
Smart Loop-stroppen er produceret  
med en særlig væveteknik, der  
gør produktet ensartet og endnu 
stærkere, da sejlstroppen og  
løkkerne er fremstillet i ét stykke.

Nem at bruge

• Det enkle design med en vævet strop 
og løkker ud i ét, gør Smart Loop-
stroppen nem og sikker at bruge  
– selv med én hånd

• En farvekode, der kan ses fra alle vink-
ler, gør det let at placere sejlet korrekt 
på bøjlen

• Mindre materiale – hvilket reducerer 
risikoen for friktion (shear) mod patien-

tens hud markant, i forbindelse med 
f.eks. placering og fjernelse af sejlet; 
ligesom den flade og glatte strop vil 
forårsage mindre tryk, hvis den utilsig-
tet kommer under stoffet på sejlet

Mere økonomisk og lettere at 
opbevare

• Mindre materiale og lavere vægt 
(1 kg per 10 sejl svarende til 7 % af 
et repositioneringssejl) betyder lavere 
omkostninger i rengørings- og vaske-
processen

• Fylder mindre sammenfoldet og opta-
ger derfor mindre opbevaringsplads

Sikker at bruge

• Stroppens lige og glatte design mini-
merer risikoen for at løkkerne utilsigtet 
hægter sig fast på f.eks. kørestol eller 
seng

• Reducerer risikoen for faldulykker, da 
løkkerne er integreret i stroppen

• Let at pakke væk, når sejlet ikke er i 
brug
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Oplev Guldmann’s  
Smart Loops!



Standardstrop med påsyede løkker

EngangsbrugGenanvendelig

Smart Loops-strop
Vævet strop og løkker i ét stykke
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Smart Loops

Egenskaber og funktioner,  
der føles velkendte og fungerer 
lige så godt, hvis ikke bedre: 

• Tydelige, separate løkker
• Tydelige farvemarkeringer differentierer 

løkkerne fra hinanden – ensfarvet grå, 
ensfarvet grøn, ensfarvet blå, stribet 
grøn, stribet blå

• Smart Loop-stroppen har samme 
længde og løkkerne har samme posi-
tion som på standardstroppen 

 

Forbedringer

• Smart Loops har mindre risiko for at 
hænge fast i udstyr eller forårsage 
faldulykker

• Optager mindre plads under brug og 
ved opbevaring

• Vejer mindre – reducerede udgifter til 
vask og vedligeholdelse  

Tips

• Når stroppen er ny, vil løkkerne på 
Smart Loops være mere lukkede. Over 
tid og ved brug vil løkkerne blive lidt 
mere åbne, også når stroppen ikke er 
i brug

• For at åbne løkken på Smart Loop 
stroppen skal du placere to fingre inde 
i løkken og holde den åben for at få 
den sat på løftebøjlens krog
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