm 74 cm

Högsta användarvikt: 300 kg 
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