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1. Fargede stropper
Fargede stropper sikrer et symmetrisk løft.
2. Materiale
Produsert av smussavvisende polyester,
som har stor styrke og smidighet.
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5. Merkelapp for seilstørrelse
Gjør det lett og oversiktlig å finne den riktige
størrelsen på seilet.

10. Styrelomme
Alle Basic seilene har en ”styrelomme” som
gjør det enkelt å legge seilet riktig.

6. Instruksjonsmerkelapp
Viser all relevant bruk av seilet.

Passform
Forbedret passform og flere størrelser øker
både komfort og sikkerhet.

3. Polstring under lår
Alle seil med delte benstøtter har
polstring under lårene. Enklere å legge
på – behageligere å ha på. Hindrer at
benstroppene vrir seg.

7. Polstring i ryggen
På modeller med lav rygg for økt komfort.

4. Merkelapp for registrering av
inspeksjoner.

9. Typemarkering
Båndets farge angir seiltype.
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8. Kobling til hjelpestropp
Det er mulig å bruke hjelpestropper.

Styrke
Maksimal belastning 250 kg.
Vask
Problemfri håndtering, seilet kan vaskes i
85 oC og tørkes i tørketrommel.
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ABC seil Activ

(1) Active Trainer
Funksjon: Støtter rundt brystkassen og
øvre del av ryggen ved skuldrene. Med
benstroppene støtter den dessuten rundt
hoften. Hindrer at bruker ”glir gjennom”
seilet.
Bruk: Til personer med nedsatt balanse,
men med ståfunksjon – brukeren skal ha
ståfunksjon i benene. Støtter ved stå- og
gåtrening.

(2) Active Micro Plus
Funksjon: Støtter rundt ryggen fra øvre
del av bekken til under skulderbladet rundt
brystkassen samt høyt oppe på låret ved
skrittet. Beltet har en strammefunksjon,
hvis man ønsker å etterregulere støtten
rundt kroppen.

situasjoner hvor det er bruk for et seil som
er lett å legge på og fjerne. Ved løft til og
fra liggende stilling. Kan i visse situasjoner
brukes ved løft til og fra halvveis liggende
stilling sammen med Guldmann nakkestøtte.
I situasjoner hvor en stor åpning i seilet er
ønskelig, f eks ved toalettbesøk og personlig
hygiene.

Bruk: Til løft av personer med lett nedsatt
funksjon i overkropp og over hofteledd og
lårben, men med kontroll over hodet. I

ABC seil Bacic

(3) Basic Basic
Funksjon: Støtter hele kroppen bortsett fra
hodet.
Bruk: Til løft av personer med kontroll
over hodet, men nedsatt kontroll over
overkroppen. Til løft til og fra sittende og
halvsittende stilling – fra f eks seng og
rullestol.

(4) Basic Low
Funksjon: Støtter rundt korsrygg og hofte.

(5) Basic High
Funksjon: Støtter hele kroppen samt hode.

Bruk: Til løft av personer som har kontroll
over hode og overkropp. Til løft til og fra
sittende stilling f eks stol og seng.

Bruk: Til løft av personer som ikke har
kontroll over hode og overkropp. Til løft til
og fra liggende stilling – fra f eks seng og
gulv. Kan brukes til løft til og fra sittende
stilling.
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ABC seil Custom

Custom Sit-On
Funksjon: Støtter over lårben og
rygg. Bør ikke brukes til personer med
trykksårproblemer.

Custom Sit-On High
Funksjon: Støtter over lårben, rygg og
hode. Bør ikke brukes til personer med
trykksårproblemer.

Bruk: Til personer som skal bli sittende i
seilet pga overvekt eller spesialtilpasset
rullestol. Motvirker utglidning av rullestolen.
Materialet gjør at brukerens kropp ”puster”
– seilet rulles på i liggende stilling, men
brukes til løft til og fra sittende stilling i seng
og rulletol.

Bruk: Til personer som skal bli sittende i
seilet pga overvekt eller spesialtilpasset
rullestol. Motvirker utglidning av rullstolen.
Materialet gjør at brukerens kropp ”puster”
– seilet rulles på i liggende stilling og brukes
når man skal løfte til og fra liggende stilling.

ABC løfteseil Kids

Basic Basic
Funksjon: Støtter hele kroppen men ikke
hodet. Det innvendige beltet gir kroppen
ekstra støtte.

