
Repositioneringssejl - TENCEL® Repositioneringssejl - TENCEL® 
Antibakterielt og temperatur-regule-
rende repositioneringssejl – til løft og 
placering af liggende brugere med 
sart hud.

Repositioneringsejl - TENCEL® er ideelt til 
brug  i forbindelse med vending, forflyt-
ning eller repositionering af den senge-
liggende bruger. Sejlet kan efterlades 
under brugeren, klar til brug ved pleje- og 
hygiejneopgaver.

Repositioneringssejlet er lavet af en 
 blanding af polyester og TENCEL®. 
TENCEL® er et organisk materiale som har 
antibakterielle og temperaturregulerende 

egenskaber. Derudover er TENCEL® fibre-
ne ekstra bløde og giver en god komfort 
specielt i forhold til sart hud.

Sejlet understøtter hele kroppen, også 
 hovedet, og er dermed velegnet til en 
række plejeopgaver: 

• Placering af brugeren i sideleje
•  Repositionering i seng
•   Løft af hoved og overkrop til halvt 

 siddende stilling
•    Forflytninger fra rygleje til sideleje eller 

til andre underlag, som f.eks. senge og 
bårer

•    Rulning af brugeren for at kunne udføre 
hygiejneopgaver

•  Fuldt løft i rygleje, f.eks. ved skift af 
 linned

Repositioneringssejl - TENCEL® er ud-
styret med otte sejlstropper – fire på hver 
side af sejlet. Sejlstropperne er udviklet 
med “smart loop”-teknologi, hvor der er 
brugt en særlig væveteknik til at fremstille 
hele sejlstroppen i ét stykke.

Sejlet kan anvendes med alle Guldmann 
loftlifte og mobile personløftere. Sejlet har 
en max løftekapacitet på 375 kg.
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TENCEL®-stoffets egenskaber

• Fremstillet af udtræk af eukalyptus-
træ

• Syrekappen, mikrober og hudens 
bakterier forbliver i balance

• Som naturligt tekstil sørger det for en 
god flora til huden

• Der er en reduceret vækst af bakte-
rier på TENCEL® sammenlignet med 
andre syntetiske materialer

• Naturlig antistatisk funktion takket 
være eukalyptustræet

TENCEL®-stoffets egenskaber, der 
gør det ideelt til beskyttelse af huden

• Vandsugende (høj sugeevne)
• Antibakterielt (hæmmer kraftigt 

 bakterievækst)
• Temperaturregulerende (kan aktivt 

reducere temperaturen)
• Blødt og behageligt mod huden
• Køligt og tørt at røre ved

Trykkortlægning og  
temperaturprøvning

• Ingen betydning ved tilstede-værel-
se af underlag, hvad angår tryk og 
temperatur

• Kroppens overfladetryk forbliver 
neutralt, når repositioneringssejlet 
anbringes under patienten

Smart loop-teknologi

Sejlstropperne er udviklet med “Smart 
loop”-teknologi, hvor der er brugt en 
særlig væveteknik til at fremstille hele 
sejlstroppen i ét stykke. En farvekode 
gør det nemt at se, hvordan stroppen 
sættes korrekt på bøjlen. Det enkle 
design med kun én lige, glat sejlstrop 
uden ekstra løkker gør det nemt at 
håndtere sejlet sikkert. Da løkkerne 
er integreret i stroppen, reduceres 
risikoen for faldulykker.

1. Fire “Smart loop”-stropper på hver side 
gør sejlet lettere at arbejde med.

  
Alle stropper er fastgjort på bagsiden  
af sejlet sammen med de integrerede 
vægtfordelere (plastindsatser) på hver 
strop med henblik på komfort. 

2. En farvekode gør det nemt at se, 
hvordan stroppen sættes korrekt på 
bøjlen.  

3. Den lige og glatte “Smart loop”-teknolo-
gi forhindrer faldulykker, eller at løkkerne 
hægter sig fast i sengen. 

4. De elastiske bånd på hvert hjørne af 
sejlet forhindrer, at sejlet glider på 
 madrassen.
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 TENCEL®-certifikater, miljømærkninger og priser

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


