
Förstärkt rygg

Delade benstöd

Tillbakalutad
sittposition

Amputee Sling 

Gånghjälpmedel Hygienprodukter TransportselarLyftlösningarVårdsängar

Tillbakalutat läge
Selen är tillverkad i polyestertyg som gör 
appliceringen snabb och enkel. Modellen 
med polyestertyg har låg förstärkt rygg och 
delade benstöd. Det tillbakalutade läget 
hjälper till att förhindra att patienten glider 
ut ur selen. Amputee Sling finns i Polyester 
och Polyester Nät.  Vid vistelse i badmiljöer,  
är Polyester Nät ett utmärkt val. Polyester 
Nät saknar förstyvning i ryggen och är i 
ett luftigt nätmaterial. Den torkar snabbt. 
Amputee Sling kan med fördel användas med 
Human Cares midjebälte för extra stabilitet. 
Midjebältet finns tillgängligt som tillbehör i 
flera storlekar, utrustade med kardborreband 
eller spänne. 

Funktioner
Amputee Sling kan användas med bendelarna 
korsade i 2- eller 3-punktsupphängning eller 
med bendelarna omlott i en 2-punktsbygel. 
Något som gör att de kan anpassas till flera 
olika behov. 

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

Amputee Sling är designad för trygg och säker 
förflyttning av patienter med dubbelsidig och enkelsidig 
benamputation. Den är också ett bra val för patienter med 
höftproblem eller som löper risk att glida ur en lyftsele 
med större öppning. 
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We improve freedom of movement 
and quality of care for people.”

Art. nr. Storlek Färg A B C

Polyester Polyester Nät

25040-JM 25140-JM Junior Medium 19cm 61cm 55cm

25040-S 25140-S Small 26cm 72cm 57cm 

25040-M 25140-M Medium 36cm 78cm 59cm

25040-L 25140-L Large 46cm 88cm 62cm

25040-XL 25140-XL Extra Large 50cm 101cm 65cm

Maximal 
användarvikt

300 kg

Tekniska specifikationer
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* 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).

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

Midjebälte
Stäng med kardborre-band (Art. 
nr 25145-** )eller spänne  
(Art. nr. 25146-***). Finns i junior- 
och vuxenstorlek. 

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.

Tillbehör Lyftsituationer Skötsel och instruktioner


