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ClassicSling giver brugeren en god siddestilling og følelse af tryghed. Sejlet er udformet til at kunne blive liggende i stolen 

efter forflytning, hvilket indebærer, at det er et løftesejl, som man sidder på.ClassicSling fås i to modeller, med eller uden 

toiletstol åbning. Det giver støtte hele vejen fra knæleddene og op til skuldrene. ClassicSling er udformet til at tilgodese 

de mest almindelige løftesituationer som fra seng til kørestol etc.

I SystemRoMedic findes et bredt udvalg af funktionelle og bekvemme løftesejl af høj kvalitet, tilpassede forskellige typer 

løft og brugere med forskellige behov. Løftesejlene findes i flere forskellige materialer og i størrelser fra XXS til XXL. Alle 

modeller er både sikre og meget lette at anvende, og de kan løfte brugere op til 300 kg. Valg af model og materiale 

bestemmes af løftesituationen og brugerens behov.

Funktionskontrol
Visuel og mekanisk inspektion 

Foretag regelmæssige funktionskontroller af løftesejlet. Kontroller altid efter vask. Kontroller, at sømme og materiale er 

helt og ikke udviser tegn på beskadigelse. Kontroller, om materialet er udsat for slitage eller er bleget. Belast og kon-

troller, at spænder og håndtag kan holde til en kraftig belastning. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.

Læs altid manualen

Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.

Efterlad ikke brugeren alene under forflytningsmomentet.

Undgå risikoen for, at brugeren glider ud eller føler sig ubehageligt tilpas ved at være omhyggelig med afprøvningen af løft-

esejlet. Hægt først løftesejlets rygstropper på løfteåget; hægt derefter benstøttens løkker på. Anvend afprøvet løfteåg.

Bemærk, at der er en risiko for, at brugeren kan vippe fremad, når man har et løftesejl med ikke-delte benstøtter.

Det er altid den lavest tilladte max. belastning på det respektive produkt i den sammensatte løfteenhed, der styrer. 

Kontroller altid den tilladte max. belastning på løfte og løftetilbehør inden brug, og kontakt din forhandler ved spørgsmål.
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Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.handicare.com for en 

komplet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades 

fra vores hjemmeside www.handicare.com

ClassicSling kan kun placeres, når brugeren ligger ned

1. Vend brugeren mod dig. Placer løftesejlet, så 

sejlets midte følger rygraden, og den nedre kanten 

er ca. 5-10 cm over brugerens knæled. Placer 

løftesejlets kant så langt inde under brugeren som 

muligt. 

2. Vend brugeren tilbage og kontroller, at bru-

geren befinder sig midt på løftesejlet.

3. Hæv gerne ryglænet, inden du løfter. Begynd 

at hæve løfteåget og stop for at kontrollere, at alt 

er i orden, inden du hæver så meget, at brugeren 

løftes fra underlaget.

4. Løftesejlet efterlades i stolen.

Materiale: 
Polyesternet: Luftigt materiale, som efter behov kan efterlades under brugeren. Tåler høj vasketemperatur.

Vedligeholdelse:
Anvend ikke skyllemiddel. 

Undgå tørretumbling for øget 

levetid.

Information om størrelser

Løftesejl kan ofte anvendes til både 2- og 4-punktsophæng. Det er vigtigt at være omhyggelig og sikre, at løfteågets bredde 

passer til løftesejlets størrelse og brugerens forudsætninger. 

Anvend individuelle løftesejl for sikkerhed og hygiejne.

Læs på løftesejlets mærkat.

Størrelse                    XS/Orange         S/Rød          M/Gul          L/Grøn         XL/Lilla

Anb.                 lbs              44-88               66-132      121-187       176-265        243-309

Brugervægt  kg               20-40  30-60          55-85           80-120         110-140     

    

Løftesejlets inch              31,5        35,5              37,5               38,5  39,5

Højde  cm               80                       90                  95                    98                   100

Bortfjernelse af ClassicSling kan kun foretages liggende på seng/briks eller gulv
Gør det samme som ved placeringen, men i omvendt rækkefølge.
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