
Løfteseil



Introduksjon
Human Care produserer og tilbyr løsninger innen forflytning for 
 mennesker med spesielle behov. Våre produkter streber etter å være  
en naturlig del av livet for alle brukere. 

Human Care ble grunnlagt i 1993,  og har siden den gang skapt en historie 
  innen pasientbehandling å være stolt av. 20 års erfaring gjenspeiles i et 
bredt utvalg av kvalitetsprodukter som tilfredsstiller alle våre kunders 
 behov.  Våre hovedproduktområder er: Rullatorer, takløftsystemer, 
 sykehussenger og transportstoler for personer med nedsatt mobilitet. 

Vårt hovedkontor ligger i Stockholm, med datterselskap i USA, Canada og 
Australia. I tillegg samarbeider vi med distributører i mer enn 30 land. Det 
viktigste for oss er sikkerhet, kvalitet og brukervennlighet.  Vi bestreber 
oss på å sikre og forbedre kvaliteten på alle våre produkter. I hver detalj,  
i alle aspekt, holder våre produkter det de lover. 

Velkommen til Human Care.
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Løfteseil
Et bredt spekter av anatomisk utformet seil utviklet 
med pasientens sikkerhet og komfort i fokus. Våre 
produkter omfatter mer enn 22 ulike modeller og tilbys i 
et godt utvalg av størrelser. Human Care løfteseil dekker 
alle typer behov.
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En behagelig løfteopplevelse
Våre løfteseil er utviklet på det faktum at folk er forskjellige, og at vi alle har våre 
egne ønsker og behov. For å gjøre alle fornøyde, og at alle våre kunder føler seg så 
komfortable som mulig ved å bruke våre løfteseil, kan de fleste brukes med 2, 3 
eller 4-punkts oppheng.

2-punkts oppheng
Passer i de fleste løftesistuas-
joner, og gir en god sittestill-
ing. 2-punkts oppheng er 
tilgjengelig for både flyttbare 
og faste løftere.

3-punkts oppheng
Gir en utstrakt sittestilling og en 
jevnere vektfordeling. 3-punkts 
oppheng er spesielt egnet for 
pasienter som har en økt risiko 
for trykksår eller å gli ut av 
seilet.

4-punkts oppheng
En behagelig sittestilling 
gjør den egnet for større 
pasienter eller ved bruk av 
båre. 4-punkts oppheng er 
tilgjengelig for både flyttbare 
og faste løftere.
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60°

Bruk riktig stoff for ulike løft
Å velge riktig materiale er viktig ved valg av et løfteseil, da de ulike materialene har unike egenskaper som passer til 
ulike løftesituasjoner. Du vil ha materialer som er robuste med lav friksjon slik at seilet er lett å påføre og fjerne. Når 
du bruker seilet i forbindelse med badekar og dusj, må du ha et materiale som tørker raskt og er enkelt å holde rent.

Dersom seilet skal bli liggende i rullestolen eller sengen etter løftet, trenger du et pustende materiale og et  løfteseil 
uten forsterkninger, håndtak eller polstringer. Våre seil er tilgjengelig i tre forskjellige materialer, alle med sine egne 
unike fordeler og funksjoner.

Vaskeanvisning
Human Care løfteseil er ment for individuell bruk. For å unngå infeksjoner eller overføring av sykdom er det viktig å 
rengjøre seilene skikkelig. Løfteseil bør maskinvaskes og tørkes så snart som mulig etter bruk. Alle stoffer er vask-
bare opp til 60 grader. Detaljerte vaskeanvisninger finnes på produktetiketten.

Polyester - Holdbart og lett å vedlikeholde 
Et slitesterkt materiale som er lett å rengjøre og har lav friksjon, som gjør påføringen enk-
lere. Polyester bør ikke bli liggende under pasienten i en seng eller stol.

Polyester nett - Fleksibelt og luftig
Et mykt og tynt materiale som puster og tørker raskt. Det har noe elastisitet, og kan bli liggende 
bak pasienten i en stol eller seng. Polyester nettt er brukt på våre løfteseil for bad og dusj.

Trevira - Mykt, komfortabelt og med høy friksjon
Et unikt, mykt materiale som puster godt. Seilet kan bli liggende bak /under pasienten i en 
stol eller i seng. Stoffet har har høy friksjon for å hindre glidende bevegelser når du sitter i 
rullestol eller i seng.

Bomull - Engangs seil
Våre engangsseil er produsert i sterk, men myk bomull. Disse seilene skal ikke vaskes men 
destrueres etter bruk.

