
Full Body Sling &
Full Body Sling Net 

Gånghjälpmedel Hygienprodukter TransportselarLyftlösningarVårdsängar

Mångsidig design
Våra Full Body Slings är designade för att 
skapa en tillbakalutad sittställning, vilket 
är extremt användbart om patienten har 
dålig bålstabilitet och/eller en tendens att 
överbelasta sig själv (spastisk prestation) 
eller är hypertonisk. Det tillbakalutade 
läget förhindrar att användaren glider 
ur selen. Det förstärkta huvudstödet gör 
detta till en lämplig lyftsele för att lyfta 
patienter från en plan yta som t.ex. ett golv. 
 
Två tygval
Full Body Slings finns i antingen 
polyester- eller polyesternättyg. Båda 
kan lämnas bakom patienten under en 
kort tid efter att överföringen är klar. 

Polyestertyget med låg friktion är lätt att 
applicera och ta bort och polyesternätet 
är idealiskt för de flesta badsituationer. 
 
Easy Care och Easy Fit
Våra selar är tillverkade enligt högsta 
kvalitetsstandard. De har förstärkta öglor och 
höghållfasta 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.

Full Body Sling är en bekväm sele utan förstärkningar, handtag 
eller stoppning. Den finns i antingen polyester eller polyesternät 
och ger bra stöd för hela kroppen. Helkroppsselen kan användas 
för de flesta lyftsituationer och passar de flesta patienter.

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

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

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

Förlängningsband
Används för att förlänga
lyftbanden och alternera 
lyftläge samt att hålla ihop 
bendelarna. Flera längder. Art. 
nr. 21180-*

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

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

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

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. 

Till och från golvet
Kan placeras över en patient i 
ryggläge för överföringar och 
lyft med en taklyft.

Använd vid hygienbesök
Polyester nät fungerar bäst 
vid hygienbesök. Även 
polyestermodellen fungerar.

Artikelnummer Storlek Färg Model #25005 Model #25010
A B C A B C

Polyester Nät Polyester Model #25005

25005-JM n/a Junior Medium 22cm / 
8.7”

71cm / 
28”

80 cm /
31.5”

- - -

25005-S 25010-S Small 26cm / 
10.2”

76cm / 
29.9”

86cm / 
33.9”

31cm / 
12.2”

85cm / 
33.5”

90cm / 
35.4”

25005-M 25010-M Medium 26cm / 
10.2”

85cm / 
33.5”

95cm / 
37.4”

40cm / 
15.8”

92cm / 
36.2”

91cm / 
35.8”

25005-L 25010-L Large 34cm / 
13.4”

96cm / 
37.8”

95cm / 
37.4”

40cm / 
15.8”

98cm / 
38.6”

100cm / 
39.4”

25005-XL 25010-XL Extra Large 36cm / 
14.2”

105cm / 
41.3”

106cm / 
41.7”

44 cm / 
17.3”

105cm / 
41.3” 

102cm / 
40.2”

Model #25010

n/a 25010-XXL Double Extra 
Large

- - - 44 cm / 
17.3”

111cm / 
43.7”

106cm / 
41.7”

n/a 25010-XXXL Triple Extra Large - - - 44 cm / 
17.3”

118cm / 
46.5”

108cm / 
42.5”

Maximal användarvikt Small to X Large
XXL, XXXL

250kg/551lb
300kg/661lb

TIllbehör

* Tillgängliga i flera storlekar: 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)

Lyftsituationer Skötsel och vård
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Tekniska Specifikationer

humancaregroup.com


