
UNIVERSAL AMPUTEE 
med hovedstøtte 
Til brugere, som er enkelt eller dobbelt benamputeret.

ANVENDELSE
• Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

• Til forflytninger i mobile og stationære personløftere.

• Anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet.

EGENSKABER
• Sejlet lægges på siddende fra kørestol/stol eller i liggende stilling fra seng eller 

badeleje.

• Sejlet giver en god støtte af kroppen, samt stabiliserer bækkenet, og det giver 
brugeren en oplevelse af stabilitet og tryghed.

• Udstyret med en ekstra blød manchet, som ved behov kan fastgøres rundt om 
det amputerede ben.

• Sejlet har delte benstropper med speciel stropløsning, som gør, at stropperne 
ikke skal krydses. Benstropperne har en stor polstret overfalde, som letter pres-
set på hele lårbenet.

• Sejlet giver brugeren en opretsiddende stilling, hvilket medvirker til en korrekt 
positionering af brugeren.

• Sejlet har en lille sædeåbning.

• Udstyret med en placeringslomme, som letter påsætningen,  samt styrestrop-
per i begge sider af sejlet for nemmere forflytning.

SPECIFIKATIONER

SWL: 275 kg

Materiale: Polyester

Størrelser: XS-S-M-L-XL-XXL

VARENUMRE:
Universal Amputee med ekstra 
benstrop og hovedstøtte, polyester:

Varenr. HMI-nr.
XS 009-09753 84998
S 009-09754 84999
M 009-09755 85001
L 009-09756 85003
XL 009-09757 85004
XXL 009-09758 85000



KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION 
winncare.com 
E-mail: info@winncare.dk
Telefon: +45 70273720
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STØRRELSESGUIDE

Løftesejlet er udstyret med en farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen. 
Samtidig er stroppen en markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering 
af sejlet ved pålægningen. 

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen. 

Billedet nedenfor viser gul farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse Medium:

For yderligere specifikationer, kontakt salg@winncare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer.
Winncare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse.
Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winncare.dk for mere info herom.
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