Polyester / non woven - Ventilert materiale
Våre polyester / non woven er et gjenbrukbart materiale som er meget skånsomt mot pasien-
tens hud. Det gir maksimal luftstrøm og pusteevne og kan bli liggende hos pasienten.
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Rett størrelse for best bruk
Det er viktig å bruke korrekt størrelse på seilet. Er løfteseilet for lite, kan 
de gi for lite støtte og bli ubehagelig for brukeren. Med et overdimensjonert 
seil er risikoen at brukeren kan gli ut av seilet.

Dersom et løfteseil er for lavt eller kort vil det ikke støtte rygg eller nakke, 
løftet blir ubehagelig og vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. For å se forskjell på 
de ulike størrelsene har våre løfteseil en fargekode for rask identifisering. 
Fargekoden er ved siden av seilets etikett.

Fargekoder :

MS L XL XXL XXXLJuniorMJuniorS

Føl deg trygg og komfortabel
Våre løfteseil er funksjonelle, komfortable og designet for alle løftebehov og pasienttyper. 
Seilene er tilgjengelige i størrelser fra Junior Small til XXXL , og er best egnet sammen med vår 
unike 3-punkts oppheng for optimal komfort. Human Care løfteseil er tilgjengelig i forskjellige 
materialer for å oppnå sikker og komfortabel løfting i alle situasjoner og miljøer.
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Standardseil er et komfortabel løfteseil uten forsterk-
ninger, håndtak eller polstring. Seilet tilpasser seg pa-
sientens kropp og gir god støtte for hele ryggen. Dette 
løfteseilet kan brukes i de fleste situasjoner, passer de 
fleste pasienter, og er et godt valg for generell grunnleg-
gende bruk.

Standardseil tilbys i polyester, polyester nett og Tre-
vira. Trevira og polyester nett har egenskaper som gjør 
at fuktighet og varme effektivt overføres fra pasienten. 
Dette gjør at Trevira og polyester nett løfteseil kan bli lig-
gende i rullestol eller seng etter at overføringen er full-
ført.

Art.navn  Art.nr (polyester nett)  Art.nr (Trevira)  Art.nr (Polyester) Fargekode A (mm) B (mm) C(mm) Vektkapasitet

Standardseil, JS 25045-JS 25050-JS 25070-JS Lilla 100 620 490 250 kg 

Standardseil , JM 25045-JM 25050-JM 25070-JM Grå 140 640 530 250 kg

Standardseil, S 25045-S 25050-S 25070-S Rød 180 770 570 250 kg

Standardseil, M 25045-M 25050-M 25070-M Gul 230 870 610 250 kg

Standardseil, L 25045-L 25050-L 25070-L Grønn 280 940 640 250 kg

Standardseil, XL 25045-XL 25050-XL 25070-XL Blå 320 980 700 250 kg

Universalseil

Polyester nett

Størrelse:

Materiale:
PolyesterTrevira

• Ingen forsterkinger, håndtak eller polstring
• Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
• Oppreist sittestilling

Standardseil
Skulderhøy modell med delte ben
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Art.navn  Art.nr (polyester nett)  Art.nr (Trevira)  Art.nr (Polyester) Fargekode A (mm) B (mm) C(mm) Vektkapasitet

Standardseil, JS 25045-JS 25050-JS 25070-JS Lilla 100 620 490 250 kg 

Standardseil , JM 25045-JM 25050-JM 25070-JM Grå 140 640 530 250 kg

Standardseil, S 25045-S 25050-S 25070-S Rød 180 770 570 250 kg

Standardseil, M 25045-M 25050-M 25070-M Gul 230 870 610 250 kg

Standardseil, L 25045-L 25050-L 25070-L Grønn 280 940 640 250 kg

Standardseil, XL 25045-XL 25050-XL 25070-XL Blå 320 980 700 250 kg

Art.navn Silhuett seil (Trevira)       Silhuett seil (polyester nett) Fargekode A (mm) B (mm) C(mm) Vektkapasitet

Silhuett seil, JS 25020-JS 25015-JS Lilla 100 620 630 250 kg 

Silhuett seil, JM 25020-JM 25015-JM Grå 140 640 700 250 kg

Silhuett seil, S 25020-S 25015-S Rød 180 770 780 250 kg

Silhuett seil, M 25020-M 25015-M Gul 230 870 870 250 kg

Silhuett seil, L 25020-L 25015-L Grønn 280 940 960 250 kg

Silhuett seil, XL 25020-XL 25015-XL Blå 320 980 1050 250 kg

Silhuett seil (Skall seil) er et komfortabel løfteseil 
uten forsterkninger, håndtak eller polstring. Det tilpas-
ser seg pasientes kropp, og gir god støtte for hele krop-
pen. Seilet kan brukes i de fleste situasjoner, men er 
spesielt egnet for forflytning til og fra rullestoler, støpte 
seter eller skallseter.

