
Två material
Low Basic Sling är en bekväm sele som 
finns i två tygval - Polyester och Polyester 
Net. Polyesternätmaterialen tillåter fukt 
och värme att överföras effektivt från 
klienten vilket gör att selen kan lämnas 
bakom klienten under en kort tid efter att 
överföringen är klar. Polyester Net-tyget 
är flexibelt, luftigt och torkar snabbt vilket 
gör det lämpligt att använda i badmiljöer.

Upprätt sittande
Vår Low Basic Sling ger stöd så att 
klienten kan ha sina armar på utsidan av 
selen. De är lämpliga för patienter med 
bålstabilitet och upprätt sittande, vilket 
är särskilt användbart för att säkerställa 
korrekt positionering när patienten 
placeras i en stol eller annan sittplats. De 

kan användas med 2-punkts, 3-punkts 
eller 4-punktsupphängning beroende på 
behov.

Enkel skötsel och enkel användning
Våra selar är tillverkade enligt högsta 
kvalitetsstandard. De har förstärkta 
lyftöglor 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 likaså 
är lyftöglorna färgkodade för enkel 
bestämning av önskad placering.

Low Basic Sling
Vår Low Basic Sling är en bra lösning för användare som har bålstabilitet 

och kontroll över överkroppen. Designen liknar Basic Sling, men den har 

ett kortare ryggstöd. Low Basic Sling ger stöd från svanskotan upp under 

armarna och under benen. Armarna kan hållas inuti, men hålls oftast utanför 

selen. Det är en perfekt sele för en mer aktiv användare. Low Basic Sling är 

designad för två-, tre- och fyrapunktsupphängning. 

Low Basic Sling

Stödjande 
Två material

Enkel
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DISTRIBUTOR: VÄINÖ KORPINEN OY 
Kalkkipellontie 6 
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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
We improve freedom of movement 

and quality of care for people.“

Tekniska specifikationer

Skötsel och funktioner
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LyftsituationTillbehör

*Tillgänglig i följande längders: 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)

Artikelnummer Storlek Färg A B C

Polyester nät Polyester 

25047-JS 25072-JS Junior Small 22 cm 65 cm 30 cm

25047-JM 25072-JM Junior Medium 28 cm 71 cm / 28” 37 cm 

25047-S 25072-S Small 35 cm 83 cm / 32,7” 42 cm 

25047-M 25072-M Medium 40 cm 94 cm / 37” 43 cm 

25047-L 25072-L Large 44 cm 104 cm 45 cm

25047-XL 25072-XL Extra Large 48 cm 108 cm 48 cm 

25047-XXL 25072-XXL
Extra Extra 
Large

52 cm 111 cm 52 cm

Maximal användarvikt: 300 kg 

B

A

C

Förlängningsband
Används för att förlänga lyftby-
glarna för att kunna anpassa 
lyftposition eller för att hålla 
ihop bendelar. Olika längder. 
NR.:21180-*

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

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

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

Använd vid duschning
Bara Polyester Nät kan 
användas för detta. 

Lyftbyglar för
4-punktsupphängning
Art. nr. 55619 Lyftbygel till
4-punktsupphängning i
portabel lyft. Art. nr. 70800
4-punktsbygel till stationär 
lyft.

Använd från golv 
Fungerande vid 
förflyttning från golv. 

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

Skötsel
Skötselintruktioner 
lokerade på etikett. 
Använd som sjukhus 
gradstvätt. 

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

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