
Sit Sling

Gånghjälpmedel Hygienprodukter TransportstolarLyftlösningarVårdsängar

Mångsidig
Sit Sling är gjord av ett polyestertyg som 
gör att selen appliceras snabbt och enkelt. 
På grund av sin enkla applicering kan 
denna lyftsele användas för de flesta 
lyftsituationer. Selens design skapar en 
upprätt sittplats som säkerställer korrekt 
positionering när brukaren placeras i en stol. 
 
Extra support
Sit Sling har en förstärkt rygg- och bendelar 
som ger extra stöd i hela ryggområdet 
för de användare med dålig bålstabilitet. 
Sit Sling kan användas med eller utan 
valfritt midjebälte som finns i ett urval 
av storlekar med kardborre eller spänne. 

Easy Care och Easy Fit
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.

Sit Sling är en axelhöjd modell med delade och förstärkta bendelar 
samt förstärkt rygg. Den är designad för att ge patienten extra 
stöd och är en bra lösning för de användare med dålig bålstabilitet.

Mångsidig 
Upprätt sittande 
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Tekniska Specifikationer

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

Skötsel
Skötselinstruktioner 
finns på selens 
etikett. Använd en 
tvättpåse godkänd för 
sjukhustvätt.

Förlängningsband
Used to extend lift straps 
in order to alter lifting 
position or to hold leg 
parts together.  Assorted 
lengths. Part no. 21180-*

Midjebälte
Stäng med kardborre-
band (Art. nr: 25145-** 
eller spänne. 
Finns i junior- och 
vuxenstorlek. 

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

Hanger Bars for 2-, 3- or 
4-point Suspension
Part no. 57551, 55764 
(2- or3-Point - Quick 
Release), 55619 (4-Point 
- Attach to leg hook)

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. 

Artikel-
nummer

Storlek Färg A B C

25030-JS Junior Small 22cm / 8.7” 56cm / 22” 53cm / 22.9”

25030-JM Junior Medium 28cm / 11” 63cm / 24.8” 58cm / 22.8”

25030-S Small 35cm / 13.8” 76cm / 29.9” 62cm / 24.4”

25030-M Medium 40cm / 15.7” 86cm / 33.9” 62cm / 24.4”

25030-L Large 44cm / 17.3” 98cm / 38.6” 63cm / 24.8”

25030-XL Extra Large 48 cm / 18.9” 102cm / 40.2” 64cm / 25.2”

Maximal 
Användarvikt

250kg

Tillbehör

B

A

C

Lyftsituationer Skötsel och vård 

* Finns i olika längder: 10cm (21180-10), 15cm (21180-15), 20cm (21180-20), 25cm (21180-25), 35cm (21180-35)
 ** Juniorstorlekar: 40cm (25145-40B), 50cm (25145-50B), 60cm (25145-60B); Vuxenstorlekar: 60cm (25145-60), 70cm (25145-70), 80cm (25145-80), 90cm (25145-90), 
110cm (25145-110), 120cm (25145-120) 
*** Juniorstorlekar: 40cm (25146-40B), 50cm (25146-50B), 60cm/23.6” (25146-60B); Vuxenstorlekar: 60cm /(25146-60), 70cm (25146-70), 80cm (25146-80), 90cm (25146-
90), 100cm (25146-100), 110cm (25146-110), 120cm (25146-120), 130 cm (25146-130).

humancaregroup.com


