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Deluxe Ståsele brukes sammen med Oxford Ascend eller Journey 

og er beregnet for aktive personer med noe styrke i bena slik at de 

selv kan holde seg oppreist. 
Selen tilpasses nederst i ryggen.  Selen er godt polstret 
og beskytter mot trykk og friksjon. Antisklibelegget i ry-
ggen hjelper til at selen holder seg på plass og ikke sklir 
opp og trykker mot brukerens overarmer. La brukeren lene 
seg bakover i selen under løftet. Denne selen gir et svært 
effektivt løft og egner seg godt for oppreisningstrening, 
korte forflytninger og til gåtrening. Fargekodete løkker 
gjør det enkelt å velge riktig løkke. Selen finnes i 4 stør-

relser; S-M-L-XL. Andre størrelser på forespørsel. 

Deluxe Ståsele

Transportseilet brukes sammen med aktiv løfter Ascend eller 

Journey. Det passer for personer med noe styrke i bena, slik at de 

selv kan støtte under forflytningen. Det plasseres nederst i ry-
ggen. Seilet er godt polstret slik at det beskytter mot trykk og 
friksjon. Antisklibelegget nederst i ryggen hjelper til å holde 
seilet i riktig posisjon under løftet.  Dette seilet gir et svært 
effektivt og sikkert løft. Egner seg godt for forflytninger fra sit-
tende til sittende stillinger.
Fargekodete løkker gjør det enklere å velge riktig løkke. Seilet 
finnes i 4 størrelser; S-M-L-XL.
Seilet er enkelt å legge på og gir en rask og effektiv forfly-
tning. 

Deluxe 
Transportseil
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Tekniske spesifikasjoner:

Sunrise Medical AS
Dynamitveien 14B,
N-1400 Ski
Tlf.:  +47 66 96 38 00
Faks:  +47 66 96 38 80
www.sunrisemedical.no

Størrelse Art. nr:    HMS Art.nr: 

Small (Rød): SL13499N 149028

Medium (Gul):  SL13500N 149029

Large (Grønn): SL13498N 149030

X-Large ( Blå): SL13498NXL 149031

Maks brukervekt:  170 kg

Ulike farger på kantbåndene gjør det enkelt å 
skille de ulike størrelsene på seil. 

Klar og tydelig merking er viktig når du skal 
velge riktig seil og for informasjon om riktig 
vask/vedlikehold av seilet. 

Fargekoder på løkkene er til stor hjelp ved valg 
av riktig høyde på begge sider.
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Deluxe Ståsele Deluxe Transportseil
Størrelse Art. nr: HMS Art.nr:

Small (Rød): SL13502N  149032

Medium (Gul):  SL13501N 149033

Large (Grønn): SL13503N 149034

X-Large (Blå): SL13503NXL 149035

Maks brukervekt:  170 kg