Silhuett seil (Skall seil) tilbys i et tynt polyester nett 
og Trevira som gjør at fuktighet og varme effektivt over-
føres fra pasienten. Silhouette seil kan bli liggende i rull-
lestol eller seng etter at forflytningen er fullført.

Universalseil

Størrelse:

Materiale:
Trevira Polyester nett

Silhuett seil(Skall seil)
Høy ryggmodell med delte ben

• Ingen forsterkinger, håndtak eller polstring
• Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
• Gir ekstra støtte till nakke
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Sitteseil er en skulderhøy modell med delte ben og for-
sterket rygg og ben. Seilet er utformet for å gi pasienten 
ekstra ryggstøtte og er en god løsning for pasienter med 
lav kroppsstabilitet.

Sitteseil kan brukes i de fleste løftesituasjoner og pas-
ser til de fleste pasienter, men er best egnet for pasien-
ter med lav kroppsstabilitet. Den forsterkede ryggen og 
polyester med lav friksjon gir en rask og enkel anven-
delse av løfteseilet. 

Art.navn  Art.nr (polyester) Fargekode A  (mm) B (mm) C (mm) Vektkapasitet

Sitteseil, JS 25030-JS Lilla 90 540 580 250 kg

Sitteseil, JM 25030-JM Grå 150 600 580 250 kg

Sitteseil,S 25030-S Rød 300 750 630 250 kg

Sitteseil, M 25030-M Gul 360 850 630 250 kg

Sitteseil, L 25030-L Grønn 420 950 630 250 kg

Sitteseil, XL 25030-XL Blå 470 1020 630 250 kg

Størrelse:

Materiale:
Polyester

Sitteseil
Skulderhøy modell med delte ben

• Forsterket rygg og ben
• Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
• Oppreist sittestilling

Universalseil
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Art.navn  Art.nr (polyester) Fargekode A  (mm) B (mm) C (mm) Vektkapasitet

Sitteseil, JS 25030-JS Lilla 90 540 580 250 kg

Sitteseil, JM 25030-JM Grå 150 600 580 250 kg

Sitteseil,S 25030-S Rød 300 750 630 250 kg

Sitteseil, M 25030-M Gul 360 850 630 250 kg

Sitteseil, L 25030-L Grønn 420 950 630 250 kg

Sitteseil, XL 25030-XL Blå 470 1020 630 250 kg

Badeseil er en skulderhøy modell med delte ben og for-
sterket rygg og ben. Det er utformet for å gi pasienten 
ekstra støtte i ryggen, noe som gjør badeseilet til en god 
løsning for pasienter med dårlig kroppsstabilitet.

Badeseil kan brukes i de fleste løftesituasjoner og pas-
ser de fleste pasienter, men er best egnet for pasienter 
med dårlig kroppsstabilitet. Badeseilet er laget i hur-
tigtørkende polyester nett som gjør det egnet for bruk 
under bading og dusjing.

Art.navn  Art.nr (polyester nett) Fargekode A  (mm) B (mm) C (mm) Vektkapasitet

Badeseil, JS 25035-JS Lilla 90 540 520 250 kg

Badeseil, JM 25035-JM Grå 150 600 580 250 kg

Badeseil, S 25035-S Rød 300 90 63 250 kg

Badeseil, M 25035-M Gul 360 90 63 250 kg

Badeseil, L 25035-L Grønn 420 100 63 250 kg

Badeseil, XL 25035-XL Blå 470 107 63 250 kg

Størrelse:

Materiale:
Polyester nett

Badeseil
Skulderhøy modell med delte ben

• Forsterket rygg og ben
• Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
• Forsterket rygg gir ekstra støtte

Universalseil
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Helkroppsseil er et komfortabelt løfteseil uten forstre-
kninger, håndtak eller polstring i ryggen. Seilet gir god 
støtte for hele ryggen og ekstra støtte for hodet.

Helkroppsseil kan benyttes til de fleste løftesituasjo-
ner og passer de fleste pasienter. Den forsterkede ho-
destøtten gjør seilet godt egnet til å løfte pasienter fra 
f.eks gulv. Helseilet er laget i polyester med lav friksjon 
som gir en raskt og enkel anvendelse av løfteseilet.

