
Reposisjoneringsseil, TENCEL® Reposisjoneringsseil, TENCEL® 
Antibakterielt og temperaturreguleren-
de reposisjoneringsseil – for forflytning 
og posisjonering av brukere med spe-
sielt sensitiv hud, i liggende stilling.

Reposisjoneringsseilet,  TENCEL®, fra 
Guldmann er godt egnet til å snu, forflytte 
og reposisjonere brukeren i sengen, og 
kan etterlates under brukeren i liggende 
eller sittende stilling.

Seilet er laget av en blanding av polyester 
og TENCEL®. TENCEL® er et organisk 
materiale med antibakterielle og tempera-
turregulerende egenskaper. De spesielle 

TENCEL®-fibrene er også eksepsjonelt 
myke og skånsomme mot sensitiv hud.

Seilet støtter hele kroppen, også hodet, 
og er egnet for mange pleieoppgaver: 

• Plassering av brukere i sideleie
•  Reposisjonering i seng
•   Løft av hode og overkropp til delvis 

sittende stilling
•    Liggende sideveis forflytninger til andre 

overflater, for eksempel senger eller 
bårer

•    Rulling av brukeren for å utføre hygi-
eneoppgaver

•  Fullstendige løft i liggende stilling, 
f.eks. i forbindelse med skifting av 
sengetøy.

Reposisjoneringsseilet, TENCEL®, er 
utstyrt med 8 seilstropper – 4 på hver 
side av seilet. Seilstroppene har Smart 
Loop-teknologi som bruker en spesiell 
veveteknikk for å produsere hele seilstrop-
pen i ett stykke.
 
Seilet kan brukes med alle takløftere og 
mobile personløftere fra Guldmann. Seilet 
har en maksimal løftekapasitet på 375 kg.
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Egenskapene til TENCEL®-tekstilen  

• Den er laget av et derivat av euka-
lyptustre

• Balansen mellom hudens beskyt-
tende lag, mikrober og hudbakterier 
forblir intakt

• Fordi tekstilen er laget av naturfiber, 
har den gode floraforhold for huden

• Bakterieveksten (volumet) på 
TENCEL® er redusert sammenlignet 
med andre syntetiske materialer

• Naturlig antistatisk funksjon som 
følge av eukalyptustreet

Med TENCEL®-tekstil som 
 beskytter hudens integritet

• Absorberende (høy absorpsjons-
evne)

• Antibakteriell (bremser bakterievekst 
 kraftig)

• Temperaturregulerende (kan  
redusere temperaturen aktivt)

• Myk og skånsom mot huden
• Kjølig og tørr å ta på

Trykkartlegging  
og temperaturtesting

• Ingen betydning for tilstedeværelse 
av underlag i forbindelse med trykk 
og temperatur

• Trykket mot kroppsflaten forblir 
nøytralt når reposisjoneringsseilet 
plasseres under pasienter

Smart Loop-teknologi

Seilstroppene har Smart Loop-teknolo-
gi som bruker en spesiell veveteknikk 
til å produsere hele seilstroppen i ett 
stykke. En fargekode gjør det lett å 
kommunisere hvordan seilet henges 
riktig på bøylen. Det forenklede desig-
net med bare én rett og jevn seilstropp 
uten tilleggsløkker gjør det lett å hånd-
tere på en trygg måte. Snublefaren er 
redusert som følge av at løkkene ligger 
flatt mot stroppen.

1. Fire Smart Loop-stropper på hver side 
gjør det lettere å arbeide med.

  
Alle stroppene er festet til baksiden  
av seilet, og har integrert vektdistribus-
jon (plastinnlegg) på hver stropp for økt 
komfort. 

2. En fargekode gjør det lett å kommu-
nisere hvordan seilet henges riktig på 
bøylen.  

3. Rett og jevn Smart Loop-teknologi 
forhindrer snublefare eller at løkkene 
hekter seg fast i sengen. 

4. Seilet har elastiske bånd i hjørnene for å 
forhindre at det sklir  
på madrassen.
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 Sertifikater, øko-merking og priser for TENCEL®

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

Guldmann Norge
Tel. +47 9060 0130
smy@guldmann.com
www.guldmann.no


