
Invacare Slings

Lyftselar med
Optimal passform & Optimal komfort



Vårt nya urval av lyftselar har designats för att erbjuda brukaren en säker, trygg och bekväm förflyttning. 
Vi erbjuder olika modeller, storlekar och material för att garantera att det går att hitta den perfekta 
lyftselen till varje brukare, oavsett funktionsnivå och behov av stöd - från låg sele till hög med huvudstöd.

Vårt expertteam med arbetsterapeuter och vårdpersonal har tagit aktiv del i utvecklingsarbetet för att 
försäkra att lyftselarna är intuitiva och enkla att hantera. Lyftselarna är lätta att applicera, vilket gör att det 
går smidigt och ökar känslan av säkerhet.

Familjen består av femton olika modeller, varje modell i upp till sex storlekar samt upp till tre olika material 
att välja mellan.

Detta stora urval gör att det finns en lyftsele för varje brukare och situation; olika vardagliga förflyttningar, 
från säng till rullstol/stol, till toalett eller dusch och bad.

Lyftselsfamiljen  
Med den optimala passformen

Invacare 
Slings



Ökad säkerhet och trygghet  

  Optimal passform 

NYCKEL  
FUNKTIONER 4

   Rätt sele till varje unik brukare och typ av förflyttning

   Stort urval med 15 modeller, 6 storlekar och 3 material    

   Genomtänkta former för att stödja de tänkta 
kroppsdelarna 

   Alla lyftselar har flera öglor och går att kombinera med 
olika lyftbyglar 

   Mjukt material för ökad komfort

   Stoppning i rygg och ben för optimal vaddering 

   Extra vaddering under armhålan 

   Filmer som visar applicering tillgängliga via QR kod     

   Tydliga etiketter med intuitiva bilder som förklarar 
applicering 

   Certifierat och miljövänligt flamskyddsmedel för Comfort In 
Situ selarna

  Optimal komfort

Enkla att applicera  

   Positioneringsficka underlättar placering av selen mellan 
brukare och ryggstöd i sittande 

  Två mittmarkörer indikerar rätt position över ryggraden

  Färgkodade öglor underlättar val av positionering 



Välja rätt lyftsele
Huvudsyftet med denna guide är fungera som stöd vid val av lyftsele som ger optimalt stöd.    
Invacare Slings är designade för att stödja de delar av kroppen där muskeltonus och kroppskontroll är påverkade. 
De huvudsakliga kroppsfunktionerna som behöver riskvärderas är ben, höft, bål och huvudkontroll. Följande tabell 
ger en översikt över vilken modell av lyftsele som kan vara aktuell beroende på brukarens fysiska förmåga.

Välja rätt storlek
Höftbredd och rygghöjd mätt i sittande är de viktigaste måtten 
för att välja rätt storlek. För selar med bälten behöver man även 
ta hänsyn till midjemåttet.  

Brukarens vikt bör beaktas med avseende på selens 
maxbelastning. Det går dock inte att bestämma selens storlek 
enbart baserat på vikten.  

I Invacare Selection Guide finns en mer ingående översikt över 
mått per modell och storlek. 

  Storlek XS S M L XL XXL

  SWL 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 250 kg 300 kg

Kroppskontroll bedömning 

Stand Assist
Transfer Stand Assist

Universal High
Universal High Plus

Comfort Standard
Comfort In Situ

Comfort High
Dress Toileting Low

Amputee
Easy-Fit

Light Transfer Support
Standing Transfer Vest

Standing Transfer Vest with Groin band

Mycket lätt  Lätt  Medium  Fullt  

God

Nedsatt

Universal Low
Universal Standard

Dress Toileting High
*Mindre optimalt 
Det är viktigt att tänka på att 
brukaren vid valet av sele har 
större fysisk förmåga än vad 
lyftselen tillåter. Det finns därför 
risk att detta bidrar till onödig 
passivitet och immobilisering.  
Dessutom används mer material än 
nödvändigt, vilket gör det onödigt 
svårt att applicera lyftselen. 

Kroppsstöd från olika modeller av Invacare Slings 

Mindre 
optimalt*

Optimalt

Avsedd Användning 

Universal Standard

Hög

Standard

Låg
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Universal familjen
Allroundselar för vardagliga situationer.

Invacare Slings för mobila och stationära lyftar - passiva lyft

   Universal Low 

•  Stödjer höft och nedre 
delen av ryggen

•  För brukare med god bål- 
och huvudkontroll

•  Används vid förflyttning 
från sittande till sittande

   Universal Standard  

•  Stödjer hela kroppen 
inklusive axlarna

•  För brukare med god 
huvudkontroll

•  Används vid förflyttning 
från liggande, lyft från golv 
förutsatt att brukaren har 
god huvudkontroll och från 
sittande till sittande

   Universal High 

•  Stödjer hela kroppen 
inklusive huvudet

•  Brukaren får en lätt 
tillbakalutad poistion

•  För brukare med nedsatt 
höft-, bål- och huvudkontroll

•  Används vid förflyttning från 
liggande, lyft från golv och 
från sittande till sittande

   Universal High Plus  

•   Samma funktion som 
Universal High men 
möjliggör att brukaren har 
sina armar utanför selen och 
kan vara mer interaktiv

  Amputee

• Stödjer höfterna och bålen
•  För enkel- och 

dubbelamputerade med god 
huvudkontroll

• Passar inte spastiska brukare
•  Brukaren får en lätt 

tillbakalutad position
•  Används vid förflyttning 

från sittande till sittande och 
liggande till sittande

   Easy-Fit

•  Stödjer hela kroppen och 
huvudet

•  För brukare med 
nedsatt höft-, bål- och 
huvudkontroll

•  Separata benstöd gör 
den enklare att placera än 
komfortlyftselarna

•  Brukaren får en relativt 
upprätt position

Lyftselar med mindre öppning

För brukare i behov av en lyftsele med mindre öppning.