Art. navn  Art.nr (polyester) Fargekode A (mm) B (mm) C (mm) Vektkapasitet

Helkroppsseil, S 25010-S Rød 280 840 880 250 kg

Helkroppsseil, M 25010-M Gul 330 910 940 250 kg

Helkroppsseil, L 25010-L Grønn 380 970 990 250 kg

Helkroppsseil, XL 25010-XL Blå 440 1040 1050 250 kg

Helkroppsseil, XXL 25010-XXL Hvit 460 1120 1070 300 kg

Helkroppsseil, XXXL 25010-XXXL Pink 510 1130 1050 300 kg

Universalseil

Størrelse:

Materiale:
Polyester

Helkroppsseil
Høy ryggmodell med delte ben

• Ekstra støtte for hodet
• Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
• Tillbakelent sittestilling.
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Helkroppsseil Nett er et komfortabel løfteseil uten for-
sterkninger, håndtak eller polstring i ryggen. Seilet gir 
god støtte for hele kroppen, kan brukes i de fleste løfte-
situasjoner, og passer de fleste pasienter.

Helkroppsseil Nett brukes i vaske- og badesituasjo-
ner. Polyester nett løfteseil kan bli liggende i rullestol 
eller seng når forflytningen er fullført.

Art.navn  Art.nr (polyester nett) Fargekode A (mm) B (mm) C (mm) Vektkapasitet

Helkroppsseil nett, S 25005-S Rød 280 660 880 250 kg

Helkroppsseil nett, M 25005-M Gul 310 790 940 250 kg

Helkroppsseil nett, L 25005-L Grønn 350 920 990 250 kg

Helkroppsseil nett, XL 25005-XL Blå 380 1060 1045 250 kg

Universalseil

Størrelse:

Materiale:
Polyester nett

Helkroppsseil Nett
Høy ryggmodell med delte ben

• Ingen forsterkinger, håndtak eller polstring
• Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
• Tillbakelent sittestilling.
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Art. navn  Art.nr (Trevira)) Fargekode A  (mm) B (mm) C (mm) Vektkapasitet

Komfortseil Lav, JM 25060-JM Grå 360 750 900 250 kg 

Komfortseil Lav, S 25060-S Rød 360 750 1000 250 kg 

Komfortseil Lav, M 25060-M Gul 480 850 1100 250 kg 

Komfortseil Lav, L 25060-L Grønn 560 950 1150 250 kg

Komfortseil Lav, XL 25060-XL Blå 640 1050 1200 250 kg

Komfortseil Lav er et mykt seil uten forsterkninger, 
håndtak eller polstring som lett tilpasser seg pasien-
tens kropp. Løfteseilet er utformet for å gi pasienten 
god komfort og en følelse av trygghet.

Komfortseil Lav er et sitteseil uten delte ben, som gir 
en jevn vektfordeling for å redusere trykk. Komfortseilet 
tilbys i Trevira materiale, og kan bli liggende i rullestol el-
ler stol når forflytningen er fullført. Seilet påføres mens 
pasienten ligger .

Størrelse:

Materiale:
Trevira

Universalseil

Komfortseil Lav
Skulderhøy modell uten delte ben

• Ingen forsterkinger, håndtak eller polstring
• Egnet for pasienter med smerter
• Tillpasser seg lett pasientens kropp
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Art. navn  Art.nr (Trevira)) Fargekode A  (mm) B (mm) C (mm) Vektkapasitet

Komfortseil Lav, JM 25060-JM Grå 360 750 900 250 kg 

Komfortseil Lav, S 25060-S Rød 360 750 1000 250 kg 

Komfortseil Lav, M 25060-M Gul 480 850 1100 250 kg 

Komfortseil Lav, L 25060-L Grønn 560 950 1150 250 kg

Komfortseil Lav, XL 25060-XL Blå 640 1050 1200 250 kg

Art.navn  Art.nr (Trevira) Fargekode A  (mm) B (mm) C (mm) Vektkapasitet

Komfortseil Høy, S 25065-S Rød 360 750 1210 250 kg

Komfortseil Høy, M 25065-M Gul 480 850 1330 250 kg

Komfortseil Høy, L 25065-L Grønn 560 950 1390 250 kg

Komfortseil Høy, XL 25065-XL Blå 640 1050 1450 250 kg

Komfortseil Høy er et mykt seil uten forsterkninger,
håndtak eller polstring og  tilpasser seg pasientens
kropp. Det er utformet for å gi pasienten komfort og en
følelse av trygghet. Komfort seil er et ”sitteseil” uten del-
te ben, som distribuerer vekt jevnt  for å redusere trykk.

