
UNIVERSAL BASIC 
med hovedstøtte 
Perfekt helsejl med ekstra støtte af lår og krop, samt god siddekomfort.

ANVENDELSE
• Til brugere med manglende stabilitet af overkrop, som har behov for ekstra 

støtte omkring hovedet.

• Til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

• Anvendes til forflytninger i mobile og stationære personløftere.

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

badeleje.

• Sejlet har delte benstropper, og giver god støtte omkring lårene og den høje ryg 
støtter overkroppen og giver brugeren en oplevelse af komfort og tryghed.

• Sejlet former sig efter kropsholdningen og giver samtidig brugeren en opret-
siddende stilling, der medvirker til en korrekt positionering af brugeren.

• Sejl i polyester net er bl.a. velegnet i badesituationer.

• Sejlet har en placeringslomme, som letter påsætningen, når brugeren f.eks. sid-
der i kørestol.

• Sejlet har styrestropper i begge sider til at lette forflytningen for hjælperen.

SPECIFIKATIONER

SWL: 275 kg

Materiale: 
Fås i polyester og polyester net.

Størrelser: XS-S-M-L-XL-XXL

VARENUMRE:
Universal Basic med hovedstøtte, 
polyester:

Varenr. HMI-nr.
XS 009-09823 85855
S 009-09824 85856
M 009-09825 85857
L 009-09826 85858
XL 009-09827 85859
XXL 009-09828 85860

Varenr. HMI-nr.
XS 009-09833 85870
S 009-09834 85869
M 009-09835 85866
L 009-09836 85865
XL 009-09837 85862
XXL 009-09838 85860

Universal Basic med hovedstøtte, 
polyester net:
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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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