
Repositioneringssele, TENCEL® Repositioneringssele, TENCEL® 
Antibakteriel och temperaturregleran-
de repositioneringssele  
– för att lyfta och placera användare 
med särskilt känslig hud i ryggläge.

Repositioneringsselen  TENCEL® från 
Guldmann är idealisk när man vill vända, 
flytta och placera om användaren i säng-
en och kan lämnas kvar under använda-
ren när han/hon ligger eller sitter ner.

Repositioneringsselen är tillverkad av 
polyester och TENCEL®. TENCEL® är 
ett ekologiskt material som har viktiga 
antibakteriella och temperaturreglerande 
egenskaper. De speciella TENCEL®-fib-

rerna är även exceptionellt mjuka och ger 
därför till exempel användare med särskilt 
känslig hud extra komfort.

Selen stödjer hela kroppen, inklusive 
huvudet, och lämpar sig för en rad olika 
vårduppgifter: 

• Placering av användaren i sidoläge
•  Omplacering av användaren i sängen
•   Lyft av huvud och bål till halvsittande 

läge.
•    Sidledes förflyttning i ryggläge till 

exempelvis till en säng eller bår.
•    Vändning av användaren för att sköta 

personlig hygien

•  Lyft av hela kroppen i ryggläge vid t.ex. 
bäddning av sängen.

Positioneringsselen TENCEL® är utrustad 
med åtta lyftband – fyra på var sida av se-
len. Lyftbanden är utformade med ”smart 
loop-teknik” – en ny, innovativ vävteknik 
som skapar lyftband som vävs i ett stycke.

Selen kan användas med Guldmanns alla 
taklyftar och mobila lyftar. Selen har en 
maximal lyftkapacitet på 375 kg.
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TENCEL®-materialets  
egenskaper

• Tillverkat av eukalyptusträ
• Hudens syramantel, mikrober och 

hudbakterier bibehåller sin balans
• Naturfiber som gynnar hudens flora
• Bakterietillväxten (volymen) är lägre 

på TENCEL® jämfört med andra 
syntetiska material

• Naturligt antistatiskt tack vare euka-
lyptusträets egenskaper

Egenskaper hos TENCEL®-materi-
alet som gör det mycket hudvänligt

• Hög absorberingsförmåga
• Antibakteriellt (fördröjer avsevärt 

 bakterietillväxt)
• Temperaturreglerande (minskar  

aktivt temperaturen)
• Mjukt och skonsamt mot huden
 Känns svalt och torrt

Kartläggning av tryck och  
testning av temperatur

• Testerna visar att selen inte ökar 
risken för trycksår när användaren 
ligger på den

• Omplacering av selen under 
patienten gör att neutralt tryck mot 
kroppen kan bibehållas

Smart loop-teknik

Lyftbanden är utformade med “smart 
loop“-teknik – en ny, innovativ vävteknik 
som skapar lyftband som vävs i ett 
stycke. Färgkodningen gör det lätt att 
sätta fast selen på rätt sätt på lyftby-
geln. Förenklad design med endast 
ett enda rakt lyftband, utan adderade 
öglor, gör det enkelt att hantera selen 
säkert. Öglorna är smidigt inbyggda i 
lyftbandet, vilket minskar snubbelrisken.

1. Fyra ”smart loop”-band på var sida gör 
selen enkel att använda.

  
Lyftbanden är fästa på selens baksida  
och har även inbyggda viktfördelare 
(plastinlägg) för bättre komfort. 

2. Färgkodningen gör det lätt att sätta fast 
selen på rätt sätt på lyftbygeln.  

3. Tack vare ”smart loop”-tekniken med 
raka och släta öglor undviks snubbelrisk 
eller att öglan fastnar i sängen. 

4. Selens alla hörn har resårband  
som förhindrar att selen glider på 
madrassen.
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 TENCEL®-certifierat, miljömärkt.

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sverige AB
Tel. +46 0322 55290
info@guldmann.se
www.guldmann.se