Komfortseil Høy tilbys i Trevira og kan etterlates i stol 
eller rullestol når overføringen er fullført. Seilet er egnet 
for pasienter med behov for ekstra hodestøtte. Seilet på-
føres mens pasienten ligger.

Størrelse:

Materiale:
Trevira

Universalseil

Komfortseil Høy
Høy rygg uten delte ben 

• Ekstra nakkestøtte
• Egnet for pasienter med smerter
• Tilpasser seg pasientens kropp
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Universal seilet har medium høy rygg og delte ben. Sei-
let er enkelt å tilpasse og har fleksibilitet for korrekt po-
sisjonering av ben og overkropp for  pasienter med liten 
kontroll i overkropp. 

Universalseilet leveres både som engangs- og gjen-
bruks modell. I motsetning til noen gjenbruks seil, kan 
denne modellen bli liggende under pasienten da de 
transportere bort væsker og bistår med infeksjonskon-
troll.

Bomull

Universalseil
Medium rygghøyde med delte ben

•  Tilgjengelig både som engangs -  
og gjenbruks seil

• Løftekapasitet 318 kg

Art.navn Art.nr. gjenbruks 
seil, 4 stropper, klips 
(polyester)

Art.nr. engangs seil, 
4 stropper, klips 
(bomull)

A (mm) B (mm) C (mm) Vektkapasitet

Universalseil S NSB-103C-S NSB-104C-S 775 mm 838 mm 304 mm 318 kg

Universalseil M NSB-103C-M NSB-104C-M 972 mm 883 mm 425 mm 318 kg

Universalseil L NSB-103C-L NSB-104C-L 1143 mm 1029 mm 533 mm 318 kg

Universalseil XL NSB-103C-XL NSB-104C-XL 1334 mm 1143 mm 679 mm 318 kg

Universalseil med klips

Polyester

Størrelse:

Materiale:

Seil for tunge brukere
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Human Care løfteseil i Pluslineserien er designet for å 
løfte tyngre pasienter. Seilene har høy brukervekt og ge-
nerøse størrelser. Highback Pluslineseilet er en modell 
med høy rygg som gir god støtte for hele kroppen. Løfte-
seilet har trykkfordelende forsterkede ben og forsterket 
hodestøtte.

Pluslineseil gir en tilbakelent sittestilling som fører til 
en mer balansert vektfordeling. Løftestropper ved låre-
ne kan brukes på 2, 3 eller 4-punkts oppheng. 4-punkts 
oppheng er den beste løsningen for dette seilet, etter-
som det vil gi tyngre pasienter en mer utstrakt sittestil-
ling.

Art.navn  Art.nr Fargekode Materiale A (mm) B (mm) C (mm) Vektkapasitet

Pluslineseil, S 25120-S Rød Stoff: Polyester nett, Polyester, stropper: Polyester 775 838 304 318 kg 

Pluslineseil, M 25120-M Gul Stoff: Polyester nett, Polyester, stropper: Polyester 972 838 425 318 kg 

Pluslineseil, L 25120-L Grønn Stoff: Polyester nett, Polyester, stropper: Polyester 1143 1029 533 318 kg 

Pluslineseil, XL 25120-XL Blå Stoff: Polyester nett, Polyester, stropper: Polyester 1334 1143 679 318 kg 

Seil for tunge brukere

Størrelse:

Materiale:
Polyester og polyester nett

Pluslineseil
Modell med høy rygg og delte ben

• Forsterket hodestøtte
• Utviklet for tyngre pasienter
• Forsterket trykkfordelende ben
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Art. navn  Art.nr (Polyester)  Art.nr (Polyester nett) Fargekode A  (mm) B (mm) C (mm) Vektkapasitet

Hygieneseil, JS 25080-JS - Lilla 280 620 220  250 kg

Hygieneseil, JM 25080-JM 25085-JM Grå 300 690 260  250 kg

Hygieneseil, S 25080-S 25085-S Rød 350 750 300  250 kg

Hygieneseil, M 25080-M 25085-M Gul 500 870 330  250 kg

Hygieneseil, L 25080-L 25085-L Grønn 550 940 330  250 kg

Hygieneseil, XL 25080-XL 25085-XL Blå 610 1000 370  250 kg

Hygieneseil er en lav modell med delte ben. Seilet har 
forsterket rygg for god støtte, og polstring under arme-
ne for ekstra komfort. Den brede delingen av ben gjør 
dette seilet anvendelig for rask og enkel av- og påkled-
ning ved toalettbesøk eller bading.

