
HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX  78754
Phone: +512.476.7199
Fax:  +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

Activity Sling

Bekväm
Activity Sling har elastiska remmar på 
sidorna för maximal flexibilitet under rörelse.
Med extra huvudstöd och bekväm 
axelvadd möjliggör den mer bekväm 
och säker rörelse. Activity Sling är 
designad för 2-punktsupphängning 
och kan endast användas med taklyft. 
 
Mångsidig design
Activity Sling är designad för att ge stöd 
för både över- och underkroppen, men 
användaren måste ha viss kroppskontroll 
för att kunna röra sig, balansera och gå 
medan han tränar gång eller rehabilitering. 
Det mjuka, andningsbara polyesternättyget 
har viss elasticitet som gör att det kan 

röra sig med patienten och designen i 
“byxa”-stil säkerställer att selen inte glider 
upp. Aktivitetsselen appliceras i ryggläge. 
 
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.

Activity Sling är designad för att hjälpa barn eller unga tonåringar 
med gångträning eller rehabiliteringsövningar. Activity Sling är 
gjord av ett polyesternät och har en förlängd baksida för att stödja 
nacken och huvudet under rörelse.

Nackstöd
Barn/Ungdomsstorlekar

Axelvaddar



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-*

Axelvaddar
För ökad komfort. kommer 
med selen. reservdelsnummer:  
25101

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

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. 

Användbar för gångträning
Användbar för gångträning och 
rehabilitationsövningar. 

Artikel 
nummer

Storlek Färg Viktspann A B C

Polyester Net Rekomenderad (Öppen sele)

25100-JS Junior Small 15kg -20kg / 
33.1 lb - 44.1 lb

37cm / 14.6” 27cm / 10.6” 69cm / 27.1”

25100-JM Junior Medium 20kg -35kg / 
44.1 lb - 77.2 lb

39cm / 15.3” 30cm / 11.8” 75cm / 29.5”

25100-JL Junior Large 35kg - 50kg / 
77.2 lb - 110.2 lb

41cm / 16.1” 33cm / 13.0” 81cm / 31.9”

25100-S Small (Tonåring) 40kg - 60kg /
88.2 lb - 132.3 lb

43cm / 16.9” 39cm /15.3” 87cm/34.3”

Max användarvikt 100kg/220lb

Tillbehör

Tekniska specifikationer

B

C

Lyftsituationer Skötsel och vård

A

* tillgängliga i följande 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)
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