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Optimal komfort
Våra ryggbälten är alla designade för att 
skapa ett ergonomiskt rörelsemönster. 
Lyftremmarna kan kopplas i olika längder för 
att passa de flesta patienter och den centrala 
delen av bältet har mjuk stoppning för 
optimal komfort. Detta bälte rekommenderas 
för patienter med dålig bålstabilitet och 
svårigheter att stå. Viss benkontroll är 
nödvändig för att använda denna produkt.

Single Patient Use (SPU)
Ryggbältet finns i antingen återanvändbara 
modeller eller modeller för engångsbruk. 
Ryggbältet för engångsbruk är tillgängligt 
med remmar eller klämmor och erbjuder det 
bekväma alternativet för kassering efter 

användning. Att se till att bältet endast 
används av en enda patient ger den extra 
fördelen med hygienkontroll. Våra ryggbälten 
kan endast användas med en Sit-to-Stand-
enhet.

Enkelt skötsel och vård
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.

Vår serie av ryggbälten är designade för användning med 
anordningar för sittande och stå och hjälper till att säkert lyfta eller 
sänka patienter från en säng, stol eller toalett. Det breda förstärkta 
ryggstödet möjliggör gångträning eller mobiliseringsövningar när 
fotplattan tas bort från enheten.

LyftlösningarGånghjälpmedel Hygienprodukter Transportstolar Vårdsängar

Ryggstöd 
Förstärkt 

SPU-alternativ
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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)
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+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 THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124 
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin  
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com

Tekniska specifikationer
Artikelnummer Storlek Färg A B C

Polyester  Bomull Strap Length Chest Belt Length Chest Belt Height

25130-S Small 76cm / 30” 88cm / 35” 33cm / 13”

25130-M Medium 94cm / 37” 88cm / 35” 33cm / 13”

25130-L Large 112cm / 44.1” 88cm / 35” 33cm / 13”

25130-XL
Extra 
Large

132cm / 52” 88cm / 35” 33cm / 13”

Max användarvikt
250 kg

Polyester
Slitstark, lågfriktion, lätt 
att rengöra, applicera och 
ta bort.

Bomull
Bekvämt alternativ 
för kassering efter 
användning kombinerat 
med extra fördelar med 
hygienkontroll.

Skötsel
Skötselintruktioner 
lokerade på etikett. 
Använd som sjukhus 
gradstvätt. 

seBastian II
Denna produkt är 
designad för att fungera 
med en sitt-till-stående-
enhet och bör aldrig 
användas med någon 

Fotplatta & 
Underbensstöd 
Stöttar klienten

Hjul 2 dubbelhjul med 
bromsar 
(Ø 125 mm, bak) och 
2 dubbla hjul utan 
bromsar (Ø 100 mm, 
fram)

Handkontroll 
Användarvänlig lur, lätt 
att använda, ergonomisk 
design med slitstark 
lindad kabel.

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

Till och från rullstolen
Lämplig för för-
flyttningar och ompo-
sitionering till och från 
rullstolen. 

Används för gångträning/
mobilisering 
Lämplig för 
gångträning och 
rehabiliteringsövningar.

Använd för toalettbesök 
Lämplig för att sänka/
höja patienten till och 
från en toalett.

Tillbehör: seBastian II Lyftsituationer Skötsel och instruktioner
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