Hygieneseil oppreiste sittestilling gjør forflytning til 
og fra toaletter enklere, og er godt egnet for pasienter 
med god kropp- og nakkestabilitet. Midjebelte anbefales 
for pasienter med lav kroppsstabilitet. Hygieneseilet er 
tilgjengelig i polyester og polyester nett.

Hygiene seil

Størrelse:

Materiale:
Polyester Polyester nett

Hygieneseil
Lav modell med delte ben

• Forsterket rygg
•  Egnet for pasienter med god kropp- og  

nakkestabilitet
• Polstret under armene for ekstra komfort
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Hygieneseil Høy er en høy modell med delte ben. Seilet 
har forsterket rygg for god støtte, og polstring under ar-
mene for ekstra komfort. Seilet har en polstret justerbar 
nakkestøtte for ekstra stabilitet. Den brede delingen av 
bena gjør at påføring av seilet går raskt og enkelt, og gjør 
av- og påkledning ved toalettbesøk eller bading enkelt.

Seilets oppreiste sittestilling gjør overføring til og fra 
toaletter enklere, og er egnet for pasienter mod god 
kropp- og nakkestabilitet. Midjebelte anbefales for pa-
sienter med lav kroppsstabilitet. Hygieneseilet er til-
gjengelig i hurtigtørkende nettmateriale.

Art.navn  Art.nr (Polyester nett) Fargekode A  (mm) B (mm) C (mm) Vektkapasitet

Hygieneseil Høy, JM 25090-JM Grå 260 750 700  250 kg

Hygieneseil Høy, S 25090-S Rød 350 750/ 730  250 kg

Hygieneseil Høy, M 25090-M Gul 500 870 800  250 kg

Hygieneseil Høy, L 25090-L Grønn 550 940 880  250 kg

Hygieneseil Høy, XL 25090-XL Blå 590 1050 990  250 kg

Hygiene seil

Størrelse:

Materiale:
Polyester nett

Hygieneseil Høy
Høy modell med delte ben

• Forsterket rygg
• Egnet for pasienter med lav kroppsstabilitet
• Juserbar nakkestøtte som gir ekstra god støtte
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Posisjoneringsseil for horisontale forflytninger eller 
vende pasienten i sengen. Gir mulighet for reposisjone-
ring, vende eller forflytte pasient fra seng til båre eller 
seng til seng. 

Posisjoneringsseilet gir en trygg og komfortabel for-
flytning for pasienten samtidig som det letter arbeid for 
helsepersonell. Det pustende materialet gjør at seilet 
kan bli liggende under pasienten.

Art. nr. Materiale Høyde Lengde

50791 35% bomull, 65% 
polyester

2200 mm 2200 mm

Bredde Vektkapasitet Vaskeinstruksjon

2400 mm 220 kg 90 °C 
Ikke benytt blekemidler eller tøymykner.
Tørketrommel medium varme.

Reposisjoneringsseil er et allsidig produkt utformet for 
å gi hel- eller delvis støtte til kroppen ved reposisjone-
ring eller forflytning.

Reposisjoneringsseil tilbyr et bredt spekter av løfte- og 
posisjoneringsmuligheter: sideposisjonering, vending, 
justering av sittestilling, trykkfordeling av ben og heler 
og løft fra gulv. Seilet består av et reposisjoneringsla-
ken og et glidelaken. Reposisjoneringsseilet kan ligge 
under pasienten i sengen.

• Enkel og trygg reposisisjonering
• Vektkapasitet 318 kg

Posisjoneringsseil
Seil for reposisjonering og vending

Reposisjoneringsseil
Laken for å snu og reposisjonere

• Både glidelaken og løft/overføringslaken
• Kan brukes som laken i sengen
• Forenkler forflytning og reposisjonering

Modell Art.nr Bredde Lengde Vektkapasitet

Standard, gjenbruk 
og pustende

NSB-401-S 1041 mm 1702 mm 318 kg

Reposisjoneringsseil
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Amputasjonsseil er designet for trygg og sikker over-
føring av pasienter med to- og /eller ensidig benamputa-
sjon. Seilet er også egnet for pasienter med økt tendens 
til å gli ut av andre typer seil, eller pasienter med hofte-
problemer. Bendelene er foldet over hverandre under lå-
rene for å skape en smal åpning, Dersom det er mer hen-
siktsmessig kan bendelene også påføres mellom bena.

