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Multi Sling

Multi användning
Multi Sling är designad för att fungera som 
stöd vid stående, gå och balansövningar, 
men den kan även användas för av- och 
påklädning samt besök på toaletten. 
Den består av olika delar - ett bröstbälte, 
grendelar och axelpolstring. Multi Sling kan 
användas med antingen 2-punkts, 3-punkts 
eller 4-punktsupphängning och användaren 
av denna sele måste delvis använda sina ben. 
 
Komplett utbud av tillbehör
Multi Sling erbjuder ett komplett utbud av 
valfria tillbehör som ökar dess funktionalitet. 
Bröstbältet kan användas som ett stöd under 
gång- och balansövningar och, i kombination 
med höftbältet, tillåter det patienter med 

funktionsnedsättningar (som stroke) att 
använda produkten. För extra komfort 
kan nackkudden användas och för ökad 
säkerhet, ljumskestödet eller ett midjebälte. 
 
Easy Care och Easy Fit 
Våra selar är tillverkade enligt högsta 
kvalitetsstandard. De har förstärkta öglor 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 öglorna är 
färgkodade för enkel bestämning av önskad 
placering.

Multi Sling är den perfekta selen för gångträning och 
rehabiliteringsövningar. Den är lämplig för patienter med viss 
grad av kroppsstabilitet och kan användas för av- och på- och 
toalettbesök. Den är gjord av slitstark polyester och kommer 
med ett komplett sortiment av tillbehör för extra stöd och 
mångsidighet. 

Gångövning 
Vuxna storlekar

Förstyvat 
bröstbälte
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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.

Höftbälte
Används som ett komplement 
till Multisele. Bältet hjälper 
patienten vid uppresning och ger 
ett jämnare tryck på höfterna. 
Art. nr: 25107

Nackkudde
En kudde för extra stöd och 
komfort som kan användas som 
ett komplement till Multiselen 
eller axelhöga lyftselar. Art.nr: 
25150

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. 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. 

Använd för påklädning/
avklädning
Användbar för på och avkläd-
ning. 

Artikel 
nummer

Storlek Färg Viktspann Midjemått A B C

Polyester (Rekommenderad) (Min-Max)

25105-S Small 50kg - 80kg 60cm - 91cm 86cm 36cm 20cm 

25105-M Medium 70kg -100kg 94cm - 110cm 104cm 38cm 20cm 

25105-L Large 90kg - 140kg 104cm - 129cm 122cm 40cm 20cm 

25105-XL Extra Large 130kg - 200kg 129cm - 145cm 140cm 42cm 20cm

Max användarvikt 200 kg/ 440 lbs

Tillbehör

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)   
** Tillgängliga storlekar: 60cm/23.6”/(25145-60), 70cm/27.6” (25145-70), 80cm/31.5” (25145-80), 90cm/35.4” (25145-90), 110cm/43.3” (25145-110), 120cm/47.3” (25145-120)   
*** Tillgängliga storlekar: 60cm/23.6”/(25146-60), 70cm/27.6” (25146-70), 80cm/31.5” (25146-80), 90cm/35.4” (25146-90), 100cm/39.4” (25146-100), 110cm/43.3” (25146-110), 120cm/47.3” (25146-
120) 
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Tekniska specifikationer