Basic High
Funksjon: Støtter hele kroppen samt hodet.
Det innvendige beltet gir kroppen ekstra
støtte.

Bruk: Løft av personer med kontroll over
hode og overkropp. Til løft til og fra liggende
stilling (seng, stellebenk, gulv etc). Til løft til
og fra sittende stilling

Bruk: Til løft av personer som ikke har
kontroll over hodet og med eller uten
kontroll over overkroppen. Ved løft til og
fra sittende eller halvsittende stilling (seng,
rullestol etc).
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Custom Amputee
Funksjon: Støtter hele kroppen opp til og
med skulderpartiet samt rundt bekkenet.
Bruk: Til løft av personer som har en ensidig
eller dobbelsidig amputasjon over kneledd.
Til løft av personer hvor begge ben helt
amputerte. Til løft fra liggende stilling
støttes hodet med nakkestøtte.
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Gåsele til barn

Gåsele uten skrittpolstring
Varenr.
HMS art.nr.
VG29497-1 160185 Spes. gåsele str. 1
VG29497-2 160186 Spes. gåsele str. 2
VG29497-3 160187 Spes. gåsele str. 3

Skrittpolstring for gåsele
Varenr.
HMS art.nr.
PVG29497-1 160182 Polster spes. gåsele str. 1
PVG29497-2 160183 Polster spes. gåsele str. 2
PVG29497-3 160184 Polster spes. gåsele str. 3

Skulderpolster for gåsele
Varenr.
HMS art.nr
VGM9497-1 160332 Polster skulder, gåsele str. 1
VGM9497-2 160333 Polster skulder, gåsele str. 2
VGM9497-3 160334 Polster skulder, gåsele str. 3

Str. 2 (5-7år) Høyde 27cm
3 strikk i hver side

Str. 3 (9 år +) Høyde 38cm
4 strikk i hver side

Mål på de tre selene inkl. mål på skrittselen.

Str. 1 (2-4 år) Høyde 23cm
3 strikk i hver side
Bredde ½ forstykket
Bredde bakstykket 		
Skrittsele bak 		
Skrittsele foran 		
Lengde skrittsele 		

10 cm
20 cm
9 cm
8 cm
14 cm

Bredde 1/2 forstykket
Bredde bakstykket 		
Skrittsele bak 		
Skrittsele foran 		
Lengde Skrittsele 		

12 cm
25 cm
9 cm
8 cm
16 cm

Bredde 1/2 forstykke
Bredde bak 		
Skrittsele bak 		
Skrittsele foran 		
Lengde skrittsele 		

18cm
37cm
16cm
12cm
20cm
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Oversikt over seilene
Størrelse

Barn

Barn

Barn

4-6

6 - 10

10 - 14

VG281001

VG281011

VG281021

XS

S

M

L

XL

XXL

VG281531

VG281541

VG281551

VG281561

VG281571

VG281581

ACTIVE
MicroPlus

Polyester

MicroPlus

Polyester

Trainer

Polyester

VG283001

VG283011

VG283021

VG283031

VG283041

VG283051

VG283061

VG283071

VG283081

Basic

Polyester

VG270001

VG270011

VG270021

VG270031

VG270041

VG270051

VG270061

VG270071

VG270081

Basic

Netting

VG270102

VG270112

VG270122

VG270132

VG270142

VG270152

VG270162

VG270172

VG270182
VG271081

BASIC

Basic Low

Polyester

VG271031

VG271041

VG271051

VG271061

VG271071

Basic Low

Netting

VG271132

VG271142

VG271152

VG271162

VG271172

VG271182

Basic High

Polyester

VG272001

VG272011

VG272021

VG272031

VG272041

VG272051

VG272061

VG272071

VG272081

Basic High

Netting

VG272102

VG272112

VG272122

VG272132

VG272142

VG272152

VG272162

VG272172

VG272182

VG290041

VG290051

VG290061

CUSTOM
Amputee

Polyester

Sit-On

Netting

VG291052

VG291082

Sit-On High

Netting

VG292052

VG292082

Maksimal løftekapasitet for alle standard ABC seil er 250 kg

Tabell for valg av størrelse
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Barn

Barn

Barn

4-6

6 - 10

10 - 14

XS

S

M

L

XL

XXL

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