Amputasjonsseil kan brukes sammen med midjebelte 
fra Human Care. Løfteseilet er produsert i lavfriksjons 
polyester som gir en rask og enkel påføring.

Art.navn Art. nr Fargekode A  (mm) B (mm) C (mm)

Junior M 25040-JM Grå 200 670 590

S 25040-S Rød 260 750 590

M 25040-M Gul 340 850 590

L 25040-L Grønn 440 950 590

XL 25040-XL Blå 500 1050 590

Amputasjonsseil
Lav modell med delte ben

• Forsterket rygg
• Passer for pasienter med amputerte ben
• Lett tillbakelent sittestilling

Vektkapasitet: 250 kg

Posisjoneringsseil med ventilerende materiale benyt-
tes til horisontale forflytninger. Seilet gir en trygg og 
komfortabel forflytning.

Materialet er skånsomt mot pasientens hud og gir god 
ventilasjon og pusteevne. Seilet er designet for å tran-
portere fuktighet bort fra pasienten.• Pustende og ventilerende materiale

• Vekt kapasitet på 454 kg 
•  Det pustende materialet gjør at seilet 

kan bli liggende under pasienten

Posisjoneringseil 
ventilert materiale
Seil for reposisjonering og vending

Art.navn Art. nr Bredde Lengde Vektkapasitet

Posisjoneringsseil pus-
tende materiale NSB-401-ST 1065 mm 1980 mm 454 kg

Bariatrisk posisjonerings-
seil pustende materiale L NSB-410-ST-L 1320mm 2080mm 454 kg

Bariatrisk posisjonerings-
seil pustende materiale XL NSB-410-ST-XL 1470 mm 2080mm 454 kg

8 stropper, 454 kg. Materiale: Polyester/nonwoven

Reposisjoneringsseil/ Spesialseil
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Art. navn  Art.nr (Polyester) Fargekode Vektkapasitet

Multiseil, S 25105-S Rød 150kg

Multiseil, M 25105-M Gul 150kg

Multiseil, L 25105-L Grønn 150kg

Multiseil, XL 25105-XL Blå 150kg

Mutiseil er et allsidig produkt som kan brukes i mange 
situasjoner. Sammen med et bredt spekter av tilbehør 
gir multiseilet støtte ved stå- gå- og balansetrening, 
toalettbesøk eller av- og påkledning.

Mutiseil passer for pasienter med noe kroppsstabilitet. 
For ekstra støtte kan seilet brukes sammen med hofte-
belte.

Gåtrening / Rehab

Multiseil
Seil for gåtrening / rehab

• Et perfekt seil for gåtrening og rehab
•  Egnet for pasienter med noe grad av 

kroppsstabilitet
• Kan brukes ved av-og påkledning

Størrelse:

Materiale:
Polyester
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Aktivitetsseil gjør det mulig for barn å stå oppreist og å 
bevege seg, balansere og gå, avhengig av deres indivi-
duelle evner. Seilet gir støtte og trygghet som gir barnet 
muligheten til fritt å bevege seg.

Aktivitetsseil er laget i polyester nett, og har nak-
kestøtte og elastiske stropper på begge sider for maksi-
mal fleksibilitet. Seilet påføres mens barnet ligger.

Art.navn  Art.nr Vektkapasitet

Aktivitetsseil, JS 25100-JS 100 kg 

Aktivitetsseil, JM 25100-JM 100 kg 

Aktivitetsseil, JL 25100-JL 100 kg 

Gåtrening / Rehab

Ryggbelte brukes sammen med en oppreisningsløfter 
for å trygt kunne heve eller senke pasienten fra toalett, 
seng eller stol. Seilet støtter den sentrale delen av ryg-
gen og har myk polstring for optimal komfort.

Selen er anbefalt for pasienter med dårlig stabilitet og 
som har vansker med å stå oppreist. Seilet er produsert 
i polyester og er egnet for brukere opp til 250 kg.

Skulderstøttene er inkludert.

Aktivitetsseil
Gåtrening / rehabseil

• Støtte for gå, stå og balansetrening
• Passer for barn
• Ekstra støtte til nakke

Ryggbelte
Brukes ved oppreisning

• Gir et ergonomisk bevegelsesmønster
• Brukervekt opp til 250 kg
•  Løftestropper i ulike lengder for å passe de 

fleste pasienter

Art.navn  Art.nr Vektkapasitet

Ryggbelteseil, S, gjenbruk 25130-S 250 kg.