  Comfort In Situ

• Stödjer hela kroppen
•  För brukare med god huvudkontroll
•  Desigad utan handtag för att kunna lämnas 

kvar under brukaren i sittande
•  Tillverkad av ett speciellt certifierat 

flamskyddat material i tre olika tyger; 
polyester, spacer polyester och nät

•  Miljövänlig
•  Obereonde testad enligt EN 1021 del 1 och 2

   Dress Toileting Low 

•  För brukare med höft-, bål- 
och huvudkontroll

•  Bälte som ger ökat stöd 
runt kroppen för säker 
positionering

•  Används vid förflyttning från 
sittande till sittande

   Dress Toileting High

•  Samma funktion som 
Dress Toileting Low  men 
har även huvudstöd för 
brukare med nedsatt 
huvudkontroll

Comfort familjen
Selar med odelade benstöd är idealiska för brukare med kronisk smärta. Dessa lyftselar är även användbara för 
brukare som är amputerade ovanför knät. Comfort In Situ lyftselen är det bästa valet när selen behöver lämnas 
kvar under brukaren efter förflyttning till sittande. 

   Comfort Standard 

• Stödjer hela kroppen
•  För brukare med god 

huvudkontroll
• Välplacerade handtag

   Comfort High

•  Stödjer hela kroppen 
inklusive huvudet

•  För brukare med nedsatt 
höft-, bål- och huvudkontroll

• Välplacerade handtag

Lyftselar med större öppning
Stor öppning för att möjliggöra toalettbesök och enkel applicering.
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   Light Transfer 
Support

•  För brukare med god 
kropps- och huvudkontroll

•  Används vid förflyttning från 
sittande till sittande

•  Kan användas som lyftband 
eller som stöd för en arm 
eller ett ben och vid behov 
som extra stöd i kombination 
med en annan lyftsele

   Standing Transfer 
Vest 

•  Appliceras runt bålen med 
brukarens fötter stadigt i 
golvet

•  För brukare med viss 
ståförmåga och med 
minskad balans och/eller 
gåförmåga.

•  Tillbehör: Grenband som 
bidrar till att hålla lyftselen 
på plats och som extra 
säkerhet

Väst för balans-, stå- eller gåträning
Enkel att applicera och ta bort, används som säkerhet 
och extra stöd för brukare som kan stödja på benen. 

Invacare Slings för uppresningslyftar - aktiva lyft

   Stand Assist

•  För brukare med viss 
ståförmåga men som 
inte kan stå/förflytta sig 
självständigt

•  Brukaren ska kunna 
samarbeta samt ha god bål- 
och huvudkontroll

•  Extrapolstrad för ytterligare 
komfort

•  Anti-halkmaterial i ryggen

  Transfer Stand Assist

•  Samma funktion som Stand 
Assist lyftselen men med 
ytterligare support för benen

Lyftband
För aktiva brukare som vill förflytta sig smidigt på egen 
hand eller som extra stöd för arm eller ben. 

Förlängningsband
  Förlänger lyftbanden för att ge ytterligare möjligheter till 
positionering. Finns i 20 eller 30 cm längd.

Tillbehör 

Öglemarkörer
   Smidig märkning för att enkelt identifiera de öglor som provats 
ut. Levereras i 4-pack.  



Alla lyftselar ska provas ut 
och anpassas för den enskilde 
brukaren för att garantera 
optimal komfort och säkerhet.

En riskbedömning måste 
genomföras innan lyftselen 
används tillsammans med en 
lyft från annan tillverkare.  

Hel Polyester

      Standardmaterial som är enkelt att 
arbeta med - glider lätt och torkar 
snabbt efter tvätt.

Nät

   Praktiskt att använda vid bad och 
dusch, släpper igenom vatten och torkar 
snabbt. 

Spacer

    Elastiskt material som formar sig efter 
brukarens kropp vilket ger ytterligare 
komfort och stöd. Lämpat för brukare 
med känslig hud.   

  Familj   Modell
   Storlek    Material

XS S M L XL XXL Polyester Nät Spacer

Universal

Universal Low u u u u u l l l

Universal Standard u u u u u l l l

Universal High u u u u u u l l l

Universal High Plus u u u u u l l l

Liten öppning
Amputee u u u u u l

Easy Fit u u u u u l l

Stor öppning
Dress Toileting Low u u u u u l

Dress Toileting High u u u u u l

Komfort

Comfort Standard u u u u u l l l

Comfort High u u u u u l l l

Comfort In Situ u u u u u u l
 

l
 

l
 

Lyftband Light Transfer 
Support

u u l

Stå-/gå-/ 
balansträning

Standing Transfer 
Vest

u u u u u l

Uppresningsselar
Stand Assist u u u u u l

Transfer Stand Assist u u u u l

Storlekar & Material  

Tekniska data 

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår 
hemsida, www.invacare.se 

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga 
Sweden

Kundservice: 08-761 70 90 
Fax 08-761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se
© 2019 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar 
gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning.  Invacare Slings - SE - 09/2020

90°

Max brukarvikt  Max tvätttemperatur Blek ej Torktumling 
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XS, S, M, L = 200 kg 
XL = 250 kg 

XXL = 300 kg

90° C Låg temperatur

Material 


