
Highback Plusline Sling

Gånghjälpmedel Hygienprodukter Transportstolar LyftlösningarVårdsängar

Bekväm sittandes
Highback Plusline har förstärkta och delade 
tryckavlastande bendelar samt ett förstärkt 
huvudstöd. I kombination med den generösa 
totala bredden på denna sele gör det 
Highback Plusline till en extremt bekväm 
sele att använda. Det tillbakalutade läget 
fördelar vikten jämnt genom lyftselen, vilket 
säkerställer att användaren inte upplever 
något obehag under lyftprocessen.
 
Bariatrisk kapacitet
Highback Plusline är designad för att lyfta 
patienter på upp till 318 kg. Även om den här 
selen kan användas med både 2-punkts och 
3-punktsupphängning, rekommenderas att 
4-punktsupphängning används eftersom 

den ger en utsträckt sittställning som är väl 
lämpad för tyngre patienter.

Enkel skötsel och hantering
Våra selar är tillverkade enligt högsta 
kvalitetsstandard. De har förstärkta remmar 
och höghållfast nylonband runt selen för att 
göra dem starka nog att motstå även den mest 
aktiva användningen. Varje lyftseleetikett är 
färgkodad för att säkerställa ett snabbt och 
enkelt val av rätt lyftsele och remmarna är 
färgkodade för enkel bestämning av önskad 
placering.

Highback Plusline Sling är en modell med hög rygg med förstärkta 
delade bendelar. Den har en generös total bredd för att erbjuda 
en sittställning som är väl lämpad för tyngre patienter. Den 
lutande sittdelen erbjuder en balanserad viktfördelning och det 
kombinerade polyester/polyesternätet gör det lätt att använda 
och applicera.

Delade ben 
Bakåtlutande 

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

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

Skötsel
Skötselintruktioner lokerade på 
etikett. Använd som sjukhus 
gradstvätt. 

Testad efter alla relevanta 
standarder. 

Förlängningsband
Används för att förlänga lyftbyglar-
na för att kunna anpassa lyftposi-
tion eller för att hålla ihop bendelar. 
Olika längder. NR.:21180-*

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

4-punktsupphängning
För  4-punktslyft.
Art. nr. 92938

Lyftbyglar för 4-punktsup-
phängning Art. nr. 55619 
Lyftbygel till 4-punktsup-
phängning portabel lyft. Art. 
nr. 92938, 4-punktsbygel till 
stationär lift. 

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

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

Använd från golv 
Fungerande vid förflyttning 
från golv. 

Artikel-
nummer

Storlek Färg A B C

Polyester / Polyester Nät (Kombinerad)

25120-S Small 25cm / 9.8” 81cm / 31.9” 84cm / 33.1”

25120-M Medium 38cm / 15” 98cm / 38.6” 95cm / 37.4”

25120-L Large 48cm / 18.9” 117cm / 46.1” 105cm / 41.3”

25120-XL Extra Large 52cm / 20.5” 132cm / 52” 116cm / 45.7”

Maximal användarvikt 318kg

Tillbehör

B

A

C

Lyftsituationer Skötsel och instruktioner

Tekniska Specifikationer

HUMAN CARE GROUP (HC)
Årstaängsvägen 21B
S-117 43 Stockholm, SWEDEN 
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

DISTRIBUTOR: VÄINÖ KORPINEN OY 
Kalkkipellontie 6 

FI-02650 Espoo, FINLAND
+35 8 954 914 400

korpinen@korpinen.com

Human Care is a Swedish company that was founded 
in 1993. Our headquarters are located in Stockholm, 
Sweden, while we have local offices in the US, Canada 
and the Netherlands. We sell our products and solu-
tions globally and are active in more than 30 countries.

www.humancaregroup.com

Vi förbättrar rörelsefriheten 
och kvalitetsomhändertagande av människor“

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B 
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road 
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE GERMANY
Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 (0) 6023 994 936 8
infode@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124 
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com