Ryggbelteseil, M, gjenbruk 25130-M 250 kg.

Ryggbelteseil, L, gjenbruk 25130-L 250 kg.

Ryggbelteseil, XL, gjenbruk 25130-XL 250 kg.

Ryggbelteseil, S, engangs seil NSB-501-S 250 kg.

Ryggbelteseil, M, engangs seil NSB-501-M 250 kg.

Ryggbelteseil, L, engangs seil NSB-501-L 250 kg.
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Oversikt seil

Size
Junior S x x x x x x

Junior M x x x x x x x x x

Junior L x

S x x x x x x x x x x x x x x x

M x x x x x x x x x x x x x x x

L x x x x x x x x x x x x x x x

XL x x x x x x x x x x x x x x x

XXL x

XXXL x

Bariatrisk x x

Materiale
Polyester x x x x x x x x x x x

Polyester nett x x x x x x x x

Trevira x x x x

Bomull - Engangs seil x x

Polyester/nonwoven x

Type seil
Med hodestøtte x x x x x x x

Delte ben x x x x x x x x x x x

Forsterkede ben x x x x x x x

Forsterket rygg x x x x x x x

Forsterket hodestøtte x x x

Kan brukes med midjebelte x x x x

Oppheng
2-punkt x x x x x x x x x x x x x x x x

3-punkt x x x x x x x x x x x x

4-punkt x x x x x x x x x x x x x x

Løftesistuasjoner
Fra sittende posisjon x x x x x x x1 x1 x x x x x x

Fra seng x x x x x x x x x x x x x

Fra gulv x x x x x x x x x x x x

Gåtrening x x

Reposisjonering x x x

Hygiene x x x
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Tilbehør seil
Nakkepute for seil  
Pute for ekstra støtte og kom-
fort, brukes som et supple-
ment til seil med lav rygg og 
multiseil. Art. nr: 25150 • 

Midjebelte
Brukes for ekstra støtte ved
forflytning. Elastisk, festes
med borrelås. Art. nr:
40 cm barn: 25145-40B
50 cm barn: 25145-50B
60 cm barn: 25145-60B
60 cm: 25145-60
70 cm: 25145-70
80 cm: 25145-80
90 cm: 25145-90
110 cm: 25145-110
120 cm: 25145-120

• 

Midjebelte med spenne
Brukes for ekstra støtte ved
forflytning. Elastisk, festes med
spenne. Art.nr:
40 cm, barn: 25146-40B
50 cm, barn: 25146-50B
60 cm, barn: 25146-60B
60 cm: 25146-60
70 cm: 25146-70
80 cm: 25146-80
90 cm: 25146-90
100 cm: 25146-100
110 cm: 25146-110
120 cm: 25146-120
130 cm: 25146-130

• 

Forlengerstropper
Stropper som forlenger seilets 
løftestropper ved endring av 
sittestilling. Kan også brukes 
for å holde benene samlet. 
Art. nr: 
10 cm: 21180-10
15 cm: 21180-15
20 cm: 21180-20
25 cm: 21180-25
35 cm: 21180-35

• 

Hoftebelte
Brukes som et supplement til 
multiseil. Hjelper pasienten 
oppreisning og gir et jevnere 
trykk og trykkfordeling på 
hoftene. Art. Nr: 25107-L(L), 
25107-M (M), 25107-S (S) • 

Benmuffe
Myk benmuffe utført i 
syntetisk saueskinn for 
brukere med sensitiv hud eller 
smerter. Art. nr: 21146-S (par 
S), 21146-M (par M), 21146-L 
(par L) • 

Forsterkede  
benstøtter til seil 
Gir ekstra støtte til ben for 
bedre komfort, og utjevnet 
trykk. Art. nr: 25102 • 

Båre
Båren er lett, bærbar og enkel å 
bruke. Maks vekt: 200 kg. Mål 
(L x B x H): 2040 mm x 740 mm 
x 40 mm. Produktvekt: 12 kg 
.  Art nr: 50700. Laken til båre 
selges separat. Art. Nr. 50730 • 

Vekt
Medisinsk vekt godkjent for 
å veie pasienter opp til 320 
kg. Rask og enkel å bruke, 
og i overensstemmelse med 
gjeldende ISO og EN stand-
arder. Fungerer sammen med 
alle Human Care løftere. Art. 
nr: 50348

• 

Tilbehør seil
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